
Ahto Kaasik ja Heiki Valk on koosta-

nud-toimetanud ning Pille Niine kau-

nilt kujundanud kogumiku LOODUS-

LIKUD PÜHAPAIGAD. VÄÄRTUSED 

JA KAITSE (Õpetatud Eesti Seltsi Toi-

metised 36). Kogumikuga mälestatakse 

kolm aastat tagasi 6. novembril autoõn-

netuses Tallinna–Tartu maanteel traa-

giliselt hukkunud Muinsuskaitseameti 

peadirektorit Agne Trummalit. Heiki 

Valk on öelnud, et raamatu lähtekohaks 

on 2005. aasta 17. märtsil Rahvusraa-

matukogus Maavalla Koja eestvõtmisel 

toimunud konverentsi Eesti ajalooli-

sed looduslikud pühapaigad eile, täna, 

homme ettekanded. See erakordne teos 

on ideelise lähtetekstina ühtmoodi va-

jalik nii loodus- kui kultuuriinimesele 

pärandkultuuri aegumatute püsiväär-

tuste mõistmiseks, kaitseks ja hoidmi-

seks. Väikese trükiarvu tõttu ei ole seda 

raamatut kahjuks vabamüügil, ja kui 

olekski, poleks seda jätkunud kõigile 

soovijaile. Seepärast lubatagu seda bib-

liograafi list haruldust tutvustades teha 

sellest pikemaid väljavõtteid. Esiletõsted 

on seejuures paevana tehtud.

Heiki Valk kirjutab saatesõnas: “See 

raamat kõneleb Eesti looduslikest pü-

hapaikadest – hiiekohtadest, pühapuu-

dest, ohvrikividest ja -allikatest. Samuti 

nende olukorrast ja tähendusest meie 

kultuuri- ja identiteediruumis nii mine-

vikus kui ka kaasajal.

Ehkki looduslikke pühakohti võib pi-

dada siinse põliskultuuri lahutamatuks 

osaks, on nende järkjärguline taandumi-

ne elavast kultuuripildist alanud ammu. 

Paljud neist hävitati võõraste isandate 

käsul juba mõisaajal; veelgi tõsisemat 

mõju avaldasid aga 19. sajandil toimu-

nud suured muutused maarahva väär-

tushinnangutes ja võõrdumine vanadest 

tõekspidamistest. Arvukatele pühapai-

kadele said nüüd saatuslikuks talunikest 

põllumehed, sageli ümberasujatest uus-

asukad – tavalised inimesed, kelle jaoks 

oli esmatähtis maast saadav tulu. Eelkõi-

ge majanduslikult mõtlevaid inimesi on 

leidunud läbi aegade. Suur hulk püha-

paiku hävis ka 20. sajandi teisel poolel 

maaparanduste ja ehitustööde tagajärjel 

ning kahjuks on pühakohad vahel prae-

gugi vaid takistuseks äriprojektide teos-

tamisel. 

Paljud looduslikud pühapaigad ei ole 

aga hävinud, vaid on lihtsalt unustusse 

langenud [...]. Vastukaaluks linnastumi-

sele ja tänapäevasele rahamaailmale on 

ühiskonnas selgesti olemas teistsugused 

– loodust, keskkonda ja traditsioone 

toetavad väärtushinnangud. Ehkki 

mitte enam samal viisil kui sajandite 

eest, vajatakse pühakohti ning teadmist 

nende kohta ka praegu. Inimesi, kelle 

jaoks on tähtis side looduse ja mineviku-

ga, leidub ühtviisi nii maal kui linnas.

Tuleb tõdeda, et riiklikul tasandil on 

looduslike pühapaikadega seotud prob-

leemid jäänud kõrvaliseks ühtviisi nii 

loodus- kui ka muinsuskaitse seisuko-

hast. Seda mitte ainult nõukogude aja 

vältel, vaid Eesti omariikluse aegadel-

gi.“
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riministeeriumi juurde Eesti loodusli-

ke pühapaikade riiklikku programmi 

ettevalmistav töörühm. H. Valk jätkab: 

“Seda rühma juhtis Muinsuskaitseameti 

noor peadirektor Agne Trummal, keda 

iseloomustas ühest küljest asjalikkus 

ja keskendumisvõime, teiselt poolt aga 

suur inimlik soojus ning soov ja võime 

mõista kõiki osapooli. Ja lisaks teadmi-

ne, et muinsuskaitse peaks hõlmama 

mitte ainult materiaalsete mälestiste, 

vaid ka vaimse pärandi ja kultuuritra-

ditsioonide kaitsmist.“ 

Agne Trummal rõhutas konverentsi 

avasõnas: “Meie ühiskond põhineb ja 

tugineb traditsioonidel: kommete, ta-

vade ja rituaalide võrgustikul. See raa-

mistik, milles toimime, tekitab meis 

uhkustunnet, paneb meid tundma end 

kindlalt ja turvaliselt, tajuma, et ole-

me omade keskel. See võrgustik algab 

kommetest, mida järgitakse pereringis, 

laienedes sellele, mis toimub lähemas 

kogukonnas. On rituaale, mida viivad 

läbi riigid, on päevi, mida tähistatakse 

ja tähtsustatakse riiklikul tasandil. Kui 

mõelda ainuüksi sellele, kui uhkelt või-

me öelda: meil on kombeks, et...

Kommete ja traditsioonide säilimine 

sattub tavaliselt löögi alla, kui ühiskond 

elab läbi tormilisi arenguetappe. Nii on 

ka meil Eestis üsna värskelt selja taha 

jäänud 1990. aastad. Sellisel perioodil 

iseloomustab ühiskonda üldiselt ma-

terialism, pragmatism, küünilisus, 

džungliseadused. Ja sellistel aegadel 

on alati pärand kõikides oma vor-

mides väga ohustatud. On ohustatud 

traditsioonide järjepidevus, kombestike 

säilimine ning elujõulisena püsimine. Ja 

kahtlemata eriti vaimne kultuuripärand, 

[...]. Ja tuleb tunnistada, et objektide 

kaitse on väga raske, kui on kadunud 

traditsioonid ja lugupidamine. Vana 

teadmist, et nii ei tehta, ei tekita ega 

reguleeri ei Vabariigi Valitsuse määrus-

tega ega Riigikogu poolt vastu võetud 

seadustega.  [...]

Arvan, et praegu on küllaltki üksmeel-

selt suudetud (hiite) programmi raames 

sätestada järgmised võimalikud tegevu-

sed, mis on vajalikud looduslike ajaloo-

liste pühapaikade teadvustamiseks, säi-

litamiseks, kaitseks, väärtustamiseks:

andmete kogumine, kõikide olemas-

olevate ja seni tuvastamata andme-

baaside kokkupanek;

neist andmetest tulenevate objekti-

de tuvastamine või lokaliseerimine 

maastikul, kaartide loomine;

töö avalikkuse ja omavalitsustega, et 

taas tekitada loomulikku reaktsiooni 

1)

2)

3)

inimestes: nii ei tehta;

kindlasti ka kogutud andmete ja in-

fopanga teaduslik analüüs, mis võiks 

päädida suurejoonelise kogumiku 

väljaandmisega ajaloolistest pühapai-

kadest Eestis läbi aegade.

Leian, et kõik need punktid on hea 

tahte ja fi nantside olemasolul täiesti 

teostatavad. [...] Eespool loetletud ees-

märkide saavutamiseks on esmalt hä-

davajalik kõigi teemaga tegelevate osa-

poolte koostöö, kõigi poolte hea tahe ja 

vastastikune arusaamine.“

Ahto Kaasik kirjutab oma pühapaika-

de tüüpe ja kaitset üksikasjalikult käsit-

leva tervikliku ülevaate sissejuhatuses: 

“Ajaloolised looduslikud pühapaigad 

on põlisrahva pärand – kultuuris süga-

valt tähenduslik nähtus. Pärandkultuur 

on aga eesti kultuuri osa ja moodustab 

ühtlasi selle aluse. Hiied, pühad allikad, 

kivid ja teised ajaloolised looduslikud 

pühapaigad seovad meie kui põlisrahva 

ajaloolist mälu, kohapärimust, pärimus-

likke tavasid, uskumusi, loodushoidlik-

ke väärtushinnanguid. Samuti hoiavad 

ja taasloovad need paigad kogukonna 

põlvkondadevahelist ühtsustunnet. 

Kaasaegses eesti kultuuris on sõna „hiis“ 

saanud märgiks, mis tähistab sügavat ja 

põlist pühadust. Nii ehk teisiti kuuluvad 

hiied jt ajaloolised looduslikud pühapai-

gad lahutamatult põlisrahvaks ja eestla-

seks olemise juurde, meie identiteeti. 

Seega on ajaloolised looduslikud püha-

paigad mitmetähenduslikud mälestised, 

milles on põimunud nii vaimse kui asi-

se kultuuri ja looduse minevikulised 

ning olevikulised väärtused.

Üleilmastumise surve rahvuskultuu-

rile ja rahvuslikule identiteedile suunab 

4)

üha enam otsima tähenduslikke seoseid 

enese ja oma põliskultuuri püsiväärtuste 

vahel. Pühapaikade hea käekäik on kaht-

lemata meie rahvuslik ühishuvi, mida 

toetavad rahvusvahelised dokumendid, 

nagu näiteks UNESCO vaimse kultuuri-

pärandi kaitse konventsioon. [...]

Püha mõiste on pärimuskultuuri ja 

pärandmaastiku lahutamatu osa. Põllud, 

niidud, karjamaad, kiigeplatsid, kalmed, 

hiied ja teised looduslikud pühapaigad 

moodustavad terviklikus pärandmaas-

tikus mustri, mis kordub talust tallu ja 

külast külla. Püha ja argise korrapä-

rane seos tagab rahva jätkusuutliku 

elulõime ajas ja ruumis. [...] Ajaloolist 

looduslikku pühapaika eristab mistahes 

muust paigast maastikul vaimne pä-

rand – paljude põlvkondade loomingu-

na sündinud ja arenenud vaimne ruum, 

mis muudab pühapaiga meie jaoks erili-

seks ja väärtuslikuks. [...]

Looduslikud pühapaigad hõlmavad 

looduslikke, kultuurilisi ja ühiskond-

likke väärtusi. Kultuurilised väärtused 

jagunevad asisteks (materiaalseteks) ja 

vaimseteks, ühiskondlikud väärtused 

aga usulisteks (religioosseteks), piir-

kondlikeks (regionaalseteks) ja kosuta-

vateks (rekreatiivseteks).“

Aare Kasemets käsitleb oma ulatus-

likus artiklis pühapaikade teemat õi-

gusloome ja omakultuuri seostes, riigi 

arengukavade ja seaduste rakendamise 

jätkusuutlikkuse eeldusi analüüsides. 

Alustuseks kirjutab ta: “Eesti esimene 

hiitekonverents ja looduslike pühapai-

kade arengukava algatus on isemoodi 

imed meie maa põlisrahva ajaloos. Aeg 

näitab, kas tõesti tekib ajalooline või-

malus vana loodushoidliku tavaõiguse 

ja noore tõlkekultuuril kasvanud rii-

giõiguse lepituseks.[...] Eesti Vabariigi 

põhiseaduses ja kultuuripoliitika alustes 

on rahva kultuuripärandi teadvustami-

ne ning järeltulevaile põlvedele hoid-

mine üks tuumikteemasid. Eesti riigi 

kultuuripoliitika põhialused lubavad, 

et riik “pöörab erilist tähelepanu teatud 

piirkondadele omaste ainulaadsete, eriti 

aga kadumisohus olevate kultuurinäh-

tuste säilitamisele“. [...] Üksikseadusi 

uurides näeme, et muinsuskaitsesea-

duse, looduskaitseseaduse, keskkonna-

mõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-

süsteemi seaduse ja planeerimisseaduse 

paragrahvides on loodus- ning kultuu-

ripärandi õigusliku kaitse võimalused 

olemas, kuid sellele vaatamata on vii-

masel viiel aastal kahjustatud mitmeid 

looduslikke pühapaiku ja teadlikult 

või teadmatult rikutud põlisrahva pä-

Ahto Kaasik Foto: Heiko Kruusi
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rimuskultuurile olulist tavaõigust (nt 

Paluküla hiiemägi, Rosma ristimännik, 

Panga hiis jt). [...] Nõnda on põlisrahva 

kultuuri- ja looduspärandi hoidmine 

kindlasti nii kultuuri-, haridus-, kesk-

konna-, sotsiaal- kui ka õiguspoliitika 

arendusteema.“

Autor tsiteerib Hando Runnelit: 

“Paljudele on kultuur mingi vaimne 

toodang, mida kirjanikud, näitlejad 

ja kunstnikud siis raamatute, teatri 

või televisiooni kaudu rahvamassidele 

lahkesti pakuvad. Ei ole. Kultuur on 

kõigepealt kodu, see on vaba inime-

se olemise, tegutsemise ja käitumise 

viis, mis tal oma kodus on.“ [...].

Aare Kasemets jätkab õigusloome ja 

omakultuuri valdkonnas: “Eesti on riik. 

Meie esivanemad jõudsid vähestena 

maailmas oma riigi loomiseni ja meie 

peaksime rahvana paremini teostama 

oma põhiseaduslikke õigusi ja kohus-

tusi, sh arendama riiki, mis peab taga-

ma eesti rahvuse ja kultuuri säilimise 

läbi aegade. Eesti õiguspoliitikas ja 

iseäranis kultuuri-, keskkonna- ja ha-

riduspoliitikas võiks tunduvalt rohkem 

kasutada selliseid põliskultuuri kapita-

le, nagu eestlaste õiglustunne, õpi- ja 

ühistegevushuvi, side esivanemate 

mälestuse, kodu ja loodusega. Kui 

kirjutatud õigus pole kooskõlas rahva 

ootuste, teadlikkuse, võimaluste ning 

arusaamaga õiglusest, siis ei kodune 

seadused rahva väärtushoiakutes ning 

käitumises, sest tavaõigus ja riigiõigus 

töötavad üksteisele vastu. See on riigi 

fi losoofi line rahva omakultuuri, inim-

õigusi ning demokraatia olemust lõi-

miv teema, sest iga rahva riiklikul ise-

seisvusel on nii kultuurilise, poliitilise, 

õigusliku, sotsiaalse kui majandusliku 

iseseisvuse mõõde.“

Eespool toodud mõttekatked raamatu 

esimesest neljast loost peaksid sisukor-

ra terviklikkust silmas pidades piisava 

selgusega esile tooma selle kogumiku 

erilise kultuuriloolise asendi. Raama-

tule annab olulise lisaväärtuse viidatud 

allikate ulatus ja põhjalikkus ning lisas 

toodud looduslike pühapaikade vald-

konna arengukava 2008–2012. Esitatu 

on tõsine väljakutse Vabariigi Valitsuse-

le, Riigikogule, mitmele ministeeriumi-

le ja kohalikele omavalitsustele, et ma-

jandusraskuste kiuste koondada võimu 

ja vaimu esindajaid esitatud arenguka-

va elluviimisse. Raamat vajab tingimata 

suure trükiarvuga kordustrükki.

KUNI KÜLA VEEL ELAB, ELAME 

MEIE KA.
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Itaalias 5.–8. novembrini toi-

munud rahvusvaheline mess 

Ecomondo on selle 58 miljoni 

elanikuga riigi tähtsaim kesk-

konnamess. Peateema oli ma-

terjalide taas- ja korduskasutus. 

Ecomondoga ühel ajal peeti 

taastuvenergiamessi KEY Ener-

gy ja romusõidukite käitlemise 

messi SALVE. Taaskasutuse 

teemal korraldati foorumeid, 

seminare ja töötubasid. Eco-

mondo 70 000 m2 suurusel näi-

tusalal tutvustas oma uusimaid 

tooteid või tehnoloogiaid enam 

kui tuhat peamiselt Itaalia ja muude 

Euroopa riikide ettevõtet. Sel aastal oli 

suurt tähelepanu pööratud Venemaale 

ja sellega piirnevatele riikidele (nn Rus-

sian front), mida peetakse keskkonna-

tehnoloogia potentsiaalseks turustus-

piirkonnaks. Messi külastas üle 64 000 

inimese, akrediteeritud ajakirjanikke 

oli 429.

Messihallides võtsid enda alla kõige 

suurema pinna jäätmeveokid ja -kon-

teinerid ning taaskasutamiseks vajali-

kud seadmed. Suurt tähelepanu pöörati 

romusõidukite ja vanarehvide käitlemi-

sele ning rehvipuru taaskasutusele (joo-

nis 1). Igal aastal tekib Itaalias enam kui 

1,5 mln romusõidukit. 

Torkas silma, et taaskasutustehno-

loogiaid hakatakse üha enam kasutama 

paljudes valdkondades. Ühe näitena 

võib nimetada Ecomondo raames toi-

munud trüki- ja printimismaterjalide 

taaskasutusfoorumit Ri3 (regenerate, 

refi ll, reuse – taasta, taastäida, taaska-

suta). Rõõmusõnum kõikidele kontori-

rottidele: printerikassettide täitmis- ja 

korduskasutusseadmete valik on suur. 

Näha võis seadmeid nii laserprinterite 

tahmakassettide kui ka tindiprinterite 

trükipeade uuendamiseks. Ajakohane 

tehnoloogia võimaldab kassette täita 

nii, et nende kvaliteet ei jää tutt-uue 

omale kuidagi alla. Brasiilia fi rma Parai 

pakkus tooneriuuendusseadet, mis kõi-

gepealt imes kassetist välja tolmu, pu-

hastas kasseti ning täitis ta vaakumi all 

uue tooneriga. Sama fi rma esitles tin-

diprinteri trükipeade uuendamissea-

det, milles trükipea kõigepealt pestakse 

ning seejärel täidetakse uue trükivede-

likuga (joonis 2). HP-trükipeadele on 

isegi välja töötatud originaalsed sead-

med trükipeas oleva tindikäsna asen-

damiseks, tänu millele trükipea tööiga 

pikeneb.  

Veekäitluse alal pakkusid huvi Sak-

sa fi rma Cleartec Water Management 

GmbH Cleartec-biokilepuhastid (täi-

disega aerotankid), milles biokile moo-

dustub sünteetilisele kangale. Kangas 

pingutatakse standardsetele raamidele, 

mille alaosas paiknevad peenmullõ-
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Joonis 1. Rehvipurust toodetud kõnnitee- ja 
mänguväljakukatted Fotod: Lauri Aasalo

Joonis 2. Tindiprinteri värvikassettide 
uuendamise seade. Kassett pestakse, 
selle käsn vahetatakse ning kassett 
täidetakse uue trükivedelikuga

messid


