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Looduslike pühapaikade teabetund 

Kaardil on kujutatud ligikaudu 840 hiielaadset pühapaika, mille kohta leidub ajaloolisi  

andmeid. Lisaks neile on teada paar tuhat üksikut püha puud, lätet jm looduslikke pühapaika. 

Tartus 15.11.2012 

Looduslike pühapaikade teabetund 

KAVAS 
 
10.05-10.30 Põlva kihelkonna looduslike pühapaikade uuringu tulemustest.  
Tiit Kaasik, Hiite Maja Sihtasutus  
 
10.30-10.55 Elanike hoiakud seoses looduslike pühapaikadega, avaliku 
arvamuse uuringu esitlus. Kalev Petti, OÜ Faktum & Ariko  
 
10.55-11.10 Vaheaeg  
 
11.10-11.35 Looduslike pühapaikade kaitse ja haldamise suunised, esitlus.  
Ave Anniste ja  Ahto Kaasik, Hiite Maja Sihtasutus  
 
11.35-12.00 Looduslike pühapaikadega seotud seadusemuudatuste eelnõu, 
kavandi tutvustus. Ahto Kaasik, Hiite Maja Sihtasutus  

Iidsete (püha)paikade kaitse ja 

haldamise suunised 

  
  

Ave Anniste, Ahto Kaasik 

Hiite Maja sihtasutus 

Juuru kihelkonna Iida urked on muistne pühapaik ja pelgukoht, mis 

on võetud loodus- ja muinsuskaitse alla ning avatud turistidele 

Looduslike pühapaikade teabetund Tartus 15.11.2012 

Suuniste koostamine 
   

 Projekt “Iidsed paigad kui 

ühtse identiteedi loojad 

Läänemere rannikul” 

(Ancient Cult Sites for 

Common Identity on the 

Baltic Sea Coast) 
 

 Koostajad: Riia, 

Kurzeme, Vidzeme ja 

Zemgale regioonid (LV), 

Gavleborgi maakonna 

muuseum (SE), Hiite 

Maja SA 
 

 Jutuks: usuliste 

toimingute ja müütiliste 

olenditega seotud paigad 

ja kalmed 

 Kuva: Hiiekivi Virumaal Tammealuse hiies 

Suuniste eesmärk 

  

 Olemasolevate väärtuste 

säilimine või edendamine 
 

 Pühapaikade 

teadmistepõhine haldamine 
 

 Kogukonna ja eestkostjate 

kaasamine 
 

 Valitud paikade avamine 

turismiks kindlatel tingimustel 

 
 

 

Kuva: Muhu Lalli Liukivi. Osad pühapaigad võivad  teatud  

tingimustel sobida avalikuks külastamiseks 

Suuniste ülesehitus 
  

 Pühapaikade olukord 
  

 Tüpoloogia 
 

 Uurimine 
 

 Kaitse 
• Looduskaitse 

• Muinsuskaitse 

• Tavaõiguslik kaitse 
 

 Kasutamine 
 

 Õiguskorraldus 
• Rahvusvahelised lepped 

• Siseriiklikud õigusaktid 

 

 Halduse korraldamine 

 

Eesti üks tuntumaid looduslikke pühapaiku on Pühajärv  

Otepää lähedal 
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Pühapaikade haldamine 

  

  

 

 Uuringud 
 

 Olukorra kirjeldamine 
 

 Halduse kavandamine 
 

 Turismipotentsiaali hindamine 
 

 Soovitusi pühapaikade turismi 

arendamiseks 
 

 Teavitamine 
 

 Turundus 

 
Kuva: Pühapaikade uuringud Saaremaal 

Tagaveres.  

Põhjalikud eeluuringud on eelduseks pühapaiga  

jätkusuutliku haldamise kavandamsel 

Olukorra kirjeldus 

 Asukoht 
 

 Looduslikud väärtused 
 

 Kultuuriväärtused 
 

 Eestkostjad 
 

 Maaomand 
 

 Maakasutus 
 

 Õiguslik seisund ja kaitse 

 

 
Kuva: Muhu Kallaste Silmaallika ümbruses kasvab  

rohkesti  orhideesid. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu  

hinnangul on  looduslikud pühapaigad inimkonna  

vanimad kaitsealad  ning on väärtuslikud  

elurikkuse allikad.  

Halduse kavandamine 

 Kas ja milliseid täiendavaid piiranguid tuleb kehtestada paiga loodus- ja  

 kultuuriväärtuste kaitseks? 
 

 Kas maa sihtotstarvet, planeeringuid jm kehtivaid õigusakte on tarvis muuta? 
 

 Millised on eestkostjate huvid, kavatsused ja tingimused pühapaiga haldamisel? 
 

 Millised on maaomaniku jt huvirühmade huvid, kavatsused ja tingimused  

 pühapaigaga seoses? 
 

 Kas seoses toimuva või kavandatava inimtegevusega on tarvis koostada  

 täiendavalt paiga geobotaaniline inventuur ning taimekoosluse arengu  

 prognoos? 
 

 Kas on tarvis koostada maa hooldkuskava (kõrvaliste rajatiste lammutamiseks, 

pühapaiga heakorrastamiseks, loodusliku taimekoosluse taastumise kiirenda-

miseks, pärimuslike rajatiste taastamiseks (nt aiad,väravad, lõkkekohad, kiiged 

jms)? 
 

 Otsustav sõnaõigus eestkostjatel. 

Turismipotentsiaali hindamine 

 

 Keskkonnataluvus (looduslik) 
 

 Keskkonnataluvus (kultuuriline) 
 

 Sotsiaalne taluvus (põlisrahvas ja 

usuvabadus) 
 

 Sotsiaalne taluvus (kogukond) 
 

 Halduslikud piirangud (riik ja omavalitsus) 
 

 Halduslikud piirangud (maaomanik) 
 

 Vaimne (tähenduslik) köitvus 
 

 Väline köitvus, sh vaadeldavus 
 

 Keskkonna köitvus 
 

 Juurdepääs 
 

 Asukoht teiste pühapaikade suhtes 
 

 Taristu 
Kallaste Silmaallikas on Muhu üks tuntumaid  

turismipaiku. Liigne külastuskoormus kahjustab seal nii  

haruldasi liike kui ka maapinda. 

Soovitusi pühapaikade turismi 

arendamiseks 

 

 Külastuskoormus 
 

 Algupärane keskkond 
 

 Tehisobjektid 
 

 Teavitamine 
 

 Turundus 

Kuva: loodus- ja muinsuskaitsealuse ohvrikivi  mõtlematu  

sildistamine on rikkunud pühapaiga ning reostab loodusmälestist 

Sihtrühmad – Läti uuring 
 

 Võimaliku külastaja kirjeldus: 
 

 Vanus: 26 – 45 

 Sissetulek: 300 – 400 EUR 

 Haridus: kõrgem 

 Eelistatud reisimisviis: 

loodusturism (teisena 

kultuuriturism) 

 Reisil toimuvad lisategevused: 

matkamine, looduses viibimine, 

rattasõit, linnaekskursioonid 

 Sõiduvahend: isiklik auto 

 Reisikaaslased: perekond 

 Reisimise sagedus: 2-3 korda 

aastas. Elku pärna Lätis Kurzemes külastab igal aastal rohkesti  

Inimesi. Kuva: Ain Raal 
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Sihtrühmad – Läti uuring 

 Pühapaigad kuuluvad tunnetuslikult kultuuri ja elustiili juurde (61%); 
 

 Iidsete tavadega pidudel ja esivanemate kombetalitlustel osalemine on 

omaette elamus (51%); 
 

 Pühapaigad on looduses liikujale huvitavad vahepeatused (45%); 
 

 Pühapaigad peavad huvi äratamiseks olema seotud põneva looga (mida 

räägivad kohalikud inimesed ja/või giid) (44%); 
 

 Pühapaikade külastamine kuulub laste kasvatamisega seotud 

tunnetuslike tegevuste juurde (38%); 
 

 Pühapaikade külastamine on isiklik ja tunnetuslikult ere vaimne 

kogemus, mis erineb teistest turismisihtkohtadest või –sündmustest 

(36%). 

Suunised ja lisateavet 
 

Suunised: 

http://hiis.ee/files/Suunised_ek.pdf 

 

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu juhend: 

http://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf 

 
 

Aitäh kuulamast! 

Ahto Kaasik 

Tel 56686892 

ahto@hiis.ee 

www.hiis.ee 

 

 

 

Kuva: Virumaa, Vihula hiis. Pühapaik on eelkõige põlisrahva väe- ja rahupaik 

Pühapaikade seaduseelnõu 

  
  

Ahto Kaasik 

Hiite Maja sihtasutus 
Ilumäe Hiieniinepuu Virumaal 

Looduslike pühapaikade teabetund Tartus 15.11.2012 

Taust 

 Pühapaikade riiklik 
arengukava näeb ette 
seadusemuudatused või 
eraldi seaduse, mis tagaks 
pühapaikade kaitse 
 

 Puudulik õiguskorraldus 
kahjustab pühapaiku, 
põhjustab ühiskonnas 
pingeid ja kohtuasju 
 

 

 

Ainulaadse Maardu sanglepa-hiie lageraided kooskõlastas  

seadustele viidates nii Keskkonna- kui ka Muinsuskaitseamet 

Õigusanalüüs –  

SA Keskkonnaõiguse Keskus 2011 

 
 

 Seadustes puudub 
loodusliku pühapaiga 
mõiste 
 

 Osad pühapaigad on 
kaitse all arheoloogia- 
ja/või loodusmälestisena 
 

 Kaitse alla pole võetud 
ühtegi looduslikku 
pühapaika kui sellist 
 

 Rikutakse usuvabaduse 
ja võrdse kohtlemise 
põhimõtteid 
 

 Looduslike pühapaikade 
ja nendega seotud 
vaimse pärandi säilimine 
ei ole tagatud 

 
 

Mahtra hiies tehti nõukogude ajal maaparandust ning Hiieallikas aeti  

betoontorusse. Praegu sõtkuvad selle ümbruses köhivad ning  

nahakasvajatest kubisevad noorloomad. Ilmne märk, et pühapaik ei sobi  

karjatamiseks. Maaomanikul on õigus teada, kus asuvad pühapaigad 

http://hiis.ee/files/Suunised_ek.pdf
http://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf
mailto:ahto@hiis.ee
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Kavandatud seadusemuudatused, 

muinsuskaitseseadus 

 Uus kinnismälestise liik – 

looduslik pühapaik 

(ajalooliste usuliste 

tõekspidamiste või 

tavadega seotud maismaa- 

või veeala) 
 

 Muinsuskaitsealad 

suurematele pühapaikadele 
 

 MK alla võetava pühapaiga 

kooskõlastamine LK ala 

valitsejaga 
 

 
Loodus- ja muinsuskaitsealust hiit räsivad eksitavad  

turismirajatised, maanteekraav, niitmine ja raiumine.  

Kuva: Kalme hiiemägi Adavere vallas 

Kavandatud seadusemuudatused, 

muinsuskaitseseadus 

 Täiendavad piirangud:  

- mootorsõidukite ja helivõimen-  

duse kasutamine; 

- spordivõistluste ja muude  

rahvakogunemiste korraldamine; 

- kalastamine, küttimine ja  

loodusandide varumine. 
 

 Tegevuste puhul, milleks  

looduslikus pühapaigas on  

nõutav Muinsuskaitseameti kirjalik  

luba, arvestab amet loa andmise  

otsustamisel muuhulgas vaimse  

kultuuripärandi kaitse vajadusega. 
 

Seadusemuudatus tagaks õiguse järgida püha- 

paigas ajaloolisi tavasid. Kuva: suvistemunade  

värvimne Virumaal Tammealuse hiies 

Kavandatud seadusemuudatused, 

muinsuskaitseseadus 

 Loodusliku pühapaiga  

asukoha avalikustamine  

massiteabevahendites on  

keelatud, kui see võib  

põhjustada ohtu looduslikule  

pühapaigale.  
 

 Teadaolevate suuremate  

pühapaikade muinsuskaitsealaks  

tunnistamine hiljemalt  

31.12.2023 
 

 

Pühapaiga asukoha varjamine võib olla vajalik selle  

eluslooduse, arheoloogilise pärandi või vaimse ruumi  

kaitsmiseks 

Kavandatud seadusemuudatused, 

looduskaitseseadus 

 Kaitsealade täiendav eesmärk:  

kultuuripärandi kaitse 
 

 Kui loodus- või maastiku- 

kaitsealal asub kultuuripärandi  

kaitse eesmärgil muinsuskaitse  

alla võetud objekt, on  

looduskaitseala kaitse-eesmärgiks  

ka looduskeskkonnaga seotud  

kultuuripärandi kaitsmine.“ 
 

 Kaitstavatele looduse  

üksikobjektidele on võimalik  

määrata sihtkaitsevöönd 
 

 

Looduskaitse alla kuuluv Mäesuitsu hiiepärn vajaks hädasti  

sihtkaitsevööndit 

Hiite kuvavõistlus 

 Ajaloolised looduslikud 

pühapaigad 
 

 Osales ~ 50 inimest vanuses 

16 – 80 a 
 

 ~ 220 ülesvõtet 14 maakonnast 
 

 Venemaa, Soome, Iirimaa, 

Suurbritannia, Norra ja Läti 

 

 Kuvavõistluse lehekülg: 

http://www.maavald.ee/kuvad/ 

 
 

 

Tamme-Lauri Tamm Urvastes. Kuva: Kalmer Lehepuu  

võistlustöö 2012 

Valmimas on dokumentaalfilm hiitest 
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Hiie väe tunnustamissündmus  

24.11. kl 13 Eesti Kirjandusmuuseumis 

 

 Hiite kuvavõistluse võitjate 

autasustamine 
 

 Hiiesõbralike ettevõtmiste 

tunnustamine 
 

 Aasta Hiie sõbra 

väljakuulutamine 

 
 

 

Aitäh kuulamast! 

Ahto Kaasik 

Tel 56686892 

ahto@hiis.ee 

Püha petäi Võrumaal Harglas. Kuva: Hendrik Relve 


