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1. Sissejuhatus 
 

 

Ei ole olemas absoluutselt väärtuslikke või väärtusetuid maastikke, sest igal maastikul 

on oma tähtsus konkreetses ajas ja ruumis. Küll on võimalik määratleda maastikke, 

millel on teatud aspektidest lähtudes teistest suurem väärtus ning mis seetõttu 

väärivad säilitamist, hooldamist ja meie kõrgendatud tähelepanu. Käesolevas töös on 

vaadeldud maastike väärtusi inimese seisukohalt, so maastiku võimet rahuldada 

inimeste ökoloogilisi, esteetilisi ja majanduslikke vajadusi. 

 

Esmakordselt määrati väärtuslikud maastikud teemaplaneeringuga „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 2003. aastal. Väärtuslikud maastikud  

vaadati üle ja kaasajastati koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsustega 2015. aastal. 

Ülevaatamisel on järgitud määratlemise aluseid ja üldiseid kriteeriumeid. Töö 

tulemusena valiti 33 väärtuslikku maastikku, mida tuleb hoida ja säilitada 

 

Väärtuslike maastike valikul lähtuti eelkõige Pärnumaa eripärast ning maastike 

kultuur-ajaloolisest, esteetilisest, loodus-, identiteedi- ja puhkeväärtusest. Väärtuslike 

maastike lõplik valik tehti järgmiste kriteeriumide alusel: erinevate väärtuste suur 

kokkulangevus alal, alade tüüpilisus või esindatus Pärnumaal, kättesaadavus ja 

ligipääsetavus ning alade populaarsus kohalike elanike seas. Lisaks määratleti ilusad 

teelõigud ja silmapaistvalt ilusat loodusvaadet pakkuvad kohad. 

 

Väärtuslike maastike teadvustamine aitab suunata täiendavaid ressursse kultuuri-

pärandi hoidmisele, traditsioonilise asustuse ja maakasutuse säilimisele, samuti 

maastikulise- ja bioloogilise mitmekesisuse ning ökoloogilise tasakaalu säilitamisele. 

Täiendavate ressursside suunamine omakorda aitab kaasa maastike korrastamisele ja 

parandab nende esteetilist pilti, aitab suurendada atraktiivsust ja ligitõmbavust - seega 

rikastab Pärnumaad tervikuna. Kuigi maastikud on pidevas muutumises ja tihti peab 

vana taanduma uue ees, on tähtis väärtuslikumat säilitada ka tulevastele põlvedele. 

 

Pärnu maakonna planeeringus on määratud väärtuslikud maastikud ja seatud 

tingimused väärtuslike maastike säilimiseks. Väärtuslike maastike määratlemisel on 

ka laiem tähtsus – kasutada tulemusi alusmaterjalina valdade üldplaneeringute, 

maastikuhoolduskavade ja turismikavade koostamisel, erinevate riiklike toetuste 

jagamisel ja koordineerimisel antud valdkonnas, maaomanike ja üldsuse informeeri-

misel jms. 
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2. Väärtuslike maastike mõiste ja määratlemise alused 

2.1. Väärtuslike maastike mõiste 

 

Maastike mõistet on defineeritud erinevate käsitlejate poolt erinevalt. Käesoleva töö 

aluseks oleva väärtuslike maastike määratlemise metoodika kohaselt on maastik 

inimese poolt tajutav ala, mis võib hõlmata ranniku ja siseveed, ning mille ilme 

määrab looduslik ja inimtegevus ning nende vastastikune mõju; objektide ja 

protsesside summa antud kohas antud ajahetkel. 

Maastikuelemente, mille alusel üht või teist paika rohkem või vähem väärtuslikuks 

pidada, on väga palju. Käesolevas töös on määratletud väärtuslikke maastikke 

eelkõige nende kultuurilis-ajaloolisest, puhkemajanduslikust, esteetilisest ja 

looduslikust aspektist lähtudes. Tihti on väärtuslikud maastikud ka sümbolid kas küla, 

valla, maakonna või kogu Eesti jaoks. 

 Maastikud on pidevas muutumises, neid mõjutavad nii looduslikud protsessid kui ka 

igapäevane inimtegevus. Maastike laiaulatuslikumad muutused on seotud põllu-

harimise ja vetevõrgu muutmisega. Muutused on toimunud ka suurte ajaloopöörete 

toimel - uuem maakasutus on sageli kustutanud osaliselt või täielikult varasemad 

jäljed. Mõisate asutamise käigus hävitati põlised külad, esimese Eesti Vabariigi aegse 

maareformi käigus tükeldati mõisad.  

Nõukogudeaegne maaparandus muutis tundmatuseni talumaastikke ja põllumajanduse 

mehhaniseerimine ühismajandite õitseajal tõi kaasa põllupinna suurenemise 

looduslike rohumaade arvelt. Loodusmaastik muudeti metsaks ja põlluks ning kadusid 

rikkad pooltoonid – puisniidud, metsaheinamaad, luhad, kadastikud ja hõredad 

loomade karjatamiseks sobinud metsad.  

Linnastumine viis küladest inimesed, asustus koondus ühismajandite keskustesse, 

taluhooned lagunesid. Pärast kolhooside lagunemist on külade tühjenemine veelgi 

kiirenenud ning söötis põllud muutunud tavaliseks nähtuseks. Kuna igal ajastul on 

oma arusaam väärtuslikest maastikest, muutub maastiku väärtuse mõiste ka ajas. 

 

2.2. Väärtuslike maastike määratlemise alused 

 

2.2.1. Väärtuslike maastike käsitlemise üldised põhimõtted 

 

Väärtuslike maastikena on määratletud kuhjunud väärtustega maastike piirkonnad, 

ilusad tee- ja jõelõigud, samuti silmapaistvalt kauni vaatega kohad. Väärtuslike 

maastike käsitlemise üldise alusena on kasutatud nii maastike mõistet kui ka 

maastikele omistatavaid erinevat tüüpi väärtusi, mis on põhjalikumalt lahti seletatud 

väärtuslike maastike määratlemise metoodikas. 

 

Väärtuslike maastike käsitlemise üldised kriteeriumid: 

- maastik on piirkonna kultuurilis-ajaloolise identiteedi kandja 

- maastikul on kultuurilises, ökoloogilises ja sotsiaalses sfääris tähtis avalikkust 

huvitav roll  
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- maastik on majandusressurss, mis õige majandamise korral võib aidata kaasa uute 

töökohtade loomisele 

- maastik on elukeskkonna oluline osa, mis aitab kaasa kohaliku kultuuri 

kujunemisele 

- maastik rahuldab inimeste püüdlusi tunda rõõmu väärtustest 

- maastik indiviidi ja ühiskonna heaolu olulise osana seab kõigile õigused ja 

kohustused 

- maastik on muutuv – muutused majanduses kiirendavad maastike 

ümberkujunemist. 

 

2.2.2. Maastike käsitlemine väärtuse tüübi järgi 

 

Väärtuslike maastike määratlemisel on võetud aluseks maastiku: 

- kultuurilis-ajalooline väärtus 

- looduslik väärtus 

- puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 

- identiteediväärtus 

- esteetiline väärtus. 

 

Kultuurilis-ajalooliselt väärtuslik maastik on omamoodi ajaloo kontsentraat, st 

suhteliselt väikesel maa-alal leidub rohkesti hästi säilinud jälgi erinevatest 

ajalooperioodidest. Maastikul on tavapärasest paremini säilinud traditsiooniline 

maakasutus või vähemalt maastikupilt, traditsiooniline asustusstruktuur, teedevõrk ja 

arhitektuur. Need on muistendite ja ajaloosündmustega, kultuuritegelaste või muude 

rahva seas hästi tuntud inimestega seotud paigad. Kultuurilis-ajalooliselt väärtuslikule 

maastikule jäävad ajaloolise väärtusega üksikobjektid - muinsuskaitseobjektid, 

möödunud aegade töid ja tegemisi iseloomustavad ehitised ja rajatised nagu tuulikud, 

kiviaiad, lubjaahjud, vanad turbavõtu- ja rauasulatuskohad jne. 

 

Kõrge loodusliku väärtusega maastikul leidub tavalisest enam looduskaitsealuseid 

üksikobjekte või vääriselupaiku, looduslikke või pool-looduslikke rohumaid, 

esinduslikke ja/või kordumatuid looduskaitseliselt väärtuslikke maastikuelemente, 

inimtegevusest puutumatuid loodustüüpe (sood, rabad, metsad jne). 

 

Puhkeväärtusega maastikud on looduslikud või pool-looduslikud alad, mida võib 

iseloomustada vähemalt ühega järgmistest omadussõnadest: ilus, omapärane, 

mitmekesine, looduslähedane ja hästi hooldatud. Nendel aladel kas puuduvad või on 

vähe häirivaid tegureid. Samuti asuvad need maastikud veekogude lähedal ja on 

seetõttu sobivad paigad ujumiseks ja puhkamiseks.  

 

Esteetilise väärtuse puhul vaadeldakse maatikku inimese elukeskkonnana, ühe osana 

kultuurist. Siin on oluline maastikuelamus – see, mida inimene näeb või kogeb enda 

ümber ja mis sõltub tema kultuurilisest taustast, tema teadmistest, kogemustest ja 

hetkemeeleolust. Esteetilised hinnangud on oma olemuselt subjektiivsed, sest on 

võimatu lahus hoida maastikku ja seda hindavat inimest. Samas on esteetilistes 

hinnangutes palju ühist, sest meil on ühine kultuuritaust jne. Maastikuelamust 

mõjutavad erinevad komponendid nagu maastiku kompositsioon ja ruumilisus, 

maastikumuster ja mõõtkava, detailid ja tervik, silmapaistvad maastikuelemendid. 
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Esteetilise väärtuse määramisel on olulised vaatleja seotus kõnealuse kohaga, 

maastiku ilu, mitmekesisus, vaheldusrikkus, omapära, hooldatus ja puutumatus. 

Identiteediväärtus on vaimne väärtus, mille puhul samastatakse paikkonda teatud 

kindla ajaloo- või kultuurisündmuse, traditsiooni, maastikuelemendi või -objektiga. 

Käesoleva töö kontekstis on identiteediväärtus omistatud aladele ja objektidele, mis 

on olulised või väärtuslikud kohalike elanike jaoks. 

 

2.2.3. Väärtuslike maastike valik 

 

Väärtuslike maastike valikul on lähtutud eelkõige kultuurmaastikest, mida võib 

defineerida kui igasugust inimese poolt asustatud ja mõtestatud maastikku. Seega 

mitte ainult inimtegevuse käigus füüsiliselt muudetud nn kultuuristatud loodus-

keskkond, vaid ka igasugune loodusmaastik selle ümber. Tähtis on, et see loodus-

maastik oleks inimese poolt kuidagi mõtestatud, st et inimesel oleks temaga mingi 

suhe. 

 

Väärtuslike maastike valiku kriteeriumid: 

- erinevate väärtuste suur kokkulangevus 

- tüüpilisus/esindatus Pärnumaal 

- haruldus Pärnumaal 

- potentsiaalne riiklik või maakondlik tähtsus 

- kättesaadavus/ligipääsetavus 

- koht kohapeal antud hinnangute pingereas. 

 

Kaunite teelõikude valiku kriteeriumid: 

- teelõigud läbivad maastikku, mida võib iseloomustada järgmiste sõnadega: ilus, 

omapärane, looduslähedane, ajalooliselt väärtuslik, hästi hooldatud ning mitme-

kesine pinnavormide, taimestiku, maakasutuse ja asustuse poolest 

- vahetusse lähedusse jäävad tuntud vaatamisväärsused 

- avanevad vaated veekogudele  

- sobivad marsruutideks, mida soovitada turistidele. 

 

Lisaks teelõikudele on samade kriteeriumide alusel valitud ka kaunid jõelõigud. 

  

Silmapaistvalt ilusate vaatekohtade valiku kriteeriumid: 

- ligipääsetavus 

- vaadete avarus, ilu ja omapära 

- senine kasutamine puhke- või peatuskohana. 

 

2.2.4. Väärtuslike maastike hindamine 

 

Maastike erinevate väärtuste hindamine on aluseks määratletud väärtuslike maastike 

ja neil paiknevate väärtuste tüüpide võrdlemisel. Hinnangu tulemusi kasutatakse 

tegevuste ja projektide kavandamisel, samuti prioriteetide selgitamisel jne. 

 

Hinnang on antud maastike erinevatele väärtustele: kultuurilis-ajalooline, esteetiline,  

 

loodus-, identiteedi- ja puhkeväärtus. Hindamiseks on kasutatud kolmepalliskaalat 

järgmises tähenduses: 
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1- madal või ebaselge väärtus 

2- keskmine või ebaühtlane väärtus 

3- kõrge väärtus. 

 

Hindamise kriteeriumid kultuurilis-ajaloolise väärtuse puhul: 

- praeguse maastikumustri ja asustusstruktuuri sarnasus traditsioonilisega 

- maastiku haruldus antud piirkonnas 

- maastiku tüüpilisuse säilimine 

- traditsiooniliste/väärtuslike maastikuelementide rohkus ning olukord 

- poollooduslike koosluste olemasolu ja hooldatus 

- tänapäevaste maastikuelementide rohkus (uued või oluliselt ümberehitatud 

maanteed, elektriliinid, tootmishooned jms), vähesus või puudumine 

- erinevatest ajalooperioodidest pärit elementide/struktuuride rohkus ja 

iseloomulikkus. 

 

Hindamise kriteeriumid loodusliku väärtuse puhul: 

- säilinud väärtuslikud looduslikud või pool-looduslikud elupaigad 

- säilinud maastikuelementide olemasolu ja seisund 

- ala võimalik väärtus looduskaitsealana 

- ala väärtuse tähtsus: kohalik (küla, vald), regionaalne (maakond, maastiku-

rajoon), üle-eestiline, üle-euroopaline 

- ala olulisus erinevatest aspektidest: kas objekt on tähelepanu vääriv 

liigikaitseliselt, maastikuilme säilitajana, hüdroloogilises funktsioonis või omab 

väärtust tema geomorfoloogiline kujunemislugu jne. Iga üksikobjekt võib 

samaaegselt olla oluline mitmes erinevas aspektis 

- ala tüüpilisus või haruldus antud piirkonnale 

- ala säilivuse ja väljakujunemise aste. 

 

Hindamise kriteeriumid puhkeväärtuse puhul: 

- paiknemine metsa või veekogu läheduses  

- metsa vaheldusrikkus ja läbipääsetavus ning marja- ja seenerohkus  

- ranna puhul on vähemalt osaliselt avatud kaldariba (eelistatakse kindlapõhjalist, 

kuiva ja liivast randa) 

- reljeefi ja taimestiku vaheldusrikkus, mille lisaväärtuseks on veekogud, 

ajaloolised ja traditsioonilised ehitised ning silmapaistvad looduslikud maastiku-

elemendid. 

 

Hindamise kriteeriumid esteetilise väärtuse puhul: 

- maastiku ilu  

- mitmekesisus 

- omapära 

- hooldatus/puutumatus 

- häirivad tegurid. 

 

Hindamise kriteeriumid identiteediväärtuse puhul: 

- maastiku tähtsus kohalike elanike arvates 

- maastiku või maastikuelemendi tuntus Pärnumaal, Eestis või kaugemalgi. 
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3. Pärnumaa väärtuslikud maastikud 

3.1. Maastike kujunemise ajalugu 
 

Pärnumaa maastikud on kujunenud mere taganemise tulemusena. Aastatuhandete 

jooksul on maastikud läbi teinud suuri muutusi inimtegevuse ja loodusprotsesside 

koosmõjul, muutused on olnud nii ulatuslikud kui ka põhjalikud. Praegustest 

maastikest on suurem osa ümber kujundatud inimese poolt. Ürgseid maastikke on 

väga üksikuid, põhiliselt rabaalad suurte massiivide keskel. 

 

Inimese ja looduse suhted on olnud pidevas arengus ja muutumises, samuti inimese 

suhtumine loodusesse. Praeguseks ajaks kujunenud maastik on keeruline ajalooline 

moodustis, milles looduslikule lähtealusele on lisandunud järk-järgult inimpõlvede töö 

tulemused. Inimtegevuse ajalugu on kulgenud loodusressursside järjest ulatuslikuma 

kasutamise suunas. Koos loomakasvatuse ja maaviljeluse arenguga süvenes ja laienes 

mõju maastikele seda enam, mida rohkem tekkis asulaid ja mida suuremaks kasvas 

rahvaarv.  

 

Kunstlikke ökosüsteeme hakati looma juba üsna ammu. Selle näideteks on 

kõplapõllud ja puisniidulaadsed karjamaad, mis said püsida vaid tänu inimese 

sihikindlale sekkumisele loodusprotsessidesse. Inimtegevuse mõjul muutusid 

taimkate, veerežiim jne. Metsade asemele kujundati avatud ja poolavatud kooslused:  

niidud, puisniidud, põõsas- ja lagelood. Inimese mõju maastikku kujundava tegurina 

on piirkonniti olnud erinev. 

Pärnumaa alajooliselt vanim asustus ja inimese elutegevus ning maastike 

kujundamine sai alguse Pärnu jõe kallastelt. Kaks eri tüüpi asustust (kompaktsed 

külad ja haja-asustus) hakkasid kujunema muinasajal. Muinasaja lõpuks olid hakanud 

kujunema tänapäevase põllumajandusmaastiku kontuurid. Tabude süsteemi näol sai 

muinasajal alguse looduse üksikute osade kaitse – enamasti oli igal külal oma püha 

hiis. Pühadeks peeti allikaid, jõgesid, järvi, ka lihtsalt looduslikult ilusaid paiku. Neid 

hoiti ja säilitati veel palju sajandeid pärast ristiusu võidulepääsu.13. sajandil hakkas 

rannikule tekkima kaluriasustus. 

 

Keskajal säilis juba muinasajal väljakujunenud asustuspilt ja maastiku ilme. Külad 

paiknesid endiselt põllumajanduskõlvikute keskel, tavaliselt liigniiskete rohumaade ja 

põllumaa piiril. Puutaradest või kiviaedadest ümbritsetud külaväljad olid jagatud 

üksikute talude vahel lappideks. Niisugune põldude killustatus ja läbisegi paiknemine 

muudeti alles 19. sajandi teisel poolel talumaade kruntimisega. 

 

Mõisaid hakati rajama pärast maa vallutamist osalt tühjaks jäänud talumaadele. 

Enamasti toimus talumaade vägivaldne võõrandamine. Mõisapõllud paiknesid ühes 

tükis ja külapõldudest eraldi. Maastikuliselt domineerivaks elemendiks kujunesid 

mõisad alles Rootsi võimu perioodil. Uute elementidena tungisid asulastikku ja 

maastikupilti linnad, kindluskirikud ning veskid. 

 

Uusajal põllumajandusse tunginud kaubanduslik-rahalised suhted põhjustasid 

teraviljakasvatuse hoogustumise. See ergutas üles harima võsa- ja uudismaid, 17. 

sajandil algas massiline maade kraavitamine. Põllupind suurenes märkimisväärselt nii 
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mõisates kui külades. Valitsesid sumb-, tuumik-, ahel-, ridakülad ning liigestatud 

reljeefiga aladel hajaasustus. Kujunesid välja kihelkonnad ja kihelkonnakeskused. 

Alates 18. sajandi keskpaigast püüti mõisate keskus planeerida pargi, uhke peahoone 

ning stiilsete majandushoonetega ansamblina. Maanteede äärde ehitati suuri 

kõrtsihooneid ja rajati postijaamu. Külade ilme säilis arhailisena. Põllumaastikku 

ilmestasid latt- ja varbaiad või paekiviaiad. 

17. sajandil algas puidu intensiivsem varumine saeveskitele ja manufaktuursele 

tööstusele ning metsa eksport, tõrvaajamine, söepõletamine ja viinaajamine. See 

põhjustas metsade intensiivse raie ja juba 18. sajandi lõpus hakati rajama uusi 

metsakultuure ulatuslike maharaiutud metsaalade taastamiseks. 

19. sajandi teisel poolel jätkus metsaalade ülesharimine põldudeks, soostunud alade 

kuivendamine, masinate ulatuslik kasutuselevõtt põllumajanduses, tööstuse kiire 

areng, asulate ja linnade kasv, mis kõik mõjutas maastikupildi muutust. 

 

Kiiremad muutused toimusid ärkamisajal, mil saadi ennast võrrelda ka teiste 

kultuuridega. 19. sajandi teisel poolel hakkas muutuma talude välisilme. Endiste 

õlgkatuste asemele pandi hoonetele laastu- või sindlikatused. Talude 

päriseksmüümise, ajalooliste talumaade kruntimise ja mõisnike suurmaavalduste 

likvideerimisega 1920-ndail aastail kaasnes maa-asulastiku tunduv hajumine.  

1920.-1930. aastail ehitasid jõukamad talud uusi elamuid ja kapitaalseid 

majandushooneid, propageeriti rohuaedade ja puiesteede rajamist, hoonete värvimist 

jne, mille tulemusena külade välisilme paranes tunduvalt. Raudtee ja autotranspordi 

arenguga ning paljude uute teede rajamisega sattus inimmõjutuste meelevalda 

piirkondi, mis varem olid inimtegevusest puutumata. Eesti Vabariigi esimesel 

perioodil jõudis maade kultuuristamine kõrgseisu – kujundatud põllud, niidud ja 

karjamaad olid omandanud maastikus püsiva koha ja funktsiooni. Kujunesid välja 

maa-asulastik, teedevõrk ja linnad. 

Teise maailmasõja järel põimus maastikus üha enam otstarbekas ja soovimatu – 

paljuski hävis juba kujunenud külaasustus, tekkisid uued linnatüübilised kolhoosi-

asulad, suurpõllumajandus koos hiigelfarmidega jne. Algas ranna-alade ulatuslik 

kasutamine puhkealadena. 

 

Seega on Pärnumaal aastatuhandete jooksul kujunenud mitmekesine maastik, mida 

iseloomustab väärtuste paljusus ja maastikutüüpide vaheldumine. Põhiosas jääb 

maakond Pärnu madalikule, millele annavad ilme suured metsad, jõed, sood ja rabad. 

Rannikut palistavad luiteahelikud, mis mõne kilomeetri kaugusel rannast kerkivad 

eriti suurejoonelistena Tõstamaa ja Häädemeeste ümbruses. Ranna ja luidete vahele 

jääv kitsas liivane ja kivine maariba ei ole kuigi hea põllumaa, ent ometi on rannik ja 

Kihnu tihedamini asustatud. Rannik on muutunud soosituks puhkealaks, enim 

hinnatud on lõunasse avanevad Pärnu ja selle ümbruse liivarannad. Rannikumeri on 

madal ja Liust kuni Läänemaa piirini tugevasti liigestatud rannajoonega. Pärnumaale 

jääb 122 saart ja laidu, neist asustatud on Kihnu ja Manija. 

Pärnu madaliku siseosad, kus Pärnu jõgi oma lisajõgedega moodustab tiheda 

vetevõrgu, on tasase pinnamoega. Pärnu jõe keskjooksul ulatub aluspõhi maapinnale 

ja paljandub devoni liivakivi, tuntum liivakivipaljand on Tori põrgu. Jõgede kallastel 

leidub viirsavidel kohati väga viljakaid muldi – nendel aladel on aastasadu põldu 

haritud ja nad on tiheda asustusega. Jõgedest kaugemal asuvad metsad ja rabad. 

Suuremad rabad on Nätsi, Võlla, Lavassaare, Suursoo, Kikeperea, Tolkuse, Nigula. 

Metsade osas väärib massiivsuse tõttu tähelepanu Vahe-Eesti metsade vöönd. 
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Tasandikust pisut kõrgemale jäävad omapärased voorestikud Varbla - Tõstamaa ja 

Tali ümbruses. Need alad on moreenist pinnakattega ning osaliselt põllustatud ja 

osaliselt metsadega kaetud. 

Maakonna põhjaosas Pärnu-Jaagupi - Koonga joonele jäävad maastikud kuuluvad 

Lääne-Eesti madaliku regiooni. Pinnakate on nii õhuke, et kohati ulatub paas 

maapinnale. Põllualadel domineerivad viljakad lubjarikkad mullad. Paepealsetele on 

iseloomulikud looalad (alvarid) ja kadastikud. Maastikku ilmestavad salumetsad, 

millest Mihkli tammik on Eesti suurim püsivalt samal kohal kasvanud tammemets. 

Paepealsetest aladest põhja, Läänemaa piirile, jääb ulatuslik metsade ja soode vöönd. 

 

3.2. Väärtuslikud maastikud 
 

Väärtuslike maastike määratlemise protsessi tulemina on Pärnumaal valitud kokku 33 

väärtuslikku maastikku. Valitud maastikud iseloomustavad maakonna maastike 

väärtusi ja nende vaheldusrikkust ning on esinduslikud seal paiknevate väärtuste 

poolest. Kõikide väärtuslike maastike kohta on koostatud kirjeldused ja antud 

hinnangud nende erinevatele väärtustele. 

 

Väärtusliku maastiku kirjeldus annab üldise ettekujutuse alast ning põhjendab 

erinevatele väärtustele antud hinnanguid. Kirjelduste ülesehitus varieerub olenevalt 

ala iseloomust. Sageli on maastikulised väärtused omavahel põimunud ja üksteisest 

sõltuvad. Kirjelduste koostamisel on käsitletud iseloomulikke ja eripäraseid 

maastikuelemente ning seal olevaid erinevaid väärtusi. Üldiselt on kirjeldatud järgmisi 

komponente: reljeef ja selle olulised elemendid, maakasutus, asustus, teedevõrk, 

hoonestus, kõrget looduslikku väärtust omavad elupaigad ja elemendid, 

muinsusväärtusega objektid, samuti ilu, omapära, vaated, hooldatus, häirivad tegurid, 

sobivus puhkemaastikuks jne. Maastike väärtused on hinnatud kolmepallisüsteemis, 

kus hinne 3 tähistab kõige positiivsemat ja hinne 1 negatiivsemat retsensiooni: 

- 3 palli on omistatud maastiku väärtustele, mis on korras, hästi eksponeeritud ja 

pakuvad esteetilist naudingut 

- 2 palli on antud maastiku väärtustele, mis on keskmise väärtusega või iseenesest 

küll väga suure väärtusega, kuid on hooldamata 

- 1 palli puhul maastikul väärtuse tüüp puudub või on väheoluline. Ühe palliga on 

hinnatud ka maastike neid külgi, mis sisuliselt omavad suurt väärtust, kuid on kas 

lõhutud või väga halvas seisukorras. 

 

 

Kasutatud lühendite tähendused: KAV- kultuurilis-ajalooline väärtus, LV - looduslik 

väärtus, PV - puhkeväärtus, IV - identiteediväärtus, EV - esteetiline väärtus 

 

 

Pärnumaa väärtuslike maastike hindamise tulemused on järgmised: 

Maastik / Väärtus  KAV LV PV IV EV 

Reiu jõe suudmeala  2 2 3 3 3 

Sindi  3 2 2 2 2 

Tori  3 3 3 3 2 

Vihtra - Suurejõe - Kurgja jõemaastik  3 2 3 3 3 

Vändra  3 1 2 3 2 
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Kaisma järvede maastik  1 3 2 2 2 

Kodesmaa - Kaelase põllumaastik  2 2 2 2 2 

Lavassaare - Virussaare turbamaa  2 3 2 2 3 

Soomaa  2 3 3 3 3 

Uulu - Tahkuranna – Jõulumäe  3 2 3 2 3 

Rannametsa  2 3 3 3 3 

Häädemeeste  3 1 2 3 2 

Ikla – Kabli - Jaagupi rannamaastik  3 2 3 3 3 

Põhja - Liivi märgala  2 3 2 2 2 

Kilingi-Nõmme - Saarde  3 2 2 3 3 

Kihnu  3 3 3 3 3 

Manija - Liu rannikumaastik  2 3 3 3 2 

Lindi - Tõstamaa teemaastik  3 3 3 2 3 

Tõstamaa - Värati  3 3 3 3 3 

Ermistu - Tõhela järvemaastik  2 3 2 2 2 

Kastna - Vaiste  2 3 3 3 3 

Sõmeri - Raespa rannikumaastik  2 3 3 3 3 

Varbla  3 1 2 3 2 

Paatsalu - Varbla laiud  2 3 3 3 3 

Nätsi - Võlla soomaastik  2 3 2 2 2 

Soontagana  3 3 3 3 3 

Audru - Valgerand  3 3 3 3 3 

Pärnu rand ja vanalinn  3 2 3 3 3 

Pärnu rannaniit  1 2 3 2 2 

Niidu - Tammiste metsamaastik  1 3 3 2 2 

Piistaoja põllumaastik  3 1 1 3 2 

Kolga oja luitemaastik  1 3 3 2 3 

Pärnu - Jaagupi  3 1 2 3 2 
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3.2.1. Reiu jõe suudmeala 

 

Piirkond hõlmab Reiu jõe suudmeala, jõe kaldaaladele jäävad luitemännikud, Silla 

küla ja Pärnu jõe vasakkalda koos Paikuse aleviga. Piirkond on vanimaid austatud 

paiku Eestimaal. 

 

Reiu jõe suubumisel Pärnu jõkke moodustub avar veeala kaunite kõrgete jõekallaste 

vahel. Jõgede ühinemiskohal on Pärnu jõe laius paarsada meetrit. Jõgede kaldad on 

heas looduslikus seisundis ja neisse suubub palju looduslikke ojakesi. Põhiliselt 

kasvab jõgede kallastel ilus männimets, mis on meelispuhkepaigaks nii kohalikele kui 

linlastele. Pärnu ja Reiu jõgedel saab kalastada, supelda ja sõita paadiga. Kuni Reiu 

jõe suudmeni on Pärnu jõgi ka laevatatav. Reiu jõe suudmes on tähelepanu vääriv 

1933. aastal valminud 65 meetrit pikk raudbetoonist kaarsild (taastati 1955), mis on 

üks esimesi suuri raudbetoonsildu Eestis. 

Nauditavad vaated jõele avanevad Pärnu - Paikuse teelt ja sillalt, samuti Reiu vanalt 

raudteesillalt. Viimase vahetus läheduses asub Reiu puhkekeskus, kus saab suviti 

korraldada vabaõhukontserdeid. 

 

Reiu jõe paremale kaldale jääb Silla küla, mis on oma nime saanud jõele ehitatud 

sildade rohkuse järgi. Üks sild oli ka endise Reiu mõisa juures. Teadaolevalt juba 14. 

sajandist Pärnu linnale kuulunud mõis on praeguseks suures osas hävinud. Säilinud on 

üksnes tallihoone, viljakuivati varemed ja osaliselt ka park. Ajalooliselt on jõe kaldaid 

Silla küla piirkonnas ääristanud põllud ja mets, viimastel aastakümnetel on sinna 

hakatud ehitama uusi kauneid elamuid. 

Jõe vasakkaldale jääv Reiu - Raeküla kuiv männik paikneb vanal rannamoodustiste 

vööl, kus luited on liitunud ahelikeks, moodustades mõnusa luitemaastiku. Metsaala 

on eriti väärtuslik linnalähedane puhke- ja spordipaik. 

 

Pärnu - Paide maantee ääres jääb kahele poole teed heakorrastatud Paikuse alev, mis 

on Pärnu jõe kõrgele vasakkaldale ehitatud viimastel aastakümnetel. Ajalooliselt 

(1565. aastast) oli Paikusel Pärnu jõe kaldal Sindi mõis (Zintenhof), mille nimi 

kandus hiljem üle Sindi kalevivabrikule ja linnale. Mõisa ümber paiknesid üksikud 

talud. Praeguseks on mõisahooned suures ulatuses ümber ehitatud, kunagises mõisa 

peahoones asub Paikuse Politseikool, säilinud on vaid mõisa kelder Türgi oja vasakul 

kaldal. 

 

Pärnu ja Reiu jõe suudmes Sindi - Lodjal avastati 2000. aastal Eestimaa vanimaid 

kiviaja asustatud piirkondi. 2001. aasta suvel Pärnu ja Reiu jõe ristumiskoha lähedal 

kaevanud arheoloogid peavad tõenäoliseks, et 9000-8500 aastat tagasi asus sealkandis 

kolm muinasasulat. 
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3.2.2. Sindi 

 

Piirkond haarab kauni looduse Pärnu jõe kallastel, kus jõe paremale kaldale jäävad 

hajali asetsevad talud ja elamud ning vasakkaldale Sindi kalevivabriku ümber aja 

jooksul kujunenud linnamaastik. 

Maastiku läbiv element on järskude kallastega lammiorus voolav Pärnu jõgi. Sindi 

linna kohal jõeorg kitseneb, jõe linnapoolsed kaldad muutuvad eriti järsuks, tõustes 

kohati püstloodis kuni 10 meetrit üle veepinna. Kaunid vaated jõele avanevad Sindi 

vanalt raudteesillalt. 

Maastiku muudab eriti uhkeks Sindi veehoidla, mis esialgselt rajati Sindi 

kalevivabriku elektrijaama tarbeks, sellest ajast on säilinud ka elektrijaama hoone. 

Uus nelja meetri kõrgune Sindi pais ehitati 1977. aastal Sindi vabriku tootmisveevaru 

tarbeks. Jõe vasakkaldal paisu juures on forellikasvatus, mis viimastel aastatel on 

kujunenud atraktiivseks puhkekohaks. Ilusatele jõevaadetele lisaks annab nauditava 

elamuse ka vee langemine paisult. Madalat jõge Sindi paisu all ilmestavad saarekesed, 

jõgi on ka tähtsaim kalakudemisala Pärnumaal. 

Jõekallas mõlemal pool Sindi vabriku hooneid on kasutusel puhkealana. 

Maastikuliselt on Pärnu jõega seotud looduskaitsealune Sõpruse park ja dendropark. 

Looduslikult kaunis kaldapargis asub laululava, pargi põhjaossa jääb aastatel 1935-

1937 J. Kinnuneni projekti järgi ehitatud funktsionalistlik raekojahoone. 

 

Sindi linnamaastiku kujunemist võib siduda vabriku tekkimise ja arenemisega pärast 

seda, kui Preisi riigi peakonsul Riias J. C. Wöhrmann hakkas 1832. aastal Sindi mõisa 

maadele kalevivabrikut rajama. Vabrik kasvas juba 19. sajandil Eesti suurimaks 2000 

töölisega ettevõtteks. Asukohavaliku põhjustas asjaolu, et Pärnu jõgi oli siis Sindini 

laevatatav ning jõevee omadused olid väga sobivad kasutamiseks tekstiilitööstuses. 

Sealsamas jõe kallastes leidus "rasvast" savi, mis tollajal oli üks tähtsamaid 

komponente kalevi pesemisel. 

Sindi tööstusasula sai linnaõigused 1938. aastal. Vanas linnakeskuses Pärnu maantee 

ääres on säilinud vabriku tootmishooned, osaliselt ka vanad puitelamud ning Sindi 

õigeusu kirik koos pargiga. Uued pereelamute linnaosad on kujunenud Pärnu jõe 

kaldale ning Paide maantee ja Kõrsa raba vahele. Sindi linnale on iseloomulik rikkalik 

rohelus ja rahulik elutempo. Tekstiilitööstuse ja Sindi 160-aastast arengulugu 

tutvustab Sindi linnamuuseum. 

Arhitektuurse väärtusega ja ajaloomälestisteks tunnistatud hooneid on Sindis 62: 

kalevivabriku hooned ja vabriku elamud Pärnu maantee ääres, endise Sindi 

raudteejaama hooned koos kõrvalasuva kolme puitelamuga Paide maantee ääres 

(ehitatud 1927 -1929), vanad puitelamud Kooli ja Raudtee tänava ääres, kalevivabriku 

meistrite elamud Wöhrmanni puiesteel. Peamiselt paiknevad riikliku tähtsusega 

mälestised grupiti kesklinnas, mistõttu puudereaga ääristatud tänavatel liikudes on 

hästi aimatav 20. sajandi alguse miljöö. 

 

Vanast Sindi raudteesillast ülesvoolu Pullioja kaldale jääb 1967.-1968. aastal 

avastatud Eesti vanim (üle 8000 aasta) Pulli asulakoht, mis on senini tuntuim kiviaja 

asustuspiirkond. Väga vanale asustusele viitavaid leide on saadud veel Pärnu jõe 

kallastelt allavoolu Reiuni ja ülesvoolu Lepakose ürgasulani. 
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3.2.3. Tori 

 

Ala moodustub läbi viljakate väljade voolava Pärnu jõe kallastel Tahkuselt kuni 

Taalini ja Navesti jõe alamjooksul. Jõeäärsetelt teedelt ja sildadelt avanevad ilusad 

vaated põlistaludele ja liivakivipaljanditega Pärnu jõele. Elamusi pakuvad jõgede 

veerohkus ja kevadised jääminekud. 

Kogu piirkond on üks vanima asustusega Eestis. Säilinud on mitmeid praegu 

mälestistena riikliku kaitse alla võetud kivikalmeid, kalmistuid ja ohverdamiskohti, 

kokku 40 objekti.  

Suurim looduslik väärtus on Pärnu jõgi ja jõekaldad, mis on elupaikadeks ning 

liikumisteeks paljudele looma- ja linnuliikidele. Looduskaitsealadest jääb maastikule 

Tori põrgu. Parkidest on kaitse all Taali kirikumõisa park ja Taali mõisa park. 

Kaitsealused puud on Kõrvi tamm, Päkapikumänd ja kaheharuline mänd Muraka 

külas. Kaitsealused rändrahnud on Võnnukivi ehk Kalevipoja vestitasku kivi ja Ratta 

rändrahn. 

 

Pärnu jõe ümbrus moodustab kõrge tasandiku, millesse jõgi on uuristanud kuni kuue 

meetri sügavuse sängi, Navesti jõe suubumiskoha järel ulatub jõesängi sügavus kuni 

10 meetrini. Pärnu jõe org on kitsas ning kohati langevad jõesäng ja 30-80 meetri 

laiune org peaaegu ühte. Peale Navesti suubumist muutub Pärnu jõgi väga 

veerohkeks, laius ulatub kohati kuni 200 meetrini. Jõe looklevus allavoolu väheneb. 

Suvine veesügavus kõigub poolest kuni viie meetrini, keskmine sügavus on kaks 

meetrit. Jões esineb saari, millest suurem osa on kahes kärestikus - Puhke-Nõmme ja 

Pärntõkke talu juures. Pikad kärestikud on ka Levil ja Oorekülas. 

Kevadine jääminek esineb silmapaistva tegurina jõe kevadises ilmes, mil veepind võib 

tõusta kuni viis meetrit. Kuna kaldad on kõrged ja järsud, siis suurvesi suuremaid 

üleujutusi ei tekita. Kärestikes ja jõekäändudes leiavad tihti aset veeuputused, mis 

pakuvad piltlikku ettekujutust jões peituvast ürgjõust. Kõige efektsem pilt 

üleujutustest avaneb kevaditi Toris. 

 

Jõed on suured ja veerohked, vee-energia kasutamise võimalusi näitavad vanad Virula 

ja Jõesuu veskikohad Pärnu jõel ja Pöörde, Viidika ja Aesoo veskikohad Navesti jõel. 

Veel 20. sajandi keskel paigaldati talgute korras pärast kevadist suurvett jõgedele 

suvised sillad. Teiseks paikkonna omapäraks olid lodjad, mis samuti aitasid pääseda 

üle jõe jäävale maanteele või taluheinamaale. 

Uhked ja ilusad vaated jõgedele avanevad Tori ja Jõesuu sildadelt ning mitmetelt 

rippsildadelt, samuti nii Navesti ja Pärnu jõeäärsetel teedel kui ka paadi või kanuuga 

jõgedel liikudes. 

 

Toris paljandub devoni liivakivi Pärnu lade, mis kalmistu kohal jõe vasakul kaldal 

moodustab umbes 500 meetri pikkuse, kohati üle kümne meetri kõrguse järsaku. Tori 

paljand on üks väheseid devoni taimede leiukohti Baltimaades. Kohati võib 

liivakividel näha ka püriidipesakestega mergeldolomiiti. Allikad on liivakivi sisse 

uuristanud kõrge ja sügava koopa. Et käik oli avar ja ulatus kaugele, hakati seda 

kutsuma Tori põrguks. Tori põrgu langes sisse 1908. aastal. Teine suurem varisemine 

oli 1937. aastal ja koopa suue langes sisse 1974. aastal. Tori kohta on olemas palju 

legende. Vanapaganat on Tori kandis nähtud mitmel pool ja mitmel korral: ta olla 

hirmutanud reisilisi, kiusanud põrgu vastas teisel pool jõge naisi, olnud kõrtsis viina 

viskamas ja teinud muid tempe. 
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Tori on olnud ajalooliselt asustatud paik ja kihelkonnakeskus. Orduajal oli Toris Püha 

Maarja kabel, mis purustati 16. sajandi lõpus. Hiljem rajati Torisse puitkirik ja aastatel 

1852-1854 ehitati selle asemele nüüdne kivikirik, mis 1944. aastal põles varemeiks 

(taastatakse alates 1990. a).  

Tori kihelkonnakeskuses asus Tori mõis, mis 16. sajandil oli Pärnu ordukomtuuri 

peamõis. 1820-ndate aastate teisel poolel renditi mõis Liivimaa rüütelkonnale meriino 

lammaste ja tõuveiste pidamiseks. 1854. aastal sai peasuunaks hobusekasvatus ning 

1930. aastal muudeti mõis hobusekasvatussuunaga riigimõisaks. Siin on aretatud tori 

hobune.  

Tori alevik hakkas kujunema 19. sajandi lõpus (kandis 1977. aastani Tõia küla nime). 

Tori alevikus on hästi säilinud kihelkonnakeskuse struktuur ja hooned. Siin on 23 

riikliku mälestisena arvele võetud objekti. Nimetamist väärivad mõisaansambel, kus 

on säilinud imposantne värav, viljaait, viinaköök, hobusekasvanduse tallide kompleks 

ja park. Heas korras on 1845. aastal ehitatud kõrts, kirik, kalmistu taastatud 

Vabadussambaga, samuti vana ja uus vallamajahoone. Kolhoosiaegsed tootmishooned 

ja elamud on ehitatud vanast keskusest mõnevõrra eemale, mistõttu Tori kunagise 

kihelkonnakeskuse väärtused on hästi nauditavad.  

 

Levi külas Pärnu jõe kaldal on vanaaja asulakoht, kus on säilinud I aastatuhande 

teisest poolest pärinevad kivi- ja külakalme. Pärnu jõel Levil oli ka vesiveski 

(jahuveski ja villakraas), veskikoht on praegugi nähtav. Kunagi ehitati siinkandis 

jõgede ületamiseks niinimetatud Poola sildu. Need ehitati sõjavägede poolt hagudest 

ja kividest parasjagu nii palju allapoole veepinda, et suurvesi jääminekuga silda ei 

lõhuks ja tavalises veeseisus jõgi sellest kergelt üle voolaks. Muraka teele viiv 

veealune kolme sülla laiune Poola sild Levis kabeliaseme kohal oli Toris suurim. 

Sillaava tammedest talad olnud sada aastat tagasi veel terved ja külapoisid võistelnud 

avast läbiujumises. 

 

Vana Päästale linnuse asukoht oli Altpere-Linaoja (Linnaoja) taluhoonestiku lähedal 

Pärnu jõe kaldal. Nende talude all jões asub Päästale Hiiesaar. Saarel kasvanud suur 

tamm ning olnud vaagnataolise õnarusega ohvrikivi. Sajandite jooksul on tamm 

hävinud, saar aga nihkunud allavoolu. Ohvrikivi asub nüüd vee all, saarest pisut 

ülesvett. Legendides elavad veel praegugi saare muistsed vaimud Hiie-Tõnn ja Hiie-

Liisu. 

 

Oore külas on vanaaja asulakoht ja külakalme (15.-17. saj). Nauditav on põlistaludega 

palistatud kohatiste liivakivipaljanditega ilus jõekallas ja avatud põllumaastikud, mis 

vahelduvad metsatukkadega. 20. sajandi alguse külastruktuur on paljuski säilinud. 

  

Pärnu jõe kõrgel kaldal endises Taali korrastatud kirikumõisas on praegu Taali 

metskonna keskus. Ilusad vaated avanevad siit Pärnu jõele, liivakivipaljandile ja 

Virula vanale veskikohale. 

Pärnu jõe kaldal on säilinud 19. sajandi 50-ndate aastate lõpus ehitatud Taali mõis, 

mis kuulus Holsteinide aadliperekonnale. Häärberil on huvitav nurgatorn ja arkaad. 

Mõisa ümbritseb looduskaitsealune park. Jõe kaldal mõisa kohal on liivakivipaljand. 
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3.2.4. Vihtra - Suurejõe - Kurgja jõemaastik  

 

Maastik Pärnu jõe keskjooksul Kurgjalt Vihtrani on köitev kauni looduse poolest. 

Piirkonna muudab hästi kättesaadavaks ja nauditavaks võimalus liikuda Pärnu jõel, 

aga ka selle mõlemal kaldal kulgevatel vanadel teedel.  

Ala lahutamatu osa, mis aitab säilitada maastiku põlisilmet, on mets. Vändra suurtes 

metsades elav karu on tuntud kogu Eestis ja kaugemalgi. Veel praegugi võib sealsetes 

laantes leida mastimände ja kolmepalgipuid. Metsades on rohkelt toredaid mustika- ja 

pohlamaid. 

Kõrgeim koht piirkonnas on I aastatuhande teisest poolest pärit 54 meetrit kõrge 

Mädara linnamägi, mis paikneb kollasest peenest liivast koosneval seljakul. Loodust 

ilmestab siin kaunis Mädara jõe org. Praeguseks on linnamägi tiheda metsaga kaetud.  

Kõnealusel alal endale tasasesse platoosse sängi uuristanud Pärnu jõge 

iseloomustavad kuni nelja meetri kõrgused kaldad. Jõge ilmestavad üksikud saared. 

Jõe keskmine sügavus on poolteist meetrit, kuni neli meetrit sügavad kohad on Kurgja 

ja Suurejõe vahel. Suurvesi tõuseb paar meetrit ja enamasti jääb jõgi oma sängi ka 

suurvee ajal. Üksikuid suurveeaegseid üleujutusi esineb Kurgja piirkonnas ning 

Suurejõe ja Vihtra vahel. 

Jõevee võimsust ja vee-energia kasutamist saab näha Kurgjal, kus tänaseni on säilinud 

vesiveski. Vanad veskikohad on veel nähtavad Vihtras (jahuveski, linavabrik ja 

saeveski) ning Suurejõel (puupapivabrik). Ajalooliselt oli Pärnu jõgi ka veeteeks 

palgiparvetajatele. Ilusad vaated jõemaastikule avanevad paljudelt jõele ehitatud 

sildadelt. 

 

Pärnu jõe kallastel paiknevad põlistalud ning Vihtra ja Suurejõe asulad. Ajalooline 

väärtust on 19. sajandil Suurejõe ja Kurgja vahel rajatud C.R. Jakobsoni, Hauamäe 

talu ja Ülejõe talu perekonnakalmistutel, samuti I aastatuhande esimesest poolest pärit 

kivikalmetel Vihtra külas. Pärnu jõe kaldal Vihtras on Linnu dendropark ning Lüüste 

külas Saare-Tõrvaaugu aiand. 

Põlistaludest on tuntumad Särghaua ja Kurgja-Linnutaja, mille kohta esimesed 

kirjalikud andmed pärinevad 1515. aastast. Hauamäe talust oli pärit Eesti esimene 

metropoliit Aleksander. 

Särgava-Petersonide suguvõsa on elanud Särghaua talus 1686. aastast. 90 hektari 

suuruse talu maad paiknevad mõlemal pool Pärnu jõge. Talu tõi Eesti kultuurilukku 

kirjanik Ernst Peterson Särgava, kes oma romaani „Lähme linna kirjutama, oma elu 

kergendama" I köites käsitles talu elu-olu 19. sajandi keskel. Tulevane ajakirjanik 

Johann Woldemar Jannsen  oli siin karjapoisiks. Talu praegune elumaja on ehitatud 

1908. aastal. Veel tänapäevagi mõistes kaasaegne laut püstitati aastatel 1923 -1926 

põldudelt ja heinamaadelt korjatud raudkividest. Särghaua talus olid Pärnumaa 

esimesed dreenitud põllud. Põlistalu hoonetekompleks on 1971. aastast Tallinna 

Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi omanduses ja siin säilitatakse Eestist ja mujalt 

maailmast väljapuuritud kivimite puursüdamikke. Tänapäeval asub siin Tallinna 

Tehnikaülikooli maateaduste õppekeskus. 

 

Pärnu jõe kaldal Kurgjal asub kirjaniku, ajakirjaniku, kooliõpetaja, põllumehe  ja 19. 

sajandi rahvusliku liikumise juhi C. R. Jakobsoni Kurgja-Linnutaja C. R. Jakobsoni 

Talumuuseum, mille teeb erandlikuks tegutsev talu koos karjakasvatuse ja 

põllupidamisega. Taluhoonete kompleksis on elamu, rehi, laut, mesipuude maja, 

veskipais koos jahu- ja saeveskiga, vana saun-elamu ning viljapuuaed. 
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Talumuuseumis toimub põllumajanduslik tootmistegevus saja aasta vanuste 

traditsioonide järgi. Huvitava arhitektuuriga elumajas paiknev muuseumi 

püsiekspositsioon annab hea ülevaate Eesti ärkamisaja suurkuju C. R. Jakobsoni elust 

ja tegevusest. Kurgjal asutatud vana talukohta tähistab C. R. Jakobsoni poolt istutatud 

kaheharuline pärn. Osale Kurgja-Linnutaja talu põllumaadest, mis on looduskaitse all,  

on praeguseks kasvanud mets. Kurgjale sissesõidutee ääres põlismetsa kõrgete 

kuuskede all asub C. R Jakobsoni perekonnakalmistu. 

C. R: Jakobsoni Talumuuseum asub looduskaitsealusel Kurgja-Linnutaja talu 

kaitsealal. Talumuuseumist on kujunenud Pärnumaa üks külastatavaimaid turismi 

sihtkohti – külastajate arv on ligikaudu 33 000. 

 

 

3.2.5. Vändra  

 

Piirkond jääb Pärnu - Paide maantee äärde. Maastikupilt on rahuliku ilmega, avarate 

põldude ja metsatukkadega lauskmaa, mille keskel paikneb Vändra alev. 

 

Vändra küla (Wenderskulle) on esmakordselt mainitud 1515. aastal. Vana Pärnu - 

Paide maantee äärde kujunenud alev hakkas Vändra mõisa ja kiriku ümber kiiresti 

arenema 19. sajandi alguses pärast seda, kui Võidulasse rajati klaasivabrik ning 

metsatöötlemisettevõtted. Klaasivabriku loomise põhjuseks oli metsade rohkus. Puitu 

oli küll raske müüa, kuid klaasivabriku küttena andis see head tulu. 

Aja jooksul on Vändra kujunenud aleviks, kus on heal järjel kodukaunistamise kultuur 

ja on palju kauneid kodusid. Ajaloolise peatänava, Vana tänava arhitektuurne ilme ja 

aastates puitelamud on peamiselt säilinud. 20. sajandi alguses oli Vändral ka raudtee-

ühendus, millest on säilinud vaid jaama peahoone ja kaheksakandiline veetorn Vihtra 

tee ääres. 

Vändra Gümnaasiumi koolihoone valmis 1913. aastal Vändra Rahvahariduse Seltsi 

(asutatud 1907) poolt annetustena kogutud rahaga. Kooli lähedal Kase tänaval on 

kõigile punase terrori ohvritele rajatud mälestushiis. 

 

1624. aastal rajatud Vändra mõis põletati maha 1905. aastal, praeguseks on säilinud 

mõisa viljaait ja mõisapark. Mõisapargist Vändra jõe ääres on kujundatud Vändra 

kultuuripark, mille põlispuude alla ehitutud laululaval toimuvad kõik suuremad 

rahavapidustused. Pargis on mälestuskivid laulupidude algatajale J. W. Jannsenile ja 

esimese Eesti talupoegade karjakontrollühingule. 

 

Vändra on endine kihelkonnakeskus. Vändra kirik valmis 1787. aastal. Pühakoda on 

väga hea akustikaga, selle orel on ehitatud 1887. aastal. Kiriku juures kasvavad Anton 

Õunapuu mälestustamm ja Mihkel Lüdigi mälestuspuud. 2008.a on taastatud 

mälestussammas Vabadussõjas langenutele. Kalmistu on korras, sinna maetud Eesti 

suurmeeste haudadele on paigaldatud uhked mälestussambad. Säilinud on ka kiriku 

pastoraadihoone ja kirikumõisa maakividest magasiait. 

 

Vändras Kingisepa talu maadel toimus 10. augustil 1874 Eesti esimene künnivõistlus. 

Selle jäädvustamiseks on Viljandi ja Pärnu-Paide maantee ristmikule paigutatud 

skulptor V. Maaranna valmistatud mälestuskivi. 
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Vändra maastiku ilmet on 19. - 20. sajandil kujundanud seal sündinud, elanud või 

töötanud Eesti kultuuri ja vaimsuse loojad: Carl Körber, Lydia Koidula, Carl Robert 

Jakobson, Jüri Peterson, Ernst Peterson-Särgava, Johan Woldemar Jannsen, Mats 

Tõnisson, arst ja arheoloogiaentusiast Dr. Martin Boltz, helilooja Mihkel Lüdig, 

haridustegelane ja Eesti skautluse rajaja Anton Õunapuu, Eesti esimene 

naisajakirjanik ja naisliikumisele alusepanija Lilli Suburg, Eesti rahvusliku liikumise 

tegelane Johannes Eglon, kooliõpetaja ja õppemetoodiliste materjalide autor Tõnis 

Kibar, kirjanik Mart Kiirats (kirjanikunimega Mats Mõtslane), kurttummade õpetuse 

algajataja Eestis ja Liivimaal, Vändra kurttummade kooli asutaja Ernst Sokolovski, 

esimene Eesti soost kirikuõpetaja Vändras ja kohaliku gümnaasiumi juhataja Jaan 

Nuudi jpt. 

 

Vändra maastiku 20. sajandi alguse meeleolusid kajastab kirjanik Ernst Peterson 

Särgava kodulooaineline romaan „Lähme linna kirjutama, oma elu kergendama", mida 

võib käsitleda Vändra kroonikana. Alevi lähedal Kadaka koolimajas on tuntud 

kirjamehe teeneka pedagoogi Ernst Särgava sünnikoht (1868-1958). 

 

L. Koidula (sündis 1843) sünnikohas, Vändra köstrimaja asetses Suurejõele viiva tee 

ääres, on mälestusmärk. Köstrimaja, ühekorruseline puust ehitus ise hävis tules.  

Väike meenutus L. Koidula sünnikodu maastikust umbes 150 aastat tagasi: 

Köstrimajast lõuna pool oli Koidula lapsepõlveaastail suur viljapuuaed, kus kasvas 

rohkesti vilja- ja pirnipuid ning tikerberipõõsaid. Elamu esist kaunistasid 

mitmekujulised lillepeenrad, mille vahel kulgesid kitsad teerajad. Esiukse juurest läks 

viljapuuaia äärt mööda  lai kruusatatud jalgtee, mille kõrvale olid istutatud vahtrad, 

edelasuunas maanteele. Köstrimajast lääne pool madalikus oli tiik, veidi eemal loode 

pool paiknesid aga vasikakoppel ja laut. Nende taga üle maantee algas köstri 

karjamaa lepavõseriku, kuuskede ja kaskedega, ulatudes kirikla krundini. Idast ja 

kirdest ümbritses elamut rohtunud õu, kust pääses aita, sauna ja pesukööki, keldrisse 

ning taamal asetsevasse rehetaresse. Köstri heina- ja karjamaa ümber aga laiusid 

sügavad kuuse- ja kasemetsad, kus luuletaja sünni ajal oli veel hulganisti hunte, 

karusid, kitsi ja ilveseid. (Köster A. Rossmanni teade 1931). 

 

 

3.2.6. Kaisma järvede maastik  

 

Piirkond jääb Pärnu-Jaagupi - Kergu maanteest põhja, Enge jõe ülemjooksu valgalale. 

Suure osa alast hõlmavad madalamad metsased ja soised tasandikud ning Kaisma 

järved. Piirkonna lääneosas maapind kerkib ja moodustab Pööravere mõisa kohal laia 

paekühmu, mille pinnakate on nii õhuke, et kohati ulatub paas maapinnale. Endistele 

mõisapõldudele jääb Pööravere küla üksikute maantee ääres paiknevate taludega. 

 

Ühtse maastikulise terviku moodustavad kavandatavale Kaisma looduskaitsealale 

jäävad Kaisma sood koos Kaisma Suurjärve (140 ha) ja Väikejärvega (5,6 ha). 

Ligipääs, maakonna suuruselt neljandale, Kaisma kaunile Suurjärvele on idakaldalt, 

kus järvepõhi on kõva ja võimaldab suplemist. Mujal on järve kaldad madalad ja 

mudased või turbased. Lõuna ja loodekaldal tungib järveveele peale õõtsik. Järve 

toitvad loodeservas olevad põhjaallikad. Kuni 1939. aastani oli järv väga vähirikas. 

Väljavool Suurjärvest toimub Kaisma Väikejärve (soo- ja rabakallastega järv) ja sealt 

Enge jõkke, mille ülemjooks on säilinud heas looduslikus seisundis. Järvi ümbritsevad 
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läänest ja lõunast rabad, idas soostunud puisniidud ja karjamaad, mujal kasvavad 

soostunud männi- ja segametsad. 

 

Soode ja järvedega maastikust lääne poole jäävad endised Pööravere mõisa paepealsed 

kühmlikud põllualad, millest osa on tänaseks metsastunud. Metsades on palju häid 

seene- ja pähklikohti. 

 

Põldude keskel paikneb muinsuskaitse all olev Pööravere mõis koos looduskaitsealuse 

pargiga. Mõisa uhke loss põletati 1905. aastal, seetõttu võib hoone toredust aimata 

veel üksnes varemetest. Mõisaansamblist on säilinud viinavabriku rusud ja 

valitsejamaja. Märkimist väärib, et Pööravere mõisa viimane omanik dr. med. A. v. 

Middendorf oli ühtlasi ka riiginõunik, mälestuskivi temale on paigaldatud Pööravere 

parki. 

 

3.2.7. Kodesmaa - Kaelase põllumaastik 

 

Piirkond hõlmab Via Baltica maantee äärse põllumaastiku Kodesmaa ja Langerma 

külades, kauni Libatse asula, Kaelase mõisa ja seda ümbritsevad põllualad. 

Tasasel reljeefil paiknev avatud põllumaastik Kodesmaa külast kuni Enge jõeni on 

kujundatud 1970.-1980. aastatel Pärnumaa tuntuima agronoomi Arnold Ermi poolt. 

Avatud maastikus domineerivad kõrgemad põllustatud alad, neid ümbritsevad 

metsatukad ja soised tasandikud. Pinnakate on kohati nii õhuke, et paas ulatub 

maapinnale välja. Põldudel, kus paas asub sügavamal, on mullad kõrge boniteediga ja 

põllud annavad head saaki. 

Ilusad nauditavad vaated korras põldudele ja taludele avanevad liikudes nii suurematel 

maanteedel kui ka põldudevahelistel külateedel. 

 

Libatses on Edasi kolhoosi ajal kujundatud esinduslik kolhoosikeskus. Via Baltica 

maanteest eraldab asulat metsariba. Kompaktse hoonestusega ja hästi hooldatud 

haljastusega asulas on neli selgepiirilist osa: keskusehooned, sektsioonelamud, 

ühepereelamud ja tootmishooned. Libatse asula on võitnud mitmeid maakondlikke 

kodukaunistamise ja heakorrakonkursse. 

 

Kodesmaa ümbruse põllud on suure pindalaga ja hästi haritud. Põllud asuvad 

lamedatel paestel kühmudel ja künnistel, kus paas jääb maapinnast kohati vaid 

mõnekümne sentimeetri sügavusele. Paealuspõhja läheduse tõttu valitsevad 

lubjarikkad viljakad rähkmullad. Põlluväljade vahele jäävad üksikud kaunid 

metsatukad. Veesilmadena ilmestavad maastikupilti Kodesmaa külas olevad ja Edasi 

järvede nime all tuntud kokku kaheksa hektari suurused tehisveekogud. 

 

Langerma küla põllumaastikku iseloomustab hea harimisviis. Omal ajal kujundati 

põllud praegugi veel kasutuses oleva Langerma suurfarmi tarbeks. Maastiku 

muudavad esteetiliselt kauniks kaks kasvama jäetud tammikut. Langerma 

farmikompleksi läheduses on rajatud ilusad tehisjärved – Edasi järved ja Selja tiik, 

kus käib toitumas üks maakonna uhkemaid linde - must toonekurg. Langerma külas 

asub veel teisigi tehisveekogusid, mis on tuntud Maidla tiikide nime all. Seal 

edendatakse kalakasvatust. Maidla tiigid on peatuspaigaks luikedele ja haigrutele, seal 
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elutsevad jõetiir, pääsusaba liblikas ning on öökullide pesapaik. Sajandite jooksul 

kujunenud külastruktuur on suurpõldude loomisega kahjuks enamuses hävitatud, 

säilinud on ainult pisike osa Langerma külast. 

 

Kaelase piirkond paikneb kõrgemal paesel ja pinnalt kruusasel künnisel, kus on juba 

ajalooliselt olnud head põllualad, mistõttu Enge jõe kaldale rajati Kaelase mõis. 

Praegu on Kaelase mõisa peahoone ja valitsejamaja taastatud ning moodustavad koos 

looduskaitsealuse mõisapargiga kauni ansambli. Mõisahooneid ümbritsev park on 

hästi korrastatud, jõe kaldal pargis asub  E. v. Derfeldeni mälestussammas. Kaelase 

ümbruse põllud on haritud ja heas korras. Ajaloolise mälestisena on teada Kaelase 

asulakoht, millest on säilinud 14.-17. sajandi külakalmistu. 

 

Ajalooliselt oli asustatud praeguseks avaraks põllustatud alaks kujundatud Lehtmetsa 

küla, mille kunagist asukohta märgib 1983. aastal paigaldatud mälestuskivi.  

 

 

3.2.8. Lavassaare - Virussaare turbamaa 

 

Piirkond hõlmab Lavassaare mäel paikneva alevi, Lavassaare raba ja järve, Virussaare 

raba ja sellega põhjaküljest piirneva Pereküla. Lavassaare mäge ümbritseva raba 

turbakiht on kohati kuni üheksa meetrit paks ja raba on peaaegu täiesti tasane. 

Lavassaare nimega seondub suur rabade massiiv ja turbatootmine. 

 

Omaette väärtuslikuks maastikuosaks on rabast jääaegse moodustisena kerkiv 31 

meetrit üle merepinna ulatuv ligi 80 ha pindalaga lavakujuline soosaar - Lavassaare 

liiva-kruusa mägi. Mäele hakati läinud sajandi 50-ndate aastate lõpus rajama uut 

töölisasulat, millest on tänaseks kujunenud hästikorrastatud Lavassaare alev. Peaaegu 

iga elamu juurde on istutatud sireleid, nii et kevadel, nende õitsemise ajal, on kogu 

alev nagu üks suur punase-, lilla-, roosa-, valgevärviline sireliaed. 

Alevi lõuna- ja läänepoolsesse ossa jääb Mäe tänav, mille ühel küljel asuvad endise 

Lavassaare küla (esmamainimine 1624) viieteistkümne talu hooned. Elamuid kaitseb 

külmade tuulte eest põhja poolt mägi ja läänest parkmets. Mäe tänava varjuline, soe, 

ilusa parkmetsa ja heakorrastatud hoonetega ala köidab tähelepanu ning mõjub 

oaasina keset kõledat raba. 
 

Ajalooliselt kujunes vana turbatootmisasula (rajamist alustati läinud sajandi 20-ndatel 

aastatel) Lavassaare mäe alla. Elamud on säilinud, kuid tühjad. Vanas Lavassaare 

asulas on kitsarööpmelise raudtee muuseum, mis oma kolmekümne eksponaadiga 

(auruvedurid-vagunid) on Baltimaade suurim. Huvilistel on võimalik teha rongisõit 

Lavassaare mäele või turbatootmisaladele. 

 

Lavassaare mäest põhja jääb Lavasaare soostik ja Lavassaare järv. Soostikus asuv 

Maima raba on maakonna suurim turbatootmisala, kus turba tööstuslikku 

kaevandamist alustati 1919. aastal. Tootmisest välja jäänud vanad (kaevandati 1920-

1980) karjäärid moodustavad ammendatud turbatootmisalad, mis tänaseks on 

muutunud uuesti märgaladeks ja kujunenud väärtuslikuks elupaigaks eelkõige 

lindudele. Kogu maastik on näha tootmisala keskel paiknevast kõrgest tuletõrje 

vaatlustornist. 
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Pindalaga 211 ha Lavassaare järv on jäänuk litoriinaaegsest merelahest, mis 

tänapäevaks on peaaegu täielikult mudaga täitunud (mudakihi paksus kuni 8 m). 

Ainult järve kirdeosas, kus  leidub allikaid, on põhjas kive ja liiva. Vee suurim 

sügavus on meeter. Järv on huvitav ka seetõttu, et selle vesi on neutraalne, kuigi 

tavaliselt on rabajärvede vesi happeline. Järve lõunaosas leidub madalaid 

tarnasaarekesi. Järve ümbritseb madalsooriba, kaldad on paiguti kõrged ja turbased, 

osalt pehmed. Järvest välja voolava Naba oja (praegu loetakse Audru jõe alguseks) on 

1812. aasta isamaasõja järel kaevanud prantsuse sõjavangid ja sellel töötas vana 

Lavassaare asula kohal veski. Pärast veski kadumist järve pind alanes. 

 

Kui Lavassaare soostiku Maima raba on turbatootmisala, siis sellest põhja pool olev 

Virussaare raba, mille keskel on juba praegu kaitse all olev Virussaare rabasaar, 

kuulub Lavassaare looduskaitseala koosseisu. Lavassaare  looduskaitseala 

moodustamisega soovitakse üksteisele suhteliselt lähestikku paiknevad erinevate 

liikide kaitseks loodud püsielupaigad ja nendega piirnev hoiuala ning Visrussaare 

rabasaare kaitseala territoorium koondada üheks terviklikuks looduskaitsealaks. Saar 

kujutab endast segametsaga (ka tammed) kaetud moreeniküngast, mis on peaaegu 

kogu ulatuses ümbritsetud vallitaolise seljandikuga (puudub kirdes ja idas). Saarel on 

liigirikas linnustik. 

Virusaare rabasaar kuulub arheoloogiamälestiste hulka, see on olnud elukohaks ja 

pelgupaigaks juba I aastatuhande teisel poolel. Enne viimast sõda oli saar üksikute 

metsatukkadega ilus puisniit, kus olid talude heinamaad. Viimase 50 aasta jooksul 

seal enam niidetud ei ole, nii et üle saare kulgevad juba kinni kasvama hakkavad 

teerajad. 

 

Maastikuliselt on huvitav Lavassaare järvest põhja poole sooservale jääv kümne 

hektari suurune paepealne - Pereküla alvar -, kus kasvab rohkesti kadakaid, pihlakaid 

ja metsistunud õunapuid. Säilinud on veel Pereküla vana struktuur pilkupüüdvate 

tükeldunud kiviaedade ja küla karjatänavaga. 

 

Rabamassiivist idas Vahenurme - Lavassaare tee ääres on Pitsalu mägi kahe kauni 

taluga. Teelt avaneb ilus vaade rabade kohalt kerkivale kõrgemale mineraalmaa-

künkale ehitatud taludele. 

 

 

3.2.9. Soomaa 

 

Maastik jääb kahe maakonna, Viljandi ja Pärnu territooriumile ja haarab põhiliselt 

Soomaa rahvuspargi. Suurem osa rahvuspargist paikneb Viljandi maakonnas. 

Pärnumaal jäävad maastikule Tori, Paikuse ja väikese ribana Vändra valla maad. 

Soomaa Rahvuspargi kohta ilmus 1999. aasta oktoobris ajakirja Eesti Loodus 

erinumber. 

 

Soomaa rahvuspark pindalaga 371 km² moodustati 1993. aastal. Soomaa rahvuspark 

on erilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse ja kultuuripärandi, sh 

ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, rahvuskultuuri ning alalhoidliku loodus-

kasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Rahvuspargi maa-

ala jaotub vastavalt kaitsekorrale kolmeks vööndiks: loodusreservaat, sihtkaitsevöönd 
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ja piiranguvöönd. Majandustegevus rahvuspargis toimub kooskõlas looduskaitse 

põhimõtetega ja viisil, mis ei kahjusta rahvusparki. 

Aastast 1997 on Soomaa rahvuspark rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade 

nimekirjas ning on tervikobjektina valitud Euroopa tasandil looduskaitselist tähtsust 

omavaks CORINE biotoobi alaks.  

 

Soomaa - see on metsarõngaist ümbritsetud hiiglaslikud rabad, jõed, mis aeg-ajalt 

sängi ära ei mahu, lammidel laiuvad luhad ja õiterohked puisniidud. Inimene 

kohandas Soomaal elades oma elu looduse järgi. Külades öeldi, et Soomaal on viis 

aastaaega: kevad, suvi, sügis talv ja suurvesi. 

 

Kirjalikud teated siinsest asustusest pärinevad 17. sajandist. Suurvee ajal kasutati 

liikumiseks siledakoorelisest ja tervest haavapuust tahutud ühepuulootsikuid ehk 

haabjaid. Talvel kasutati üle soode liikumiseks talveteid. Suurvesi Riisa külas tõuseb 

mõnel aastal nii kõrgele, et taluõuel liikumiseks tuleb kasutada paati. Kevadised 

jõgede üleujutused on ainulaadsed kogu Põhja-Euroopas. Üleujutus võib kesta mõnest 

päevast mõne kuuni. Veetaseme kõikumise absoluutne amplituud on Soomaal 5,7 

meetrit. Jõgede üleujutusala piirkonnas levivad kogu Eestis haruldaseks muutunud 

lammimetsad. Kokku on Soomaal luhtasid, võsastuvaid niite, aru- ja puisniite 2000 

ha. Puisniidud on Eesti pärandkultuurmaastikud ja neil on eriline koht looduskaitses, 

kuna selliseid poolkultuurmaastikke on mujal Euroopas tänaseks vähe säilinud. 

Soomaa mitmekesine loodus, omapärane rippsilla- ja ühepuulootsiku-kultuur on 

viimaste aastaga muutnud selle ala väga populaarseks. 

 

Soomaal liikudes võib kohtuda mõne uudishimuliku põdra, saaki otsiva kotka või 

koguni lindude kuninga metsisega. Imetajaid on siin 36 liiki, haruldasemad on 

pruunkaru, hunt, ilves, metskits, põder, saarmas. Linde on 160 liiki, haruldasematest 

liikidest on Soomaa elupaigaks toonekurele, kaljukotkale, sookurele, rabapüüle, 

metsisele, valgeselg-kirjurähnile, rukkiräägule. 

  

1998. aastal valmis Kõrtsi - Tõramaal Soomaa rahvuspargi külastuskeskus, kus 

püsiekspositsioon tutvustab igale huvilisele rahvusparki väga põhjalikult, samast saab 

osta ka tutvustavaid materjale. Tõramaalt algab koprarada, kus mööda laudteid 

liikudes võib näha kopratamme ja -kuhilaid ning muid kobraste tegevuse jälgi. 

 

Parim viis Soomaad avastada ja rahvuspargi looduse ilu nautida on teha seda 

kanuudega jõgedel liikudes või tähistatud radadel matkates. 

 



Pärnu maakonna planeering, Lisa 3 Väärtuslikud maastikud 
 

 

 24 

3.2.10. Uulu - Tahkuranna - Jõulumäe 

 

Maastik jääb Reiust kuni Võisteni rahvusvahelise maantee Via Baltica ja Pärnu lahe 

vahele. Tahkurannas, kus luiteahelikud ulatuvad ka teisel pool maanteed kaugele 

sisemaale, jäävad maastikule Jõulumäe männimetsad. Ale märksõnad on meri, rand, 

rannatasandikud ja luitemännikud. Piirkond jääb Pärnu linna lähiümbrusesse, on hästi 

ligipääsetav ja väga atraktiivne. 

  

Pärnu lahe tasasel rannaalal Reius tuleb nähtavale madal rannaastang (Reiu 

supelrannas küünib selle kõrgus kolme meetrini), mis kasvab Uulu suunas. Astangult, 

mille vanasse rannavalli on kulutanud kõrgvee lained, avanevad ilusad vaated kogu 

Pärnu lahele ja linnale. Luiteastangu perv on kaetud kauni männimetsaga. Tasapisi 

eemaldub astang merest ning laienev liivast valendav rand on puhkajate meeliskoht. 

Rannikul Uulu kohal algab uus kohati kuni kaheksa meetri kõrgune astang. Seal 

suubub merre läbi männimetsaga kaetud luitevalli kaevatud Ura jõgi. Uulust edasi 

edela suunas kuni Võisteni jätkub lausrannik. Via Baltica maantee ja mereranna vahel 

kasvab luitemännik, mis on aastaid olnud soositud puhkepiirkond. 

Ura jõe ääres oli Uulu mõis, mis hävitati 1905. aastal. Uulu endise mõisapargi 

põlispuude vahele on ehitatud (valmis 1998) uhke kultuuri- ja spordikeskus. Uulu 

asula on ehitatud mõisapargi kõrvale. Via Baltica maanteest mere pool kõrgel 

luitevallil veerand tuhande aasta vanuste mändide all on 1880. aastal ehitatud Uulu 

mõisa kirik ja selle juures R. Stael von Holsteini hauakamber. 

 

Edasi lõunasse luiteahelike ja mere vahele jääv rannariba kasvab ning on kõige laiem 

Tahkurannas, kus merre ulatub kruusane ja kivine nn Tahku nina. Mereäärset 

tasandikku katavad rannaniidud. Kõrgematel aladel on põllud. Mereäärne ala kipub 

võsastuma. Talud Tahkuranna külas paiknevad nii rannatasandikul kui ja luitevallil 

Via Baltica ääres. Osa taludest on jäänud peaaegu aastaringselt tühjaks, neid 

kasutatakse vaid suvekodudena. 1980-ndatel aastatel on tasasele rannaalale rajatud 

uus suvilate rajoon. Vana külastruktuur on säilinud kohe mere rannas kõrgemal 

luitevallil paiknevas endises Tahku kalurikülas. Küla oli oma struktuurilt sumbküla ja 

talude veel praegugi osaliselt haritud ja kiviaedadega eraldatud väikesed põllulapid 

paiknevad majadest sisemaa poole. Tahku ninal on kohalike kalurite paadisadam. 

Tahku ninalt, Pärnu ja Liivi lahe piirilt, avaneb suurepärane vaade merele ja Pärnu 

linna panoraamile. 

Rannikumeri on lauge ja aeglaselt süvenev. Merepõhi on valdavalt peeneliivane, ent 

on paiguti kaetud ka jämeda kruusa ja kividega. Eriti rohkesti kive on rannajoone 

läheduses. Piirkonda jääv meri on rikas laidude poolest. 

Tahkuranna külas mere ääres asub 1872. aastal ehitatud Jumalaema Uinumise kirik. 

Tahkurannas sündis 1874. aastal Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts, 

kelle  kodutalu õuele püstitati monument juba tema eluajal. Monument taastati ja 

taasavati 25. juunil 1989. aastal. Metsakülas Naarismaa matkatalus on Konstantin 

Pätsi talumuuseum. 

Via Balticast sisemaa poole jäävad kaunile lainelisele luitemaastikule Jõulumäe 

männimetsad, kuhu aastate jooksul on kujundatud puhkeala - Jõulumäe tervisekeskus 

koos väga heal tasemel välja ehitatud matka- ja suusaradadega. Jõulude ajal tulevad 

siia päkapikud ja töötab Päkapikumaa. 
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3.2.11. Häädemeeste 

 

Ala jääb Via Baltika ja Liivi lahe vahele, hõlmates Häädemeeste aleviku ja selle 

lähiümbruse. Häädemeestet läbivad osaliselt männimetsaga kaetud  luiteahelikud, 

milledest mere poole jäävad tasased madalad rannaalad. Alevik on ajalooliselt 

kujunenud liivase rannaluitevalli merepoolsele nõlvale vana Pärnu-Riia maantee 

äärde. 18. sajandil oli Häädemeeste postijaam tähtsal Tallinn-Riia postimaanteel. 

Laiemalt on Häädemeeste Eestis tuntud ka mineraalvee leiukohana. 

 

Häädemeestet on esmakordselt kirjalikult mainitud 1560. aastal seoses 

Tiesenhausenitele kuulunud Häädemeeste mõisaga. Aastal 1688 asutati Liivimaal 

Häädemeeste kihelkonnakool. Ilusa looduse ja kauni nimega Häädemeeste on 

ajalooline kihelkonnakeskus, iseseisev kihelkond moodustati siin 1862. aastal. 

 

Vanem hoonestus paikneb alevikku läbiva vana Pärnu-Riia maantee ääres. Märkimist 

väärivad juba omal ajal vallamajaks ehitatud ja tänini selleks esialgsel kujul jäänud 

hoone, samuti Häädemeeste postkontorihoone. Kolhoosiaegsed korruselamud ja 

tootmishooned on ehitatud vanast asustusest eraldi.  

Aleviku ajalooliselt tähtsaimaks säilinud ehitiseks on 1874. aastal valminud 

maakividest ja kiltkivikatusega Häädemeeste Püha Mihkli kirik. Kiriku ehitamist 

toetasid kohalikud inimesed. Kiltkivikatuse kinkisid reederid-kaptenid Jaan Martinson 

ja Andreas Veide, David Martinson kinkis kristallist kroonlühtri. Aastal 1881 kinkis 

perekond Grant kirikule Inglismaalt toodud altarimaali, millel on kujutatud Kristust 

avitamas Peetrust Geenetsareti järvel. 1884. aastast on kirikul Tartu meistri Wilhelm 

Müllverstedti poolt ehitatud orel. Mitmeid kordi laiendatud kalmistu jääb kirikust 

pool kilomeetrit lõunasse ja on palju vanem kui praegune kirik. 

Alevikku läbib kaunis Häädemeeste jõgi, mida kasutati kuni Ikla raudtee valmimiseni 

ka metsamaterjali parvetamiseks. Vanadel aegadel kasutasid meresõitjad Häädemeeste 

jõe suuet sadamakohana. 

Traditsiooniliselt on Häädemeeste elanike tegevus olnud seotud laevaehituse ja 

meresõiduga. Laevaehitust soodustasid ümberkaudsed hiigelmändidega metsad. 

Ajalooliselt võib Häädemeestet lugeda Eesti laevaehituse hälliks. Laevaehituse 

traditsioon siin ulatub kaugesse mineviku, kuid suuremate laevade valmistamise 

algusaastaks tuleb lugeda aastat 1861, mil Gustav Martinson lasi Häädemeeste rannas 

vette oma 140 brutoregistertonnise purjelaeva Julie. 1884. aastal lasti samas vette 296-

registertonnine Feodor ja 1896. aastal 356-registertonnine Betlehem, mis tegi 36 reisi 

üle Atlandi. Häädemeeste rannas on ühe esimese Eesti kaugpurjeka Julie ehituskohal 

seda tähistav mälestuskivi. Laeva ehitusel oli ametis tavaliselt 70-80 meest. 

Suuremate laevade ehitus kestis mitu aastat. Pärast laevakere valmimist asuti selle 

merrevedamisele. Madala vee tõttu tuli rasket koormat sikutada mõnikord enam kui 

kilomeeter. Talvel tehti seda mööda jääd. Laeva merrelaskmiseks korraldati talgud, 

kuhu tuli kokku oma pool tuhat inimest sadakonna hobusega ja laeva vette saamine 

nõudis mitu päeva. Maamärgiks meresõitjatele on Häädemeeste tuletorn.  

 

Häädemeeste on seotud ka esimese Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsiga - 

üheaegselt 25. juunil 1939. aastal Pätsi ausamba avamisega Tahkurannas istutati 

Häädemeestele tamm, mis on tänini hästi kasvanud. 
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Mere ja aleviku vahel kilomeetrilaiusel rannaribal paiknevad üksikud talud. Rand on 

roogu kasvanud ja mudane. Siit põhja poole jääb Pärnumaa suurim Häädemeeste-

Rannametsa rannaniit. Imekaunid on õhtused vaated, kui päike loojub merre. 

 

 

3.2.12. Rannametsa 

 
Rannametsa maastik haarab peamiselt Rannametsa - Soometsa looduskaitseala. 

Maastikku iseloomustavad madalad rannaalad, luitelised rannavallide ahelikud ja 

soode massiivid. Männimetsaga kaetud luiteahelikel kulgevalt rahvusvaheliselt Via 

Baltica maanteelt avanevad kaunid vaated luidetele, rannaaladele ja merele. 

Rannametsa luited kui loodusobjekt on valitud Pärnumaa loodussümboliks. 

 

Luited asetuvad piki randa, sulades paiguti pikkadeks vallitaolisteks seljakuteks. 

Luitevöö on keskmiselt kilomeeter lai. Timmkanali (Rannametsa jõe) kohal on 

luiteahelikus umbes ühe kilomeetri laiune vahemik, mille kaudu oli varem ühendus 

Tolkuse raba ja mere vahel. Luidete taga paiknevad laiad, enamasti soised metsad ja 

rabad. 

Rannametsa mäed kujutavad endast Eesti mandriala suurimat luiterühma. Luidetele on 

iseloomulik, et tuulealune nõlv on tavaliselt poole järsem kui tuulepealne. Kõrgeimad 

luited on Röövlimägi ja pealt lavajalt tasane Tõotusemägi, millelt avaneb kaunis 

vaade all laiuvale raba- ja metsamaastikule. Veel väärivad märkimist Tornimägi ja 

Varsamägi.  

Tõotusemägi oli muistne ohverdamispaik II aastatuhat). Tornimäe liivast on leitud 

inimluid, tulelukuga püsse ja odaotsi. Röövlimäe ja Sõjamäe nimed on seotud ka 

Põhjasõja-aegsete legendidega. Litoriinamere rannavalli ääres asub Suure Laeva käär, 

kus legendi järgi on turba alla mattunud muistne viikingilaev. Rannametsast algab 

1999. aastal rajatud laudteega Rannametsa - Tolkuse õpperada, mille üks haru viib 

Tornimäele ja teine Tolkuse rabale - Baltimaade ainukesele perifeerselt oligotroofse 

arengukäiguga rabale. Tolkuse raba on vana umbekasvanud merelõugas, endisest 

veekogust on säilinud raba keskel rühm laugasjärvi (ca 40). 

 

Luidete taguselt alalt vee merre juhtimiseks kaevati käsitsi (1858. aasta paiku) 

Tolkuse raba läbiv Timmkanal. Kanalit kasutati ka metsamaterjali parvetamiseks, 

pärast raudtee valmimist see lõpetati. Timmkanali kaldal vana ja uue maantee vahel 

on 150 meetri pikkune kaldajärsak - liivakivipaljand (keskdevoni aluspõhjaline liiva-

kivi Narva lade). Paljandi vastaskaldal kasvab kaunis männik. 

Kahe kilomeetri kaugusel Timmkanalist lõunas, vana ja uue maantee vahel, algavad 

uuesti madalamad nelja-viie meetri kõrguste ahelikena paiknevad luited. 

 

Võiste - Häädemeeste rannikule jääb maakonna suurim - Rannametsa rannaniit, mis 

on arvatud rahvusvahelise tähtsusega (A4 kategooria) linnualade hulka. Karjatatavad 

rannaniidud on kurvitsaliste tähtis pesitsuspaik. 

 

Rannariba luidete ja mere vahel on keskmiselt poolteist kilomeetrit lai. Rannikumeri 

on lauge ja aeglaselt süvenev. Merepõhi on valdavalt peenliivane, paiguti kaetud ka 

jämedama kruusa ja kividega. Eriti rohkesti kive on rannajoone läheduses. Rannikult 

avanevad võimsad ja uhked vaated Liivi lahele ja Rannametsa luidetele. 
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Külad paiknevad rannariba ja luitevöö merepoolsel serval. Rannametsa küla vanad 

külakalmistud pärinevad II aastatuhande esimesest poolest, aga ka 15.-18. sajandist. 

Huvitava külastruktuuri poolest väärib märkimist endine Muhu küla, mis on 

praeguseks Rannametsa küla üks osa. 

 

Muhu küla, mis on praeguseks Rannametsa küla üks osa, asustus võib pärineda 

keskajast, millele viitavad vanadest külakalmetest leitud savinõude killud. Muhu külas 

on säilinud omapärane külastruktuur ja arhitektuur, mis väärivad kaitset ja säilitamist. 

 

 

3.2.13. Ikla - Kabli - Jaagupi rannikumaastik  

 

Piirkond asub Liivi lahe rannikul mereranna ja Via Baltica maantee vahel. Meri on 

madal ja liivane. Rannajoont palistavad pea igal pool rändrahnude read. Ilus liivarand 

algab Kablist ja ulatub Läti piirini. Pisut rannajoonest sisemaa poole kerkivad 

madalalt pinnalt järsult piki rannikut levivad luited, väiksemad luited ulatuvad paiguti 

otse merre. Rannariba kitseneb Jaagupist Ikla suunas kilomeetrist kuni viiekümne 

meetrini. 

 

Läbi luiteahelike voolavad merre kaunid jõekesed Lemme, Kabli, Treimani ja 

Priivitsa. Punane liivakivi paljandub Kabli oja lõunapoolsel kaldal, samuti Lemme jõe 

suudmeosas maanteesilla kohal, kus viie meetri laiusel jõel on kuni seitse meetrit 

kõrged liivakivist kaldad. 

 

Luiteahelikud kulgevad piki rannikuala, muutudes lõuna suunas aina madalamaks. 

Kui Jaagupi küla kohal on luited kolme meetri kõrgused, siis Kablis luitevall peaaegu 

kaob. Kablist lõuna poole muutuvad luited taas kõrgemaks ja ahelik laiemaks, 

kasvades Orajõe kohal kuni poole kilomeetri laiuseks ja kaheksa meetri kõrguseks. 

Orajõest lõunas hakkavad luited uuesti madalduma ja ahelik ahenduma, ulatudes 

säärasena kuni Iklani. Enamasti on luited kaetud männimetsaga, lahtise liivaga luiteid 

esineb endise Orajõe vallamaja juures.  

 

Maastikku läbib piki luiteahelikku luidetel üles-alla kulgev laineline vana Pärnu - Riia 

maantee, mis 18. sajandil oli tähtis Tallinn - Riia postimaantee. Külad paiknevad 

luitevöö maapoolsel serval või luitevöö taga. Külad algavad ja lõpevad männimetsaga. 

Kogu Häädemeeste rannikuala iseloomustavad ajalooliselt kujunenud väikesed 

krundid. 

Rannakülad Jaagupi, Kabli, Treimani, Metsapoole ja Ikla on kujunenud ridakülad. 

Juba 20. sajandi algul oli siin kahekordseid maju üksikute rõdudega, majade 

värvimiseks kasutati merevärvi sinist. Jõukamatel kodanike majadel olid eesaed, 

elamu taga aga oli rõhttaraga piiratud hoov. Õuedes olid vinnaga kaevud. 

  

Kõnealusel rannikul on pikk laevaehituse traditsioon. Tähtsamad laevaehituskohad 

olid Jaagupi, Kabli, Orajõe ja Treimani. Laevaehitust ja meresõiduteadmisi õpetati 

aastatel 1864 - 1915 Heinaste merekoolis. Viimase tegevuse lõpetas Esimene 

ilmasõda. 

Kabli oli 19. sajandil kuulsate laevaehitajate ja kaptenite elupaik. Säilinud on vanade 

kaptenisuguvõsade Grantide ja Marksonite elamud Kabli külas. Kapten-reeder Jakob 

Marksoni majas asub praegu talu-muuseum. Siin on alles sajandivahetuse mööbel, 
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meremeeste tööriistad, rohkesti kapteni pilte ja originaalesemeid. Külas on veel tunda 

puulaevade-aegsete meremeeste ja laevaomanike hõngu. Laevaehitust meenutab 

mälestusmärk, mis asub Eesti ühe esimese, 1861. aastal valminud kaugpurjeka 

Markus kunagisel ehituskohal. 

 

Kabli rannikul on rikkalikult rändlinde. 1969. aastast alates toimub Kabli linnujaamas 

lindude rõngastamine. Ilusaid vaateid merele ja rannale saab nautida linnajaama juures 

olevast vaatlustornist. 

 

Treimani külas on 19. sajandi lõpul ehitatud kõrtsihoone, mis on ainuke säilinud kõrts 

vana Pärnu - Ikla maantee ääres. Muinsusväärtused on 1866. aastal ehitatud puidust 

Treimani kabel ja selle juures 1925. aastal avatud kalmistu. Treimani apostliku 

õigeusu Peeter-Pauli kirik valmis 1935. aastal. Kirik on puitvoodriga kaetud 

rõhtpalkidest hoone, mille viiluharja keskelt sirutub taeva poole väheldane ümar 

madala telkkiivriga torn.  

 

Praeguse Metsapoole küla nimi on mälestus varasemast Liivi lahe äärsest 

muinasmaakonnast – Metsepolest. Küla lähedale rannikule jääb botaanilis-

zooloogiline 64 ha suurune roostiku, rannaniitude ja rannalõugaste kaitseala. Vana 

Pärnu - Ikla tee ja ranna vahel on ilusa männimetsa all omal ajal ehitatud uhke 

Metsapoole koolimaja. 

Loode jõe äärde jäävad endine Orajõe mõis ja vallakeskus. Hästi on säilinud vallamaja 

ja maakividest mõisa magasiait. Endise vallamaja ees luitenõlval kasvavad uhked 

paarisaja-aastased männid. 

Rannarahvas on ajalooliselt oma leivakõrvase püüdnud merest. Kalapüük on ka 

praegu oluline tegevus. Kalasadamad on Treimanis ja Jaagupis. Jaagupi sadam 

kavandatakse laiendada sobivaks ka jahtlaevadele. 

 

Kogu rannikumaastik oma kauni looduse ja hea ligipääsetavusega on kujunenud 

soositud suvitamise ja puhkamise piirkonnaks. Viimastel aastakümnetel on piirkonda 

ehitatud uusi puhkekomplekse ja kohandatud puhkemajadeks ümber vanu 

taluhooneid. 

 

 

3.2.14. Põhja - Liivi märgala 

 

Piirkond hõlmab suuri soo- ja metsaalasid, mille vahel paiknevad haritud põllumaad 

hajali asetsevate küladega. Piirkond jääb Reiu jõgikonna ülemjooksule. Maastik on 

suure bioloogilise mitmekesisusega, kus leidub unikaalseid elupaiku ja haruldasi 

taimeliike. 

 

Kunagi oli see soode ja metsade rohke ala kolme rahva (eestlased, liivlased, lätlased) 

ja kolme kultuuri kokkupuutekohaks. Nii Pärnu (Edela-Eestis) kui Limbaži (Loode-

Lätis) maakonna maastikule on iseloomulikud Lääne - Eesti tüüpi rabad rohkete 

laugastega ning laialehised ja segametsad, mis on ühendatud ekstensiivselt kasuta-

tavate põllu- ja pool-looduslike aladega. 

Piirkonnas asuv rahvusvahelise tähtsusega märgala Nigula soostik koos ümbritsevate 

metsadega on Eesti vanemaid looduskaitsealasid. Riigipiiriga jagatud Kodaja ja 

Rongu soodele on moodustatud alles hiljaaegu Sookuninga looduskaitseala, mis Läti 
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poolele jääva Põhja-Vidzeme biosfäärikaitseala tuumalaga Ziemelu purvs (Põhja 

sood) moodustab esimese piire ületava looduskaitseala Baltikumis. 

 

Märgalade ümbruses asuvad viljakamad ja kõrgemad Sakala kõrgustiku servaalad on 

sajandeid olnud maaviljelusalad. Loodusalad koos neid ümbritseva 

põllumajandusmaastikuga moodustavad ühtselt toimiva terviku. Piirkond on oluline 

peatuspaik läbirändavatele hanedele ja sookurgedele, oluline toitumis- ja sigimisala 

paljudele metsa ja sooliikidele, mis toetab ka elujõulist suurkiskjate asurkonda. 

Ehkki looduslikud tuumalad on võetud kaitse alla, on ökosüsteemi tervikliku 

funktsioneerimist ohustavaid olulisi ohte, mis tulenevad nii kaitstavate alade 

sisemistest kui ka välistest arengutest. Ohuteguriteks on kuivenduse mõju soode 

servaalades, intensiivne metsaraie ümbruskonna metsades, põllumajandusliku maa 

mahajätmine ja pool-looduslike alade võsastumine, suurkiskjate ja nende saak-

loomade üleküttimine, reguleerimata turism. Ohtude realiseerumise tagajärjel  

väheneb taimestiku mitmekesisus ja peatuvate rändlindude puhkevõimalused ning 

suurkiskjate asurkonna elujõud.  

 

Nigula 46 km² suuruse pindalaga looduskaitseala asub Pärnumaale ulatuval Sakala 

kõrgustiku väikevoorelisel äärealal. Kaitsealast poole moodustab Nigula soostik, kuhu 

jääb ka reliktne Nigula järv, ülejäänud ala on kaetud metsa ning vähesel määral 

kultuurmaastikuga. Nigula soostikus domineerib lageraba. Rabas on rohkem kui 370 

maalilist väikest veekogu - laugast. Soosaarte ümbruses esineb siirdesood. Soostikku 

läbib põhja-lõuna sihiline voor, mille harja kõrgemad paigad moodustavad loodusliku 

salumetsaga kaetud soosaartest ehk võhmastest koosneva rea. 

Nigula kaitseala rajati 1957. aastal, et säilitada Edela-Eesti suurrabade valdkonnale 

tüüpilise rabaala looduslik seisund. Alates 1997. aastast kuulub Nigula 

looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse, koos naabrusesse 

jäävate Eesti-Läti piiril paiknevate soodega on ala määratletud ka kui rahvusvahelise 

tähtsusega linnuala. Nigula raba on üks maailma paremini uuritud looduslikke 

sooalasid, mis väärib kaitset ka kui klassikaliste teadusuuringute ja seire koht. 

Nigula looduskaitsealal paiknev seitsme kilomeetri pikkune kahe vaatetorniga 

turistide õpperada - laudtee - lookleb erinevate sootüüpide ja laugaste vahel ning 

sellelt saab vaadata Eestis ainulaadset "uppuvat" rabasaart, kus kasvab inimkäe 

kujundamisest sajandeid puutumata jäänud salumets. 

 

Suurte soode ja metsade vahele jäävad Tali ja Veelikse külad, mille haritud põllumaad 

moodustavad avatud maastiku. Ajalooliselt on sealsed talud suhteliselt suuremad kui 

mujal maakonnas, kuna talude juurde kuulusid ka metsad. Talil valitseb talude ühtlane 

aheljas rühmitumine vastavalt voorestatud pinnamoele. Juba 20. sajandi alguses olid 

jõukamate vooderdatud, värvitud ja sageli rõdudega taluelamud rehest lahus. Paljudele 

hoonetele on ehitatud poolkelpkatused. Elamust lahus olev rehealune asub muude 

kõrvalhoonete hulgas õues. Iseloomulikud olid ka vinnaga kaevud. Lanksaare talu 

Veeliksel on tuntud Eesti maatõugu karja (hundikindel kari) aretuse poolest. 

Oma aja uhke ehitus on Tali koolmaja, mida ümbritseb nelja hektari suurune väga 

heas korras park. 

Häädemeeste - Tõitoja tee ääres oleva Laiksaare vana sumbküla struktuur on hästi 

säilinud. Hooned on korras ja kogu külapilt on nauditav. 
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Reiu jõe lookleval alamjooksul on loodus väga kaunis. Viisireius on jõevee energia 

kasutamiseks rajatud pais ja siin töötab vesiveski, kuhu käivad talumehed vilja 

jahvatamas kogu Pärnumaalt. 

 

Jäärja mõisat mainitakse kirjasõnas esmakordselt 1442. aastal. See on olnud 

ümbruskonna vanimaid ja suuremaid mõisaid ning kandis veel 17. sajandil nime 

Saara. Mõisakompleksi hoonete planeering on ristkülikukujuline, mille kesktelje tipus 

otse vastu peasissesõitu asusid härrastemaja, kahel pool küljel aga kõrvalhooned - 

aidad, valitsejamaja, tallid, jääkelder-viinaköök, tõllakuur, aednikumaja ja teenijate 

maja. Mõisaõu on intiimne, kõikidest külgedest suletud tervik. Õue keskele jääb 

esiväljak puude ja ringteega. Selline mõisa planeering on omane kõige vanematele 

mõisakompleksidele ja seetõttu Pärnumaal ainulaadne. Praeguseks on kõik hooned 

pool-lagunenud. Mõisa peahoone taga on kuue hektari suurune 18. sajandil rajatud 

vabakujuline park. Praegu on seal Jäärja metskonna keskus. Jäärja külas on vana 

asulakoht (II aastatuhat).  

 

 

3.2.15. Kilingi-Nõmme - Saarde kihelkonnakeskus ja seda ümbritsev metsamaastik 

 

Ala hõlmab Kilingi-Nõmme linna, Saarde kihelkonnakeskuse, Tihemetsa aleviku ning 

neid ümbritsevad metsa ja põllualad. Maastik jääb Sakala kõrgustiku äärealale ja seda 

ilmestavad ürgorud orupõhjas looklevate jõekestega. Maastiku metsarikkuse tõttu on 

piirkonnas ehitusmaterjaliks kasutatud enamasti puitu. Ala on tuntud metsatöötlemis-

keskusena. Kohaliku rikkuse, metsa töötlemine arenes eriti edukalt 20. sajandi 

alguses, kui 1906. aastal rajati raudtee äärde Pärnumaa suurim Voltvet-Punapargi 

saeveski. 

 

Ajalooliselt piki Pärnu-Valga maanteed kujunenud ja 1560. aastal rajatud Schillingite 

mõisa ning Nõmme kõrtsi (1789) järgi nime saanud Kilingi-Nõmme sai aleviks 1919. 

ja linnaks 1938. aastal. Linnale annab ilme hästi säilinud peatänavaäärne 

puithoonestus ja kunagise laadaplatsi ümber kujunenud keskus, kuhu koondub ka 

vana tänavavõrk. 20. sajandil muutus Kilingi-Nõmme tähtsaks liikumisteeks raudtee.  

 

Linna läbib Humalaste oja, mille org laieneb linnakeskuses, moodustades lameda 

liuakujulise välja. Oja pidi ülesvoolu liikudes, Kurgoja Põrgumäe juures, tõuseb 

punasest liivakivist kallas oja põhjast üles 13 meetri kõrguse järsu seinana. Erilise 

iseloomuga on linna läänest piiravad tuiskliivast koosnevad liivamäed - kunagised 

mereliiva kuhjatised. Linnast ida poole jääb soine Sihva org, kust saab alguse Lähkma 

jõgi ja siit edasi muutub maastik ikka enam rahutuks, moodustades toredaid nõlvakuid 

nagu Alliku mägi, Savimägi jne. 

Mere kunagised, nüüd männimetsaga kaetud maalilised kaldaluited linna lääne ja 

põhjaservas lähevad sujuvalt üle Sakala kõrgustiku servaala moreenmaastikuks linna 

idaservas. See ala on ühtlasi ka piiriks kahele erinevale mullastiku valdkonnale: 

Kilingi-Nõmmest lääne pool on valitseval kohal liivamullad, ida pool aga enamuses 

toitainerikkamad savisegused mullad, mis kujundavad ka erinevat maastikku 

ilmestava taimestiku ja põhjustavad erinevat maakasutusmustrit. 

 

Jää ja vee tegevuse tulemusel on moreenmaastiku alale omased lühikesed põhja-

lõunasuunalised väikevoored. Lisaks neile liigestavad maapinda ka madalad orud. 
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Orgude telje moodustab Voltveti lammorg, mis on kuni 150 meetrit lai ja seitse 

meetrit sügav. Voltveti org on ühenduses kirdesse suunduva Alva oruga, teiselt poolt 

aga lääne suunas jätkuvate Saarde ja Männiku orgudega. Orud on võimaldanud alale 

rajada mitmeid paisjärvi, mida puhkemajandusliku väärtuse suurendamiseks tuleks 

noorendada. 

Maastikul esineb mitmeid aluspõhja punaliivakivi paljandeid, millest esinduslikum on 

Voltveti oru veerel Voltveti jaama ja aleviku tee ääres. 1961. aastal avastati Voltveti 

(Alva) ürgoru nõlvas Allikukivi suured maa-alused koopad, mille on devoni 

liivakivisse uuristanud kõrvaloleva oru veerust välja voolava allika veed. Koha nimi 

on seotud selles piirkonnas asuvate allikatega. 

 

Kilingi-Nõmmest Tali poole viiva maantee äärde Humalaste oja paisjärve kõrgele 

kaldale jääb ajalooline Saarde kihelkonnakeskus, mis oma nime on saanud soodes ja 

rabades asuvate elamiskõlblike saarte järgi. Saarde kihelkond on teada juba 13. 

sajandist. Saarde Katariina luteri kirik ehitati 1684 maakivist, laudkatuse ja 

puutorniga, suurem ümberehitus tehti aastatel 1776-77, kiriku viimane laiendus 

pärineb aastaist 1858-1859. Heas korras on kirikuaed ja pastoraat. Kirikust pool 

kilomeetrit lõunasse rajati 1773. aastal kalmistu, mida on hiljem mitmeid kordi 

laiendatud. 

 

Kilingi-Nõmme - Valga maantee äärde jääb Tihemetsa alevik, mille keskuseks on 

endine Voltveti mõis. 1830. aastal ehitatud mõisahoonet ümbritseb kaheksa hektari 

suurune park. Pargis kasvab 150 liiki haruldasi puid, nende hulgas ka Eesti suurim 

hall ebatsuuga. Pargis on keeruline teede ja jalgradade võrk. Peahoone eest viib mitu 

teed pargi sügavusse, kus ürgoru põhjas paikneb tiikide ja kanalite süsteem. Praegu on 

mõisahäärberis põllumajandustehnikum. Ajalooliselt oli Voltveti tänavküla. 

Tihemetsast Valga poole aleviku piirile jääb 1803. aastal ehitatud Eestis pikim (85 m) 

kõrtsihoone - Volveti kõrts. 

 

Allikukivil on säilinud endise kalevivabriku omaniku mõis, milles praegu asub 

Tihemetsa põhikool. Punastest tellistest mõisahäärber on kahekorruseline. Hoone 

lõunaküljel on suur rõdu, sammastega peasissekäiku ümbritseb Voltveti ürgoru 

paremal kaldal asuv kaunis kuue hektari suurune vabakujuline park. Läbi pargi kulgeb 

maanteele allee. 

 

Kilingi-Nõmmest Pärnu poole maantee äärde jääb Lodja postijaam. 17. sajandil viis 

siitkaudu Tallinn - Riia postitee. Kompleksist on ajaloomälestisteks tunnistatud 

postijaama peahoone, tall, tõllakuur, küün, kelder ja postipoiste elamu. Korrastatud 

postijaamas on praegu Lodja metskonna keskus.  

 

3.2.16. Kihnu  

 

Piirkond hõlmab Kihnu saare koos ümbritsevate laidude ja madala merealaga. 

Maastikku iseloomustab väärtuste paljusus: saared ja laiud, meri, rannikualad 

merelinnude ja hüljestega, säilinud ranna- ja puisniidud, ajalooliselt kujunenud 

asustus ja Kihnu kultuur. Maastiku nauditavust ja väärtust tõstavad veelgi saare 

randadest avanevad kaunid vaated. Kuna merele ja laidudele pääsemine on 

raskendatud, muudab see meremaastiku veelgi salapärasemaks ja ihaldusväärsemaks. 
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Kihnu saare (pindala 17,33 km 2) reljeef on rannavallide ja luidete tõttu lainjas. 

Kõrgemaks osaks on kaarekujuline künnis saare keskel, mille jätkuks meres on 

kivirikkad Asalaiud. Saare põhjarand on lauge. Kirdes on saare tipuks paguvee ajal 

kuivaks jääv Kakra säär. Ida- ja lõunaosas on palju neemesid ja lühikesi lahesoppe. 

Saare lõunapoolsel rannamadalikul on rannavalle, luiteid ja rändkivikuhjatisi, saare 

lõunatipuks on Pitkänä neem, mille jätkuks on pikk kivikari meres. Läänes on klibu- 

ja moreenrannik. Saare püsivamad siseveekogud on saare lõunatipul Ristinä ja Abaja 

laaned. Läänerannas Linakülas asuvad Silmi urkad (ajutised järvikud), mis kevadel ja 

sügisel täituvad veega, kuid suvel kuivavad.  

 

Rannad on madalad ja kividerohked. Rannikut palistavad kaunid rannaniidud Sääre 

külast ja Linakülast põhja ning Rootsikülast itta ja lõunasse jäävatel aladel. 

Rannaniitude ala on talugruppide vahel ära jagatud ja eraldatud karjaaedadega. 

Rannaalad on ka paljude merelindude pesitsus-, toitumis- ja rände peatuspaikadeks. 

Rannaniidud lähevad sujuvalt üle rannalähedasteks puisniitudeks, kus puudele on 

pandud rohkelt tehispesi kosklatele. Puisniitude kontsentratsioonilt võib Kihnu saart 

pidada Eestis esikohal olevaks - peaaegu iga talu juures on väike puisniit, mis kokku 

moodustavad küla ja rannaniidu vahel asuva suurema puisniidu massiivi.  

Suurim on Linaküla puisniit. Kaunimad on Sääre külas Uuetalu ja Mereäärse talude, 

saare keskel Lemsi külas veel tänaseni osaliselt käsitsi niidetavad Tälle ja Tällemäe 

talude ning Rootsikülas Kuraga talu maadele jäävad puisniidud. 

 

Kihnu edelarannikut palistavad mitme kilomeetri ulatuses väga kaunid haruldaste ja 

dekoratiivsete liikide ning kooslustega luited, kus kasvab Eesti suurim rand-ogaputke 

populatsioon. Selline maastikuline kompleks, taimekooslused ja haruldased liigid on 

Eestis kohatavad vaid väga vähestes piirkondades (midagi sellist esineb nii suurel alal 

vaid Saaremaal Harilaiul). 

Lõunarannikul tuletorni lähedal levivad loo-analoogid kujutavad endast samuti 

huvitavat geobotaanilist nähtust. Koos ranna ja merega moodustub esteetiliselt 

väärtuslik looduslik kompleks, mis on avatud maastikuna püsinud varem toimunud 

majandamise tulemusena. Praegu hakkab ala kadaka ja männiga kinni kasvama.  

 

Metsad kasvavad põhiliselt saart kirde-edela suunas läbival liivseljakul. Sambliku- ja 

pohlamännikud, mis rajati 1930-ndatel aastatel lahtiste liivade kinnistamiseks, on 

väga kaunid ja meenutavad pigem parki kui metsa. 

 

Teadaolevalt asustasid Kihnu saare 1343. aastal väljarändajad Saare- ja Läänemaalt. 

Saare maad hakati 1887. aastal jaotama taludeks ja talude maakasutuse struktuur on 

hästi säilinud tänaseni. Praegu on Kihnu suhteliselt tihedalt asustatud ala, saarel on 

500 elanikku ja 223 majapidamist.  

 

Küladest on igaüks isemoodi. Rootsiküla on tänavküla, kus peatänav suundub põhjast 

lõunasse ja sellest hargnevad risttänavad ranna poole. Lemsi küla lõunaosa on 

tänavküla kõverate külatänavatega, põhjaosa aga on umbes kilomeetri pikkune 

haguküla. Küla Laose talu on saarel paremini säilinud 19. sajandi rõhtpalkseintega 

rehielamu. Sääre küla koosneb kahest puisniitudega talude reast, mida üks tänav 

eraldab maapoolsest põllualast ja teine merepoolsest rannaniidust. Linakülas on üks 

pikk tänav, millest ühele poole jäävad puisniidud ja teisele poole männik. Ranna ääres 
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on talud koondunud ahel- ja tänavküladeks. Ranna poolt ulatub külani ranna või 

puisniit, lage rannaniit või liivanõmm. Sisemaa poole on enamasti põllud, kohati mets. 

Talud asuvad lähestikku ja puude varjus, talu taga on aia asemel korrastatud 

puisniiduriba. Elamud ja kõrvalhooned on ehitatud puust. Talud on vanad ja neid on 

aja jooksul pidevalt korrastatud, samuti on juurde ehitatud uusi hooneid. Iga küla 

alguses on tahvel küla nimega. 

 

Linakülas ilusal kõrgel seljakul oli Kihnu kroonumõis, millest on järel jääkeldri 

varemed ja mõisasüdant tähistavad hiiepuud - kaks kaitsealust pärna. Mõisa maad 

jaotati 1852. aastal, ühele osale endistele mõisamaadele saare keskel jääb Kihnu 

apostliku õigeusu kirik. Kiriku vastu teisele poole teed ehitati 19. sajandi lõpus 

mõisahäärberi palkidest koolimaja (praegu muuseum). Hiljem, 20. sajandi teisel 

poolel, ehitati vana koolimaja kõrvale uus ja 2001. aastal valmis Kihnu rahvamaja. 

Kogu kompleks moodustab saare kultuurikeskuse. 

Kultuuripärandi säilitamine on üheks piirkonna identiteedi kandjaks. Kihnlaste 

etnograafiline eripära ilmneb praegugi murdes, rõivastuses, pulmakombeis ja lauludes. 

Tänapäeva Kihnu on omapärane sulam kaasajast ja minevikust. Kõrvuti isaisade 

aegadest pärit tarkuste, kommete, esemete ja tööriistadega hoiab kihnlane end kursis 

mujal maailmas toimuvaga. Kihnlase elu reguleerivad normid muutuvad koos aja ja 

inimestega, kuid paljuski järgitakse esivanemate traditsioone. Üheks säilinud tavaks 

on hülgepüük. Kihnu naise riietel on praktiline otstarve, neid valmistatakse pidevalt, 

nad muutuvad ja täienevad – seega elavad.  

 

Merelt vaadatuna on Kihnu märgiks 29 meetri kõrgune 1864. aastal Inglismaal tehtud 

Kihnu tuletorn, mis asub saare lõunatipus Pitkänä neemel. Saare peaväravaks on 

sadam, mida kaitseb 1937. aastal hädaabitööde korras ehitatud 600 meetri pikkune 

muul.  

Kihnu sadama kaudu toimub praamiühendus mandriga, samuti kasutatakse sadamat 

jahtide ja kaluripaatide tarbeks. Saare randades talude läheduses on kaluripaatide 

hoidmiseks välja kujunenud ka lautrikohad. Vanadele põllumaadele rajatud Kihnu 

lennuväli annab lisaks praamile täiendava ühendustee mandri ja saare vahel. Talvel on 

vahel kasutusel  ka jäätee, kliima soojenemise tõttu küll üha harvemini. 

 

Kihnu saart ümbritseb madal ja kivine meri, kus on ca 80 väikest laidu (kohalikus 

keeles suarduid) ja rohkesti madalaid veealuseid seljandikke. Kõik laiud on enamasti 

kruusased või liivased ja pikliku kujuga. Kõige kaunim laidudest on Sange, mis on 

kaitse alla võetud juba 1964. aastal. Kihnu omaalgatuslik looduskaitsja oli Joakim 

Allik, kes elas suviti laiul 38 aastat järjest ning kaitses Sangelaiu linnustikku juba 

1925. aastast alates. Tema looduskaitselist tegevust jätkas Nikolai Loob.  

 

1991. aastal moodustatud Sange laidude kaitseala koosneb kümnest väikesest 

saarekesest: Sangelaid, Sillalaid, Küllisäär, Küllilaid, Umala leede, Umalalaid, Ültra, 

Edikrava, Imutlaid ja Imutlaaru. Laidude kaitse eesmärgiks on säästa pesitsevaid linde 

häirimisest, kaitsta laidude loodusmaastikke ning taimestikku.  

Sangelaid ja selle ümbruse madalad rahnud ja ka kivivared on viigerhülge lemmik-

paigaks Liivi lahes. Piirkonda võib pidada viigerhüljeste kõige lõunapoolsemaks 

püsivalt kasutatavaks kogunemisalaks jäävabal perioodil Läänemeres. Ühtlasi on see 

ka suurim kompaktne merepiirkond Eestis, kus viigrid kogunevad ja aastaringselt 

elavad.  
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3.2.17. Manija - Liu rannikumaastik 

 

Piirkond hõlmab Manija saare, mandri rannikuala Munalaiust kuni Liu ninani ja nende 

vahele jääva madala kivise mereala. Maismaast suure osa võtavad enda alla 

pärandkultuurmaastikud - rannaniidud. Piirkonda jäävad ajaloolised mälestised on 

kirikuase ja 14.-18. sajandi kalmistu Kirikunukk Liu ninal. Mererannalt avanevad 

kaunid avarad vaated. 

 

Pärnumaa suuruselt teine saar Manija Lao ranniku lähedal on kitsa väinaga lahutatud 

Torila neemest. Rannikult paistab saar pika ja kitsa maaribana, mille keskel on väike 

puudesalu. Mõnikord suure tormiga võib vesi tõusta sedavõrd, et lahutab saare 

kolmeks osaks. Merel annab Manilaiust märku 1933. aastal Papininale ehitatud 

kaheksa meetrit kõrge raudbetoonist valge tuletorn.  

Piki kogu saart kulgeb rändkivirikas selgkõrgendik, mis ulatub veel ka 100 meetri 

pikkuse karina merre. Seljakul kulgeb saare ainuke tee. Saare keskel tee ääres asub 

Pärnumaa suurim rändrahn Manija Kokkõkivi (looduskaitse alla võetud 1938. aastal). 

Vanasti, kui piirkond oli põline merikotkaste toitumisala ja peatuspaik, oli rahn 

tõenäoliselt merikotkaste poolt armastatud peatuspaik nn istumiskivi. Pärimuse 

kohaselt olevat Vanapagan Kokkõkivile omal ajal udus paadiga otsa ajanud. 

Saarel on kivi kivis kinni ja meri on kahel pool seljakut. Majad asuvad lähestikku, 

õuedes võib näha toimetamas Kihnu punasetriibulistes seelikutes naisi. Elanikke on 

saarel 50, mitmed talud seisavad aga tühjalt. Saare naised tegelevad põlluharimisega 

ja mehed kalapüügiga. Enne püsiasustuse tekkimist (1933) oli siin Pootsi mõisa 

moonakate heinamaa ja mullikate karjamaa. 

Manija saare  (looduskaitse alla võetud 1991) loodusväärtusteks on eelkõige 

haruldaste taimede kasvualad ja rannikulindude häältest rõkkavad rannaniidud. 

Soojadel mai- ja juuniöödel võib siin kuulda kõlavat kõrekontserti. Kogu Manija saart 

võib vaadelda kui väärtuslikku rannaniitu. Manija külje all kauni rannaniiduga Anilaid 

on kaitse alla võetud linnustiku pesitsusalana. 

 

Mandriosa rannikul on maatõusu ja omaaegse väga intensiivse karjatamise tulemusel 

kujunenud Munalaiust kuni Liu ninani umbes poole kilomeetri laiune rannaniidu-

massiiv. Praegu veel säilinud koosluse ja ilmega massiivi osadena saab vaadelda 

Pootsi, Kavaru, Nuki, Lembra-Kilgi rannaniitu. 

Enamik maastikualast (rannaniidud, mereala, Manija ja ka Sorgu saar) on vaadeldav 

Kavaru sadama juurest. Üksikud talud paiknevad rannaniidust maa poole jääva tee 

ääres. Osa elamutest on jäänud tühjaks, neid kasutatakse vaid suvekodudena. 

Karjatamine niitudel on jäänud väga väheseks, kuna paljud talud on loomapidamise 

lõpetanud. Kohati on rannaniidud kasutuses veel ainult heinamaana. Rannaniidud on 

väärtuslikud pärandkooslused, mille säilimiseks tuleb alal hoida senist 

majandustegevust - jätkata rannaniitudel niitmist ja karjatamist. 

 

Nii madal mereala kui ka rannikupiirkond on meelispaik merelindudele ja peatuskoht 

rändlindudele. Linnustik on liigirikas. Siin on kohatud 43 Eesti Punase raamatu 

nimestiku linnuliiki. Maastik jääb rahvusvahelise tähtsusega linnualale (A4 ja B2). 

Alal pesitseb Euroopas ohustatuks loetavaid linde. Eriti palju merelinde on vahetult 

pärast jää sulamist - 20. aprillist kuni 25. maini. Huvilistele on Torila ninal 

linnuvaatlustorn. 
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Alale jääb viis sadamat: Kavaru, Lao ja Peerni paadisadamad ning  Munalaiu ja 

Manija praamisadamad. Munalaiu sadamast on praamiühendus nii Manijale kui ka 

Kihnu.  

 

 

3.2.18. Lindi - Tõstamaa teemaastik 

 

Looklev maantee Lindilt kuni Tõstamaani kulgeb vanal rannaluiteseljakul. Seliste 

kohal hargneb luitestik kaheks, maantee kulgeb edasi merepoolsel ahelikul. Teine 

ahelik eemaldub ja kulgeb rööbiti teega Tõstamaa alevikust mööda otse Kastna poole. 

Piki maantee äärt paiknevad Pootsi ja Seliste ridakülad. Teeäärset maastikku 

väärtustavad ilus männimets, Lindi soo, tammeallee ja mõisakompleks Pootsis ning 

kirikud Kõpus ja Selistes. Kevadisel suurveeperioodil pakuvad silmailu luiteseljakut 

lõikavad kiirevoolulised Männiku ja Tõrvanõmme ojad. Maastik jääb kogu ulatuses 

Kihnu väina mereparki. 

 

Kaitsealune Lindi raba jääb teest maa poole kõrge luiteseljandikuga piiratud nõkku. 

Rabas, mis arenes litoriinamere laguuni soostumisel, on siiani raba ida- ja kaguosas 

säilinud pillirooga kinnikasvanud järved. Märga mudahälveste ja üksikute laugastega 

lageraba piirab ribana puisraba ja servadel levib siirdesoomännik, loodeosas kasvab 

männi-kase segamets. Soo lõunaosa on mustika- ja jõhvikarikas. 

 

Pootsi-Kõpu Kolmainu apostlik õigeusu kirik valmis 1873. aastal, kogudus tegutseb 

tänaseni. Kirikus on mälestustahvel esimesest eestlasest piiskopile Paul Kulbuschile. 

 

Pootsi mõis rajati 16. sajandi teisel poolel. Klassitsistlikus stiilis, algselt ühekordne 

härrastemaja on ümberehitustega 1962. aastal tugevasti muudetud (ehitati korruse 

võrra kõrgemaks). Säilinud on vaid häärberi portikusega fassaad. Aastatel 1962-1997 

oli mõisas Pootsi põhikool. 1998. aastal korrastati mõisa valitsejamaja ja kool viidi 

sinna üle. Mõisaansamblist on veel säilinud mitmeid majandushooneid, mis on arvel 

ka kultuurimälestistena. Pootsi  mõisat  ümbritsev 4,9 ha suurune park võeti 

looduskaitse alla 1959. aastal. Dendroloogilistest haruldustest kasvab pargis 

saarvahtra teisend. Huvitavamatest puudest võib nimetada veel halli pähklipuud, 

leinajalakat, euroopa lehist, valget mändi, ameerika pärna. 

 

Seliste apostliku õigeusu kirik ehitati valmis Riias munkade poolt, seejärel toodi ta 

lahtivõetult mööda jääteed Selistesse ja pandi praegusel asukohal 1861. aastal kokku. 

Kirik on korrastatud ja kiriku tornist on ilus vaade merele.  

 

Maantee kulgeb kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel mererannast. Enamik vaated 

maanteelt merele on kinni kasvanud. 

 

 

3.2.19. Tõstamaa - Värati 

 

Piirkond jääb tervikuna Kihnu väina mereparki ning hõlmab Tõstamaa poolsaare 

kõrgustiku lainja luiteahelike vöö, sopilise rannikutasandiku ja Tõstamaa laiud. 

Rannaala reljeefis vahelduvad madalad alad suhteliselt kõrgemate rannavallide ja 

luidetega. Maastik on mitmekesine ja muutub kiiresti väikestel vahemaadel. Tõstamaa 
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aleviku ümbruses paisub luiteahelik laiemaks, eriti rahutu ilmega kuplistikuks. Seal 

on luiteaheliku suuremad suhtelised kõrgused, kõrgeimaks tipuks on 28 meetrit kõrge 

Levaroti mägi. Luited on peaaegu üleni metsastunud. 

 

Tõstamaa on ajalooline kihelkonnakeskus. Alevik on kujunenud Pärnu maantee äärde 

ja jõe kaldale. Vanemad ehitused on kirik ja mõisakompleks, hiljem (19. sajandi lõpus 

ja 20. sajandi alguses) on alevi keskusesse ehitatud maakividest piirivalvekordon 

(praegu vallamaja), Tõstamaal valmistatud tellisest tarbijate ühistu kauplus ja Jõe talu, 

meierei ning ühekordsed viilkatusega elamud. Kolhoosiaegsed korruselamud on 

ehitatud omaette grupina. 

 

Tõstamaa Maarja luteri kirik ehitati maakividest aastatel 1763-1768 Pärnu meistrite 

poolt. 19. sajandil tehti kiriku püsivuse tagamiseks juurde hoone seinu väljast toetavad  

tugipiilarid. Altar on pärit 18. sajandist. Kiriku tornist avanevad ilusad vaated 

alevikule ja merele, selge ilmaga on näha ka Kihnu saar. 

 

Tõstamaa mõisat on esmakordselt mainitud pantimiskirjas 1553. aastal. Mõisa 

klassitsistlikus laadis härrastemaja on ehitatud aastatel 1875-1877. Siseruumides 

leidub omapäraseid arhitektuuridetaile 19. sajandi lõpust. Maja vanimas osas on 

säilinud mantelkorstnaalune ruum. Mõisa suurest hulgast majapidamishoonetest on 

säilinud esindusliku fassaadiga tallihoonete ansambel. 

Mõisat ümbritsev 15 hektari suurune park rajati 19. sajandi teise poole algul üksnes 

peahoone ümber, ent hiljem laiendati seda 1870-1880 ehitatud suveloss-veetorni 

ümber vabakujulise pargina. Mõisahäärberi ees ja taga on lagendikud. Häärberi ette on 

paigaldatud mälestuskivi seal sündinud silmapaistvale teadlasele Aleksander Stael von 

Holsteinile (1877-1937), kes töötas sanskriti keelte professor-kateedrijuhatajana ka 

Pekingi Ülikoolis. Peahoonetagust lagendikku kroonib 23-meetrise võraläbimõõduga 

tamm. Vabakujuline pargiosa on praegu metsailmeline ja pakub varjulisi puhkekohti 

ning jalutusteid. Mõisas on alates 1922. aastast koolimaja.  

 

Tõstamaa alevikku ilmestab Ermistu järvest alguse saav, suure langusega läbi 

luiteahelike looklev ja Värati lahte suubuv Tõstamaa jõgi. Jõe kaldale on rajatud 

vabaõhulava ja tantsuplats. 

 

Alevikust lõunasse jääb rannatasandik kaugele merre ulatuvate neemedega. Neemed 

on põhjaloode-lõunakagu suunalised ja lõpevad meres kitsaste karidena. Rannal on 

kohati madalaid lavajaid moreenkõrgendikke, enamasti kühme, paiguti ka piklikke 

künniseid. Rannajoonega rööbiti jooksevad madalad rannavallid. Rannatasandikul on 

väiksemate rühmadena talud oma põllulappidega ja karjamaadega. Mitmed talud on 

jäänud tühjaks ja neid kasutatakse üksnes suvekodudena. 

 

Rannaala suurim looduslik väärtus on rannaniidud - pärandkultuurmaastikud, mis 

ajalooliselt on kujunenud maatõusu ja omaaegse väga intensiivse karjatamise 

tingimustes. Rannaniite esineb rannikul ja laidudel. Laidudel on tänaseks karjatamine 

täielikult lõppenud, rannikul aga oluliselt vähenenud, mistõttu roostunud alade 

osakaal on viimastel aastakümnetel oluliselt suurenenud. Viimasel paaril aastal võib 

Suti rannaniidul liikudes taas kohata lambakarju. Värati ja Suti rannaniidud ning laiud 

on kõrge looduskaitselise väärtusega nii linnustiku kui ka taimestiku seisukohalt. 
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Rannaniitudelt ja Värati neeme tipust avanevad kaunid vaated merele, lahtedele ja 

laidudele. 

 

Tõstamaa kohal rannikumeres on kokku üheksa looduskaitsealust laidu: Heinlaid, 

Kiveslaid ja seitse nimetut laidu. Laiud on kaetud kividega ning üksikute väikeste 

puude ja rohumaaga. Tõstamaa laidude kaitse eesmärgiks on maastike ja saarte 

linnustiku kaitse. 

 

 

3.2.20. Ermistu - Tõhela järvemaastik 

 

Piirkond hõlmab Ermistu ja Tõhela järved, neid ümbritsevad sood ja Tõhela 

külamaastiku. Maastikku iseloomustab puutumata loodus, hõre asustatus, vaikus ja 

rahu. Kalarikkad järved on kujunenud meelispaigaks kalameestele. Osaliselt jääb 

piirkond Kihnu väina mereparki. 

 

Ermistu järv on Pärnumaa suurim ja Eestis suuruselt üheksas. Järve pindala on 480 ha, 

suurim sügavus 2,9 ja keskmine sügavus 1,3 meetrit. Järv on eutrofeerunud ja põhja 

katab viie meetri paksune järvemudakiht. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega. 

Järve edelaosas esineb rohkesti ujuvaid saari. Idakaldal on nõrk murrutus, kus 

pealispind on ära uhutud ning on näha liivast aluspinda ja rändkive. Ermistu järve 

toidavad idapoolselt nõlvalt väikesed ojakesed, välja voolab Tõstamaa jõgi. Järvel on 

suur tähtsus tema muda tõttu. Ermistu järvemuda on tunnistatud ravimudaks. Ermistu 

idakaldal leidub liivast kaldariba, mis loob head puhkamisvõimalused. Idakaldal 

paikneb ka vallale kuuluv avalik puhkekoht, mille juurde kuuluvast vaatetornist 

avaneb vaade kogu järvele. 

 

Tõhela on suuruselt teine järv Pärnumaal - pindala 407 ha, suurim sügavus 1,5 ja 

keskmine sügavus 1,3 meetrit. Vesi on rohekaskollane, põhjani läbipaistev ja 

soojenev. Järv on idakaldal madal, liivase ja kivise põhjaga, läänekallas on järsult 

sügavnev ja mudane. Järve loodeosast saab alguse Paadrema jõgi. Idas ja põhjas on 

järvekalda pinnakatteks savikas moreen, läänes ja lõunas soosetted. Ligipääsetavad on 

järve idakaldad, kus korrastatud liivane kaldariba on sobiv suplemiseks ja loob head 

eeldused puhkamiseks. Järv sisaldab olulisi mudavarusid. Järv oli aastatel 1946-1948 

Vene sõjaväe õppepolügoon ja järve põhjamudas on veel praegugi mürske. 

Järvede vahele ja läänekaldale  jäävad Ermistu ja Tõhela sood, mis on tekkinud 

laguuni kinnikasvamisel. Ermistu soos leidub siirdesoometsa, rabamännikut ja järve 

lähistel roostikku. Tõhela soo pindalast hõlmab põhilise osa puis- ja lageraba. Raba 

asustavad lagerabalinnud ja ka kotkad.  

 

Tõhela küla ja seda ümbritsev kultuurmaastik on kujunenud Tõhela järve ja Võlla raba 

vahelisele künnisele. Talude põllud on haritud. Säilinud on külastruktuur ja Tõhela 

külakeskus: rahvamaja, kauplus, meierei, saeveski ja Tõhela - Murru kirik. 

Tõhela külas on mitmed riiklikud ajaloomälestised: kivikalme kirikualusel kohal I-II 

aastatuhande algusest, kaks kivikalmet II aastatuhande algusest ja 15.-17. sajandist 

pärinev kalmistu. 
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3.2.21. Kastna - Vaiste 

 

Piirkond hõlmab Tõstamaa - Varbla maanteest mere poole jääva Kastna poolsaare 

koos kauni mererannaga. Poolsaare läänepoolne rand on kivine, rannavallil kasvavad 

kõrged kadakad moodustavad uhke kadakasalu. Osaliselt on säilinud maatõusu ja 

omaaegse väga intensiivse karjatamise tingimustes kujunenud rannaniidud. 

Rannavallist maa pool, poolsaare keskosa madalamates kohtades kasvab salumets. 

Poolsaare idapoolne rand on madalam ja kipub roogu kasvama, maapind on laugem ja 

maastik avatum kui lääneosas. Imekaunid vaated avanevad nii rannal, Kastna 

kadastikus kui ka külateedel liikudes. Maastik jääb ühe väärtuslikuma alana Kihnu 

väina mereparki. 

Maastikul on säilinud hajatalude struktuur ja talusid ühendav vana teedevõrk. Paljud 

talud on ümber ehitatud suvekodudeks. 

 

Teadaolevalt oli Kastna juba 1665. aastast Pärnu linnale kuuluv mõis. Mõisal puudus 

esinduslik häärber. Suurte majapidamishoonete varemed ja pargi võimsad puud 

märgivad praegu endist mõisasüdant. Mõisapargist läände jäävad kolm Kastna tamme, 

mis võeti looduskaitse alla 1938. aastal. Üks neist on ka Pärnumaa jämedaim ja 

ilmselt ka vanim 360 aastat vana puuhiid, mille ümbermõõt on 6,25 meetrit ja kõrgus 

on 19 meetrit. Teised kaks tamme on tagasihoidlikumad, ümbermõõduga 4,4 ja 3,8 

meetrit ning kõrgusega 17,5 meetrit. Kastna tammesid hüüti rahvasuus Kapteni 

tammedeks, sest lagedal rannal kõrguvad tammed olid meremeestele maamärkideks.  

 

17. sajandil Vaistesse rajatud mõisast on säilinud mõned maakividest tootmishooned, 

ühekorruseline puidust härrastemaja hävis pärast katuse sisselangemist 1970. aastal. 

19. sajandi lõpus oli mõisal 813 ha maad ja kolm küla - Nõmmküla, Rammuka ja 

Vaiste (kokku 62 talu ja 1654 hektari maaga). Mõisapõllud on praeguseks osaliselt 

metsa kasvanud. 

 

Poolsaare ümbruse meri on suhteliselt madal, vaid Vaiste lahte jookseb sisse sügavam 

soon. Seda laevateed kasutati 20. sajandi esimesel poolel metsa väljaveoks. Praegu on 

veel näha endise Vaiste sadama ja saeveski koht. Saeveskisse (töötas aastatel 1929-

1948) toodi puit Mõtsu metsadest Vaiste lahe - Kilgimetsa metsaveoraudteega.  

Piirkonda on aastaid kasutanud puhkekohana loodust, vaikust ja omaette olemist 

hindavad turistid. Kastna maastikke saab nautida Epp-Maria Kokamäe maalidel, 

temagi on sellesse paika rajanud oma suvekodu. 

 

 

3.2.22. Sõmeri - Raespa rannikumaastik 

 

Piirkond hõlmab poolsaarte ja lahtedega liigendatud ranniku ning meresaared 

Matsirannast kuni Raespani. Maastiku reljeefis vahelduvad madalamad üleujutatavad 

alad suhteliselt kõrgemate rannavallide ja luidetega. Mererand on enamasti kivine, 

pakkudes vahelduseks üksikuid lühemaid või pikemaid liivaseid rannaribasid. Sõmeri 

- Raespa piirkond on tuntud pärandkultuurmaastike poolest. Rannikuala ja laiud on 

rikkad merelindudest. Vanade hajali paiknevate talude vahel kulgevad kõrgematel 

kivistel seljakutel külateed. Maalilisi vaateid merele saab nautida igast paigast mere-

rannalt, samuti laidudelt mandrile. Piirkond jääb suures osas Kihnu väina mereparki. 
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Rannik oma kauni looduse ja hõreda asustuse tõttu on meeliskohaks puhkajatele. 

Pärnumaa lääneosa tuntuim ja kauneim supelrand on lauge liivase põhjaga Matsirand, 

kus vanematel liivaluidetel kasvab ilus rannamännik. Aastakümneid on olnud 

kasutuses suured puhkekompleksid Pärlseljal ja Varemurrus. Piirkonda on rajatud nii 

uusi suvekodusid kui ka kohandatud vanu taluhooneid puhkemajadeks. 

 

Rannamaastikku ilmestavad alates Raespa ninast kuni Sõmeri poolsaareni erineva 

laiuse ja ulatusega ranna-ja puisniidud. Kõrgema loodusväärtusega on Saulepi-Raespa 

ja Saulepi Kivisilla ning Rootsiku laiu rannaniidud, kus madalamad niidualad on mere 

üleujutuse meelevallas. Rannaniitudest jäävad maa poole kõrge looduskoosluselise 

väärtusega puisniidud Saulepi ja Raespa külades. Raespa puisniit on kavandatud 

looduskaitsealaks. Eriti kaunid ja värvirikkad on rannakooslused hiliskevadel, 

niidutaimede õitsemise ajal. Karjatamise ja niitmise tulemusena tekkinud, kuid 

järjepideva majandustegevuse puudumise tõttu viimastel aastakümnetel on niitudele 

hakanud kasvama võsa ja roostik. Kõikajal rannal kasvab kadakaid, märkimisväärselt 

uhked kadastikud on Raespa ja Sõmeri poolsaartel. 

 

Matsi - Sõmeri rannikupiirkonnas on kaheksa laidu, neist suuremad on Kõrgessaar (83 

ha) ja Rootsiku laid (16 ha). Kivised laiud on kaetud rohumaa ja võsaga. 

Kõrgessaarele pääsemiseks on ehitatud maakividest muul, mis paguvee ajal jääb 

täiesti kuivaks. 

Sügavale merre ulatuval Sõmeri poolsaarel on näha huvitavaid loodusprotsesse - 

poolsaare läänerannal randrannavallide kasvamist merest ja poolsaare tipus madalate 

lahesoppide eraldumist merest. 

 

Kalarikas rannikumeri on hea püügikoht nii rannakaluritele kui harrastuskalameestele. 

Piirkonda jäävad mitmed paadisadamad, neist suuremad on Matsi, Vidi, Saulepi. 

Matsi kalasadamas on säilinud vanad puidust võrgukuurid.  

Meremärkidest ilmestab maastikku 1941-1954 ehitatud 20 meetrit kõrge valge 

kaheksatahuline betoontornist Sõmeri tuletorn. 

 

Paljud rannaäärsed talud on jäänud suvekodudeks. Kui aastaringselt on alal elanike 

arv väike, siis suvel kasvab see kümneid kordi. Kogu piirkonna külaelu keskuseks on 

kujunenud endine Saulepi koolimaja. 

 

3.2.23. Varbla 

 

Piirkond paikneb Tõstamaa - Varbla kõrgustiku Varbla suurvoorel ning hõlmab 

Varbla kiriku ja Vana-Varbla mõisa vahele ja nende ümbrusesse jääva maastiku. Oma 

asukoha tõttu on ala väga hästi ligipääsetav, piirkonda läbivad Audru-Tõstamaa - 

Nurmsi ja Varbla - Väänja maanteed. 

 

Varbla on endine kihelkonnakeskus, mis ajalooliselt jäi Läänemaale. Keskajal kuulus 

Varbla Saare-Lääne piiskopkonda ja hiljem Hanila kihelkonda, aastast 1760 sai 

iseseisvaks kihelkonnaks. 

Praegune Varbla Urbanuse kirik on ehitatud 1860-1861 juba 1638. aastal rajatud 

kiriku kohale. Kirik on seest ilus ja hästi säilinud (siseremont tehti 1898). Kirikut 

ümbritseb maakividest kirikuaed, kus on vana kirikukalmistu. 19. sajandi keskel rajati 
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kirikust eemale liivaluitele männimetsa alla uus kalmistu, mis on kogu ulatuses 

ümbritsetud korras maakiviaiaga. Korrastatud on ka kiriku pastoraadihoone. Ilusad 

vaated ümbruskonna avatud maastikule avanevad Varbla kiriku tornist. 

 

Vana-Varbla mõisa 19. sajandi alguse varaklassitsistlikus stiilis ehitatud kahekorruse-

line puidust nikerdustega mõisahäärber on hävinud (põles läinud sajandi 30-ndatel 

aastatel ja hiljem lammutati sootuks). Mõisa peahoonest annab veel tunnistust kõrgem 

küngas pargi põhjaservas. Säilinud on maakividest kelder, ait, kuivati ja endine 

valitsejamaja pargi servas. Kõik  säilinud hooned on tunnistatud riiklikeks 

ajaloomälestisteks. Endist mõisakompleksi ümbritseb avar ja haritud põllumaastik. 

Vabalt laienenud ja lõunaosas metsailmeline 2,5 ha suurune mõisapark võeti 

looduskaitse alla juba 1959. aastal. Park rajati 19. sajandi esimesel poolel koos 

mõisakompleksiga. Park on liigirikas ja keskmise dendroloogilise väärtusega, liikidest 

on haruldasemad must ja kollane mänd ning hiigelelupuu. Kogu parki ümbritseb 

maakiviaed. Mõisaparki on ehitatud laululava ja tantsuplats, siin toimuvad Varbla 

jaanituled ja teised suvised vabaõhuüritused. 

 

Varbla keskusest kiriku juurde viiva tee äärne vana külahoonestus on säilinud. Uus, 

kolhoosi ajal ehitatud keskus on rajatud vanast asustusest mõnevõrra eemale. 

Varbla kandist on pärit kirjanik Karl Ristikivi ja olümpiavõitja Kristjan Palusalu, 

kellele on Varbla keskusse paigaldatud mälestusmärgid. 

 

 

3.2.24. Paatsalu - Varbla laiud  

 

Piirkond hõlmab rannikuala Läänemaa piirist kuni Varbla laidudeni. Enamasti kivine 

mererand on Paatsalu ja Varbla laidude kohal väga liigestatud. Maastikku ilmestab 

merelindude rikkus nii kevad-sügisesel läbirändel kui ka pesitsuspaikades rannikul. 

Sügavale merre ulatuvatelt maaninadelt avanevad imekaunid vaated merele ja 

rannaaladele. Maastikupildis domineerivad kadakaid ja kiviaedu täis maalapid, mis 

vahelduvad väiksemate ja suuremate looduslike metsatukkadega. Esineb mitmeid 

merest maatõusu tagajärjel eraldunud väikeseid madalaid rannajärvi: Käomardi, 

Vapri, Kahvatu, Illusaare. Maastikku ilmestavad Paatsalu ja Illuste mõisad ja paljud 

põlistalud, millest osa on jäänud küll ainult suvekodudeks. 

Paatsalu rannikualal valitsevad kirde-edela-suunalised väikevoored, mis merre 

ulatudes moodustavad lahtedest ja poolsaartest rikka ranniku. Paatsalu lahte suubub 

Paadrema jõgi, mis oma veekvaliteedi tõttu on Pärnumaa parim vähijõgi ja 

siirdekalade (meriforell, vimb, jõesilm) kudemisjõgi. 

 

Paadrema jõe suudmealale jäävad kaks mõisat: Illuste jõe paremale ja Paatsalu 

vasakule kaldale. Illuste mõisa kammerlik juugendstiilis mõisahoone ehitati 1912. 

aastal. Paikkonnas nimetatakse Illustet ka vanatüdrukute mõisaks, kuna Maydellide  

suguvõsale kuulunud mõisas elanud enne I maailmasõda kolm õde, kes kõik olnud 

vanatüdrukud. Mõisat ümbritsev 19. sajandi lõpus rajatud 11 ha suurune park 

(looduskaitse all aastast 1964) ulatub Paadrema jõeni, kasvades kokku Paatsalu mõisa 

pargiga. Illusaares on Maydellide perekonnakalmistu. 

Mõisa juurest läbi Illuste kaitsemetsa mereranda jõudes avanevad ilusad vaated 

Paatsalu lahele. Lahes on mitmed laiud ja saared, millest märkimisväärne on ligi nelja 
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kilomeetri pikkune kitsas Oossaar. Paatsalu rannikumeri on harrastuskalameeste 

lemmikkohaks. 

 

Paatsalu mõisa peahoone välisvaade on taastatud esialgsel kujul. Osaliselt säilinud ja 

kultuurimälestiste hulka on arvatud veel mõisa viinavabrik ja -keldrid, jääkelder, 

sepikoda, kuivati ja härjatall. Umbes kümne hektari suurune mõisapark ulatub 

Paadrema jõeni. Arheoloogiamälestis on ka Paatsalu kandis kunagi hästi tuntud 

Kahvatu kõrtsihoone. 

 

Läänemaaga piirnevate Hõbesalu ja Muriste külade loodus on väga kaunis. 

Märkimisväärselt hästi on säilinud Muriste küla Vassa talu vanad hooned ja kiviaiad. 

Talu sissesõidutee ääres kasvab looduskaitsealune Muriste tamm. 

 

Maakonna piirist kuni Varbla laidudeni ulatub ilus rannikuala, mida võib nimetada ka 

merelindude paradiisiks. Varbla rannik oma laidude kogumikuga on maaliline. 12 

looduskaitsealust (pindalaga kokku 49 ha) Varbla laidu asuvad Jaagu sadama kohal. 

Suurim on Orikulaid, mis on praeguseks liitunud Piiukaare ja Pööriotsa laiuga. Veel 

on kaitse all Selglaid, Pihelgalaid, Kuralaid, Ranglaid, Pöntsilaid, Kitselaid, 

Kändmelaid ja kaks nimetut laidu. Laiud on madalad, kruusased ning kaetud 

rändrahnude ja rohumaaga, nad on ka merelindude pesitsusalaks. 

Merelt annab Varbla laiududest märki Pöörilaiu tuletorn. Vanasti kasutasid 

meresõitjad meremärgina Piiukaare laiu ja Nõmme külas Piiu metsa joont. 

 

Mereäärse külas on osaliselt säilinud vanad põlised rannatalud, eraldi 

vaatamisväärsuseks on Taaratamme talu, mille on taastanud Villu Müüripealt. 

Looduslikult kaunisse Rannakülla Paagi säärele on ehitatud puhkeküla. Puhkajad 

leiavad sealt lisaks heal tasemel ööbimisvõimalustele liivaranna ja imekaunid vaated 

Varbla laidudele, samast paistavad ka Saaremaa ja Muhu saar. Võimalus on sõita 

paadiga laidudele. Maaninale sõites jääb tee äärde Aadu suurkivi - rabakivigraniidist 

16-meetrise ümbermõõduga ja kolme meetri kõrgune rändrahn, mille kõrval oli 

kunagi kohalike elanike jaanitulekoht. 

 

 

3.2.25. Nätsi - Võlla soomaastik 

 

Ala paikneb Pärnu madaliku lääneosas. Maastiku moodustavad Nätsi - Võlla raba 

looduskaitseala koos ümbritsevate metsaaladega ning rabast lõunasse ja edelasse 

jäävad moreenseljakud. Ligi 11 000 hektarit suur raba jääb Tõstamaa poolsaare 

kõrgustikutagusesse nõkku. Edelast on raba leviku piiriks Köössa - Alu - Murru 

moreenikuhjatis. Rabast loodesse jäävad Viruna puisniidud.  

 

Järve soostumisel tekkinud Nätsi - Võlla rabalaam on Lääne - Eestile iseloomulik 

tasane lageraba, kus esineb suuri laugastikke ja neid ümbritsevaid hälverabasid. 

Rabanõlvad on järsud, turbalasundi paksus on üle viie meetri, maksimaalne seitse 

meetrit. Massiivi põhjaosas Nätsi rabas paikneb kaks erineva orientatsiooniga 

laugastikku. Raba lagedas lõunaosas on väga ulatuslikud märjad hälvestikud. 

Rabalaugastikust saavad alguse Paardemaa jõkke suubuvad Punaoja ja Mustoja. Raba 

kaguosast saab alguse Uruste oja. Raba asustavad lagerabalinnud ja ka kotkad. Rabas 

kasvab rohkesti jõhvikaid ja murakaid.  
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Võlla rabamassiivis asuvad salusaared: kolmest moreenkühmust koosnev soosaarte 

ahelik, millele pääseb Pärnu - Lihula maanteelt. Rabasse viiv kruusatee  tehti endisele 

palkteele. Soosaartest on kõrgem Tagasaare, kus elati umbes 1780. aastast. Enne sõda 

oli seal kaks eraktalu: Salu-Jaan Eessaare ja Salu-Jaan Tagasaare.  

Raba ümbritsevad kitsa ribana siirdesoo-, madalsoo- ja rabametsad. Endised 

sooheinamaad raba servades (eriti kirde- ja põhjaservas) on võsastunud. 

Lõunast külgneb rabaga vana Eassalu küla. Küla struktuur on 20. sajandi teisel poolel 

tehtud maaparanduse käigus osaliselt hävinud, praegu alles olevad talud on korras ja 

põllumaad haritud. Looduslikult on säilinud Eassalu mägi, kus kasvab meetrise 

ümbermõõduga kadakas. 

 

Moreeniseljakutel kulgeva Soomra - Alu tee äärde jäävad Soomre ja Alu ridakülad. 

Lookleval teel liikudes vahelduvad metsatukad korras taludega. Metsade vahel Alus 

on tee ääres vanad kruusakarjäärid, mis oma looduslike eelduste ja asukoha tõttu 

sobiksid hästi veesilmadega puhkemaastikuks. 

Suurimaks moreenikuhjatiseks on Murru - Alu - Köössa (Häidaste), mida kutsutakse 

ka Alu mäeks. Neli kilomeetrit pikk, 50-100 meetrit lai ja 5-6 meetrit ümbritsevatest 

maadest kõrgem seljak on tasases piirkonnas silmatorkav kõrgendik. Alu mägi on 

lausa kaetud rändrahnudega ning moodustab Alu ja endise Murru küla ümbruses viie 

hektari suuruse kivikülvi (ühe aari kohta 90 rahnu), mida on nimetatud üheks 

markantsemaks Eestis. Esineb ka roosasid, punakaid ja hallikaspunakas värvitoonis 

graniitrahne. Seljaku harjal kulgeb loomade rada. Sügisel, kui lehed puudelt on 

langenud ja kivide samblased mütsid hakkavad hästi silma, muutub kivikülv lausa 

müstiliseks. Täiesti teise näo annavad kividele talvised lumemütsid. Siinsete 

kiviväljade uhkemaid rahne on Piirikivi Alu mäe harjal, kuhu jooksevad kokku neli 

kiviaeda. Kõik see ala on nagu skulptuuride väljak, kuigi väljakul kasvab lepa- ja 

sarapuuvõsa ning kadakaidki. Kivikülvi põhjaosas Köösse perede juures on tõelised 

kivikeldrid, kus on äratuntav inimese kunagine elupaik, kaevukoht ja kasvavad 

tammed. 

 

Juba ajalooliselt hõreda asustusega Virunas oli Tõstamaa mõisa jahiloss, kuhu 

Tõstamaalt viis jahitee. Jahiloss on hävinud, praegu on nendel maadel tegutsev 

loodusturismitalu. Viruna tammede rikkaid puisniite on hakatud korrastama kohaliku 

turismitalu eestvedamisel. 

 

 

3.2.26. Soontagana 

 

Soode ja metsadega Pärnumaa teistest paikadest eraldatud piirkond jääb Koonga 

valda. Maastikku läbivad Pärnu - Lihula ja Pärnu-Jaagupi - Kalli maanteed. Maapinna 

suhteliselt tasane reljeef on kaetud põldude, metsade ja soodega. Pinnakate on kohati 

nii õhuke, et paas ulatub lausa maapinnale. Talud ja avarad põllud jäävad maanteede 

või külateede äärde. Maastikku ilmestavad kohalikust paekivist ehitatud hooned ja 

paekiviaiad. 

Siinse asustuse olemasolust juba muinasajal annavad kinnitust kaks linnust: II 

aastatuhande alguses rajatud Soontagana maalinn Kurese külas ja I aastatuhande teisel 

poolel rajatud Taaramägi Mihkli külas. Vanast asustusest annavad tunnistust ka 

kalmed ja kalmistud Kurese, Mihkli, Emmu, Kõima, Paimvere, Rabavere, Tarva, Ura, 
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Saluvere ja Pikavere külades. Maastikule jääb viis mõisakompleksi: Koonga, 

Keblaste, Kõima, Veltsa ja Oidrema. 

Piirkonda jääb mitmeid looduskaitsealasid ja -objekte: Avaste sookaitseala, Kalli - 

Nedrema puisniit, Pärdi mägi, Mihkli, Koonga ja Naissoo tammikud; Kõima, Veltsa 

ja Oidrema pargid; Rehekivi, Panga, Uduna ja Sööni-Mõldri tammed; Mihkli kiriku 

pärnad ning Salumägi. 

Suurematel maanteedel ja põldude vahelistel külateedel liikujale avanevad kaunid 

maastikuvaated. Kogu maastik on näha Soontagana maalinna ehitatud vaatetornist. 

 

Mihkli on endine kihelkonnakeskus, mis ajalooliselt kuulus muistse Läänemaa 

koosseisu. Pikast ajaloost tulenevalt on kiriku ja pastoraadi ümbruses hulgaliselt 

arheoloogiamälestisi, enamik säilinud hoonetest on tänaseks võetud muinsuskaitse 

alla. 

Mihkli kirik on Lääne-Eesti vanimaid ehitisi, mis rajati Soontagana muinaskihelkonda 

13. sajandi lõpus. Kirikaeda ümbritseb kivimüür, mille sisse jääb vana kalmistu kolme 

kabeliga. Kirikaia edelanurgas kasvavad puuderingi moodustades iidsed pärnad, 

värava juures jääkeldri kõrval aga sirguvad Pärnumaa jämedamad pärnad - Mihkli 

pärnad. Mihkli kalmistul on taaspüstitatud mälestusmärk (säilinud originaal) ilmasõjas 

ja Vabadussõjas langenud koguduseliikmetele ning 12.07.2012 püstitatud hauatähis 

metsavend Mihkel Havi ja tema salga liikmete mälestuseks. 

Kiriku juurde kuulub aastatel 1855-1858 ehitatud Mihkli koguduse pastoraadihoone - 

hilisklassitsistlik ühekorruseline krohvitud kivihoone. Hoonet ümbritseb korras park, 

mille ehteks on Mihkli koguduse pastoraadi pargivaas. Kompleksis on veel tall-

tõllakuur ja kelder ning legendaarse metsavenna Ants Kaljuranna (Ants Kaljurand 

hüüdnimega Hirmus Ants) mälestuskivi. 

 

Mihkli koguduse pastoraadi pargist väljub 1850-ndatel rajatud umbes 800 meetri 

pikkune tee Keblaste mõisa, millest on säilinud valitsejamaja, ait-kuivati ning 

Pärnumaa ilusaim ja suurim tellisvõlvidega kelder. Mõisa peahoone on täielikult 

hävinenud, osaliselt on säilinud mõisapark. Mõisast Mihkli kalmistule viiva tee ääres 

on säilinud Keblaste mõisa tuuleveski ülalt ahenev maakividest laotud keham. 

Mihkli küla maastikku ilmestab 100 hektari suurune üle 200 aasta vana Mihkli 

tammik. Mihkli ümbruse haritud põllud moodustavad avatud maastiku. 

 

Avaste soo moodustab osa Lihula - Lavassaare soostikust. Soo on oma arengus 

jõudnud üleminekustaadiumi madalsoo ja siirdesoo vahel. Siirdesooks arenemisele 

osutavad suured, mõnemeetrise läbimõõduga raba- ja metsafragmentidega 

turbasamblamättad. Peamiseks puuliigiks on sookask, põhjaosas kasvab mände, 

kõikjal leidub üksikuid kuuski. Haruldastest taimeliikidest on leitud rabaluga, 

soohiilakat, sookäppa ja teisi käpalisi. Pinnavee äravool soost toimub Kasari 

vesikonda Allika ja Avaste magistraalkraavide kaudu. 

Avaste soo lõunaosas suuremal soosaarel paikneb muinaslinnus - Soontagana 

maalinn, kus arheoloogiliste väljakaevamiste vanimad leiud pärinevad 7.-8. sajandist. 

Soontagana maalinna on esmakordselt mainitud 11. sajandil. Läti Hendriku kroonikas 

märgitakse Soontaganat kihelkonna keskusena. Linnamägi on kokku kantud 

paerahnule. Viimased kaks talu hävisid 20. sajandi 60-ndatel aastatel. Praegu on 

maalinn ligipääsetav ja korrastatud turismiobjekt. 
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Kurese on arhailine küla Soontagana maalinna vastas soo servas. Kunagi viis linnusest 

2,5 km pikkune pakktee läbi Kärje soo Kurese külla. Küla on tõenäoliselt tekkinud 

juba varasel või vanemal rauaajal ning säilitanud läbi aegade sumbküla ilme. 

Tänaseks on külahooned hävinud ja muistsed põllud võsastunud, osaliselt on säilinud 

vaid paekiviaiad taluasemete ümber, kõlvikute piiridel ja teede ääres. Praegused 

Kurese külas säilinud muinasmälestised on küla kaev, kivikalme, kultusekivi, kiviaiad 

ja muistsed põllud teise aastatuhande esimesest poolest. Kurese kivikalme (I 

aastatuhande lõpp eKr - I aastatuhat) on nähtav küla keskosast loode suunas kulgeva 

külatänava all Uierõika taluasemest kirde pool. 

 

Kurese külast kirdesse jääb aluspõhjaline kõrgendik - Salumägi, kus paljandub 

jaagurahu dolomiit. Pangal paljanduval pael on näha vee mõjul tekkinud karre, samuti 

on mitmeid paemurde ja lubjapõletusahjude säilmed. Domineerib lootaimestik, 

kasvavad kadastikud, ka kuker- ja lodjapuud. Ala kasutatakse karjamaana. karja- ja 

heinamaana.  

 

Kõima mõisaansambel Koonga - Pärnu-Jaagupi tee ääres on rajatud 18. ja 19. sajandi 

vahetumise paiku. Muinsuskaitsealused on ühekorruseline poolkelpkatusega paekivist 

mõisa peahoone, paekivist ait, park ja selle piirdemüürid.  

Kõima külas on muinsuskaitsealused II aastatuhande asulakoht Aia talu maadel, 15. 

sajandi kalmistu Kalme talu maadel, 14.-15. sajandi kalmistu Kase talu maadel, 

samuti Teetsi ohvriallikas Kõima mõisast 350 m põhja suunas Aasa talu maadel. 

Allika vesi olnud tervendava toimega, seda kasutatud nahahaiguste raviks. Veel 1930-

ndatel aastatel ohverdatud allikale raha, vilja, mett. Kõima mõisa lähistele jääb 100-

200 aasta vanuste tammedega 100 hektari suurune Naissoo tammik. 

 

Ura on hästi säilinud kiviaedade ja ilusa külatänavaga küla. Külasse on rajatud tiik, 

mida kasutavad piirkonna elanikud supluskohana. Tiigi kõrval olev kultusekivi on 

toodud siia ümbruskonnast. Küla keskel on betoonist kaevurõngaga kaitstud karsti 

neelukoht. Külast Kõima poole jääb vana paemurd, mis on kaetud kadakate ja võsaga, 

seal võib leida jälgi ka lubjapõletuskohadest. Küla ümbruses on laiad korras 

põlluväljad hajali asuvate taludega. 

Iidne asulakoht (II at) on tänini alles ka Hõbeda külas. Praegune küla jälgib vana 

struktuuri, säilinud on muistsed külatänavad ja kiviaiad, mis koos olemasoleva 

hoonestusega väärib tervikuna kaitse alla võtmist. Suurepärane turismiobjekt koos Ura 

külaga. 

 

Pikavere küla on iidne asulakoht ja iseloomulik sumbküla, kus külastruktuur ja 

kiviaedadega külatänavad on väga hästi säilinud. Pikavere külamiljöö orgaaniline osa 

on 1830. aastal rajatud Pikavere vennastekoguduse palvela, mis on Eestis leiduvate 

samatüübiliste hoonete hulgas üks autentsemal kujul säilinuid (sh sisustus). Pikaveres 

külas asub 1912. aastal valminud endine Koonga vallamaja, mis on tänapäeval 

leidnud kasutamist omapärase kontserdipaigana. Pikavere küla kultuurmaastik on 

väga kõrge potentsiaaliga turismiobjekt. 

 

Koonga on praegune vallakeskus, kus vana mõisa ümber kujunenud asulale on 

kolhoosi ajal kõrvale ehitatud uus asula. Koonga 17. sajandist pärit mõisaansamblist 

on säilinud poolkelpkatusega ühekorruseline maakivist peahoone, valitsejamaja-tall ja 

mõisa park. 



Pärnu maakonna planeering, Lisa 3 Väärtuslikud maastikud 
 

 

 45 

  

Veltsas asub mõis ja mõisapark, parki on mõnevõrra korrastatud. Veltsa ümbruse 

põllud on haritud ja põldudel võib kevadel kohata hulgaliselt toonekurgi, kes peavad 

lugu sellest konnanderikkast alast. 

 

Tarva külas on 19. sajandi lõpul paekivist ehitatud Tarva doktoraadist säilinud elamu, 

tall-tõllakuur, haigla, kelder ja kaev, mida ilmestab juugendliku kujundusega 

kaevupump. Doktoraadi vastas teisel pool teed on metsastunud vana karjamaa, mis 

puuliikide vanuse ja koosluse poolest on vääriselupaik. Tarva koolimaja söökla alla ja 

sellest vahetult ida poolt on 13.-18. saj kalmistu (arheoloogiamälestis). Tarvas on neli 

ohvriallikat, neist Ohuallikas annab ohatisi ravivat vett. Tarva küla oli veel 1950-

ndatel aastatel väga elujõuline, kui siin asus Tarva masina-traktorijaam. Tarva küla 

elanikkond hakkas järsult vähenema 1980-ndatel, kui seal suleti 8 klassiline kool. 

Tarvas lehisealleega ääristatud ja edasi põldude ja metsatukkade vahel kaunilt looklev 

tee viib Pangamäele. Mäel, otse Lihula - Pärnu maantee ääres, kasvab väärikalt Panga 

tamm ja hulgaliselt sarapuid. Pangamäe jalamil on survelise põhjaveega ala, teisel 

pool maanteed on karsti neeluala. Legend ütleb, et Pangamäelt läheb käik Oidrema 

mõisasse. Oidrema mõis ja mõisapark on hästi taastatud. Mõisast saab laenutada 

jalgratta ja alustada sobiva pikkusega matka Koonga maadele. Oidrema külas on 

muinsuskaitselise väärtusega ohvriallikas ehk Seaallikas Uuetoa talu maadel ja Oeda 

allikas Juhani talu maadel. 

 

Rabavere vanast külastruktuurist on säilinud vähe, sest kolhoosiaastatel ehitati siia 

suured farmikompleksid. Muinsuskaitseväärtusega on II aastatuhandest pärinev 

asulakoht Ansi ja Tohvre-Mihkli talude maadel, Kalmistu Üdimägi Õutsma-Mihkli 

talu maadel, kalmistu Paka mägi ja Suurringi ohvrikivi. 

 

Paimvere külas vahetult Pärnu Lihula maantee ääres (Lõpe töökoja vastas) Viina talu 

maade soises lepatukas on hiiekoht I-II at ohvriallikaga, millest põhja poole jääb 

ohvrikivi. Läheduses olla kasvanud hiiemets ja elanud kokk, kes valmistas allikale 

viimiseks ohvriande, sellest ka nimi Kokaallikas. 

 

Nedremaa - Kalli looduskaitsealale jääb väga liigirikas ja praeguseks osaliselt 

korrastatud Nedremaa puisniit (80 ha), mis oma paiknemise tõttu on ka huvilistele 

hästi kättesaadav. Puisniidust loodes on Läänemaa kõrgeim tipp - Pärdi mägi. 

 

 

3.2.27. Audru - Valgerand 

 

Piirkond hõlmab Audru aleviku, Valgeranna ja selle vahele jääva madala Audru 

poldri. Audru on endine kihelkonnakeskus, mille ümber hiljem kujunes Audru alevik. 

Vanematest hoonetest on säilinud kirik ja mõisakompleks, hilisemad elamud on 

ehitatud jõgede kallastele. Läbi Audru lookleb ja silmuskleb kõrgete liivaste kallaste 

vahel Uruste oja, mis aleviku keskel suubub Audru jõkke. Uruste oja suudmes on vesi 

üles paisutatud. Varem kasutati vee-energiat elektri tootmiseks, praegu on 

elektrijaama hoones toitlustuskoht. 

 

Audru Püha Risti luteri kirik paikneb maanteeäärsel kõrgendikul. Kirik on ehitatud 

aastatel 1677-1680 ja on üks väheseid 17. sajandi maakirikutest Eestis. Kirik on 
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barokkstiilis avara kirikusaaliga, mille praegune sisustus pärineb 19. sajandist. Kiriku 

ümber on vana kalmistu ja läheduses Uruste oja kaldapealsel uus kalmistu. Pühakoja 

lähedal on mõisnik Pilar von Pilchau perekonna matusepaik, kõrval aga leerimaja. 

Säilinud on 19. sajandi algusest pärinev Audru kiriku magasiait. Audru kirikumõis oli 

praeguses Põldeotsa külas, säilinud on puidust peahoone. 

Kirikuaia ja Uruste oja vahelisel maal asub 20. sajandi teisel poolel Raimond Erik 

Prentseli poolt rajatud arboreetum ehk dendaarium, mis on võõrliikide arvu ja 

mõõtmete poolest Eestis silmapaistvaim. 

 

Audru kirikut ja Audru jõe kaldale rajatud mõisat ühendab pärnade allee. Audrus on 

tüüpiline 18. sajandil rajatud mõisahoonete ansambel, tänaseni on suhteliselt hästi 

säilinud 14 ehitist. Vaid häärber hävis viimases sõjas ning 1950-ndatel ehitati selle 

asemele sovhoosi kontorimaja. 

Mõisaansambli vanim hoone on kõrge sadulkatuse ja kolme ümarkaarse ukseavaga 

kiviait, millel on enam kui meetri paksused seinamüürid. Mõisasüdames, pika 

korstnaga põllukivist piiritusevabrikus, on praegu Audru kultuurimaja. 

Tähelepanuväärsed on hoone pööninguakende vahele müüritud saaremaa dolomiidist 

keskaegne sammas (umbkaudu aastast 1500). Samba tüve pind on kaetud reljeefse 

ornamendiga. Mõisnik Pilar von Pilchau lasi sambad tuua Pärnust vanade 

ehitusmaterjalide laoplatsilt; teine sammas ehib viinaaida otsaseina. 

Audru jõe idakaldal asub suur heas korras mõisapark. Jõgi moodustab pargis kaks 

väikest saarekest ja neile pääsemiseks on ehitatud rippsillad, pargis on vabaõhulava. 

 

Audru mõisast kahe kilomeetri kaugusele Pärnu lahe äärde jääb Valgerand. Pikk 

liivane supelrand algab Audru jõe suudmest ja ulatub Audru poldri tammini. 

Merepõhi rannas on pikaldase languga. Looduslikult kaunis rand on avatud lõunasse 

ja põhjatuulte eest kaitstud männimetsaga. Valgerannas on arendatud puhkemajandust 

1930-ndatest aastatest, mistõttu on see tuntud ja teada nii pärnumaalastele kui ka 

kaugemalt tulevatele puhkajatele. Pärnu linnast sõideti paatidega Valgeranda kaunist 

loodust ja suve nautima. Valgustatud promenaad viib valge liivaga randa, kus in 

vaatetorn koos laste mänguväljaku ja seikluspargiga. Valgeranna metsas lookleb 

valgustatud terviserada, mida saab kasutada igal aastaajal. Valgeranna mets on võluv 

oma kõrgete liivaluidetega, mida naudivad nii jalutajad kui sügiseti ka seenelised. 

 

Pärnu lahe rannikumaa on madal ja liivane. Endiste mereäärsete heinamaade 

üleujutuste vältimiseks ja merelt maa võitmiseks rajati 1938. aastal Audru polder, 

Eesti esimene, mida rekonstrueeriti ja laiendati 1980-ndatel aastatel. Kevaditi ja 

sügiseti on märg avar poldriala kujunenud läbirändel olevate lindude peatuspaigaks ja 

praeguseks on sellest saanud rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Audru jõepoolsele 

poldriosale on projekteeritud golfikeskus. Audru poldritammile rajatud teelt avanevad 

kaunid vaated Pärnu lahele. 
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3.2.28. Pärnu rand ja vanalinn 

 

Piirkond jääb Pärnu lahe, Tammsaare ja Aia tänavate ning Pärnu jõe vahele. Maastiku 

reljeef on madal ja tasane, ainus kõrgendik sellel on Munamägi. Ala võib tinglikult 

jaotada viieks: supelrand, rannapark ja kuurort, villade rajoon, vanalinn koos 

bastionide vööndiga ning jahisadam.  

Supelmaastiku moodustavad lai tasane lõunasse avatud madala veega meri ning 

heleda peeneteralise liivaga rand. Muulide ehitamise tulemusena on rannale kuhjunud 

liiv ja kasvanud luiteid. Liivaluited ilmestavad randa Rannahoonest kuni muulini. 

Luited on kohati taimestiku ja põõsastega kaetud ning kaitsevad päevitajaid külmade 

põhjatuulte eest. Valitsevad meretuuled toovad randa päikesest soojendatud merevett, 

mistõttu on vee temperatuur tavaliselt kõrgem kui teistes supluskohtades, 22-25 

soojakraadi pole juulikuus haruldane. Ilusatel suvepäevadel võib puhkajaid rannas olla 

kümneid tuhandeid. 

Rannaribast linna poole jääb suur loodus- ja muinsuskaitsealune Rannapark. Pargi 

rajamist alustati 1882. aastal. Puud on istutatud rühmiti, mis avaldavad eemalt 

vaadatuna võimsat muljet. Pargi uhkeimaks ehituseks on 1905 valminud juugendstiilis 

Ammende villa. 2010.a. rekonstrueeriti Rannapargi Supeluse tänava äärde jääv 

aktiivse kasutusega ala läbi mille on oluliselt tõstatud pargi külastusaktiivsust ja 

loodud juurde linna avaliku ruumi kasutamise võimalusi.  

Rannikumaastiku kujunemist on eelkõige mõjutanud kuurordi areng. Kuurordi ajalugu 

loetakse aastast 1837, kui praeguse mudaravila kohale kerkis esimene supelasutus ja 

100 meetri kaugusele merre ehitati supelonnid. Esialgu piirduti ainult merekümbluse 

ja soojade mereveevannidega. Alates aastast 1889 hakkas kuurordimajandust juhtima 

linnavalitsus ja hakati pakkuma muda-, turba- ja vesiravi. 1896. aastal sai valmis 

Tallinn - Pärnu raudtee ja puhkajate arv suurenes kahekordseks. Rannapargis hakati 

korraldama kontserte ja külastajatele avati rannasalong. 1927. aastal avati ajakohane 

mudaravila, mis valmis lõplikult 1936. 2014. aastast on ajalooline mudaravila 

uuenenud ning hoones tegutseb spa ja hotell. Kuurordi ennesõjaaegne hiilgeperiood 

langes aastatele 1937-1939, mil Pärnu kujunes rootslaste ja soomlaste armastatuimaks 

puhkekohaks. Samal perioodil valmisid veel praegugi rannapiirkonna uhkemad 

ehitised: 1937. aastal A. Soansi ja O. Siinma projekteeritud Balti- ja 

Skandinaaviamaade luksuslikumaid ehitisi Rannahotell, järgmisel aastal hotell-

pansion Vasa ja 1939. aastal Rannakohvik. 

Liivaranna äärde Rannahoone ja Side tänava vahelisele lõigule on 2006.a. rajatud 

rannapromenaad (K. Lootus). Rannapromenaadi lõpus asub ranna aktiivse puhkuse 

alana surfarite ala.  

Pargiga piirnevad villade piirkonnad Seedri - Ringi ja Papli - Kaarli tänavatel ehitati 

aastatel 1930-1940. 20. sajandi teisel poolel ehitati mitmeid uusi sanatooriume, millest 

suuremad on Tervis ja Estonia. Kuurordiala hästi korrastatud ehitised, pargid ja 

puiesteed oma rahuliku miljööga on nauditavad nii linlastele kui ka külalistele. 

 

Vanalinna eraldavad kuurordist vanale bastionide vööle rajatud puiesteed ja pargid. 

Bastionaalvööndi pargid ja Kuninga tänava puiestee on määratud looduskaitse alla. 

Puiesteedega omavahel ühendatud pargid moodustavad poolringi ümber vanalinna. 

Iseloomulikud on pikad ja samast liigist puudest koosnevad puiesteed, mis loovad 

oma tüvede värvuse ja võrade ühtlusega omapärase meeldiva mulje ja maheda 

välisilme. 
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Parkidest vanim on 1831. aastal soisele maatükile rajatud Vana park. Samal ajal rajati 

ka puiesteed Esplanaadi, Suvituse ja Aia tänavale. Hiljem rajati Koidula park  kuhu 

paigaldati 1929. aastal Lydia Koidula pronksist mälestussammas (autor on Amandus 

Adamson). Edasi jääb Ringi tänava äärde Munamäe ja Vallikääru park. Pärnu 

haljastuse isaks võib lugeda O. Brackmanni (linnapea aastast 1879), kelle tellimusel 

valmis Pärnu parkide kavand Riia parkide direktori G. Kuphaldti poolt. 

Ajalooliselt kujunes peatänavaks rannast vanalinna kulgev Supeluse tänav. 

Vanalinn hakkas arenema 13. sajandi lõpul. Keskaegne linnamüür kulges piki jõe äärt 

kuni Hommiku tänava nurgani, kus veel praegugi on alles linna vanim 

arhitektuurimälestis Punane torn, sealt edasi piki Rüütli tänavat kuni Munga tänavani, 

üle praeguse Lastepargi linnuse kagunurgani. Linnus jäi praeguse Vee, Uue, Õhtu 

tänavate ja jõe vahelisele alale; linna vanim tänav on Pikk tänav. 

17. sajandi lõpus laienes linn peaaegu kolm korda - rajati uusi linnakindlustusi (ehitati 

uus seitsmenurkne bastionide vöönd), peatänavateks kujunesid Rüütli ja Kuninga. 

Hakkas arenema kaubandus, eriti merekaubandus ja ehitustegevus. 

Praeguseks on vana hoonestus paremini säilinud või taastatud Rüütli, Kuninga, Uuel 

ja nendega ristuvatel tänavatel Vee tänavast Aia tänavani. Tähelepanuväärsemad 

hooned on 1747 valminud Eliisabeti kirik Nikolai tänaval; Katariina II korraldusel 

ehitatud ja 1768. aastal valminud Jekateriina kirik Vee tänaval, mis on stiilipuhtaim ja 

rikkalikem barokk-kirik Eestis; Tallinna värav - rootsiaegse linna kaitseks olnud värav 

bastionide vööndis, siit mindi paadiga vallikraavi kaudu üle jõe ja sealt edasi Sauga 

jõe kallast mööda Tallinna poole; Pärnu linnamüüri Punane torn; elamu Kuninga 

tänav 28; Pärnu esimene postkontori hoone Kuninga 24; Raehärra ja bürgermeistri 

Franz Carl Steineri 17. sajandist pärinev maja ja aed; 17. sajandi raehärra Cristoph 

Mohri elamu Rüütli 21; 18. sajandi lõpus ehitatud Pärnu raeliikme ja kauaaegse  

politseibürgermeistri H. C. Harderi elamu (praegune linnavalitsuse maja) Vanal 

tänaval, millele 20. sajajandi algul ehitati juurde juugendstiilis põhjapoolne tiib; 1875. 

aastal ehitatud poeglaste gümnaasium ja 1902 valminud praeguse Vanalinna kooli 

hoone, mis algselt ehitati tütarlaste gümnaasiumiks. Osa vanalinnast hävis Teises 

maailmasõjas. Hotell Pärnu kohal oli 1911 valminud Endla teatri hoone, millest annab 

tunnistust ka Rüütli platsile paigaldatud Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise 

mälestusmärk ( K. Eelma, M. Aas ja M. Mutso)   . Pärnu vanalinn, villade ala ja rannapargi 

ala kuuluvad Pärnu vanalinna ja kuurorti muinsuskaitseala kooseisu. 

 

Pärnu jõgi koos vallikraaviga moodustab kaldaala, millele lisavad väärtust pääs jõele 

(merele) ja avarad vaated. Jõe kaldale kesklinna sillast allavoolu jäävad kauba- ja 

jahisadam, Pärnu kolledž ja ravispahotell Tervis. 

 

Ajalooliselt paiknesid sadamad vallikäärust kesklinna poole. Vallikraavi kasutati ka 

purjekate talvesadamana. Vana lootsimaja oli vallikääru suudmes kõrgel vallil. 

2011.a. rekonstrueeriti ajalooline Vallikääru park, mis on oluliselt suurendanud ala 

kasutusaktiivsust. Vallikääru kui ajalooliselt mitmekihilise avaliku ala kujundamisel 

on rõhku pandud koha ajaloo tutvustamisele. Ajaloolise muldkindlustuse bastionites 

paiknevatel väljakutel on kujundatud Pärnu linna ordulinna ja rootsiaegse 

muldkindlustustega linna plaanid. Vallikraavis on  taastatud sadama funktsioon.   

 

Pärnu jahisadam võtab vastu meritsi linna saabujad ja seda kutsutakse ka linna 

mereväravaks. Suvel on sadamakai ääres näha palju uhkeid purjekaid. Jahtklubis 

treenivad ka Pärnu noorpurjetajad, kelle valgete purjedega paadid seilavad Pärnu lahel 
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ja jõel, kaunistades suvist merevaadet. 

 

Jahisadama kõrval on  Tartu Ülikooli Pärnu kolledž – Pärnumaa hariduse sümbol. 

Pärnu oli ülikoolilinn juba aastatel 1699-1710, kui Tartust toodi siia Academia 

Gustaviana. Taasavatud ülikooli uus õppehoone ja raamatukogu ilmestavad jõe 

kaldamaastikku. 

 

Üks tuntumaid Pärnu linna sümboleid on 1864. aastal valminud kaks kilomeetrit 

pikad muulid Pärnu jõe suudmes, nende tarbeks toodi kivid talvel regedega 

Häädemeeste ja Kihnu rannast. 

 

Pärnu lahelt näitavad teed sadamasse majakad rannas. Merelt avaneb avar ja ilus 

vaade kogu Pärnu linnale. Eriti kauni vaate moodustab supelranna osa, kus heleda 

liivariba taustal olevast rohelisest puudekogust eristuvad Rannahoone ja Rannahotell 

kui valged tähed. 

 

 

3.2.29. Pärnu rannaniit 

 

Piirkond hõlmab pika madala liivase rannaala Pärnu lahe rannikul Pärnus, linnapiirist 

kuni Side tänavani. Maismaa poolt piirneb ala Kalevi pst, Papiniidu tänava ja Mai 

kergliiklusteega. Põhiosa alast moodustab Pärnu rannaniidu looduskaitseala mille 

kaitse eesmärk on rannaniitude, rannikulõugaste  ja valgete luidete ning nende 

elupaikadega seotud liikide kaitse. Ühtlasi kuulub rannaniidu ala rahvusvahelise 

Natura 2000 loodusala kooseisu. Merekalda tänava ja Mai elamu-rajooniga.  

 

Iseloomulik on lauge liivarand, mille kujunemisel on tähtis osa olnud meretuultel, 

mereveel ja jääl. Sügiseti kestvate edelatuulte mõjul ujutatakse laiad rannaäärsed alad 

sageli üle. Mere tegevuse tulemusena on kujunenud Pärnu rannale iseloomulikud 

sonnid – riimveelised väiksemad tiigikesed, mis on kõrgema veeseisu ajal merega 

ühenduses. Elamurajoonidest, sonnide vahelt, läbi niiduala ja mööda kõrgeimaid 

liivaseljakuid kulgevad randa jalgteed. Viimaste aastate jooksul on oluliselt 

panustatud ala kaitseväärtusi tutvustava taristu välja ehitamisse. Mai elamupiirkonna 

ja Rannaniidu looduskaitseala vahelisele alale on kavandatud Mai kergliiklustee, mis 

ühendab Mai elupiirkonda keskrannaga. Side tänava ääres paiknevale märjemale alale 

on ehitatud tõstetud laudtee-õpperada koos vaatetorniga, mis võimaldab ala 

kaitseväärtustega tutvuda. Randa viivate jalgteede äärde on ehitatud kaks vaatetorni 

(Hirve tänava sihil ja Mai elurajooni keskel).  

 

Käesoleva sajandi esimesel poolel kujutas rannik endast kitsast liivast paljandit, mille 

taga asus märksa laiem üksikute puude ja põõsastega lage rannaniit, mida kasutati 

karjamaana. Erinevatel põhjustel hakkas alates 1960.a. karjatamine rannaniitudel 

vähenema kuni soikus 1980.a. lõpuks sootuks. Karjatamise lõppemisel hakkasid 

rannakarjamaad ja lõukad kiirelt roostuma ja liigiline kooseis vähenema mis tõi kaasa 

olulise maastikupildi muutuse. Alates 2012.a. taastati rannaniitude traditsiooniline 

majandamine karjatamise näol mille tulemusel on roostumine oluliselt vähenenud 

ning taastumas on rannaniitude traditsiooniline ilme.  
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Pärnu rannaala on Eesti tingimustes taimestikult mitmeski mõttes erandlik. Põhiline 

omapära on kaitstavate taimede liikide ja isendite rohkus linna lähedal. Kusagil mujal 

Eestis ei ole niivõrd isendirohket balti sõrmkäpa populatsiooni, rääkimata selle 

asumisest peaaegu kesklinnas. Rannaniitude ja haruldaste taimede rohkus Pärnus 

väärib säilitamist ja eksponeerimist. Pärnu rannaniit on rikas nii läbirändel peatuvate 

kui ka pesitsevate lindude poolest. 

 

 

3.2.30. Niidu - Tammiste metsamaastik 

 

Piirkond jääb Pärnu jõe kaldaalale Niidu ojast Pärnu linnas kuni Tammiste 

elamupiirkonnani Sauga vallas, põhjast piirneb Pärnu - Tallinna raudteega. Maastikku 

läbib paralleelselt jõega Tammiste tee ja Pärnu – Rakvere - Sõmeru maantee.  Põhja - 

lõuna suunas lõikab maastikku Via Baltica, eraldades Niidu ja Tammiste metsaosad. 

Niidu ja Tammiste metsamaastikud kuuluvad Niidu maastikukaitseala kooseisu, mille 

eesmärk on kaitsta  metsamaastikku ja seal kujunenud metsakooslusi, puisniite ja 

jõeäärseid niidukooslusi ning seal elutsevaid liike. Pärnu jõgi kuulub Natura 

loodusalana rahvusvahelisse kaitstavate alade võrgustikku. 

 

Reljeef on luidete tõttu lainjas. Maapinna kõrgus merepinnast ulatub üle kümne 

meetri. Pärnu jõe paremkallas on enamasti kõrge ja kaetud metsaga. Niidus ja 

Tammiste vanadekodu juures jäävad jõe ja metsa vahele lammialad, mille aasad ja 

puisniidud on hakanud võsastuma. Läbi jõekalda luiteahelike lõikuvad Niidu ja 

Tammiste sügavad sälkorud, mille põhjas voolavad ojakesed. Pärnu jõe laius ulatub 

kahesaja meetrini. Pärnu jõe kaldal läbi Niidu maastikukaitseala kulgeb Jaansoni 

rajana tuntud ja aktiivses kasutuses olev kergliiklustee. Tammiste vanadekodu 

lähistelt kulgeb läbi metsaala Tammiste matkarada millelt avanevad vaated jõele ja 

Reiu jõe suudmele.  

 

Metsamaastik jaguneb kolme kategooriasse: kinnine metsamaastik, kus puud on 

horisontaalse või vertikaalse liitumisega; poolavatud maastik, kus puistud on grupilise 

jaotusega ja avatud maastik. 

Domineerivad väärtuslike puuliikidega kinnised maastikud (70%), avamaastikku on 

25 % ja poolavamaastikke 5 %. Puistud on väga elujõulised. Metsad kuuluvad hea 

esteetilise väärtusega puistute klassi. Metsade looduslikku väärtust tõstavad veelgi 

neis olevad mitmed vääriselupaigad. 

Puistutest põhiosa moodustavad männikud. Niidu piirkonnas männikute ja avatud 

alade piirile jääb kase- ja mustlepatukkasid, Rääma raba poolsele osale ka 

kuusetukkasid. Tammiste metsaosas on kuuskede osakaal suurem. Kuusemetsad 

jäävad männikusse pikkade saja meetri laiuste siiludena Pärnu – Rakvere-Sõmeru mnt 

ja jõe vahele. 

Varem oli piirkond Pärnu rohelise vööndi metsade kategoorias ja ala käsitleti 

linnalähedase parkmetsana. Praegu on Niidu linna mets ja Tammiste puhkemetsmets. 

Niidu park, Ringtee mets ja Tammiste mets ning osa Jaama metsast Pärnu linnas 

moodustavad Niidu maastikukaitseala. 

Tammiste tee äärde jääb Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tammistes kahe suure 

metsamassiivi vahele endine Tammiste mõis (praegu vanurite hooldekodu). Pärnu jõe 

äärde Tammiste metsaosas on viimastel aastatel ehitatud uus ja miljööga harmoneeruv 

elamurajoon. 
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Mets annab linlastele täiendava puhkevõimaluse. Niidu mets oli soositud 

väljasõidukoht linnaelanike jaoks juba ammu. Sinna sõideti linnast hobuste ja 

paatidega. Linnapea O. Brackmanni ajal rajati Niidu metsa alamast seisusest 

linnakodanike jaoks rahvapark, kuhu ehitati tantsuplats ja kus pühapäeviti mängis 

orkester. Tänapäeval kasutatakse maastikku igal aastaajal, jõe kaldal võib näha 

rohkesti puhkajaid - suplejaid ja õngitsejaid, metsas marjulisi ja seenelisi, talvel 

suusatajad. Metsades on palju teid ja radu, millel liikudes on võimalik nautida ilusaid 

vaateid ja puhast metsaõhku. 

 

Ala esteetilist väärtust vähendab mõnevõrra ala läbiv kõrgepingeliini koridor, mis 

suundub Via Baltica sihilt läbi metsaalade Tammiste vanadekodu lähistele ning sealt 

üle jõe Papiniidu alajaama. 

 

 

3.2.31. Piistaoja põllumaastik 

 

Piirkond hõlmab Tori valla Piistaoja talu ja selle ümbruse kõrgel tasemel haritud 

põllualad. Maastiku reljeef on tasane ja seda läbib Piistaoja. Metsatukkadega 

vahelduvad põllualad on väärtuslikud avatud maastikuna. 

Piirkonna ajaloolisele asustusele viitavad Mannare külas olevad 15.-18. sajandi 

kalmistu Kalmemägi  ja Kirikuaseme kivikalme I at esimesest poolest. 

 

Piistaoja talu võib lugeda Pärnumaa põllumajanduskultuuri hälliks. Kuni 19. sajandi 

lõpuni tegeldi Piistaojal põhiliselt maaharimisega, millest põhitulu andis linakasvatus. 

20. sajandi algusest hakati talus arendama piimakarjakasvatust ja ehitati uued 

tootmishooned. Mart Pool kujundas 20. sajandi esimesel veerandil Piistaoja talu laiale 

ümbruskonnale eeskuju andvaks taluks. 1927. aastal tunnustati Eesti paremat 

talupidajat ja talle anti külvaja kuju. 

1925. aastast jätkas isalt päritud talu arendamist Theodor Pool, kes kujundas selle 

kümnekonna aastaga silmapaistvaks katseõppemajandiks. Lisaks põlluharimisele tehti 

Piistaojal uurimistööd, mis hõlmas põllumajanduse põhiprobleeme: veiste tõuaretus, 

söötmine ja pidamine, talutööde ratsionaliseerimine ja mehhaniseerimine, 

kultuurrohumaade rajamine, kasutamine ja hooldamine. Säilinud on sada aastat vanad 

karja kontrollraamatud ja kuni 25 põlvkonna andmed, mis on ka Euroopa mastaabis 

esinduslikud ja suure väärtusega. 

Theodor Pooli poolt algatatud katsejaama väljaarendamist jätkas nõukogude võimu 

aastatel Edgar Keevallik. Praegu on AS Piistaoja Katsejaamas ligi 250 lehma 7500-

liitrise aastatoodanguga ja 500 noorlooma. Taluelamus on Theodor Pooli muuseum. 

 

Theodor Pool oli aastal 1918 Pärnu maavanem, 1919-21 valitsuse põllutööminister ja 

Eesti maareformi teostamise suunaja. Tähelepanu väärivad Pooli sõnad maareformi 

kohta: „Maareform on ühtlasi Eesti iseseisvuse tulemuseks ning selle pandiks 

tulevikus. Ta on kindlustanud Eesti rahvale eluruumi oma aastatuhandeid asustatud 

kodumaa pinnal ning aitab seda kaitsta tulevikuski väliste sissetungijate vastu." 
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3.2.32. Kolga oja luitemaastik 

 

Maaliline ja kauni männimetsaga kaetud künklik luitemaastik jääb Kolga oja 

mõlemale kaldale. Luited kujunesid Läänemere litoriina staadiumi ajal, pärast seda, 

kui kasvav maasäär sulges maatõusu tõttu väina Piha vagumuse kohal. Luited on 

tuuletekkelised ja koosnevad peenliivast. Luidete nõlvad on suhteliselt järsuservalised 

(kalle 20-35 kraadi), järsemad on kirdenõlvad. Valdavalt on luitestik säilinud 

looduslikuna. 

Maastikule jääb 1991. aastal moodustatud Kolga oja luidete kaitseala väärtuslike 

looduskoosluste ja haruldaste liikide kaitses. 1999. aastal avastati siin ka merikotka 

püsielupaik. 

Luidetel kasvavad valdavalt palu- ja laanemännikud. Ala männikutest on üle veerandi 

vanemad kui sada aastat. Vääriselupaikadest rikas metsaala on arvatud 

metsakaitsealade võrgustiku range kaitsega metsade hulka. Luitemetsad on 

tallamisõrnad, eriti kuival ajal. Metsamaastikud ja valgusrikkad luitestikud on 

kohaliku rahva seas hinnatud külastuspaigad eelkõige nende seene- ja marjarikkuse 

pärast. 

 

Luiteid läbib viie kuni kaheksa meetri laiuse järsunõlvalise oruga tugevasti käänuline 

Kolga oja. Oja sügava maalilise oru nõlvadel ja põhjas paljanduvad liiva alt 

orgaanilised setted, mille vanuseks on hinnatud umbes 7500 aastat. Oja kaldal on 

mitmeid allikaid ja allikalisi alasid. Ojas leidub jõevähki. Kolga - Veski talu juures oli 

ojal ka väike pais ja vesiveski, mis praeguseks on hävinud. 

 

Ilusad vaated avanevad Saulepi - Kilgimetsa teelt, samuti saab maalilisi vaateid 

nautida valguserikastel männimetsaga kaetud luidetel ja Kolga oja kallastel liikudes. 

Hästi ligipääsetav maastik ja selle kaunis loodus on heaks eelduseks puhkemajanduse 

arendamisel. 

 

 

3.2.33. Pärnu-Jaagupi - Uduvere 

 

Piirkond hõlmab Pärnu-Jaagupi alevit kahel pool Via Baltica maanteed. Maapinna 

reljeef on tasane, pinnakate on õhuke ja kohati ulatub paas lausa maapinnale. Maastik 

jääb Kasari ja Pärnu jõgikondade veelahkmejoonele. On viimaste aastasadade jooksul 

olnud tihedama asustusega ala. Pärnu-Jaagupi alev on kujunenud Pärnu-Jaagupi kiriku 

ümber vana Pärnu - Tallinna maantee äärde kujunenud küla ja Uduvere küla 

kokkukasvamise tulemusel.  

 

Pärnu-Jaagupi on endine kihelkonnakeskus. Pärnu-Jaagupi (St. Jacobi) luteri kirik on 

viimaseid algselt katoliku kirikuks ehitatud sakraalhooneid Eestis ja üks vanematest 

kirikutest Pärnumaal (ehitatud 1531-1534), hiljem ümber ehitatud ja täiendatud. Kirik 

on gooti stiilis ühelööviline kivivõlvidega raudkivist hoone, paekivist torn on kõrge ja 

sihvakas. Kiriku altaripildi „Kristus ristil" on maalinud Ants Laikmaa. Kirikut 

ümbritseb kirikuaed ja põlispuud. Pastoraadihoone kiriku kõrval valmis 1858. aastal. 

Koguduse omandis on veel 19. sajandil ehitatud häärber (rentnikumaja) ja ait (ehitati 

1903). Laudad-hobusetallid (valmisid 1866) ei ole säilinud. Kooli- ja köstrimaja 

meenutuseks on Pärnu-Jaagupi keskkooli pargis mälestuskivi. 
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Pärnu-Jaagupi luteri kalmistu oli esialgu kiriku juures, uue kalmistu rajamist alustati 

1773; aja jooksul on kalmistut neli korda laiendatud. Praegu on kalmistu väga hästi 

korrastatud. Seal olid ka Halinga, Kaelase ja Roodi mõisate kabelid, millest tänaseni 

on säilinud Roodi mõisale kuulunud kabel. Kalmistul on taastatud Vabadussõja 

mälestusmärk (18. juuni 1989). 

 

Säilinud on rahuliku rütmiga vanade puumajadega palistatud hoonestuse struktuur 

peatänava Pärnu maantee ääres. Hästi korrastatud on ka kiriku taga kulgev Uus tänav. 

 

Praegu Pärnu-Jaagupi alevi osa, kuni 1945. aastani iseseisev olnud Uduvere on veelgi 

vanema asustusega. Kunagise Antsülusjärve rannaala lookarstil paiknenud Uduvere 

asulakoha pikale eale viitab siit leitud muinasajast pärinev odaots, mis on Tallinnas 

ajaloomuuseumis. Kõnealusel lookarstialal on kivikalme (I at esimene pool - II at 

algus) ja 400-500 aasta vanune ohvripärn Riinu. 

Uduveret on esmakordselt mainitud 1518. aastal kui Saare-Lääne piiskopkonna 

Koonga mõisa Langermaa vakusse kuuluvat küla. 17. sajandil oli Uduvere 

mõisapõldude serval paiknev sumbküla. 1681. aastal mõis redutseeriti ja Uduvere jäi 

riigimõisa maadele. Mõisa põldude laiendamisega likvideeriti siinne sumbküla ja 

üksikud talud paigutati mõisa äärealale. 

1866. aastal ehitati Jakobi - Uduvere apostliku õigeusu kirik ja koolimaja, rajati 

kalmistu. 20. sajandi alguses moodustas Uduvere oma tihedama hoonete rühmituse ja 

hooneid ümbritsevate tarade poolest tänavküla. 
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3.3. Kaunid teelõigud 

 

Kaunid teelõigud paiknevad enamasti mitu aastasada vanadel ja õgvendamata teedel, 

mistõttu nende vahetusse lähedusse jääb hulgaliselt väärtusi ning neil liikudes avaneb 

tihti ilusaid vaateid. Jõelõigud on esinduslikud nii oma looduslikkuse kui kauni ilme 

poolest. Kaunid tee- ja veeteelõigud on sobilikud kasutamiseks matkateena. 

 

Pärnumaal on valitud 21 kaunist tee- ja veeteelõiku: 

1. Lemme - Laiksaare - Tõitoja tee 

2. Reiu jõgi Viisireiust Surjuni 

3. Viisireiu - Kilingi-Nõmme matkatee 

4. Ikla - Surju (Timmi) matkatee 

5. Kabli - Massiaru tee 

6. Laiksaare - Tali - Jäärja - Mõisaküla tee 

7. Kilingi-Nõmme - Soomaa metsatee 

8. Halliste jõgi 

9. Reiu jõe alamjooks 

10. Häädemeeste - Ikla vana maantee 

11. Seljametsa - Sikaselja teelõik 

12. Saulepa - Liu rannatee 

13. Kihlepa - Põhara tee 

14. Soomra - Alu tee 

15. Kiisamaa soode vaheline tee 

16. Lavassaare - Tootsi raudtee 

17. Sauga jõe keskjooks 

18. Pärnu-Jaagupi - Kergu tee 

19. Kilingi-Nõmme - Kõpu maantee 

20. Lindi - Tõstamaa maantee 

21. Pärnu, Navesti ja Halliste jõed 

 

 

3.3.1. Lemme - Laiksaare - Tõitoja tee 

 

Tee algab Liivi lahe rannal olevast Majaka külast ning kulgeb Lemme jõe kaldal läbi 

Loigu ja Teaste küladest. Edasi läbi metsade ja soode vahel paiknevate Massiaru, 

Urissaare, Nepste ja Laiksaare külade. Laiksaare on vana sumbküla, kus külastruktuur 

on praeguseni hästi säilinud, hooned korras ja kogu külapilt hästi nauditav. Laiksaares 

on kahe kilomeetri pikkune matkaonnidega looduse õpperada ja Eesti kõrgeim, 32-

meetrine künnapuu. 

Tee äärde Ura jõe ürgorgu kõrgesse männimetsa jääb kolme kilomeetri pikkune Rae 

paisjärv, mille ääres on matkarada, millelt saab jälgida kobraste tegemisi. Rae järve 

lõunakaldale on rajatud puhkekoht. Raelt Tõitojale kulgeb tee läbi metsamaastiku. 
 



Pärnu maakonna planeering, Lisa 3 Väärtuslikud maastikud 
 

 

 55 

3.3.2. Reiu jõgi Viisireiust Surjuni 

 

Viisireiust kuni Valga - Uulu maanteeni on jõesäng looduslik ja jõgi lookleb läbi 

kõrgemate metsaalade, ainult Viisireiu ja Lodja külades jäävad jõe kaldale põllustatud 

aladega ümbritsetud üksikud talud. Jõe laius ulatub kolmest kuni kümne meetrini, jõe 

sügavus jääb valdavalt alla meetri. Jõepõhi on enamasti liivane, kärestikes kruusane. 

Viisireius on säilinud vana veskipais ja töötab vesiveski, kus talumehed kogu 

Pärnumaalt käivad oma vilja jahvatamas.  

Tõitoja kärus, vana männimetsa keskel, voolab jõgi ümber liivakivikünka, jõe 

paremkaldale jääb kuni kaheksa meetri kõrgune paljand. Veelgi huvitavam on, et 

liivapaljandi kohal paljandub jõe põhjas laiguti paas. 

Edasi, kuni Lähkma jõe suubumiseni, kulgeb jõgi paralleelselt Uulu - Valga 

maanteega. Jõesäng muutub väänlevaks, kohati silmusklevaks. Jõe laius ulatub kuni 

15 meetrini, kohati on jõgi veelgi laiem. Jõgi on valdavalt üle meetri sügav ja jõepõhi 

kruusane. Jões on rikkalik kalastik, sealt on leitud ka jõeforelli. Jõe peamiselt 

savimoreenist kaldad muutuvad madalamaks, jõelang väiksemaks ja kevadise suurvee 

ajal esineb kohati ka üleujutusi. Kaldad on osaliselt kas ühelt või mõlemalt poolt 

puudega ääristatud. Jõe kaldaaladel paiknevad talud põldude ja niitudega. Jõe 

paremale kaldale jääb ilus Surju park. 

Ilusad vaated jõemaastikule avanevad Valga Uulu maanteelt ja sildadelt Tõitojal, 

Ristikülas, Surjus ja Surju vana koolimaja juurest. 
 

 

3.3.3. Viisireiu - Kilingi-Nõmme matkatee 
 

Tee kulgeb Viisireiu veski juurest läbi metsa- ja põllumaastiku Kilingi-Nõmme. 

Viisireius on säilinud vana vesipais ja töötab vesiveski. Tee sobib jalgsi ja jalgrattal 

matkamiseks. 

 

 

3.3.4 Ikla - Surju (Timmi) matkatee 
 

Tee kulgeb 20. sajandi alguses rajatud kitsarööpmelise raudtee tammil Iklast kuni 

ristumiseni Pärnu - Mõisaküla raudteega. Raudteed kasutati metsa väljaveoks kuni 

möödunud sajandi keskpaigani. Praeguseks on raudtee üles võetud, mõnes kohas on 

tammile rajatud tee, millel saab sõita ka autoga, kohati saab teel liikuda ainult jalgsi 

või jalgrattaga. 

Väga ilus on metsade vahel kulgev tee, kus saab nautida Lõuna-Pärnumaa loodust ja 

metsade suurust. Säilinud on veel üksikud raudteega seotud ehitised. Tee äärde jäävad 

Nepste külas Aruoja rändrahn ja looduskaitseala – Kivikupitsa mägi ning Pitsi kivi ja 

Suure Kiviaru rändrahn Orajõe külas. 
 

 

3.3.5. Kabli - Massiaru tee 
 

Tee algab Liivi lahe rannal paiknevast Kabli külast. Kabli oli 19. sajandil kuulsate 

laevaehitajate ja kaptenite elupaik. Säilinud on vanade kaptenisuguvõsade Grantide ja 

Marksonite elamud. Külas on praegugi veel tunda puulaevade-aegsete meremeeste ja 
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laevaomanike hõngu. Liivi lahe rannikul on rikkalikult rändlinde, Kablis on 1969. 

aastast lindude rõngastusjaam.  

Priivitsa oja kaldal läheb tee üle luiteahelike ja kulgeb läbi metsamaastiku Massiaru 

külla. Sobib matkamiseks jalgrattaga või jalgsi. 
 

 

3.3.6. Laiksaare- Tali - Jäärja - Mõisaküla tee 
 

Laiksaares on hästi säilinud vana sumbküla struktuur, hooned korras ja kogu külapilt 

on nauditav, siin kasvab ka Eesti kõrgeim, 32-meetrine künnapuu. Laiksaarest kulgeb 

tee läbi metsamaastiku Talile, teeääri ilmestavad üksikud põlistalud. Talil on korras 

koolimaja ja kooliaed ning endisesse mõisasüdamesse kujunenud asula. 

Talilt Veeliksele jääb tee äärde põhiliselt metsamaastik, põllualad paiknevad üksikute 

põlistalude ümber. Veel peale Teist maailmasõda sõda töötanud Veelikse vesiveski 

pais ja hooned on osaliselt säilinud; veski ümber on omal ajal kujuned külakeskus. 

Edasi kulgeb tee läbi metsade ja soode Sookuninga külla ja sealt vanasse Jäärja külla. 

Jäärja mõis jääb teest umbes kaks kilomeetrit eemale, Lätimaale viiva tee äärde. Jäärja 

mõisat mainitakse kirjasõnas esmakordselt 1442. aastal, see oli ümbruskonna 

vanimaid ja suuremaid mõisaid. Praeguseks on enamik hoonetest poollagunenud. 

Jäärjas on metskonna keskus. Endisest asustusest Jäärjas annab tunnistust asulakoht II 

aastatuhandest. Jäärja küla jääb Viljandimaa piirile, siit kulgeb tee edasi Mõisakülla, 

kus metsade ja soode keskele jääb Raamatu küla. Matkamisel on teed kõige parem 

läbida jalgratta või autoga. 
 

 

3.3.7. Kilingi-Nõmme - Soomaa metsatee 
 

Tee kulgeb läbi metsa- ja soomaastiku, kus saab nautida kaunist loodust ja vaikust. 

Teed on võimalik kasutada jalgsi ja jalgrattal matkamiseks, autoga läbipääs ei ole 

kehvade teeolude tõttu aastaringselt võimalik. 

 

 

3.3.8. Halliste veetee 
 

Halliste jõgi (ilus veetee) algab Viljandimaalt Karksi-Nuia lähedalt. Pärnumaal voolab 

jõgi vaid Saarde vallas Kamalist kuni maakonna piirini, suundudes seal tagasi 

Viljandimaale. 

Suur osa kõrgetest jõekallastest on kaetud metsaga, madalatele kallastele jäävad 

võsastuma hakkavad heinamaad. Kamali - Kanaküla lõigul jääb kallastele rohkem 

põllumaid. Jõepõhi on valdavalt kruusane, kohati ka liivane või mudane. Peale 

Kanaküla suubub Hallistesse Alva jõgi, mille suudmest kolm kilomeetrit allavoolu 

jääb jõe vasakkaldale kaitsealune Vardja liivakivipaljand. Kanakülas töötas veel 20. 

sajandi alguses vesiveski. Jõgi on hästi looklev, suurveeperioodil sobib süsta- ja 

kanuumatkadeks. Kalastiku koosseisu järgi on jõelõik särje-, turva- ja haugijõgi. 
 

 

3.3.9. Reiu jõe alamjooks 
 

Jõelõigu ulatuses jäävad paremkaldale Paikuse valla ja vasakkaldale Tahkuranna valla 

maad. Alamjooksul on jõesäng laugelt looklev ja väikese languga, mistõttu veevool on 

aeglane. Jõe kaldad muutuvad kõrgemaks suudme suunas ja kaldajoont palistab 
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peaaegu kogu ulatuses puittaimestik. Jõe laius ulatub 20-30 meetrini, sügavus 

madalvee ajal on umbes üks meeter. Jões on rikkalik kalastik. 

Jõe kaldaalad on juba ajalooliselt olnud suhteliselt tihedalt asustatud, viimastel 

aastakümnetel on sinna ehitatud ka uusi ühepereelamuid. Reiu jõe paremale kaldale 

jääb Silla küla, mis on oma nime saanud jõele ehitatud sildade rohkuse järgi. Vana 

raudteesilla lähedale jääb Reiu puhkekeskus. Nauditavad vaated jõele avanevad 

sildadelt. Jõe vasakkaldale jääv Reiu - Raeküla kuiv männik paikneb vanal ranna-

moodustiste vööl, kus luited on omavahel liitunud luiteahelikeks ning moodustavad 

mõnusa luitemaastiku. Jõgi on looklev ja suurveeperioodil sobib veematkadeks. 
 

 

3.3.10. Häädemeeste - Ikla vana maantee 
 

Tee paikneb aastasadu kasutusel olnud vanal teetrassil ja kulgeb luitevalli merepoolsel 

küljel läbi Häädemeeste alevi, Jaagupi, Kabli, Orajõe, Terimani, Metsapoole ja Ikla 

külamaastike. Teed lõikavad mitmed kaunid jõed ja ojad: Häädemeeste, Priivitsa, 

Kabli, Lemme, Loode. Külade vahel kasvavad männimetsad. Puhkajate tarbeks on 

rannaalale rajatud puhkekohti, kämpinguid ja hotelle. Metsapooles asub rannaniitude 

kaitseala. Rannamaastikku iseloomustab rändlindude rohkus. 17. sajandil kulges 

maanteel tähtis Tallinn - Riia postitee. Ilusad vaated küladele, merele ja 

luitemännikutele avanevad teel liikudes peaaegu igast paigast. 
 

 

3.3.11. Seljametsa - Sikaselja teelõik 
 

Tee kulgeb mööda vana luitevalli. Seljametsas jäävad maanteest paremale tasasele 

põllumaastikule üksikud talud ja vasakule kolhoosi ajal rajatud asula. Kohe tee äärde 

jäävad endisesse Pustuski karjamõisa meiereihoonesse rajatud Paikuse valla muuseum 

ja Seljametsa korrastatud koolimaja (praegu Seljametsa lasteaed). Sikaselja poole 

liikudes jääb teest paremale vanadel liivaluidetel kasvav männik ja endisest 

liivakarjäärist kujundatud seljametsa järv, mis on kohandatud puhkekohaks. Tee on 

sobiv jalgrattal või autoga matkamiseks. 
 

 

3.3.12. Saulepa - Liu rannatee 
 

Tee kulgeb Pärnu lahe rannal läbi Saulepa, Kabriste, Lindi, Marksa ja Liu vanade 

rannakülade. Talud paiknevad mõlemal pool teel kõrgemal seljakul mere rannal, jääb 

mulje, nagu oleks tegemist ühe pika külaga. Maa poole jäävad põllu- ja karjamaad. 

Vanad talud on korrastatud, ehitatud on ka uusi elamuid. Põllumaa on väheviljakas, 

talukohad olid väikesed, tänapäeval annab tihti lisasissetulekut kalapüük. 

Ajaloomälestistest jäävad tee äärde Marksa külas ohverdamiskoht ohvrikiviga ja 

Hiiemägi II aastatuhandest, Lindi külas Sarvi kirikuase ristiga ja kalmistu 15. - 18. 

sajandist ning Lius kirikuase ja kalmistu Kirikunukk 14.-18. sajandist. Lindil ja Lius 

on kalurite sadamad, mitmete talude juures on mere äärde rajatud lautrikohad. Lius on 

säilinud ka paadiehituse kultuur, valmistatakse puupaate. 

Ilusad vaated Pärnu lahele ja küladele avanevad kogu ulatuses teel liikudes. Teelõik 

sobib autoga, jalgrattal ja jalgsi matkamiseks. 
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3.3.13. Kihlepa - Pöhara tee 
 

Looklev tee Kihlepast Pöharasse kulgeb vanal teetammil läbi Uruste ja Kärbu külade. 

Kultuurimälestistest jääb tee äärde Uruste apostliku õigeusu kirik (1873) ja Uruste 

tamm. Uruste ojasäng on siin looklev ja säilinud looduslikus seisundis. Ilusad vaated 

avanevad Urustes. 
 

 

3.3.14. Soomra - Alu tee 
 

Looklev maantee kulgeb Nätsi-Võlla rabast edelasse jääval moreenseljakul. Soomra - 

Soomre lõik on vana külatee (uus tee läheb külast mööda), mida palistavad mõlemal 

pool teed paiknevad põlistalud. Soomra külas on ajaloomälestisena säilinud kalmistu 

16.-18. sajandist. Soomrest edasi Alu poole kulgeb tee vanal teetrassil, tee ääres 

paiknevad heas korras vanad talud vaheldumisi metsatukkadega. Madalamatel aladel 

paiknevates metsatukkades võib tihti silmata kasvamas tammesid, kõrgematel 

kruusastel aladel kasvavad kadakad. Alus jäävad tee äärde osaliselt ammendatud 

kruusakarjäärid. Metsamaastikus olevad tühjaks kaevatud karjäärid võiks tulevikus 

kohandada veesilmadega puhkealaks. Karjääridest Alu suunas liikudes jääb mõnesaja 

meetri kaugusele tee äärde metsa sisse paari kilomeetri pikkune Alu - Köössa kivikülv 

- kivimägi, mis algab Ojamardi talu juurest.  

Ilusad vaated avanevad kõikjal teel liikudes. Sobib matkateeks nii autoga, jalgrattal 

kui ka jalgsi matkamiseks. 
 

 

3.3.15. Kiisamaa soodevaheline tee 
 

Maantee kulgeb Ahastest kuni Maikse külani ja on ühendusteeks Koongast Ahastesse. 

Looklev tee on säilinud ajaloolisel teetammil. Teest läände jääb Laisma raba ja ida 

poole Kase raba. Tee ja raba vahele jäävad liigirikkad puisniidud, kus kasvab ka 

tammesid. Praeguseks on puisniidud võsastunud ja taluhooned enamikus hävinud, 

säilinud on vaid mõned põlistalud Kiisamaa külas. 
 

 

3.3.16. Sauga jõe keskjooks 
 

Sauga jõe keskjooks Elbist kuni Areni on heas looduslikus seisundis. Jõgi voolab läbi 

põllu- ja metsamaastiku, madalaid jõekaldaid palistab kohati puittaimestiku vöönd. 

Jõe kaldaalal paiknevad põlistalud. Kevadel kõrge veeseisu ajal sobib paadiga 

matkamiseks. 
 

 

3.3.17. Lavassaare - Tootsi kitsarööpmeline raudtee 
 

Raudteetamm kulgeb Lavassaare vanast asulast läbi turbaväljade ning looduslike raba- 

ja metsaalade Tootsi. Käesolevaks ajaks on raudtee likvideeritud, kohati on alles 

mulle, mida on võimalik kasutada näiteks puhketee või muu sarnase rajamiseks. 

Vanas Lavassaare asulas on kitsarööpmelise raudtee muuseum, mis üle kolmekümne 

eksponaadiga (auruvedurid - vagunid) on Baltimaade suurim. Praegu on kõigil 

huvilistel võimalik teha rongisõit vanast asulast Lavassaare mäele. 
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3.3.18. Pärnu-Jaagupi - Kergu tee 
 

Tee lookleb läbi küla- ja metsamaastiku. Anelema külas paiknevad talud suhteliselt 

tihedalt, vahetult tee ääres. Mõisakülas jäävad tee äärde ajaloomälestised: Mõisaküla 

ja Mooritsa talu kivikalmed. Lehu ja Metsavere külade vahele jääb Avasalu soo. 

Kergu on tihedasti maantee ääres paiknev ja hästi korrastatud hoonestusega küla, kus 

asub Kergu Püha Sinaida Kannataja apostliku õigeusu kirik. Kergu vanast asustustest 

annab märki 15.-17. sajandi külakalmistu ja 15.-19. sajandi Hiiepärn. Kaisma küla 

vana asustuse tunnistajaks on Ohvrikivi. Kaismal on sündinud botaanik ja geoloog 

Friedrich Schmidi, kelle sünnikohta on paigaldatud mälestusmärk. 

 

 

3.3.19. Kilingi-Nõmme - Kõpu maantee 

 

Maantee kulgeb Sakala kõrgustiku äärealal. Kilingi-Nõmme pool ilmestavad 

maastikku hajali paiknevad talud haritud põldude ja neid eraldavate väiksemate 

metsatukkadega. Kanaküla poole jäävad tee äärde ainult metsad. Kanaküla on suurim 

asustatud paik maantee ääres, seal ristub tee ka Halliste jõega. Kuni Viljandimaa 

piirini ääristavad maanteed põhiliselt metsad. Sobiv tee nii jalgrattal kui ka autoga 

matkajatele. 
 

 

3.3.20. Lindi - Tõstamaa maantee 
 

Looklev maantee Lindi meiereist kuni Tõstamaani kulgeb vanal rannaluiteseljakul. 

Piki maantee äärt paiknevad ridakülad Pootsis ja Selistes. Teeäärset maastikku 

väärtustavad ilus männimets, tammeallee ja mõisakompleks Pootsis ning kirikud 

Kõpus ja Selistes. Kaitsealune Lindi raba jääb teest maa poole kõrge luiteseljandikuga 

piiratud nõkku. Kevadel suurveeperioodil pakuvad silmailu luiteseljakut lõikavad 

kiirevoolulised Männiku ja Tõrvanõmme ojad. 

Maantee kulgeb kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel merest. Enamik vaateid on 

viimase 40 aasata jooksul kinni kasvanud. 
 

 

3.3.21. Pärnu, Navesti ja Halliste jõed 
 

Pärnu jõgi on Eestimaa suurimaid jõgesid, mille keskjooks jääb osaliselt, alamjooks 

aga täielikult Pärnumaale. Suurim lisajõgi on Navesti, mille suurim lisajõgi on 

omakorda Halliste. Asustuse tihedus jõgede kallastel kasvab voolu suunas, kõnealusel 

alal elab üle poole Pärnumaa elanikest. 

Uhked ja ilusad vaated jõgedele avanevad jõeäärsetelt teedelt ja sildadelt ning mi 

liikudes tmetelt rippsildadelt, samuti jõgedel paadi või kanuuga liikudes liikudes 

liikudes. 

Veematkajatele on eriti sobiv Soomaa piirkond, kus on välja arendatud vajalikud 

turismiteenused. Jõgesid on juba ajalooliselt kasutatud liikumisteena, vanimaks 

liikumisvahendiks oli ühepuulootsik. Soomaal on tänaseni säilinud haabjaehitamise 

kultuur. 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi I poolel kasutati jõgesid laialdaselt 

palgiparvetamiseks. 

 

Elamusi pakuvad jõgede veerohkus ja jääminekud. Kevadine jääminek, mil veepind 

võib tõusta kuni viis meetrit, esineb silmapaistva tegurina jõe kevadises ilmes. 
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Kärestikkudes ja käändudes leiavad tihti aset veeuputused, mis pakuvad piltlikku 

ettekujutust jões peituvast ürgjõust. Kõige efektsem pilt üleujutustest avaneb kevadel 

Tori sillast ülesvoolu. Jõgede suurust, veerohkust ja vee-energia kasutamise võimalusi 

näitavad vanad veskikohad jõgedel. Jõed ja jõekaldad on elupaikadeks ning 

liikumisteeks paljudele looma- ja linnuliikidele. 

 

Pärnu jõe ümbrus moodustab kõrge tasandiku, millesse jõgi on sisse lõiganud kuni 

kuue meetri sügavuse sängi, peale Navesti jõe suubumist ulatub jõesängi sügavus kuni 

10 meetrini. Jõeorg on kitsas ja kohati langevad jõesäng ja org ühte, jõe laius ulatub 

30-80 meetrini. Peale Navesti jõe suubumist muutub Pärnu jõgi väga veerohkeks ja 

jõe laius ulatub 200 meetrini. Suvine veesügavus kõigub poolest kuni viie meetrini, 

keskmine sügavus on kaks meetrit. Jõe looklevus allavoolu väheneb. Jõgedes esineb 

saari ja kärestikke. 

Pärnu jõgi voolab Raelt kuni suubumiseni Pärnu lahte läbi metsade, põldude, külade 

ja linnade. Alamjooksul voolab jõgi devoni liivakivi ja siluri paasaluspõhja piiri 

lähedal, enamasti savi-, moreeni- ja liivakuhjatistes. Kärestikke leidub jões peamiselt 

endiste ja praeguste paisude juures ning rändkivide kuhjumise kohtades. Suuremad 

kärestikud on Rae, Kurgja, Oriküla, Valma, Saareniidu, Vihtra, Laiakivi, Pärntõkke, 

Tori-Jõesuu, Vanksi, Levi, Asvle, Virula, Ooreküla ja Sindi paisu all. Jõe keskmine 

lang on 0,53 m/km, see on jaotunud kogu jõe ulatuses suhteliselt ühtlaselt. 20. sajandi 

I poolel olid veskipaisud Samblikul, Kurgjal, Suurejõel, Vihtras, Tori-Jõesuus, Levil, 

Asvles, Oorekülas ja Sindis. Praeguseks on säilinud korras paisud Kurgjal ja Sindis. 

Alamjooksul on asustus kaldaaladel võrdlemisi tihe. Kiviajal oli Pärnu jõe alamjooksu 

piirkond Eesti üks tihedama asustusega alasid. Pärnu jõgi on Eesti kõige liigirikkama 

kalastikuga. Siin on teateid 30 kalaliigi esinemise kohta, kalarikkaim on Sindi paisust 

allavoolu jääv jõelõik. 

Navesti on Pärnu jõe pikim ja veerohkeim lisajõgi, mille alamjooksu alumine osa jääb 

Pärnumaale. Maakonna piirist kuni Aesooni voolab jõgi läbi Kaansoo, Leetva, Murru 

ja Raba külade kuni liitumiseni Halliste jõega, sealt läbi Tohera ja Mäeranõmme 

külade ja suubub Pärnu jõkke Tori-Jõesuus. Jõe kallastel on ülekaalus metsad ja 

rabad, inimasustus on väga hõre. Vanad veskikohad olid Pöördel, Viidikal ja Aesoos, 

praeguseks on veskipaisud hävinud. 

 

Halliste jõgi voolab Pärnumaal Riisa küla algusest kuni suubumiseni Navesti jõkke. 

Suur osa jõekallastest on kaetud metsa ja niitudega, Riisa külas jääb kallastele rohkem 

põllumaid. Riisa külas suubub Hallistesse Tõramaa jõgi, peajõgi kasvab kohati 30 

meetri laiuseks. Kalastiku koosseisu järgi on Halliste särje-, turva- ja haugijõgi. Jõgi 

on hästi looklev ning sobiv süsta- ja kanuumatkadeks. 
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3.4. Silmapaistvalt ilusa vaatega kohad 
 

Silmapaistvalt ilusa vaatega kohad paiknevad enamasti piirkondades, kuhu on 

võimalik suhteliselt hästi ligi pääseda. Juba praegu on mitmed kohad kujunenud 

matkajate peatuspaikadeks, kus saab nautida loodusvaateid ja maastike erinevaid 

väärtusi. Tihti on need ümbruskonnast pisut kõrgematel ja lagedamatel aladel või 

mererannal. 

 

Silmapaistvalt ilusa vaatega kohad: 

 

1. Suurküla 

2. Pulgoja rannaniit 

3. Kivikupitsa mägi 

4. Kabli rand 

5. Laiksaare 

6. Nigula looduskaitseala vaatetorn 

7. Reinu mägi 

8. Pati voor (maakonna kõrgeim punkt) 

9. Allikukivi 

10. Saarde kiriku mägi 

11. Kanaküla 

12. Katkusoo 

13. Tõitoja käär 

14. Pikla nina 

15. Soontagana maalinn 

16. Pärdi mägi 

17. Tahku nina 

18. Reiu rand 

19. Pärnu muuli tipp 

20. Illuste poolsaare tipp 

21. Paagi säär 

22. Kastna poolsaar 

23. Männiku oja suue 

24. Audru poldri tamm 

25. Manija saare lõunatipp 

26. Manija saare keskel 

27. Kihnu läänerannik 

28. Kihnu lõunatipp 

29. Kavaru rand 

30. Rannametsa 

31. Sindi vana raudteesild 

32. Sindi kirikupark 

33. Reiu vana raudteesild 

34. Reiu jõe suue 

35. Pärnu jõgi Taali metskonna juures 

36. Toris sild 

37. Tori-Jõesuu tee 

38. Suurejõe veski 

39. Kurgja veskipais 

40. Mädara linnamägi 

41. Rae paisjärv 

42. Kaisma Suurjärv 

43. Kaelase mõis 

44. Pereküla 

45. Pitsalu 

46. Levaroti mägi 

47. Tõhela järv 

48. Köössa mägi 

 



Pärnu maakonna planeering, Lisa 3 Väärtuslikud maastikud 
 

 

 62 

 

4. Maastike register 
 

Iga väärtusliku maastiku iseloomustavate andmete kohta on iseseisev registrileht.  

Registri struktuur on alljärgnev. 

 

1. Ala number: väärtuslike maastike kaardile märgitud maastiku tähis.  

2. Ala nimetus. 

3. Ala tüüp: tähistatud numbritega 1- 8 

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 – ajaloolise ja/või kultuuriloolise tähtsusega paik. 

4. Ala pindala ( km²), mis on määratud väärtuslike maastike kaardil. 

5. Ala asukoht: maakond, vald/vallad. 

6. Ala tähtsus: (potentsiaalne) riiklik, maakondlik või kohalik. 

Väljavalitud väärtuslikud maastikud (kõige väärtuslikumad alad) on tähtsuse järgi 

jagatud kolme erinevasse kategooriasse: maakondliku (võimaliku riikliku) tähtsusega 

alad; maakondliku tähtsusega alad; kohaliku (piirkondliku) tähtsusega alad. Selline 

jaotamine on käsitletav kokkuleppena praegu. Need kategooriad võivad muutuda koos 

maastike ja üldiste väärtushinnangute muutustega ajas. 

7. Ala kirjeldus. 

Lühikirjeldus, mis sisaldab kõige iseloomulikumaid andmeid ala kohta. 

8. Kultuurilis-ajalooline väärtus. 

9. Loodusväärtus. 

10. Esteetiline väärtus. 

11. Identiteediväärtus. 

12. Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal. 

Punktide 8 - 12 osas on antud väärtuste hinnang kolmepalliskaalas, lähtudes kasutatud 

metoodikast. 

13. Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas. 

Kirjeldatakse erinevate väärtuste säilimiseks, taastamiseks või nende suurendamiseks 

vajalikke üldiseid meetmeid ja soovitusi kõige prioriteetsemate tegevuste kohta antud 

alal. Täpsemad hooldussoovitused konkretiseeritakse üldplaneeringute tegemise ja/või 

hoolduskavade koostamise käigus maakasutajatega läbi rääkides. 

14. Kehtestatud piirangud ja soodustused.  

Täpsustatakse ala piirides kehtivaid loodus- ja muinsuskaitselisi piiranguid, objekti-

dega seonduvaid maamaksusoodustusi jms. 

15. Täiendava inventeerimise vajadus.  

Lühidalt, mõne märksõnaga on nimetatud need objektid või struktuurid, mida võima-

luse korral tuleks täiendavalt inventeerida. 

16. Märkused. 
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4.1. Reiu jõe suudmeala 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A1 

2 Ala nimetus Reiu jõe suudmeala 

3 Ala tüüp 1458 

4 Ala pindala (km²) 9,9 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Paikuse vald ja Pärnu linn 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Reiu jõe suudmeala ja Pärnu jõe vasakkalda koos Paikuse aleviga. Jõgede 
kallastel kasvab põhiliselt männimets. Siin on võimalik kalastada, supelda ja sõita paadiga 
Pärnu ja Reiu jõgedel. Nauditavad vaated jõele avanevad Pärnu Paikuse teelt ja sillalt, samuti 
Reiu vanalt raudteesillalt. Raudteesilla lähedal on Reiu puhkekeskus. Reiu jõe paremale 
kaldale jääb Silla küla, mis on oma nime saanud jõele ehitatud sildade rohkuse järgi. Jõe 
kaldal on ajalooliselt paiknenud põllud ja mets, viimastel aastakümnetel on siia hakatud 
ehitama uusi kauneid elamuid. Jõe vasakkaldale jääb Reiu - Raeküla luitemännik, mis on eriti 
väärtuslik linnalähedane puhke- ja spordipaik. 
Pärnu - Paide maantee ääres jääb kahele poole teed heakorrastatud Paikuse alev, mis on 
Pärnu jõe kõrgele vasakkaldale kujunenud viimastel aastakümnetel. Ajalooliselt oli Paikusel 
Sindi mõis, mille ümber paiknesid üksikud talud. Reiu jõe suudmes Sindi-Lodjal avastati 2000. 
aastal Eesti vanimaid kiviaja asustatud piirkondi. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Pärnu ja Reiu jõgede kallastel on maalihke oht, mistõttu 50 meetri laiusesse 
ehituskeeluvööndisse uusi hooneid mitte ehitada. Maastiku korrastamiseks koostada 
hooldussoovitused. Maastik on sobiv metsa-, vee- ja looduspuhkuse arendamiseks. 
Korrastada ja väärtustada spordi- ja matkaradu. Vaadete avamine Pärnu ja Reiu jõele. 
Korrastada Reiu mõispark. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Pärnu ja Reiu jõgede kaldaaladel kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda 
kasutamise kitsendused. Muinsuskaitseobjektide kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. Aastal 2002 toimusid arheoloogilised 
uuringud Sindi-Lodjal avastatud asulakohas. 

16 
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4.2. Sindi 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A2 

2 Ala nimetus Sindi 

3 Ala tüüp 158 

4 Ala pindala (km²) 6,7 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Sindi linn ja Sauga vald 

6 Ala tähtsus maakondlik  

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond haarab kauni looduse Pärnu jõe kallastel, kus jõe paremale kaldale jääb maastik 
hajali asetsevate taludega ning vasakule kaldale Sindi linnamaastik. Jõemaastiku muudab 
avaraks Sindi veehoidla, mis esialgselt rajati Sindi kalevivabriku elektrijaama tarbeks. Praegu 
on veehoidlal ka suur puhkemajanduslik tähtsus. Ilusatele jõevaadetele lisaks annab 
nauditava elamuse vee langemine paisult. Madalat jõge Sindi paisu all ilmestavad saarekesed 
ja see on tähtsaim kalakudemisala Pärnumaal. Paisu juures on forellikasvatus, see on 
viimastel aastatel kujunenud puhkekohaks. Maastikuliselt on Pärnu jõega seotud 
looduskaitsealune Sõpruse park ja dendropark. Sindi linnamaastiku kujunemist võib siduda 
vabriku tekkimisega 19. sajandi esimesel poolel. Arhitektuurse väärtusega ja 
ajaloomälestisteks tunnistatud hooned paiknevad kesklinnas, mistõttu puudereaga ääristatud 
tänavatel liikudes on hästi aimatav 20. sajandi alguse miljöö. Sindi linnale on iseloomulik 
rikkalik rohelus ja rahulik elutempo. Vanast Sindi raudteesillast ülesvoolu Pullioja kaldale jääb 
Eesti vanim, Pulli asulakoht. 
 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Pärnu jõe 
kaldal on maalihke oht, mistõttu 50 meetri laiusesse ehituskeeluvööndisse uusi hooneid mitte 
ehitada. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv 
looduspuhkuseks, arendada matkaradu ja jalgrattateid. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Parkide ning kaitsealuste üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Pärnu jõe kaldal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda 
kasutamise kitsendused. Arhitektuurse väärtusega ja ajaloomälestisteks tunnistatud hooneid 
on Sindis 62, mille kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Pulli asulas 
kehtivad muinsuskaitselised piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.3. Tori 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A3 

2 Ala nimetus Tori 

3 Ala tüüp 35678 

4 Ala pindala (km²) 49,9 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tori vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Ala moodustub läbi viljakate väljade voolava Pärnu jõe kallastel Tahkuselt kuni Taalini ja 
Navesti jõe alamjooksul. Jõeäärsetelt teedelt ja sildadelt avanevad ilusad vaated põlistaludele 
ja kohati esinevate liivakivipaljanditega Pärnu jõele. Elamusi pakuvad jõgede veerohkus ja 
kevadised jääminekud, kõige efektsem pilt üleujutustest avaneb kevadel Tori sillast ülesvoolu. 
Jõgede suurust, veerohkust ja vee-energia kasutamist näitavad veel Virula ja Jõesuu 
veskikohad Pärnu jõel ning Pöörde, Viidika ja Aesoo veskikohad Navesti jõel. 
Kogu piirkond on üks vanima asustusega Eestis, millest on säilinud mitmeid praegu 
mälestistena riikliku kaitse alla võetud kivikalmeid, kalmistuid ja ohverdamiskohti - kokku 40. 
Asustus ja põllud paiknevad ajalooliselt jõgede kaldaalal. Tori on olnud ajalooline 
kihelkonnakeskus. Suurim looduslik väärtus on Pärnu ja Navesti jõgi koos kaldaalaga, mis on 
elupaikadeks ja liikumisteeks paljudele looma- ja linnuliikidele. Looduskaitsealadest jääb 
maastikule Tori põrgu, samuti Taali kirikumõisa ja Taali mõisa park ja mitmed üksikobjektid. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus  3 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala looduspuhkuseks, mistõttu tuleks 
arendada matkaradu ja jalgrattateid. Eraldi projektina käsitleda Pärnu ja Navesti jõgesid kui 
veeteed ning selle arendamise võimalusi. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Jõgede kaldaladel kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Arhitektuuri- ja ajaloomälestisteks tunnistatud objektide kohta kehtivad 
muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Tori põrgu looduskaitsealal on tegevus 
määratud kaitse-eeskirjaga. Taali kirikumõisa ja Taali mõisa pargi ning kaitsealuste 
üksikobjektide - Kõrvi tamm, Päkapikumänd ja Muraka külas kaheharuline mänd, Võnnukivi ja 
Ratta rändrahn osas kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. Vajalik Pärnu jõe kui veetee uuring. 

16 Märkused 
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4.4. Vihtra - Suurejõe - Kurgja jõemaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A4 

2 Ala nimetus Vihtra - Suurejõe - Kurgja jõemaastik 

3 Ala tüüp 3568 

4 Ala pindala (km²) 38,5 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Vändra vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Maastik Pärnu jõe keskjooksul Kurgjalt Vihtrani on köitev kauni looduse poolest. Piirkonna 
muudab hästi kättesaadavaks ja nauditavaks võimalus liikuda Pärnu jõel ja selle mõlemal 
kaldal kulgevatel vanadel teedel. Ilusad vaated jõemaastikule avanevad paljudelt jõele 
ehitatud sildadelt. Kallastel paiknevad põlistalud, millest on tuntumad Särghaua ja Kurgja-
Linnutaja. Kurgja talumuuseum,  kus aastail 1874-1882 elas Carl Robert Jakobson, on 
säilinud heas korras täiusliku Eesti taluna. Pärnu jõe säng on uuristunud tasasesse platoosse, 
jõge ilmestavad üksikud saared. Suurvee ajal esineb üleujutavaid alasid Kurgja piirkonnas 
ning Suurejõe ja Vihtra vahel. Jõevee võimsust ja vee-energia kasutamist on näha Kurgjal, 
kus on säilinud jahu-ja saeveski. Vanad veskikohad on veel nähtavad Vihtras (jahuveski, 
linavabrik ja saeveski) ja Suurejõel (puupapivabrik). Pärnu jõgi pakub huvi veematkajatele. 
Ilusad ja rahulikud teelõigud jõgede kallastel omavad turismiteede valikul suurt potentsiaali. 
Piirkonna lahutamatu osa, mis aitab säilitada maastiku põlisilmet, on mets. Kõrgeim koht 
piirkonnas on I aastatuhande teisest poolest pärit Mädara linnamägi Mädara jõe kõrgel kaldal. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv looduspuhkuseks, mistõttu tuleks 
arendada matkaradu ja -teid. Eraldi projektina käsitleda Pärnu jõge kui veeteed ning selle 
arendamise võimalusi. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Jõgede kaldaladel kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Riiklike mälestiste - Suurejõe vesiveski hoone, kivikalmed ja kalmistud, Mädara 
linnuse ja Kurgja talukompleksi kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. 
Kurgja-Linnutaja talu maade kaitsealal on tegevus määratud kaitse-eeskirjaga. Kaitstavate 
looduse üksikobjektide (Kurgja-Tõnise taluaseme pärn, Jakobsoni ja Männiku mänd, Võiera 
pärnad, Kurgja kalmistu ja metsapark) kohta kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud 
tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus 

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. Vajalik Pärnu jõe kui veetee uuring. 

16 Märkused 
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4.5. Vändra 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A5 

2 Ala nimetus Vändra 

3 Ala tüüp 1378 

4 Ala pindala (km²) 16,0 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Vändra alev ja Vändra vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Pärnu - Paide maantee äärde jääv maastik on rahuliku ilmega, metsatukkade ja avarate 
haritud põldudega lauskmaa, mille keskel asub Vändra alev. Kohati on pinnakate nii õhuke, et 
paas ulatub maapinnale. Vändra on ajalooline kihelkonnakeskus. Alev hakkas arenema 19. 
sajandi alguses Vändra mõisa ja kiriku ümber, mil metsade rikkale alale rajati klaasivabrik ja 
metsatöötlemisettevõtteid. Praeguseks on mõisapargist Vändra jõe ääres kujundatud 
kultuuripark, mille põlispuude all laululaval toimuvad kõik suuremad rahavapidustused. 
Ajalooliselt hakati alevi ehitisi rajama Vana tänava äärde, mille puithoonestus on tänaseni 
hästi säilinud. Vändra arenemisel on olnud iseloomulik ühistegevus, mille eredamaiks näiteks 
on Vändra Rahvahariduse Seltsi poolt annetustena kogutud raha eest ehitatud 
gümnaasiumihoone. Vändra maastiku ilmet on 19. ja 20. sajandil kujundanud siin sündinud, 
elanud või töötanud paljud Eesti kultuuri ja vaimsuse loojad: C. Körber, L. Koidula, C. R. 
Jakobson, E. Peterson - Särgava, J. W. Jannsen, M. Tõnisson, M.Lüdig, A. Õunapuu, L. 
Suburg, J. Eglon, M. Kiirats, E. Sokolovski jpt. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 1 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Vana 
tänava puithoonestuse ja teiste ajalooväärtustega objektide puhul säilitada nende ajalooline 
ilme. Säilitada Vändra ümbruse haritud põllumaad. Maastiku korrastamiseks koostada 
hooldussoovitused. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Riiklike ajaloomälestiste kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. 
Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Kaitsmata põhjaveega alal kehtivad veeseadusest tulenevad kitsendused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.6. Kaisma järvede maastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A6 

2 Ala nimetus Kaisma järvede maastik 

3 Ala tüüp 457 

4 Ala pindala (km²) 18,8 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Kaisma ja Halinga vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond jääb Pärnu-Jaagupi - Kergu maanteest põhja poole Enge jõe ülemjooksu valgalale. 
Suure osa alast hõlmavad madalamad metsased ja soised tasandikud ning Kaisma järved. 
Piirkonna lääneosas maapind kerkib ja moodustab Pööravere mõisa kohal laia paekühmu. 
Endistele mõisa põllualadele jääb hajali paiknevate taludega Pööravere küla. Pinnakate on 
õhuke ja kohati ulatub paas maapinnale. 
Ühtse maastikulise terviku moodustavad perspektiivsele Kaisma looduskaitsealale jäävad 
Kaisma sood koos Kaisma Suurjärve ja Väikejärvega. Kaisma Väikejärvest saab alguse Enge 
jõgi, mille ülemjooks on säilinud heas looduslikus seisundis. Järvi ümbritsevad läänes ja 
lõunas raba, idas soostunud puisniidud ja karjamaad, mujal kasvab soostunud männi ja 
segamets. Järvedest läände põldude keskele jääb endine Pööravere mõis koos 
looduskaitsealuse pargiga. Mõisa uhke loss põletati 1905. a, seetõttu võib hoone kunagist 
toredust aimata vaid varemetest. Mõisaansamblist on säilinud viinavabriku varemed ja 
valitsejamaja. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 1 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv metsa-, vee- ja looduspuhkuse 
arendamiseks. Korrastada Pööravere mõispark. Säilitada avatud maastikualad. Kaisma 
järvede ja neid ümbritsevatele metsaaladele on loodud Kaisma loodusala, mis on Natura 2000 
võrgustiku ala. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Pööravere pargis kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud. Kaisma järvede ja 
Enge jõe kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Pööravere mõisa ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad 
muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Kaitsmata põhjaveega alal kehtivad 
veeseadusest tulenevad piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks.  

16 Märkused 
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4.7. Kodesmaa - Kaelase põllumaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A7 

2 Ala nimetus Kodesmaa - Kaelase piirkonna põllumaastik 

3 Ala tüüp 257 

4 Ala pindala (km²) 26,2 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Halinga vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Via Baltica maantee äärse põllumaastiku Kodesmaa ja Langerma külades, 
Edasi kolhoosi ajal kujundatud esindusliku kolhoosikeskuse - Libatse asula, Kaelase mõisa ja 
neid ümbritsevad põllualad. Tasasel reljeefil paiknev põllumaastik Kodesmaa külast kuni Enge 
jõeni on kujundatud 1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel Pärnumaa tuntuima agronoomi 
Arnold Ermi poolt. Avatud maastikus domineerivad kõrgemad põllustatud alad ning neid 
ümbritsevad metsatukad ja soised tasandikud. Põllud on suure pindalaga ja hästi haritud. 
Paasaluspõhja läheduse tõttu valitsevad lubjarikkad viljakad rähkmullad. Veesilmadena 
ilmestavad maastikupilti tehisveekogud - Edasi järved ja Selja tiik. Kaelase piirkond paikneb 
kõrgemal paesel künnisel, kus on juba ajalooliselt olnud head põllualad, ja Kaelase mõis Enge 
jõe kaldal. Praegu on Kaelase mõisa peahoone taastatud ja moodustab koos 
looduskaitsealuse mõisapargiga väga kauni ansambli. Piirkonna ajaloolisele asustusele 
viitavad mitmed avastatud kalmed ja külakalmistud. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus  2 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Säilitada põllumaastikud ja tehisveekogud. 
Paasi tuleb käsitleda väärtusliku maavarana. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Enge pargis kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud. Enge jõe kaldaalal kehtivad 
looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise kitsendused. Ajaloomälestisteks 
on tunnistatud Kaelase mõis, millel kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. 
Kaitsmata põhjaveega alal kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks 

16 Märkused 
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4.8. Lavassaare - Virussaare turbamaa 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A8 

2 Ala nimetus Lavassaare - Virussaare turbamaa 

3 Ala tüüp 1458 

4 Ala pindala (km²) 70,2 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Lavassaare ja Halinga vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Lavassaare mäe, raba ja järve, Virussaare raba ja sellega põhjaküljes 
piirneva Pereküla. Lavassaare mäge ümbritsev raba on kohati kuni üheksa meetrit paks ja 
peaaegu täiesti tasane. Kõrgeimaks kohaks keset raba on Lavassaare liiva-kruusa mägi, 
millel paikneb heakorrastatud Lavassaare alev. Lavassaare mäest põhja jääb Lavassaare 
soostik ja järv. Soostikus olev Maima raba on maakonna suurim ja eesrindliku töökultuuriga 
turbatootmisala, kus tööstuslikku kaevandamist alustati 1919. aastal. Tootmisest välja jäänud 
vanad karjäärid on tänaseks muutunud uuesti märgaladeks ja kujunenud väärtuslikuks 
elupaigaks eelkõige lindudele. Lavassaare soostikus Maima raba põhja poole jääv Virussaare 
raba on kavandatud looduskaitsealaks, mille keskel on juba praegu kaitse all olev Virussaare 
rabasaar. Saar kujutab endast segametsaga kaetud moreeniküngast ja kuulub 
arheoloogiamälestiste hulka - on olnud eluasemeks ja pelgupaigaks I at II poolel. 
Maastikuliselt on huvitav Lavassaare järvest põhja poole sooservale jääv kümne hektari 
suurune paepealne - Pereküla alvar, kus on veel hästi säilinud vana külastruktuur. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nendele juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Maima raba ammendatud kaevandusalad 
taastada märgaladena. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Virussaare kaitsealadel kehtivad kaitse-eeskirjast tulenevad kitsendused. 
Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. Kaitsmata põhjaveega alal kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. Pereküla osas vajalikud täiendavad 
uuringud. 

16 Märkused  

 Pereküla väärib kaitse alla võtmist. 
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4.9. Soomaa 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A9 

2 Ala nimetus Soomaa 

3 Ala tüüp 458 

4 Ala pindala (km²) 388,6 on koos Viljandimaale jääva rahvuspargi osaga 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tori, Paikuse ja Vändra vald ning Viljandimaa 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Maastik haarab põhiliselt Soomaa rahvuspargi, millest suurem osa paikneb Viljandi 
maakonnas. Soomaa Rahvuspargi kohta ilmus 1999. aasta oktoobris ajakirja Eesti Loodus 
erinumber. Rahvuspark, pindalaga 371 km², rajati 1993. aastal ja see on erilise rahvusliku 
väärtusega kaitseala looduse ja kultuuripärandi, sh ökosüsteemide, bioloogilise 
mitmekesisuse, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, 
uurimiseks ja tutvustamiseks. Rahvuspargi maa-ala jaotub vastavalt kaitsekorrale kolmeks 
vööndiks: loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. Aastast 1997 on rahvuspark 
rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade nimekirjas ja on tervikobjektina valitud 
Euroopa tasandil CORINE biotoobi alaks. Soomaa - see on metsarõngaist ümbritsetud 
hiiglaslikud rabad, jõed, mis aeg-ajalt sängi ära ei mahu, lammidel laiuvad luhad ja õiterohked 
puisniidud. Soomaa mitmekesine loodus, omapärane rippsilla- ja ühepuulootsikukultuur on 
seitsme aastaga muutnud selle ala väga populaarseks.1998. aasta suvel valmis Kõrtsi - 
Tõramaal Soomaa Rahvuspargi külastuskeskus. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus  2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal  3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Soomaa Rahvuspargi kohta on koostatud kaitsekorralduskava, milles on käsitletud ka 
maastikega seonduv tegevus. Majandustegevus toimub rahvuspargis kooskõlas looduskaitse 
põhimõtete ja viisiga, mis ei kahjusta rahvuspargi loodust ega oluliselt maastiku üldilmet. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Soomaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri määratleb kogu majandustegevuse. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.10. Uulu - Tahkuranna - Jõulumäe 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A10 

2 Ala nimetus Uulu - Tahkuranna - Jõulumäe 

3 Ala tüüp 3578 

4 Ala pindala (km²) 41,1 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tahkuranna vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond jääb rahvusvahelise maantee Via Baltica ja Pärnu lahe ranna vahele Reiust kuni 
Võisteni. Märksõnadeks on siin meri, rand, rannatasandikud ja luitemännikud. Ala jääb Pärnu 
linna lähiümbrusesse, on hästi ligipääsetav ja atraktiivne ning on aastaid olnud soositud 
puhkepiirkond. Rannikumeri on lauge ja aeglaselt süvenev. Liivarand on Reius ja Uulus, lõuna 
poole liikudes muutub rand kivisemaks, rannajoon liigestatumaks ning kasvab luiteahelike ja 
mere vahelise rannariba laius. Mereäärset tasandikku katavad rannaniidud, kõrgematel aladel 
on põllud. Talud paiknevad nii rannatasandikul kui luitevallil Via Baltica ääres. Vana 
külastruktuur on säilinud Tahku kalurikülas. Tahkurannas sündis 1874. aastal Eesti Vabariigi 
esimene president Konstantin Päts, kelle kodutalu õue on püstitatud monument. Via Balticast 
sisemaa poole lainelisele luitemaastikule jäävad Jõulumäe männimetsad, kuhu on aastate 
jooksul kujundatud puhkeala - Jõulumäe tervisekeskus väga heal tasemel välja ehitatud 
matka- ja suusaradadega. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala looduspuhkuseks, mistõttu tuleks 
arendada matkaradu ja -teid. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Jõgede kaldaladel ja mererannal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda 
kasutamise kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. Kaitsealadel on tegevus määratud kaitse-eeskirjaga. Kaitstavate looduse 
üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.11. Rannametsa 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A11 

2 Ala nimetus Rannametsa 

3 Ala tüüp 358 

4 Ala pindala (km²) 127,5 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tahkuranna ja Häädemeeste vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Rannametsa maastik haarab peamiselt Rannametsa - Soometsa looduskaitseala. Maastikku 
iseloomustavad madalad rannaalad ja luitelised rannavallide ahelikud ning luidete taga 
paiknevad soode massiivid. Männimetsaga kaetud piki randa asetuvatel luiteahelikel kulgevalt 
rahvusvaheliselt Via Baltica maanteelt avanevad kaunid vaated luidetele, rannaaladele ja 
merele. Rannametsa luited kui loodusobjekt on valitud Pärnumaa loodussümboliks. 
Rannametsa mäed kujutavad endast Eesti mandriala suurimat luiterühma, kus kõrgeimad 
luited on Röövlimägi, Tõotusemägi, Tornimägi ja Varsamägi. Rannametsast algab laudteega 
Rannametsa - Tolkuse õpperada, mille üks haru viib Tornimäele ja teine Tolkuse – 
Baltimaade ainukesele perifeerselt oligotroofse arengukäiguga rabale. Võiste - Häädemeeste 
rannikule jääb maakonna suurim - Rannametsa rannaniit, mis on arvatud rahvusvahelise 
tähtsusega linnualade hulka. Rannajoon on tugevasti liigestatud, rannikumeri on laiduderikas. 
Rannariba luidete ja mere vahel on poolteist kilomeetrit lai. Külad paiknevad rannaribal ja 
luitevööl merepoolsel serval. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala looduspuhkuseks, mistõttu tuleks 
arendada matkaradu ja -teid. Häädemeeste rannaniit säilitada traditsiooniliste 
hooldusviisidega. Eraldi projektina tuleks käsitleda endise Muhu küla (praeguseks 
Rannametsa küla üks osa) säilimist. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Liivi lahe rannal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. Luitemaa looduskaitsealal on tegevus määratud kaitse-eeskirjaga. Kaitstavate 
looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. 
 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. Täiendavalt oleks vaja uurida endise 
Muhu küla väärtustamise võimalusi. 

16 Märkused 
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4.12. Häädemeeste 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A12 

2 Ala nimetus Häädemeeste 

3 Ala tüüp 158 

4 Ala pindala (km²) 5,6 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Häädemeeste vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Ala Via Baltica ja Liivi lahe vahel hõlmab Häädemeeste aleviku ja selle lähiümbruse. Alevikku 
läbivad osaliselt männimetsaga kaetud luiteahelikud, millest mere poole jäävad tasased 
madalad rannaalad. Alevik on ajalooliselt kujunenud vana Pärnu-Riia maantee äärde luitevalli 
merepoolsele nõlvale. 18. sajandil oli Häädemeeste postijaamaks tähtsal Tallinn-Riia 
postimaanteel. Häädemeeste on endine kihelkonnakeskus. Ajalooliselt tähtsaimaks säilinud 
ehituseks on 1874. aastal valminud Häädemeeste Püha Mihkli kirik, mille ehitamist toetasid 
kohalikud inimesed. Vanem hoonestus paikneb vana Pärnu-Riia maantee ääres. 
Kolhoosiaegsed korruselamud ja tootmishooned on ehitatud vanast asustusest eraldi. 
Alevikku läbib Häädemeeste jõgi, mille suuet kasutasid meresõitjad vanadel aegadel 
sadamakohana. Traditsiooniliselt on Häädemeeste elanike tegevus olnud seotud laevaehituse 
ja meresõiduga. Laevaehitust soodustasid ümberkaudsed hiigelmändidega metsad. 
Häädemeestet võib lugeda ka Eesti laevaehituse hälliks. Aleviku ja mere vahele jääv 
kilomeetrilaiune rannariba on roogu kasvanud ja rand mudastunud. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 1 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Liivi lahe rannal ja Häädemeeste jõe kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud 
ranna ja kalda kasutamise kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste osas kehtivad 
muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta 
kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. 
 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks 

16 Märkused 
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4.13. Ikla - Kabli - Jaagupi rannamaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A13 

2 Ala nimetus Ikla - Kabli - Jaagupi rannamaastik 

3 Ala tüüp 2458 

4 Ala pindala (km²) 56,3 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Häädemeeste vald 

6 Ala tähtsus maakondlik  

7 Ala kirjeldus  

 Ala paikneb Liivi lahe rannikul mere ja Via Baltica maantee vahel. Rannik on madal, 
rannajoont palistavad pea igal pool rändrahnude read, ilus liivarand algab Kablist ja ulatub 
kuni Läti piirini. Pisut maad rannajoonest sisemaa poole kerkivad madalalt pinnalt järsult piki 
rannikut levivad luited. Enamasti on luited kaetud männimetsaga. Läbi luiteahelike voolavad 
merre kaunid jõekesed Lemme, Kabli, Treimani ja Priivitsa. Maastikku läbib piki luiteahelikku 
kulgev ning luidetest üles-alla liikudes laineline vana Pärnu - Riia maantee. Külad paiknevad 
luitevöö maapoolsel serval või luitevöö taga. Külad algavad ja lõpevad männimetsaga. Pärnu - 
Riia tee ääres paiknevad Jaagupi, Kabli, Treimani, Metsapoole ja Ikla on ridakülad. Siinsel 
rannikul on pikk laevaehituse traditsioon. Tähtsamad laevaehituse kohad olid Jaagupi, Kabli, 
Orajõe ja Treimani. Aastatel 1864-1915 oli Heinastes merekool. Kabli rannikul on rikkalikult 
rändlinde, alates 1969. aastast on siin lindude rõngastusjaam. Kogu rannikumaastik oma 
kauni looduse ja hea ligipääsetavusega on kujunenud suvitamise ja puhkamise piirkonnaks. 
Sadamad on Treimanis ja Jaagupis. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv looduspuhkuseks, mistõttu tuleks 
arendada matkaradu ja -teid. Eraldi projektina käsitleda avalike puhkealade võimalusi. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Liivi lahe ranna ja jõgede kaldaaladel kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja 
kalda kasutamise kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste osas kehtivad 
muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Metsapoole kaitsealal ja Kabli 
looduskaitsealadel on tegevus määratud kaitse-eeskirjaga. Kaitstavate looduse üksikobjektide 
kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. 
 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.14. Põhja - Liivi märgala 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A14 

2 Ala nimetus Põhja - Liivi märgala 

3 Ala tüüp 478 

4 Ala pindala (km²) 235,6 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tali, Häädemeeste ja Saarde vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab suured soo- ja metsaalad, mille vahel paiknevad haritud põllumaad hajali 
asetsevate küladega. Piirkond jääb Reiu jõgikonna ülemjooksule. Maastik on suure 
bioloogilise mitmekesisusega, kus leidub unikaalseid elupaiku ja haruldasi liike. Kunagi oli see 
soode- ja metsaderohke ala kolme kultuuri (eestlased, liivlased, lätlased) kokkupuutekohaks. 
Sellele maastikule on iseloomulikud rohkete laugastega Lääne - Eesti tüüpi rabad, laialehised 
ja segametsad, mis on ühendatud ekstensiivselt kasutatavate põllu- ja poollooduslike 
aladega. Siin asuv rahvusvahelise tähtsusega märgala Nigula soostik on üks Eesti vanemaid 
looduskaitsealasid. Riigipiiriga jagatud Kodaja ja Rongu soodele on moodustatud Sookuninga 
looduskaitseala, mis Läti poolele jääva Põhja-Vidzeme Biosfäärikaitsealaga moodustab 
esimese piireületava looduskaitseala Baltikumis. Siinsete märgalade ümbruses asuvad 
viljakamad ja kõrgemad Sakala kõrgustiku servaalad on olnud sajandeid maaviljelusalad. 
Loodusalad koos seda ümbritseva põllumajandusmaastikuga moodustavad tegelikult ühtselt 
toimiva terviku. Maastikule jääb ka Jäärja mõis. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv looduspuhkuseks, mistõttu tuleks 
arendada matkaradu ja -teid. Eraldi projektina käsitleda Lanksaare talu Veeliksel, mis on 
tuntud Eesti maatõugu karja (hundikindel kari) aretuse poolest. Korrastada ümbruskonna 
vanim ja suurim Jäärja mõis. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Jõgede kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. Nigula ja Sookuninga looduskaitsealal on tegevus määratud kaitse-eeskirjaga. 
Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.15. Kilingi-Nõmme - Saarde 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A15 

2 Ala nimetus Kilingi-Nõmme - Saarde 

3 Ala tüüp 1378 

4 Ala pindala (km²) 38,1 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Saarde vald ja Kilingi-Nõmme linn 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Kilingi-Nõmme linna, Tihemetsa aleviku ning neid ümbritsevad metsa ja 
põllualad. Maastikku ilmestavad ürgorud ja nende põhjas looklevad jõekesed. Piirkonna 
metsarikkuse tõttu on siin ehitusmaterjaliks kasutatud puitu. Ajalooliselt on piirkonnas 
töödeldud kohalikku rikkust - metsa. Eriti edukalt 20. sajandi alguses, mil raudtee äärde rajati 
oma aja suurim Voltveti Punapargi saeveski. Kilingi-Nõmme on kujunenud piki Pärnu-Valga 
maanteed. Linnale annab ilme hästi säilinud peatänavaäärne puithoonestus ja vana 
laadaplatsi ümber kujunenud keskus. Kilingi-Nõmmelt Tali poole viiva maantee äärde 
Humalaste oja kõrgele kaldale jääb ajalooline Saarde kihelkonnakeskus. Saarde kihelkond on 
teada juba 13. sajandist. Kilingi-Nõmme - Valga maantee äärde jääb Tihemetsa alevik, mille 
keskuseks on endine Voltveti mõis. Praegu on mõisahäärberis põllumajandustehnikum. 
Ajalooliselt oli Voltveti tänavküla. Allikukivil on säilinud endise kalevivabrikuomaniku mõis, 
milles praegu asub Tihemetsa põhikool. Kilingi-Nõmmest Pärnu poole maantee äärde jääb 
Lodja postijaam, 17. sajandil viis siitkaudu Tallinna – Riia postitee. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Jõe kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega 
sätestatud tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.16. Kihnu 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A16 

2 Ala nimetus Kihnu 

3 Ala tüüp 24568 

4 Ala pindala (km²) 49,8 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Kihnu vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Kihnu saare koos ümbritsevate laidude ja madala merealaga. Kihnu 
maastikku iseloomustab väärtuste paljusus: saared ja laiud, meri, rannikualad merelindude ja 
hüljestega, säilinud ranna-ja puisniidud, ajalooliselt kujunenud asustus ja kihnu kultuur. 
Maastiku nauditavust ja väärtust tõstavad veelgi saare randadest avanevad kaunid vaated. 
Teadaolevalt asustati Kihnu saar 1343. aastal. Saare keskele on rajatud kultuurikeskus - kirik, 
muuseum, kool ja rahvamaja. Tänapäeva Kihnu on omapärane sulam kaasajast ja 
minevikust. Kõrvuti isaisade aegadest pärit tarkuste, kommete, esemete ja tööriistadega hoiab 
kihnlane end kursis mujal maailmas toimuvaga. Kihnlase elu reguleerivad normid muutuvad 
koos aja ja inimestega, kuid paljuski järgitakse esivanemate traditsioone. Üheks säilinud 
tavaks on hülgepüük. Kihnu naise riietel on praktiline otstarve, valmistatakse neid pidevalt, 
nad muutuvad ja täienevad – seega elavad. Kihnu saart ümbritseb madal ja kivine meri, kus 
on ca 80 väikest laidu. Laiud on kruusased või liivased ja pikliku kujuga. Kõige kaunim 
laidudest on Sange. 1991. aastast on moodustatud Sange laidude kaitseala. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Mere rannal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste osas kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega 
sätestatud tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  
 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused  
 Maastik jääb tervikuna Kihnu väina mereparki. 
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4.17. Manija - Liu rannikumaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A17 

2 Ala nimetus Manija - Liu rannikumaastik 

3 Ala tüüp 2458 

4 Ala pindala (km²) 38,1 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tõstamaa ja Audru vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Manija saare, mandri rannikuala Munalaiust kuni Liu ninani ja nende vahele 
jääva madala kivise mereala. Maismaast suure osa võtavad enda alla 
pärandkultuurmaastikud - rannaniidud. Lao ranniku lähedal asuv Pärnumaa suuruselt teine 
saar Manija on kitsa väinaga lahutatud Torila neemest. Rannikult paistab saar pika ja kitsa 
maaribana, merelt annab Manilaiust märku Papinina tuletorn. Piki kogu saart on rändkivirikas 
selgkõrgendik, millel kulgeb saare ainuke tee. Manija saare loodusväärtusteks on haruldaste 
taimede kasvualad ja rannikulindude häältest rõkkavad rannaniidud. Mandriosa rannikul on 
maatõusu ja omaaegse väga intensiivse karjatamise tulemusel kujunenud Munalaiust kuni Liu 
ninani umbes poole kilomeetri laiune rannaniidumassiiv, millest paremini säilinud koosluse ja 
ilmega massiivi osadena saab vaadelda Pootsi, Kavaru, Nuki, Lembra - Kilgi rannaniitu. Nii 
madal mereala kui ka rannikupiirkond on meelispaikadeks merelindudele ja peatuskohaks 
rändlindudele. Alale jäävad Kavaru, Lao ja Peerni paadisadamad, Munalaiu ja Manija 
praamisadamad. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Rannaniidud on väärtuslikud pärandkooslused, 
mille säilimiseks tuleb alal hoida senist majandustegevust - jätkata rannaniitudel niitmist ja 
karjatamist. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Mere rannal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Riiklike ajaloomälestiste, Liu ninal kirikuase ja 14.-18. sajandi kalmistu 
Kirikunukk kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Kaitstavate looduse 
üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused  

 Maastik jääb tervikuna Kihnu Väina Mereparki. 
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4.18. Lindi - Tõstamaa teemaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A18 

2 Ala nimetus Lindi - Tõstamaa teemaastik 

3 Ala tüüp 378 

4 Ala pindala (km²) 32,7 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tõstamaa ja Audru vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Looklev maantee Lindi meiereist kuni Tõstamaani kulgeb vanal rannaluiteseljakul. Seliste 
kohal hargneb luitestik kaheks, maantee kulgeb edasi merepoolsel ahelikul.  
Piki maantee äärt paiknevad ridakülad Pootsi ja Seliste. Teeäärset maastikku väärtustavad 
ilus männimets, Lindi soo, tammeallee ja 16. sajandi teisel poolel rajatud mõisakompleks 
Pootsis ning kirikud Kõpus ja Selistes. Kevadisel suurveeperioodil pakuvad silmailu 
luiteseljakut lõikavad kiirevoolulised Männiku ja Tõrvanõmme ojad. 
Maantee kulgeb kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel merest, enamik vaated maanteelt 
merele on viimase 40 aasata jooksul kinni kasvanud.  

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada Pootsi mõisakompleks ja park. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega 
üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Uute hoonete ehitamisel maastikule on soovitatav 
detailplaneeringute koostamine. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv 
tee matkaradade arendamiseks. Säilitada maantee praegune asukoht. Avada vaateid merele. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Lindi looduskaitsealal on tegevus sätestatud kaitseeeskirjaga. Kaitstavate looduse 
üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. Riiklikeks 
ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused  

 Maastik jääb Kihnu väina mereparki. 
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4.19. Tõstamaa - Värati 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A19 

2 Ala nimetus Tõstamaa - Värati 

3 Ala tüüp 13578 

4 Ala pindala (km²) 17,9 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tõstamaa vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Tõstamaa poolsaare kõrgustiku lainja luiteahelike vöö, sopilise 
rannikutasandiku ja Tõstamaa laiud. Rannaala reljeefis vahelduvad madalad alad suhteliselt 
kõrgemate rannavallide ja luidetega. Maastik on mitmekesine ja muutub kiiresti väikestel 
vahemaadel. Tõstamaa aleviku ümbruses paisub luiteahelik laiemaks, eriti rahutu ilmega 
kuplistikuks. Luited on peaaegu üleni metsastunud. 
Tõstamaa on ajalooline kihelkonnakeskus. Alevik kujunes Pärnu maantee äärde ja jõe 
kaldale. Vanemateks ehitusteks on mõisakompleks, kirik ja maanteeäärsed elamud. 
Kolhoosiaegsed korruselamud on ehitatud omaette grupina. Alevikust lõunasse jääb 
rannatasandik kaugele merre ulatuvate neemedega. Rannajoonega jooksevad rööbiti 
madalad rannavallid. Rannatasandikul on väiksemate rühmadena talud oma põllulappidega ja 
karjamaadega. Tõstamaa kohal rannikumeres on kokku üheksa looduskaitsealust laidu: 
Heinlaid, Kiveslaid ja seitse nimetut laidu. Laiud on kaetud kividega ning üksikute väikeste 
puude ja rohumaaga. Rannaala suurim looduslik väärtus on rannaniidud. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Lõpetada Tõstamaa mõisakompleksi korrastustööd. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega 
üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku korrastamiseks koostada 
hooldussoovitused. Sobiv ala matkaradade arendamiseks. Eriti pöörata tähelepanu 
pärandkultuurmaastike taastamisele ja säilimisele. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Tõstamaa maastikukaitsealal on tegevus sätestatud kaitse-eeskirjaga. Tõstamaa mõisa 
pargis ja kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused  

 Ala jääb tervikuna Kihnu väina mereparki. 
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4.20. Ermistu - Tõhela järvemaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A20 

2 Ala nimetus Ermistu - Tõhela järvemaastik 

3 Ala tüüp 358 

4 Ala pindala (km²) 37,8 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tõstamaa vald 

6 Ala tähtsus maakondlik  

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Ermistu ja Tõhela järved, neid ümbritsevad sood ja Tõhela külamaastiku. 
Maastikku iseloomustab puutumata loodus, hõre asustatus, vaikus ja rahu. Kalarikkad järved 
on kujunenud meelispaigaks kalameestele. 480 ha pindalaga Ermistu järv on Pärnumaal 
suurim ja Eestis suuruselt üheksas. Tõhela on suuruselt Pärnumaal teine järv - pindala 407 
ha. Järved on eutrofeerunud ja põhja katab viie meetri paksune järvemuda kiht. Järvede 
vahele ja läänekaldale jäävad Ermistu ja Tõhela sood. Sood on tekkinud laguuni 
kinnikasvamisel. Ermistu soos leidub siirdesoometsa, rabamännikut ja järve lähistel roostikku. 
Tõhela soo pindalast hõlmab põhilise osa puis- ja lageraba. Tõhela järvest põhja poole jääb 
Tõhela küla ja seda ümbritsev kultuurmaastik, mis on kujunenud Tõhela järve ja Võlla raba 
vahelisele künnisele. Talude põllud on haritud. Säilinud on külastruktuur ja Tõhela külakeskus: 
rahvamaja, kauplus, meierei, saeveski ja Tõhela - Murru kirik. Tõhela külas on mitmed 
ajaloomälestised: kivikalme Kiriku alune koht I - II at algusest, kaks kivikalmet II aastatuhande 
algusest ja 15.-17. sajandi kalmistu. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala matkaradade arendamiseks.  

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. Ermistu ja Tõhela järvede kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses 
sätestatud ranna ja kalda kasutamise kitsendused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused  

 Ala jääb osaliselt Kihnu väina mereparki. 
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4.21. Kastna - Vaiste 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A21 

2 Ala nimetus Kastna - Vaiste 

3 Ala tüüp 457 

4 Ala pindala (km²) 15,5 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tõstamaa vald 

6 Ala tähtsus maakondlik  

7 Ala kirjeldus  

 Ala hõlmab Tõstamaa - Varbla teest mere poole jääva Kastna poolsaare koos kauni 
mererannaga. Poolsaare läänepoolne rand on kivine, rannavallile on kasvanud kõrged 
kadakad, moodustades uhkeima ja võimsaima kadakasalu Pärnumaal. Osaliselt on säilinud 
maatõusu ja omaaegse väga intensiivse karjatamise tingimustes kujunenud rannaniidud. 
Rannavallist maa pool madalamates kohtades poolsaare keskel kasvab salumets. Poolsaare 
idapoolne rand on madalam ja kipub roogu kasvama, maapind on laugem ja maastik avatum 
kui lääneosas. Maastikul on säilinud hajatalude struktuur ja neid ühendav vana teedevõrk. 
Ajalooliselt on olnud siin Kastna ja Vaiste mõisad. 17. sajandil Vaistesse rajatud mõisast on 
säilinud mõned maakividest tootmishooned, mõisapõllud on praeguseks osaliselt metsa 
kasvanud. Kastna mõisasüdames on säilinud suurte majapidamishoonete varemed ja pargi 
võimsad põlispuud. Mõisapargist läände jäävad kolm Kastna tamme, üks neist on ka 
Pärnumaa jämedaim.  

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada Kastna mõisasüda. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning 
nende juurdepääsud. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala 
matkaradade arendamiseks. Eriti pöörata tähelepanu pärandkultuurmaastike taastamisele ja 
säilimisele. Piirkond on sobiv puhkekohaks loodust, vaikust ja omaette olemist nautijatele. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Kastna maastikukaitsealal kehtivad kaitseala eeskirjaga kehtestatud tingimused. 
Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad 
piirangud. Mererannal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. Vajalik ehituskeeluvööndi 
täpsustamine. 

16 Märkused  

 Ala jääb tervikuna Kihnu väina mereparki.  
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4.22. Sõmeri - Raespa rannikumaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A22 

2 Ala nimetus Sõmeri - Raespa rannikumaastik 

3 Ala tüüp 458 

4 Ala pindala (km²) 31,5 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Varbla 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Ala hõlmab poolsaarte ja lahtedega liigendatud mereranna ja meresaared Matsirannast kuni 
Raespani. Maastiku reljeefis vahelduvad madalamad üleujutatavad alad suhteliselt kõrgemate 
rannavallide ja luidetega. Mererand on enamasti kivine, pakkudes vahelduseks üksikuid 
lühemaid või pikemaid liivaseid rannaribasid. Pärnumaa lääneosa tuntuim ja kauneim 
supelrand on lauge ja liivase põhjaga Matsirand koos rannamännikuga. Sõmeri - Raespa 
piirkond on rikas pärandkultuurmaastike poolest. Vanade hajali paiknevate talude vahel 
kulgevad kõrgematel kivistel seljakutel pinnaseteed. Rannikuala ja laiud on rikkad 
merelindudest. Matsi - Sõmeri rannikupiirkonnas on kaheksa laidu, neist suuremad 
Kõrgessaare ja Rootsiku laiud. Kivised laiud on kaetud rohumaa ja võsaga. Kõrgessaarele 
pääsemiseks on ehitatud maakividest muul, mis paguvee ajal jääb täiesti kuivaks. Kalarikas 
rannikumeri on hea kalapüügikoht nii rannakaluritele kui ka harrastuskalameestele. Piirkonda 
jäävatest mitmetest paadisadamatest on suurim Matsi sadam. Meremärgiks on Sõmeri 
tuletorn. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Uute 
hoonete ehitamisel maastikul on soovitatav detailplaneeringute koostamine. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala matkaradade arendamiseks. Eriti 
pöörata tähelepanu pärandkultuurmaastike taastamisele ja säilimisele. Rannik kauni looduse 
ja hõreda asustuse tõttu on meeliskohaks vaikust ja omaette olemist nautivatele puhkajatele. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. Mererannal ja saartel kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja 
kalda kasutamise kitsendused. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. Vajalik ehituskeeluvööndi 
täpsustamine. 

16 Märkused  

 Ala jääb osaliselt Kihnu väina mereparki.  
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4.23. Varbla 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A23 

2 Ala nimetus Varbla 

3 Ala tüüp 267 

4 Ala pindala (km²) 5,6 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Varbla vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Ala paikneb Tõstamaa - Varbla kõrgustiku Varbla suurvoorel. Hõlmab Varbla kiriku ja Uue - 
Varbla mõisa ümbruse põllumaastiku. 
Varbla on endine kihelkonnakeskus. Praegune Varbla Urbanuse kirik ehitati 1861. aastal 
vanale kirikuasemele. Kirikut ümbritseb kirikuaed, kuhu jääb vana kalmistu. 19. sajandi keskel 
rajatud kalmistu on kirikust eemal männimetsaga kaetud luitevallil.  
19. sajandi alguses rajatud Uue - Varbla mõisa peamaja on hävinud. Säilinud on maakividest 
kelder, ait ja endine valitsejamaja pargi servas. Looduskaitse alla võetud mõisaparki on 
ehitatud laululava ja tantsuplats, kus korraldatakse suviseid vabaõhuüritusi. Endist 
mõisasüdant ümbritsevad avarad haritud põllud. 
Vanem külahoonestus on säilinud Varbla keskusest kiriku juurde viiva tee ääres, kolhoosi ajal 
ehitatud uus keskus on rajatud vanast asustusest mõnevõrra eemale. 
 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 1 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Hoida korras Varbla kirik ja kirikuaed, Varbla kalmistu ja Uue - Varbla mõisa park. Säilitada 
avatud põllumaastik. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende 
juurdepääsud. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused.  

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Varbla pargis kehtivad looduskaitselised piirangud. Uue - Varbla mõisakompleksi, Varbla 
kiriku ja kirikuaia, ohverdamiskoha Hiiepanga mägi kohta kehtivad muinsuskaitseseadusega 
sätestatud piirangud. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.24. Paatsalu - Varbla laiud 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A24 

2 Ala nimetus Paatsalu - Varbla laiud 

3 Ala tüüp 457 

4 Ala pindala (km²) 60,5 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Varbla vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab rannikuala Läänemaa piirist kuni Varbla laidudeni. Kaunis ja enamasti kivine 
mererand on väga liigestatud Paatsalu ja Varbla laidude kohal. Maastikku ilmestab 
merelindude rikkus nii kevad-sügisesel läbirändel kui ka pesitsuspaikades rannikul. Sügavale 
merre ulatuvatelt maaninadelt avanevad imekaunid vaated merele ja rannaaladele. 
Maastikupildis domineerivad kadakaid ja kiviaedu täis maalapid, vaheldudes väiksemate ja 
suuremate looduslike metsatukkadega. Maastikku ilmestavad Paatsalu ja Illuste mõisad ja 
paljud põlistalud, millest osa on jäänud praeguseks ainult suvekodudeks. Esineb mitmeid 
merest maatõusu tagajärjel eraldunud väikesi madalaid rannajärvi: Käomardi, Vapri, Kahvatu, 
Illusaare.  
Paatsalu rannikualal valitsevad kirde-edelasuunalised väikevoored, mis merre ulatudes 
moodustavad lahtedest ja poolsaartest rikka ranniku. Suurimasse Paatsalu lahte suubub 
Paadremaa jõgi, mis oma veekvaliteedi tõttu on parim vähijõgi Pärnumaal, aga ka 
siirdekalade (meriforell, vimb, jõesilm) kudemisjõgi. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Säilitada pärandkultuurmaastikud niitmise ja karjatamise kaudu, püüda taastada praegu 
kasutusest välja jäänud ranna- ja puisniidud. Korrastada Paatsalu ja Illuste mõisad ning 
mõisapargid. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende 
juurdepääsud. Uute hoonete ehitamisel rannale või kaldale on soovitatav detailplaneeringute 
koostamine. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv 
looduspuhkuse arendamiseks. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Varbla laidude ja Nehatu kaitseala, Illuste ja Paatsalu parkide ning kaitstavate looduse 
üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused.Mererannal ja 
Paadrema jõe kaldal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Illuste ja Paatsalu mõisakompleksidel, ohvrikividel ja -allikatel, Illuste Maydellide 
mõisakalmistul kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.  

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.25. Nätsi - Võlla soomaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A25 

2 Ala nimetus Nätsi - Võlla rabamaastik 

3 Ala tüüp 48 

4 Ala pindala (km²) 142,0 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Audru  ja Tõstamaa vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Ala moodustavad Nätsi - Võlla raba looduskaitseala koos ümbritsevate metsaaladega ning 
rabast lõunasse ja edelasse jäävad moreenseljakud. Raba jääb Tõstamaa poolsaare 
kõrgustiku tagusesse nõkku. Edelast on raba leviku piiriks Köössa - Alu - Murru 
moreenikuhjatis. Rabast loodesse jäävad Viruna puisniidud. Järve soostumisel tekkinud 
rabalaam on Lääne - Eestile iseloomulik tasane lageraba, kus esineb suuri laugastikke ja neid 
ümbritsevaid hälverabasid. Rabalaugastikust saavad alguse Paardemaa jõkke suubuvad 
Punaoja ja Mustoja, samuti Uruste oja. Võlla rabamassiivis on kolmest moreenkühmust 
koosnev soosaarte ahelik. Raba ümbritsevad kitsa ribana siirdesoo-, madalsoo- ja 
rabametsad ning võsastunud sooheinamaad. Lõunas külgneb rabaga osaliselt säilinud vana 
Eassalu küla, kus veel alles olevad talud on korras ja põllumaad haritud. Ajaloolise Soomra - 
Alu tee äärde jäävad Soomre ja Alu ridakülad. Lookleval teel liikudes vahelduvad vaataja 
silmade ees metsatukad korras taludega. Suurimaks moreenikuhjatiseks on Murru - Alu - 
Köössa mägi, mis on paksult kaetud rändrahnudega. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 2 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Säilitada pärandkultuurmaastikud niitmise ja karjatamise kaudu, püüda taastada praegu 
kasutusest väljajäänud puisniidud. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid 
ning nende juurdepääsud. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on 
sobiv looduspuhkuse arendamiseks. Vanad Alu kruusakarjäärid kujundada veesilmadega 
puhkemaastikuks. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Nätsi-Võlla looduskaitsealal on tegevus määratud kaitse-eeskirjaga. Kaitstavate looduse 
üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud tingimused. Ajaloomälestiste 
kohta kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.  

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.26. Soontagana 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A26 

2 Ala nimetus Koonga 

3 Ala tüüp 3678 

4 Ala pindala (km²) 131,7 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Koonga vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Koonga maastik on kui saar keset suuri soid. Piirkonda läbivad Pärnu - Lihula ja Pärnu-
Jaagupi - Kalli maanteed. Audru ja Kasari jõgikondade veelahkmele jääva maastiku reljeef on 
suhteliselt tasane, maastikumustris vahelduvad põllud metsade ja soodega. Pinnakate on 
kohati nii õhuke, et paas ulatub maapinnale välja. Piirkonnas on kõrge muinas- ja 
loodusväärtuste kontsentratsioon. Soodega eraldatuse ja hõreda asustuse tõttu ning 
inimtegevusest vähem koormatud piirkond on heas looduslikus seisundis. Talud ja avarad 
põllualad jäävad maanteede või külasid ühendavate teede äärde. Maastikku ilmestavad 
kohalikust paekivist ehitatud hooned ja paekiviaiad.  
 
 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Loodus- ja kultuuriväärtuste ning põllumaastiku säilimiseks on vajalik toimuvate tegevuste 
koordineerimine ja väärtuste korrastamiseks suunatud majandustegevuseks töötada välja 
piirkonna integreeritud arengukava. Riiklikult toetada talusid looduslike ja poollooduslike alade 
korrastamisel. Hõbeda ja Pikavere külastruktuuride säilimiseks ja teadvustamiseks algatada 
sellekohased projektid. Teadvustada ja toetada Mihkli kihelkonnakeskuse korrastamist. Luua 
teabe ja teeviitade süsteem.  

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Ajaloomälestiseks on tunnistatud 66 objekti, mille juures kehtivad muinsuskaitseseadusega 
sätestatud piirangud. Looduskaitsealadel  ja kaitstavate looduse üksikobjektidel (Avaste 
sookaitseala, Kalli- Nedrema puisniit, Pärdi mägi, Mihkli, Koonga ja Naissoo tammikud, 
Kõima, Veltsa ja Oidrema pargid, Rehekivi, Panga, Uduna ja Sööni - Möldri tammed, Mihkli 
kiriku pärnad, Salumägi) kehtivad looduskaitseseadusest või kaitse-eeskirjadest tulenevad 
piirangud.  

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik konkreetsete hoolduskavade ja projektide koostamiseks. 

16 Märkused  

 Alale koostatakse täpsemad hooldussoovitused käesoleva töö raames. 
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4.27. Audru - Valgerand 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A27 

2 Ala nimetus Audru - Valgerand 

3 Ala tüüp 13578 

4 Ala pindala (km²) 22.9 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Audru vald 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Audru aleviku, Valgeranna ja selle vahele jääva Audru poldri ning ulatub 
mööda randa kuni Vana-Pärnuni. Audru on endine kihelkonnakeskus, mille ümber on 
kujunenud Audru alevik. Vanematest hoonetest on säilinud kirik ja mõisakompleks, hilisemad 
elamud on ehitatud jõgede kallastele. Läbi Audru aleviku lookleb ja silmuskleb kõrgete liivaste 
kallaste vahel Uruste oja, mis aleviku keskel suubub Audru jõkke. 17. sajandil ehitatud Audru 
Püha Risti luteri kirik paikneb maanteeäärsel kõrgendikul. Kirikut ja 18. sajandil rajatud 
mõisahoonete ansamblit ühendab pärnadega ääristatud puiestee. Audru mõisast kahe 
kilomeetri kaugusele Pärnu lahe äärde jääb Valgerand, mille pikk liivane supelrand algab 
Audru jõe suudmest ja ulatub Audru poldri tammini. Merepõhi rannas on pikaldase languga. 
Looduslikult kaunis rand on avatud lõunasse ning on põhjatuulte eest kaitstud männimetsaga. 
Audru polder on esimene Eestis merelt tammiga võetud maa-ala. Kevadel ja sügiseti on märg 
avar poldriala kujunenud läbirändel olevate lindude peatuspaigaks ja tunnistatud 
rahvusvahelise tähtsusega linnualaks. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada Audru mõisakompleks. Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid 
ning nende juurdepääsud. Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on 
sobiv matkaradade arendamiseks. Eriti pöörata tähelepanu Valgeranna väljaarendamiseks. 
Säilitada Audru polder avatud maastikuna. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Audru poldri looduskaitsealal on majandustegevus sätestatud kaitse-eeskirjaga. Audru mõisa 
pargis ja kaitstavate looduse üksikobjektide kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. Mere rannal ja Audru jõe kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses 
sätestatud ranna ja kalda kasutamise kitsendused. 
 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused  
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4.28.  Pärnu rand ja vanalinn 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A28 

2 Ala nimetus Pärnu rand ja vanalinn 

3 Ala tüüp 1568 

4 Ala pindala (km²) 5,0 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Pärnu linn 

6 Ala tähtsus riiklik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond jääb Pärnu linna, Pärnu lahe ja jõe vahele. Supelmaastiku moodustab lai lõunasse 
avatud liivarand. Liivaluited ilmestavad randa Rannahoonest kuni muulini. Rannast linna poole 
jääb loodus- ja muinsuskaitsealune Rannapark, mille uhkeimaks ehituseks on Ammende villa. 
Rannikumaastiku kujunemist on eelkõige mõjutanud kuurordi areng alates 1837. aastast, kui 
praeguse mudaravila kohale ehitati esimene supelasutus. Kuurordi ennesõjaaegne 
hiilgeperiood oli 1937 - 1939, mil Pärnu sai põhjamaade armastatuimaks puhkekohaks. Samal 
perioodil valmisid rannapiirkonna veel praegugi uhkemad ehitised: Rannahotell, hotell Vasa ja 
Rannakohvik. Kuurordialal on hästi korrastatud rahuliku miljööga ehitised, pargid ja puiesteed. 
Rannapargiga piirnevad villad Seedri - Ringi  ja Papli - Kaarli tänavatel. Ajalooliselt kujunes 
peatänavaks rannast vanalinna suunduv Supeluse tänav. Vanalinna ümbritseb poolringina 
omavahel puiesteedega ühendatud parkide vöönd. Pärnu vanalinn, villade ala ja rannapargi 
ala kuuluvad Pärnu vanalinna ja kuurorti muinsuskaitseala kooseisu.. Jõgi koos vallikraaviga 
moodustavad kaldaala, millele lisab väärtust pääs merele. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 2 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning tagada neile juurdepääs. Uute 
hoonete ehitamisel maastikule on vajalik detailplaneeringute koostamine. Maastik on sobiv 
rannapuhkuse ja kuurordimajanduse arendamiseks. Vanalinnas ja kogu väärtuslikul maastikul 
pöörata erilist tähelepanu ajaloolise miljöö säilimisele. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Looduskaitsealustes parkides ja alleedel on tegevus sätestatud vastavalt 
looduskaitseseadusele. Muinsuskaitsealal ja mälestiseks tunnistatud objektidel kehtivad 
muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Mere rannaalal ja Pärnu jõe kaldaalal kehtivad 
looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise kitsendused. 

16 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja kohalike projektide jaoks. 

16 Märkused  
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4.29.  Pärnu rannaniit 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A29 

2 Ala nimetus Pärnu rannaniit 

3 Ala tüüp 458 

4 Ala pindala (km²) 2,9 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Pärnu linn 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab madala ja liivase rannaala Pärnu lahe rannikul Pärnu linnapiirist kuni Side 
tänavani. Maismaa poolt piirneb ala Merekalda tänava ja Mai elamurajooniga. Iseloomulik on 
lauge liivarand, mille kujunemisel on tähtis osa olnud meretuultel, mereveel ja jääl. Sügiseti 
ujutatakse sageli kestvate edelatuulte mõjul laiad rannaäärsed alad üle. Mere tegevuse 
tulemusena on kujunenud Pärnu rannale iseloomulikud sonnid – riimveelised väiksemad 
tiigikesed, mis on kõrgema veeseisu ajal merega ühenduses. Käesoleva sajandi esimesel 
poolel kujutas rannik endast kitsast liivast paljandit, mille taga asus märksa laiem üksikute 
puude ja põõsastega lage rannaniit, mida kasutati karjamaana. Peale vahepealset roostumise 
perioodi on viimaste astate jooksul taastatud rannaniidu traditsiooniline majandamine ning 
ehitatud välja rannaniidu loodusväärtusi tutvustav ning puhkeväärtusi arvestav külastustaristu 
Pärnu rannaniit on rikas nii rändlindude kui ka pesitsevate lindude poolest. 
 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus  1 

9 Looduslik väärtus  2 

10 Esteetiline väärtus  2 

11 Identiteediväärtus  2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal  3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Ala ühtib suures osas Pärnu rannaniidu looduskaitsealaga mille kaitse on korraldatud läbi 
kaitsekorralduskava. Ala arendamise eesmärk on niidumaastiku ja looduskoosluste 
säilitamine läbi traditsioonilise majandamise ning loodusväärtusi arvestava puhketaristu 
loomine. Ala üldjuhul ei hoonestata. Ala on sobiv rannapuhkuse arendamiseks. Parim viis 
rannaniidu säilitamiseks on karjatamise ja heinategemise taastamine. Rannaniitude ja 
haruldaste taimede rohkus väärib säilitamist ja eksponeerimist. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Rannaniidu looduskaitseala kaitse on korraldatud läbi kaitsekorralduskava ning 
Looduskaitseseadusega sätestatud korras. Mererannal kehtivad looduskaitseseaduses 
sätestatud ranna ja kalda kasutamise kitsendused. Tegevuslubade väljastamisel tuleb 
kaaluda keskkonnamõju hindamist Natura looduskaitsealale. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

  

16 Märkused 
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4.30. Niidu - Tammiste metsamaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A30 

2 Ala nimetus Niidu - Tammiste metsamaastik 

3 Ala tüüp 458 

4 Ala pindala (km²) 7,3 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Sauga vald ja Pärnu linn 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond jääb Pärnu jõe kaldaalale Niidu ojast kuni Tammiste elamupiirkonnani, põhjast 
piirneb Pärnu - Tallinna raudteega. Reljeef on luidete tõttu lainjas. Pärnu jõe paremkallas on 
kõrge ja kaetud metsaga, läbi jõekalda luiteahelike lõikuvad sügavad sälkorud, mille põhjas 
voolavad ojakesed. Niidus ja Tammiste hooldekodu juures jäävad jõe ja metsa vahele 
lammialad. Niidu park, Ringtee mets ja Tammiste mets ning osa Jaama metsast Pärnu linnas 
moodustavad Niidu maastikukaitseala. Metsamaastikus domineerivad väärtuslike puuliikidega 
kinnised maastikud (70%), avamaastikke on 25 % ja poolavamaastikke 5 %. Metsad kuuluvad 
hea esteetilise väärtusega puistute klassi. Metsade väärtust tõstavad veelgi neis olevad 
mitmed vääriselupaigad. Puistutest põhiosa moodustavad männikud. Juba ammusest ajast on 
Niidu mets tuntud väljasõidukoht linnaelanikele, siia sõideti linnast hobuste ja paatidega. 
Linnapea O. Brackmanni ajal rajati Niidu metsa alamast seisusest linnakodanike jaoks 
rahvapark, kuhu ehitati tantsuplats ja kus pühapäeviti mängis orkester. Praegu kasutatakse 
maastikku igal aastaajal intensiivselt puhke- ja spordikohana. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 1 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Sobiv ala metsa-, vee- ja 
looduspuhkuse arendamiseks. Korrastada ja väärtustada spordi- ja matkaradu. Vaadete 
avamine Pärnu jõele. Korrastada niidud Pärnu jõe kaldaalal. Taastada linnalähiümbruse 
rohelise vööndi metsad. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Pärnu jõe kaldal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. 
Pärnu jõe kaldaalade arendamisel  tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise vajalikkust 
Natura alale.  
Niidu maastikukaitseala kaitse on korraldatud läbi kaitsekorralduskava. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks.  

17 Märkused  

 Varem oli piirkond Pärnu rohelise vööndi metsade kategoorias ja ala käsitleti linnalähedase 
parkmetsana. 
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4.31. Piistaoja põllumaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A30 

2 Ala nimetus Piistaoja põllumaastik 

3 Ala tüüp 258 

4 Ala pindala (km²) 4,3 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Tori vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Piistaoja talu ja selle ümbruse kõrgel tasemel haritud põllualad. Maastiku 
reljeef on tasane ja seda läbib Piistaoja. Metsatukkadega vahelduvad põllualad on 
väärtuslikud avatud maastikuna. Piirkonna ajaloolisele asustusele viitavad avastatud vana 
kalmistu ja kivikalme. Piistaoja talu võib lugeda Pärnumaa põllumajanduskultuuri hälliks. Kuni 
19. sajandi lõpuni tegeldi Piistaojal põhiliselt maaharimisega. 20. sajandi alguses hakati talus 
piimakarjakasvatust arendama ja ehitati uued tootmishooned ning Piistaoja talu kujunes laiale 
ümbruskonnale eeskuju andvaks taluks.1925. aastast jätkas isalt päritud talu arendamist 
Theodor Pool, kes kujundas selle kümnekonna aastaga silmapaistvaks katse-õppemajandiks. 
Lisaks põlluharimisele tehti Piistaojal uurimistööd, mis hõlmas põllumajanduse 
põhiprobleeme: veiste tõuaretust, söötmist ja pidamist, talutööde ratsionaliseerimist ja 
mehhaniseerimist, kultuurrohumaade rajamist, kasutamist ja hooldamist. Praegu on AS 
Piistaoja Katsejaam tõuaretusega tegelev elujõline talu; taluelamus on Theodor Pooli 
muuseum. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 1 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 1 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nende juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Säilitada põllumaastikud. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Piistaoja kaldaalal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Ajaloomälestisteks tunnistatud Mannare külas olevate 15.-18. sajandi kalmistu 
Kalmemägi ja  I at esimesest poolest pärit Kirikuaseme kivikalme kohta kehtivad 
muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.  

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused 
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4.32. Kolga oja luitemaastik 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A32 

2 Ala nimetus Kolga oja luitemaastik 

3 Ala tüüp 45 

4 Ala pindala (km²) 4,6 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Varbla vald 

6 Ala tähtsus maakondlik  

7 Ala kirjeldus  

 Maaliline ja kaunis metsaga kaetud künklik luitemaastik jääb Kolga oja mõlemale kaldale. 
Tuuletekkelised ja peenliivast koosnevad luited kujunesid Läänemere litoriina staadiumi ajal. 
Luidete nõlvad on suhteliselt järsuservalised. Valdavalt on luitestik säilinud looduslikuna. 
Maastikule jääb 1991. aastal moodustatud Kolga oja luidete kaitseala väärtuslike 
looduskoosluste ja haruldaste liikide kaitseks. Luidetel kasvavad valdavalt palu- ja 
laanemännikud. Vääriselupaikadest rikas metsaala on arvatud metsakaitsealade võrgustiku 
range kaitsega metsade hulka. Kuivad metsamaastikud ja valgusrikkad luitestikud on kohaliku 
rahva seas hinnatud külastuspaik, eelkõige seene- ja marjarikkuse pärast. Luiteid läbib 5-8 
meetri laiuse järsunõlvalise oruga tugevasti kääruline Kolga oja. Oja sügava maalilise oru 
nõlvadel ja põhjas paljanduvad liivade all orgaanilised setted.  
Oja kaldal on mitmeid allikaid ja allikalisi alasid. Kolga - Veski talu juures ojal oli ka väike pais 
ja vesiveski, mis on praeguseks hävinud. Hästi ligipääsetav maastik ja selle kaunis loodus on 
heaks eelduseks puhkemajanduse arendamiseks. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 1 

9 Looduslik väärtus 3 

10 Esteetiline väärtus 3 

11 Identiteediväärtus 2 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 3 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Maastiku korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Ala on sobiv looduspuhkuse 
arendamiseks. Luitemetsad on tallamisõrnad, eriti kuival ajal. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Kolga oja kohta kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud ranna ja kalda kasutamise 
kitsendused. Kaitsealal on majandustegevuse piirangud sätestatud kaitse-eeskirjaga. 

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik hooldussoovituste koostamiseks ja konkreetsete projektide tegemisel 

16 Märkused 
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4.33. Pärnu - Jaagupi 

  REGISTRILEHT 

1 Ala number A33 

2 Ala nimetus Pärnu - Jaagupi 

3 Ala tüüp 18 

4 Ala pindala (km²) 3,5 

5 Ala asukoht Pärnumaa, Halinga vald 

6 Ala tähtsus maakondlik 

7 Ala kirjeldus  

 Piirkond hõlmab Pärnu-Jaagupi aleviku kahel pool Via Baltica maanteed. Ala jääb Kasari ja 
Pärnu jõgikondade veelahkmejoonele. Maapinna reljeef on tasane, pinnakate on õhuke ja 
kohati ulatub paas maapinnale. Ala on olnud viimaste aastasadade jooksul tiheda asustusega. 
Pärnu-Jaagupi alev on kujunenud Pärnu Jakobi luteri kiriku ümber vana Pärnu - Tallinna 
maantee äärde ja hiljem kokku kasvanud Uduvere külaga. Pärnu-Jaagupi on endine 
kihelkonnakeskus. Kirik on viimane algselt katoliku kirikuks ehitatud sakraalhoone Eestis ja 
üks vanimatest kirikutest Pärnumaal. Vana kalmistu on kiriku juures, praegu kasutatava 
kalmistu rajamist alustati 1773. Alevis on säilinud rahuliku rütmiga vanade puumajadega 
palistatud hoonestuse struktuur Pärnu ja Kalli maanteede ääres. Veelgi vanema asustusega 
on alevi Uduvere poolne osa, mille tihedama hoonestusega tänavküla tüüpi struktuur kujunes 
20. sajandi algul Jakobi-Uduvere apostliku õigeusu kiriku ja koolimaja juurde. 

8 Kultuurilis-ajalooline väärtus 3 

9 Looduslik väärtus 1 

10 Esteetiline väärtus 2 

11 Identiteediväärtus 3 

12 Puhkeväärtus ja turismipotentsiaal 2 

13 Soovitused maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas 

 Korrastada ja tähistada kaitseväärtusega üksikobjektid ning nendele juurdepääsud. Maastiku 
korrastamiseks koostada hooldussoovitused. Paasi tuleb käsitleda väärtusliku maavarana. 

14 Kehtestatud piirangud ja soodustused 

 Kaitstavate looduse üksikobjektide kohta kehtivad looduskaitseseadusega sätestatud 
tingimused. Ajaloomälestisteks tunnistatud objektidel kehtivad muinsuskaitseseadusest 
tulenevad piirangud. Kaitsmata põhjaveega alal kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud.  

15 Täiendav inventeerimise vajadus  

 Vajalik täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. 

16 Märkused  
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5. Taustinformatsioon  
 

 Andmeallikad 

1. Kaitsealused objektid ja alad, keskkonnaseire punktid ja alad. Pärnumaa 

keskkonnateenistus. 

2. Inventeeritud ja väärtustatud pärandkooslused (loopealsed, puisniidud, 

lamminiidud). Pärandkoosluste Kaitse Ühing. 

3. Olulised linnualad (roostikud, lamminiidud, sood, järved, huvipakkuvad linnuliigid, 

olulised puhke- ja toitumisalad jmt). Ornitoloogiaühing. 

4. Kaitstavate taimeliikide leiukohad. EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut. 

5. Väärtuslikud märgalad. Eestimaa Looduse Fond, raamat „Eesti märgalade 

inventeerimine 1997” (Paal, J. jt, Tartu 1999). 

6. Väärtuslikud ranna- ja luhaniidud. Eestimaa Looduse Fond, raamat „Eesti ranna- ja 

luhaniidud “ (Lutsar, L jt, Tallinn 1996). 

7. Allikad, karst jmt Geoloogia Instituut, „Ürglooduse raamat”. 

8. Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringud (Sindi, Tahkuranna, Paikuse, Pärnu, 

Varbla, Kihnu, Kilingi-Nõmme, Halinga, Audru, Vändra, Sauga, Lavassaare). 

9. Pärnu maakonna planeering. Pärnu Maavalitsus, 1998. 

10. Vene üheverstane kaart (1:42 000) 1895-1917. 

11. Eesti topograafiline kaart 1935-39 (1:50000). 

12. Majandite maakasutusplaanid nõukogude perioodist 1959-1989 (1:50 000 - 1:10 

000). 

13. NL-i topograafilised kaardid 1947-1990 (1: 100 000, 1:50000, 1:10000). 

14. Eesti baaskaart 1990-ndad (1:50 000), värviline, olemas digitaalne versioon. 

15. Eesti katastrikaart (1:10 000). 

16. Värvilised CIR-aerofotod 1990-ndatest aastatest (1:10 000) 

17. Pärnu maakonna planeeringu kultuur-ajaloolise kaardi ja looduskeskkonna kaardi 

andmebaas. 

 

 

 Kasutatud kirjandus 

1. Eesti sood. Valgus. Tallinn, 1988. 

2. Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kasutamine. Valgus. Tallinn, 1977. 

3. Eesti arhitektuuri ajalugu. ENSV Teaduste Akadeemia. Tallinn, 1965. 

4. Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse: strateegia ja tegevuskava. 

Keskkonnaministeerium, ÜRO Keskkonnaprogramm. EPMÜ Keskkonnakaitse 

Instituut. Tallinn-Tartu, 1999. 

5. Leibak, E., Lutsar L. (Toim.). Eesti ranna- ja luhaniidud. Estonian coastal and 

floodplain meadows. Kirjameeste Kirjastus. Tallinn, 1996. 

6. Raukas, A. (Toim.) Eesti Loodus. Valgus. Tallinn, 1995. 

7. Kukk, T., Kull, K. 1997. Puisniidud. Estonia Maritima 2/1997. Lääne-Eesti 

Saarestiku Biosfääri Kaitseala. 

8. Looduskaitse ja puhkus. ENSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon. 

Valgus. Tallinn, 1983. 

9. Heinsalu, Ü. Eesti NSV kopad. Valgus. Tallinn, 1987. 

10. Ikla, Häädemeeste, Uulu. Maalehe Raamat 2000. Tallinn. 

11. Loopmann, A. Eesti meresaarte nimestik. Eesti Keskkonnaministeerium. Tallinn, 

1996. 
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12. Eesti Loodus (ajakiri, Pärnumaa erinumber). Nr 10, 1977. 

13. Eesti maastikud. Eesti Raamat. Tallinn, 1984. 

14. Aaviksoo, K., Kadarik, H., Masing, V. Kaug- ja lähivõtted 30 Eesti soost. Tallinn, 

1997. lk 96. 

15. Ü/K Metsaprojekt. Eesti Metsakorralduskeskus, Pärnu Metsamajandi 

järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. 1989. lk 185. 

16. Sanare Kilingi-Nõmme Näidismetsamajandi hoolduspiirkonna looduskaitseobjek-

tid. I köide. Pärnu, 1991. 

17. Kuusk V. Pärnu rannaniitudel kaitstavate taimeliikide levik ja kaitset väärivate 

koosluste kasvualade säilimiseks vajalike alade piiritlemine. Lepingulise töö 

aruanne. Tartu, 1997. 

18. Laasimer, L. 1965. Eesti NSV taimkate. Valgus. Tallinn. 

19. Lilleleht, V. (Toim.) Eesti punane raamat. Eesti TA Looduskaitse Komisjon, 

Tartu, 1998.  

20. Eesti IV. Pärnumaa. Maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. (Toim. 

Tammekann A., Kõpp J., Kant E.) EKS. Tartu,1930. 

 

 

 Väärtuslike maastike määratlemine. Metoodika ja kogemused Viljandi 

maakonnas. Keskkonnaministeerium., Tallinn, 2001. 

Metoodikaga saab tutvuda Pärnu Maavalitsuse planeeringutalituse raamatukogus ja 

keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: 

http://www.envir.ee/planeeringud/metoodika.htm  

 

 

 


