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Sissejuhatus 

 

Alates 19. sajandist, mil arheoloogia on olnud teaduslik distsipliin, on see inimestes äratanud 

suurt huvi. Avalik huvi on tingitud arheoloogilistest välitöödest, eelkõige arheoloogilistest 

kaevamistest, asjaolust, et arheoloogia toob maapinna alt nähtavale kadunud maailma (Kolen 

2009, 209). Sõnaga arheoloogiaga kangastub inimestele pilt kaevandist,  kühvlite ja 

pintslitega töötavatest arheoloogidest ning varasemate aegade inimtegevuse jälgedest. Leitud 

materjalide põhjal on võimalik rekonstrueerida sündmuste käiku ning kirjeldada varem elanud 

inimeste eluolu ja tegemisi. Kuigi arheoloogia erialast kaugete inimeste jaoks on eelkõige 

väljakaevamised töö, millega seostatakse arheoloogilisi välitöid, siis ei ole see sugugi nii.  

Oluliseks arheoloogiliseks välitöö vormiks on arheoloogiline luure, mille käigus otsitakse 

maastikul uusi muistiseid. Lisaks on oluline fakt, et informatsioon möödaniku kohta ei säili 

ainult maakamara all. Jäljed inimtegevusest jäävad ka maapinnale ja selliselt säilinud 

arheoloogilised objektid võivad osutuda üllatavalt informatiivseteks. Maastikul ringi liikudes 

saab infot inimasustuse ning varasema inimtegevuse kohta. Paljud arheoloogiamälestised on 

võetud riikliku kaitse alla ning neile tuleb tagada süsteemne järelevalve. Selleks, et ka 

järgnevad põlvkonnad saaksid vaadelda maastikul säilinud inimasustuse jälgi, on oluline 

säilitada ja kaitsta kõiki arheoloogiliselt huvipakkuvaid objekte ning piirkondi.  

 

Bakalaureusetöö peaeesmärgiks on muinsuskaitselise inspektsiooni meetodite selgitamine 

ning arheoloogiamälestiste inspekteerimise metoodilise juhendi koostamine Viru-Nigula valla 

kaitse all olevate arheoloogiamälestiste näitel. Juhend on peaasjalikult mõeldud 

Muinsuskaitseameti inspektoritele, kellel puudub arheoloogia-alane ettevalmistus, samuti on 

see abiks arheoloogiatudengitele nende esimestel inspektsioonidel. Oluliseks teeb teema kaks 

asjaolu: esiteks ei ole muinsuskaitselist inspektsiooni ja arheoloogilist luuret seni Eesti 

arheoloogiakirjanduses eraldi puudutatud ning teiseks puudub Muinsuskaitseametil 

hetkeseisuga metoodiline juhend arheoloogiamälestiste olukorra fikseerimiseks. Samas on 

Eestis riikliku kaitse all 6624 arheoloogiamälestist (Kultuurimälestistee riiklik register), mis 

vajavad pidevat inspekteerimist.  
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Eesmärgi saavutamiseks püüan anda töös vastused järgmistele küsimustele: 

(1) mis on muinsuskaitseline inspektsioon ja mis eristab antud tööd arheoloogilisest luurest? 

(2) miks on maastikud arheoloogilises vaatevinklis olulised ning miks just maastike muutusi 

on vajalik tajuda ja neist aru saada mõistmaks arheoloogilisi objekte? 

(3) kuidas erinevate välitööde tulemused kajastuvad tänapäeval muinsuskaitse all olevate 

mälestiste nimekirjas? 

(4) kuidas on varasemate arheoloogiliste luurete põhjal koostatud dokumentatsioon kasutatav 

Muinsuskaitseameti inspektori töös? 

 

Näitepiirkonnaks olen valinud Viru-Nigula valla eelkõige sellepärast, et antud kirjutise autor 

on Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor. Lisaks on Viru-Nigula vald  

arheoloogiliselt üks Lääne-Virumaa põnevamaid ning autori poolt kõige põhjalikumalt läbi 

töötatud piirkond Lääne-Virumaal. 

 

Bakalaureusetöö põhiallikateks on kultuurimälestiste riiklik register, peamiselt kasutatakse 

sealt Viru-Nigula valla arheoloogiamälestiste inspekteerimiste kirjeldusi. Valdav enamus 

Viru-Nigula valla arheoloogiamälestiste inspekteerimiste kirjeldustest on koostatud antud 

bakalaureusetöö autori poolt maastikul tehtud töö põhjal. Teisteks olulisteks allikateks on 

varasemate välitööde põhjal valminud materjalid: Jaan Jungi poolt läbi viidud „Esimene üle-

eestiline muististe registreerimine“, esimese Eesti Vabariigi aegsed „Kihelkonnakirjeldused“ 

ja 1970. aastate teisel poolel aset leidnud „Kolmas üle-eestiline kinnismuististe 

registreerimine“ ning selle töö tulemusena valminud arheoloogiamälestiste passid. Viru-

Nigula valla maastikulise ülevaate kirjeldamiseks on kasutatud Ivar Aroldi „Eesti maastikud“ 

ja Virumaa koguteoseid.  Kasutamist leiavad Valter Langi, Andres Tvauri ja Heikki Valgu 

artiklid kogumikust Eesti arheoloogia I.  

 

Ülesehituslikult jaguneb töö nelja peatükki. Esimeses peatükis tuleb juttu terminoloogiast, 

kus seletatakse lahti olulised terminid, mida töös kasutatakse (muistis, mälestis, 

arheoloogiline luure, muinsuskaitseline inspektsioon, kihelkonna kirjeldus, mälestise pass). 
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Lisaks kirjeldan esimeses peatükis maastikke ja nende muutumist ajas ning annan Viru-

Nigula valla näitel ülevaate arheoloogiamälestiste paiknemist mõjutavatest teguritest. Teine 

peatükk keskendub varasemate arheoloogiliste luurete kirjeldamisele Viru-Nigula vallas, 

andes historiograafilise ülevaate Eestis tehtud suurematest muististe registreerimistest ühe 

valla põhjal. Seal kirjeldan erinevatel aegadel aset leidnud välitöid, põhjalikuma vaatluse alla 

tulevad välitööde tulemused. Kolmas peatükk räägib Viru-Nigula valla 

arheoloogimälestistest, nende (muinsuskaitselisest) inspekteerimisest ning hetkeolukorrast. 

Viimane ehk neljas peatükk on bakalaureusetöö olulisim ja keskendub arheoloogimälestiste 

inspekteerimise metoodilisele juhendile, mille loomisel arvestan eelnevas kolmes peatükis 

kirjutatut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Maastikud ja arheoloogiamälestiste paiknemist mõjutavad tegurid   

 

Selles peatükis tuleb juttu kolmel teemal. Esmalt selgitan töös kasutatavat terminoloogiat. 

Mitmed mõisted omavad erialaspetsiifilist tähendust ning sellepärast on oluline need lahti 

seletada, et ka need lugejad, kes ei oma arheoloogia-alast haridust, mõistaksid vastavaid 

termineid. Seejärel käsitlen maastikke. Maastikest arusaamata on raske mõista mälestiste 

paiknemist. Peatükis annan ülevaate maastiku mõistest ning vastan küsimusele, miks antud 

teema on arheoloogilises ja muinsuskaitselises võtmes oluline. Pearõhk on faktil, et maastikud 

on  ajas pidevalt muutvad. Toon välja maastike muutuste tagamaad ning põhjused miks on 

nende muutuste mõistmine Muinsuskaitseameti inspektorile oluline. Lõpuks tuleb peatükis 

juttu arheoloogiamälestiste paiknemist mõjutavatest teguritest Vitu-Nigula vallas.  

 

1.1. Terminoloogia 

Selles peatükis tuleb juttu olulistest terminitest, mida töös kasutatakse.  

Muistis- muinasjäänus, arheoloogiliselt huvipakkuv objekt  

Mälestis- riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi, antud töös on käsitletud vaid 

arheoloogiamälestisi ehk kaitse alla olevaid kinnismuistiseid. 

Arheoloogiline luure- uute arheoloogiamuististe otsimine maastikul  

Muinsuskaitseline inspektsioon- riikliku kaitse all olevate mälestiste maastikul 

kontrollimine ning nende hetkeolukorra hindamine .   

Kihelkonnakirjeldus – teise üle-eestilise kinnismuististe registreerimise (1921-1924) 

tulemusena valminud käsikirjalised kirjeldused kihelkondades olevate muinasleidude kohata. 

Pikemalt tuleb kihelkonnakirjeldustest juttu peatükis 2.2.  

Muistise pass – muistisele koostatud kirjeldusleht, mis sisaldab infot objekti tüübi, asukoha ja 

olukorra kohta, samuti muistise asukohaskeeme ning fotosid objektist (1970 aastatd). 

Pikemalt tuleb muististe passidest juttu peatükis 2.3. 
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1.2. Maastikud 

Johannes Gabriel Granö järgi on  maastik  teatav maapinna osa, regionaalne üksus, mille 

elementideks on pinnavormid, veestik, taimkate ja inimasustus (Lang 2006, 295). 

Arheoloogiliseks maastikuks võib pidada looduskeskkonna ning inimtegevuse tagajärjel 

tekkinud maastikke (Anschunetz et al., 2001, 160). Gurly Vedru järgi on maastikke väga 

eriilmelisi ning nende mitmekesisus on suur: 1. puutumata loodusmaastikud (Eestis ei ole 

ilmselt puutumata loodusmaastiku võimalik leida), 2. inimeste poolt loodud agraarmaastikud, 

3. aegade jooksul kujunenud linnamaastikud (Vedru 2011, 19-20). Oluline on fakt, et maastik 

ei säili kunagi sellisena nagu see on jäänud pärast mingit sündmust või muutust. Maastikud 

muutuvad looduslike ja kultuuriliste tegurite koosmõjul (Stabbetorp & Sollund 2007, 463). 

Ka Tim Ingold rõhutab fakti, et maastikud on ajas muutuvad (Ingold 1993, 152). Stabbetrop ja 

Sollund toovad välja et maastike muutuste ja eriti muutuste intensiivsuse taga on erinevad 

ühiskonna tüübid. Nende liigituse järgi on kolme erinevat tüüpi ühiskondi: 1. Kütid-korilased,  

2. põlluharijad ja 3. tööstusühiskond. Küttide-korilaste aeg on inimkonna ajaloos väldanud 

kõige enam, kuid nende poolt tekitatud muutusi on kõige vähem ning neid on maastikul 

liikudes ka kõige raskem märgata. Olulise muutuse tõi kaasa viljelusmajandusele üleminek. 

Eesti alalt pärinevad esimesed maaviljeluse märgid kammkeraamika kultuuride ajast, vanim 

kaera õietolm pärineb umbkaudselt 4000. aastast eKr. (Kriiska & Tvauri 2002, 73). Suuremad 

muutused, mida on võimalik ka maastikel tänapäeval jälgida saavad alguse pronksiaja 

keskpaiku. Eriti rannikulähedastes piirkondades ilmuvad maapealse ehitusega kivikalmed, 

rajatakse esimesed maapealsete tunnustega põllusüsteemid, ehitatakse kindlustatuid asulaid 

(Lang 2007, 24). Valdav enamus Viru-Nigula vallas muinsuskaitse all olevates 

arheoloogiamälestistest pärineb just sellest ajast. Kõige ulatuslikumad muudatused maastike 

jaoks tõi kaasa tööstusühiskond. Suurtööstusele üleminek on paljud piirkonnad tundmatuseni 

muutnud. Eesti alal on eriti tugevad muutused toimunud Ida-Virumaa kaevanduspiirkondades. 

Ulatuslikud muudatused kahjustavad või hävitavad arheoloogiliselt huvitavad kohad ning 

nende piirkondade varasemad muutused. Tervikliku pildi kadumine teeb arheoloogile 

mineviku tõlgendamise oluliselt keerukamaks. Muinsuskaitseameti inspektori seisukohalt on 

muutunud maastikel raske arheoloogiamälestisi inspekteerida. Mälestised ei pruugi paikneda 

maastikul loogiliselt ning otsitav objekt ja objekti ümbrus võib olla tundmatuseni muutunud. 

Näitena sobib siinkohal tuua Koila külas asunud ohvriallikas (Joonis 1), mis on jäänud sügava 

kuivenduskraavi kõrvale. Allikale viitab looduslik süvend maa sees ning kohta on võimalik 

fikseerida suure männi järgi, mida on kirjeldatud mälestise passis (Noorlaid 30.09.2010, 

10740).   
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Maastike vaatlemisel ja tõlgendamisel tuleb arvestada ka asjaolu, kuidas inimene on näinud 

ja tajunud teda ümbritsevat. Tim Ingold toob oma artiklis „Temporality of the landscape“ 

välja kaks erinevat maastiku nägemise viisi. Ta kasutab mõisteid landscape ja taskscape. 

Mõistetest esimene iseloomustab tänapäevaseid võimalusi maastiku vaatlemisel: reaalselt 

väljas ringi liikumine, maastike vaatlemine erinevate kaartide, ortofotode ning erinevate 

tehniliste abivahendite abil. Võimalik on saada igakülgset informatsiooni vaadeldavast 

piirkonnast. Ingoldi poolt välja toodud teine mõiste taskscape iseloomustab maastiku 

vaadelduna inimese silmade kõrguselt ning nägemisulatuses. Selline lähenemine annab hea 

võimaluse kogeda maastike nii nagu neid nägid meid huvitavate muististe kaasaegsed (Ingold 

1993). Taskscape annab tänapäevasele maastiku nägemisele hea lisa mõõtme. Arheoloogi ja 

Muinsuskaitseameti inspektori seisukohalt saab parima tulemuse, kui ühendada mõlemad 

mõisted ühte tööprotsessi.   

 

Arheoloogid on huvitatud maastikest kui infoallikatest, kus on ladestunud teave varasemate 

ühiskondade kohta. (Turner 2006, 385). Muinsuskaitsjad on huvitatud, et 

arheoloogiamälestised ja nende ümbrus säiliks võimalikult muutumata kujul. Siin kohal on 

oluline asjaolu, et arheoloogid ning Muinsuskaitseamet ei ole ainsad, kes on maastikest 

huvitatud. Paljude eluvaldkondade inimesed tunnevad huvi maastike ning nende enda huvides 

ära kasutamise vastu, näiteks põllumehed, maastikuarhitektid, ärimehed, avalik üldsus, jne  

(Turner 2006,385). Pahatihti erinevad nägemused ja tuleviku visioonid põrkuvad. Inimene 

näeb ja tajub maastiku vastavalt oma soovidele ja nägemustele ning sellest tulenevalt tekivad 

huvide põrkumised (Turner 2006, 385). Enamasti tuleb mängu ka materiaalne huvi, 

soovitakse ehitada uusi elamurajoone, rajada teid, kaevandusi, muuta mõne territooriumi 

niiskusrežiimi. Igal eelpool mainitud grupil võib olla oma visioon, mida nad sooviksid mingil 

konkreetsel territooriumil ellu rakendada. Sellistes piirkondades võib leiduda ka kaitsealuseid 

arheoloogiamälestisi. Muutused maastikel on sageli siiski möödapääsmatud ning mõningatel 

juhtudel ka vajalikud. Seejuures on kõige olulisem, et erinevad huvigrupid aktsepteeriksid 

üksteise huve ning toimuks pidev suhtlus. Nii on võimalik leida lahendusi ning säilitada 

arheoloogiliselt tähtsad piirkonnad võimalikult muutumatuna. Muinsuskaitseameti inspektori 

töös tuleb tegeleda selliste olukordadega, kus arheoloogiamälestistele või mälestiste 
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kaitsevööndisse soovitakse paigaldada trasse, ehitada mõnd uut hoonet või mingil kolmandal 

põhjusel teha sissekaeveid ning muuta seeläbi mälestise ilmet.  

1.3. Arheoloogiamälestiste paiknemine maastikul Viru-Nigula valla näitel. 

Viru-Nigula vald asub Lääne-Virumaa kirde nurgas, piirneb idast Ida-Virumaaga, lõunast 

Sõmeru ja Rägavere vallaga, põhja jääb Läänemeri ning läänes külgneb Vihula ja Haljala 

vallaga. Maastikuliselt jääb Viru-Nigula vald viru lavamaa ehk Kirde-Eesti lavamaa 

maastikurajooni. Antud maastikurajoon on üldiselt kitsas, kuid väga vahelduva laiusega 

hõlmates endas Kirde-Eesti klindist kuni Alutaguse madalikuni ulatuva paese rannikumaa. 

Ida-lääne suunas ulatub see Narvast praktiliselt Harju maakonna piirini. Viru lavamaa 

maastikurajoon langeb suunal läänest itta, lavamaa kõrgeim osa jääb Vihula ümbrusesse 

(Arold 2005, 245). Viru lavamaa maastikulised eripärad on kujundanud rõhtkihilise paese 

aluspõhja maapinnalähedus, mandrijää valdavalt kulutav tegevus, Soome lahe klimaatiline 

mõju ning inimtegevus. Inimene on eriti suures osas  maastiku muutumist mõjutanud Ida-Viru 

maakonnas kaevanduspiirkondades. Pinnamoe iseloomulikumateks vormistikeks on kaljuse 

Põhja-Eesti klindi astangud ja lavamaad lavadeks tükeldavad loode-kagusihilised jõeorud 

ning looduslikud seljakud (Arold 2005,  245 -– 246). 

 

Klindi asukoht on mälestiste paiknemist maastikul tugevasti mõjutanud.  Viru lavamaa lääne 

osale on iseloomulik merest eemal asuv klint. Viru-Nigula valla põhja osas asub klint merest 

küllaltki kaugel, paiknedes Letipea poolsaare juures koguni 6 kilomeetrit vee piirist (Kont, 

1996, 33). Klindi ja praeguse rannajoone vahele jääb Viru-Nigula vallas ainult kaks 

kaitsealust mälestist: ohverdamiskoht „Taara tammik ja ohvrikivi „Elukivi“ (KRR- 

Kultuurimälestiste riiklik register, register.muinas.ee). Mitmed mälestised paiknevad klindi 

serval või selle vahetus läheduses, näitena sobivad siinkohal kivikalmed Kuura ja Iila külas 

(KRR 10680, 10675, 10674).  

 

Rabad on teine faktor, mis on mõjutanud mälestiste paiknemist. Viru lavamaast 14,8 % 

võtavad enda alla sood. Sood on tekkinud jääkulutusnõgudes asunud madalaveelistest 

järvedest. Enamik soid asub klindi pervealalt mõne kilomeetri kaugusel lõunas (Arold 2005, 

251). Suurematest märgaladest jäävad Viru-Nigula valda Varudi  ja Sämi raba. Mõlemad 

rabad on mõjutanud inimtegevust ning nendes piirkondades kaitse alused mälestised 
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puuduvad (KRR ). Jungi kirjeldusel on Varudi rabas kaks püha kohta (Jung 1910, 125), 

hilisemad autorid seda arvamust enam ei jaga. 

 

Mälestiste paiknemist on mõjutanud erinevad siseveekogud. Viru lavamaa veestikus 

moodustavad peaosa jõed, mis suubuvad Soome lahte (Arold 2005, 252). Jõgede 

nüüdisaegsed sängid on kujunenud ürgsemate jõgede orgudesse, millel olid ühtlasemaks 

erodeeritud pikiprofiilid. Seega ei ole jõgede lavamaalt laskudes suuri jugasid. See-eest on 

kärestikulise veevooluga sügavad orud (Järvekülg 2001, 437). Viru-Nigula valda jääb kolm 

jõge, nendeks on Pada, Kunda ja Selja jõgi (Järvekülg 2001, 427). Suur hulk kaitse all olevaid 

mälestisi on seotud Pada jõega. Neljast Viru-Nigula valla linnamäest kolm paiknevad Pada 

jõe ääres (KRR ).  Lavamaa tasandikuline pinnamood ei ole soodustanud suurte järvede teket 

ja säilimist. Maastikurajooni ainsaks suuremaks järveks on Uljaste järv, praeguse 

administratiivse jaotuse järgi jääb see Ida-Viru maakonda (Arold 2005, 252), ajalooliselt on 

kuulunud Viru-Nigula kihelkonda (Jung 1910, 126). 
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2.  Üle-eestilised kinnismuististe registreerimised ja nende tulemused  

 

Selles peatükis tuleb juttu Lääne-Virumaal varem läbi viidud arheoloogilistest välitöödest. 

Täpsemalt annan ülevaate kolmest suuremast muististe registreerimise lainest, analüüsin 

nende eesmärke ning toon välja muististe liigid, mida on antud ajal oluliseks  peetud. Samuti 

analüüsin välitööde tulemusi ehk koostatud materjale ja nende kasutatavust tänapäeval. 

Peatükist toon välja, millised varem avastatud arheoloogiamuistised on käesoleval hetkel 

Muinsuskaitse all. Kuna kaks esimest arheoloogiamuististe registreerimist lähtusid 

territoriaalselt Viru-Nigula kihelkonnast tuleb osaliselt juttu ka Viru-Nigula naaber valdadest. 

 

2.1. Esimene üle-eestiline muististe registreerimine 

Esimene kinnismuististe registreerimine leidis aset 19. saj lõpul. Enne, kui asun selle 

eesmärke ja tulemusi tutvustama annan Valter Langile (2006) tuginedes lühikese ülevaate 

toonasest Eesti arheoloogiast. Sel ajal tegelesid arheoloogiaga peaasjalikult baltisakslased. 

Nende tõlgenduste kohaselt elasid kohalikud elanikud pikka aega kiviajas ning siinsetele 

aladele saabunud  germaani hõimud tõid kaasa kiire arengu. 19. saj teisel poolel hakati seoses 

rahvusliku ärkamisajaga väärtustama eestlaste muinasaega. Tõlgendused läksid siinkohal teise 

äärmusesse, muistset vabadust hakati idealiseerima ja romantiseerima. Just sellises 

ajastukontekstis  toimus esimene üle-eestiline kinnismuististe  registreerimine. Antud töö taga 

seisis Abja kooliõpetaja Jaan Jung (1835   1900). Jungi eesmärgiks oli Eestis teadaolevate 

muinasjäänuste ülesmärkimine ja teabe koondamine ühte teosesse. Eeskuju kinnismuististe  

registreerimiseks sai Jung soome arheoloogilt Johan Reinhold Aspeliinilt. Kuna töö maht oli 

suur, ei saanud Jung seda üksinda läbi viia. Rahvaluule kogujate eeskujul  kasutas ta selleks 

korrespondentide abi. Vaatamata sellele, et Jung oma teooriat ei sõnastanud, saab  tema tööd 

lugedes aru, et muististe otsimise aluseks oli tal arusaam, et rahvalauludes, muistendites ja 

mütoloogias peegeldub eestlaste kunagine ajalugu (Lang 2006, 20). Ta on välja toonud, et 

temani on jõudnud väga palju „muinasjutulisi“ teateid, mis on seotud kirikute ehituste, vanade 

kalmete, ohvrikohtade, varemete ja lahingukohtadega (Jungi 1910, 3). Paljusid neist ei 

pidanud ta tõsiselt võetavateks viideteks reaalselt eksisteerivate muististe kohta. Samas toob 

Jung välja, et neid teateid ei tohi ka päris tähelepanuta jätta. Seda põhjusel, et tegemist on 

rahvaluulega, millel võib teatav tõepõhi all olla (Jung 1910, 3).  
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Enda ja oma korrespondentide töö tulemused on Jung kokku võtnud kolme köitelises teoses 

„Muinasaja teadus eestlaste maal“. Virumaa kirjeldused  asuvad  kolmandas osas,  see on 

välja antud pärast autori surma (Jung 1910). Viru-Nigula kihelkonnast on seal 59 kirjet. Ta 

käis ka ise Virumaal muististega tutvumas (Jung 1910, 1). Viru-Nigula kihelkonnas olid tema 

korrespondentideks mitmed kooliõpetaja: Joh. Sõster, August Krikmann (Malla külakooli 

õpetaja ), Otto Uhlberg, (Pada (Padaoru) külakooli õpetaja)  ning Ranna kõrtsimees R. Diener 

(Jung 1910, 7). Tema poolt kirjapandud kirjeldus on jagatud alapeatükkideks. Esmalt Jung on 

pikalt kirjeldanud Viru-Nigula kiriku ajalugu ja Maarja kabeli lugu. Tegemist on suures osas 

rahvapärimusega ning saja protsendilisele tõele ei pretendeeri. Seejärel tuleb kivi- ja 

pronksiaeg. Kolmas peatükk keskendub rauaajale. Viimases peatükis leiab kajastamist ainult 

üks muistis, selleks on Kunda Lammasmägi (Jung 1910, 123).   

 

Suurt tähelepanu on Jung pööranud kivikalmetele,  neid on tema kirjelduses 15 kindlat ning 

üks, mida ta arvab olevat kivikalme (Jung 1910, 126).  Vaid kolm neist on tänapäeval 

tuvastatavad. Nende kolmegi kohta ei saa päris kindlalt öelda, kas need on just Jungi silmas 

peetud kalmed. Ülejäänud on kas hävinud või ei ole neid võimalik kirjelduse põhjal kaardile 

kanda. Lisaks kivikalmetele on mainitud seitset matmisega seotud kohta, nendest seitsmest on 

tänapäeval muinsuskaitse all üks kalmistu „Kalmumännik“ (reg nr  10432), mis tänapäevase 

haldusjaotuse järgi asub Sõmeru valla territooriumil. 

 

Koguni üheteistkümnel juhul on Jung Viru-Nigula kihelkonnas kõnelnud linnamäest (Jung 

1910, 126). Praegusel hetkel on neist viis kaitse alused linnamäed, neli asuvad Viru-Nigula 

valla territooriumil ning Uljaste linnamägi jääb Rägavere valda (reg. nr 10378). Jung on 

kahelnud, kas „Kedrimägi“  ikka on linnamägi (Jung 1910, 126). Tegemist siiski  linnamäega, 

neemik on olnud ümbritsevast ära lõigatud madala valliga, valli koht on muust linnusealast 

kõrgem (reg nr 10679). Olen antud mälestist inspekteerimas käinud, eelpool mainitud vall on 

tänapäeval maastikul selgesti loetav (Noorlaid 12.11.2010, 10679).  Ülejäänud kuuest teatest 

kahte ta linnamäeks ei pea. Ühe puhul toob välja, et tegemist on kivikalmega, teise puhul 

põhjendus puudub (Jung 1910, 129-130).  Kolme puhul on Jung kahtleval seisukohal. Ta toob 

välja, et üks teade jõudis temani alles pärast Virumaal käimist, ühe teate kohta arvab ta, et 

tegemist võib olla Kunda linnamäega (linnusega „Keldrimägi“) ja ühte teadet peab ta pigem 

pelgupaigaks kui linnamäeks (Jung 1910, 129-130).  Ainult üks on selline kirjeldus, kus tema  
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arvates võiks olla linnamägi (Jung 1910, 129). Ta on silmas pidanud Pada teist linnamäge (reg 

nr 10828). „Linnamägi sealsamas (Pada esimese linnamäe juures), aga esimeset natuke maad 

lõuna pool, üle Narwa maantee Pada kõrtsi ees sügava oru sees. Hommiku poolt tasasest 

maast sügawa kraawi läbi ära on lahutatud, kus seespool kraawi mullast vall on“ (Jung 1910, 

129). 

 

Hiisi ning ohverdamisega seonduvaid kohti on välja toodud üksteist (Jung 1910, 127). Neist 

viis on tänapäeval kaitse all, ülejäänud on kas hävinud või ei ole neid kaitse vääriliseks 

hinnatud.  

 

Viimasena toob Jung välja juhuleiud, neist kirjeldab ta ainult kahte (Jung 1910, 128). 

Nendeks on Malla kloostri juurest leitud paekivist meesterahva pea ja Malla koolimaja juurest 

leitud mõned vask ja pronks rahad (Jung 1910, 133). 

 

Jungi objektide kirjeldused on suhteliselt pealiskaudsed, need ei anna muististest väga head 

ülevaadet. Kalmete puhul mainib ta reeglina, et tegemist on kohaga, kust on leitud inimluid 

ning esemeid. Kalmete suurust, kuju või kõrgust maapinnast on ta harva kirjeldanud. Jungi 

teksti põhjal teeb objektide tuvastamise keeruliseks tõsiasi, et ta on vahemaade määramisel 

teinud suuri vigu. Toon siinkohal vaid ühe näite: Keldrimäe ohvriallika asukoha kirjelduses 

on ta märkinud, et allikas asub 1.5 versta Malla mõisast (Jung 1910, 127). 1.5 versta on 

ligikaudu 1.6 km, kuid Keldrimäe ohvriallikas asub Malla mõisast umbkaudselt nelja 

kilomeetri kaugusel. Jung ei ole kasutanud meetermõõdustikku, vahemaad on märgitud 

verstades ning süldades. Muististe asukohakirjeldused lähtuvad tema aegsest teedevõrgust 

ning toonastest olulisematest maamärkidest.  Huvitava aspektina võib välja tuua, et ida ja 

lääne asemel on kasutatud hommiku ja õhtu poolt. Hoolimata mitmetest puudustest on Jungi 

kirjeldused siiski väärtuslikud. Tegemist on esimese süstemaatilise kinnismuististe üles 

tähendamisega. Tema kirjeldustest ilmneb, mida peeti 19. saj lõpul arheoloogiliselt olulisteks 

objektideks. Mitmete muististe olemasolu kohta, mis on juba toona olnud hävinenud, saab 

infot ainult Jungi kirjeldustest. Hilisematel autoritel neid enam kajastatud ei ole. Mitmeid 

Jungi poolt kirjeldatud objekte, mida hilisemates kirjeldustes ei ole, tuleks üle kontrollida. 

Siinkohal võib näitena välja tuua juba eelpool mainitud kaks püha kohta Varudi rabas. 
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2.2.  Teine üle-eestiline muististe registreerimine: Kihelkonnakirjeldused 

Pärast Vabadussõda avati Tartu Ülikool uuesti eestikeelse ja –meelsena. 1920. aastal rajati 

arheoloogia õppetool. Kuna Eestis professionaalseid arheolooge ei olnud kutsuti esimeseks 

arheoloogiaprofessoriks Aarne Michaël Tallgren Soomest. Tallgreni peamisteks töödeks 

Eestis kujunes arheoloogia õppe- ja uurimistöö käivitamine, üldistava teose kirjutamine Eesti 

arheoloogiast ning teise üle-eestilise muististe registreerimise organiseerimine (Lang 2006, 

21). Muististe kirjeldamise territoriaalseks aluseks valiti oma sobiva suuruse tõttu 

kihelkonnad. Eesti oli jaotatud 109-sse kihelkonda, lisaks olid alad ida pool Narva jõge ning 

neli valda Setumaal, kokku tuli seega 114 territoriaalset üksust (Laid 1997, 81). Tähtis oli, et 

kihelkonnad saaksid kirjeldatud võimalikult kiiresti. Kuna arheoloogia tudengeid ei olnud 

piisavalt palju kaasati teiste erialade üliõpilasi ning asjast huvitatuid. Töö läbiviijatele eraldas 

riik stipendiume (Lõugas & Selirand 1989, 34). Töö nägi ette teadaolevate muististe 

kohapealset kontrolli ja kirjeldamist igas kihelkonnas. Lisaks kirjandusest ja muudest 

allikatest hangitud teadete kontrollimisele pidid tudengid koguma rahvasuust teateid uutest 

võimalikest kinnismuististest ning leiukohtadest (Laid 1997, 81).  

 

Kirjeldused koostati  haridusministeeriumi rahalisel toel aastatel  1921–1924. Nõrkade 

tulemuste tõttu tuli mitmed kihelkonnad uuesti kirjeldada, seda tehti aastatel 1928 –1930 

(Lõugas & Selirand 1989, 35). Erik Laidi andmetel koguti teise üle-eestilise muististe 

registreerimise tulemusena 5447 lehekülge käsikirjalisi tekste (Laid 1997, 81), Vello Lõugase 

ja Jüri Seliranna andmeil oli tekste üle 6500 lehekülje (Lõugas & Selirand 1989, 35). 

Üksikute kihelkondade kirjelduse suurus kõigub kümnekonnast kuni paarisaja leheküljeni 

(Laid 1997, 82). Põhjusi miks tulemused nii erinevateks kujunesid on mitu; aeg kihelkondade 

kirjeldamiseks oli napp, toonased transpordi võimalused olid kehvad, tudengitele eraldatud 

stipendiumid tagasihoidlikud, lisaks langesid kirjeldusreisid suvisele ajale, mil põldudel 

olevaid muistiseid varjas vili või hein (Lõugas & Selirand 1989, 36). Toona ülekontrollitud 

teadetest osutusid muististeks vaid need, mis vaatluse tulemusena olid olemasolevad ja mida 

vastavalt tolleaegsetele teadmistele osati pidada muististeks (Lang 2006, 22). Peamiselt olid 

nendeks kalmed, linnamäed, hiiekohad ja kultusekivid. Paljud Jungi registreeritud kohad 

kustutati nimekirjadest, neid kas enam ei peetud muististeks või neid enam ei eksisteerinud 

(Lang 2006, 22). Kokkuvõtvalt oli teise muististe registreerimise tulemuseks kinnismuististe 
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arvu suur kasv. Tänu 1925. aastal vastu võetud muinsuskaitseseadusele hakati registreeritud 

kinnismuistiseid kaitsma ka riiklikult, antud seaduse jõustumise ajal võeti riikliku kaitse alla 

1163 muistist (Laid 1997, 82).  

 

Viru-Nigula kihelkonnas on kihelkonnakirjelduse koostanud 1922. aastal prl Määr. Tema 

välitööde tulemusel on valminud käsikirjaline töö. Oma kirjelduse on ta jaganud 

peatükkideks: 1) eespool on juhuleiud, siis 2) linnamäed, seejärel 3) kalmed ning viimasena 

on 4) ohverdamisega seotud muistised. Lisana on toodud muististe leviku kaart. Vaadates 

Viru-Nigula kihelkonna kirjeldust jääb mulje, et prl Määr ei ole olnud antud teemast väga 

huvitatud, ei ole ka teada mis eriala inimene prl Määr oli. Tema kirjeldused on väga 

napisõnalised, kohati jääb mulje, et kõiki objekte ei ole ta ise üle vaadanud. Kinnismälestised 

tuginevad  Jungi aegsetele teadetele, kirjeldusedki vastavad suurel määral Jungile. Näiteks 

sobib siia üks Määri kivikalme kirjeldus ja sama kalme kirjeldus Jungilt.  „Kivikalme Koila 

linnamäest natuke maad hommiku poole, teisel pool Pada jõge, kust inimese luid on välja 

tulnud“ (Määr 1922, 34). „Kiwikalme Koila linnamäest natuke maad hommiku poole, 

teinepool Pada jõge, kust inimese luid wälja on tulnud“ (Jung 1910, 126).  

 

Kokku on kirjeldatud 38 kinnismuistist ning 19 juhuleidu või juhuleiu kohta.  Suur osakaal on 

ohverdamisega seotud muististel (koguni 15 muistist), kivikalmeid on kirjeldatud täpselt sama 

palju (Määr 1922). Juhuleide on välja toodud oluliselt enam kui Jungil. Määr on mitmeid 

kalmeleide kirjeldanud juhuleidude all, Jung on neid samu leide puudutanud kivikalmete 

peatükis. Jung on kirjeldanud juba tema ajaks hävinud kalmet Viru-Nigula kalmistu juures 

kivikalmena (Jung 1910, 126), Määr on kirjeldanud esemeid, mis on samast kohast leitud kui 

kalmeleide, kivikalmest ta juttu ei tee (Määr 1922, 16). Ta on maininud nelja linnamäge, kõik 

on samad, mis Jungilgi. Pada linnamägedest on kihelkonnakirjelduses puudutatud vaid ühte, 

selleks on Pada I linnamägi (reg nr 10827). Nii kinnismuistised kui juhuleiud on osaliselt 

varustatud joonistega. Antud töö väärtus on madal, sest tegemist on põhimõtteliselt Jungi 

Viru-Nigula kihelkonna kirjelduse koopiaga. Negatiivse aspektina võib veel lisada, et Määr ei 

ole koostanud asukoha skeeme. Töö lõpus on küll kaart Viru-Nigula kihelkonnast, millele on 

märgitud kirjeldatud muistised, kuid antud kaardi järgi ei ole võimalik muistiseid maastikul 

tuvastada ega siduda kaasaegsete kaartidega. Muististe asukoha kirjeldused kattuvad Jungi 

poolt kirjapanduga. Nende põhjal objektide tuvastamine on keerukas. Vahemaade 
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määramiseks on Määr kohati kasutanud versta mõõdustikku, kohati terminit „natuke kuhugi 

poole“ (Määr 1922, 34). 

 

Eelpool on mainitud, et 1928 –1930 inspekteeriti kümmekond kihelkonda üle, sest varasemate 

kirjelduste tulemused jäid ebakvaliteetse tööjõu tõttu nõrgaks  (Laid 1997, 81). Kas just see 

on olnud põhjus, kuid 1932. aastal on koostatud Viru-Nigula valla kohta uued kirjeldused. 

Autoriks on härra V. Piir. Antud kirjeldus on oluliselt mahukam kui kümme aastat varem 

koostatud (Määr 1922), koosnedes 109 käsikirjalisest leheküljest. Lisaks on toodud trükitud 

kujul  Määri kihelkonnakirjeldus. Samuti on lisatud arheoloogia kabinetti tulnud kirjad, kus 

inimesed on teavitanud kabinetti  nende maal olevatest või nende poolt leitud muististest.  

 

Välitöödel käis Piir koos üliõpilase Erich Suurväljaga (Piir 1932, 2). Välitööde kirjelduses 

toob Piir välja, et kõige raskem oli määrata juhuleidude leiukohti, kalmete leidmine oli 

oluliselt kergem ning võrreldes Jungi ja Määri töödega nende arv ka suurenes (Piir 1932, 1-2). 

Kohalikega suhtlemise tegi raskeks mõningate inimeste suhtumine, mitmete jaoks oli oluline 

ainult rahapaja jutt ning mitmed kohalikud olid muutunud väga vaikseks, kui juttu tuli 

muinasleidudest (Piir 1932,1).  

 

Piir on oma kirjelduse jaganud peatükkideks, algul on välja toodud 1) kiviaegsed leiud, 

seejärel on 2) kronoloogilises järjekorras kirjeldatud rauaaegseid juhuleide ning kivikalmeid, 

eraldi peatükk on 3) vanadest matusepaikadest, tegemist on kalmetega, mis ei ole kivikalmed, 

kuid kust on leitud inimjäänuseid. 4) Hiite jaoks on koostatud eraldi peatükk, samuti 5) 

ohvrikivide ning 6) ohvrikohtade tarvis on oma peatükk, kirjeldus lõppeb 7) linnamägedega.  

 

Kivikalmeid on Piiri kirjelduses välja toodud 27 (Piir 1932), neist 14 kattuvad Jungi 

teadetega. Tänase päeva seisuga on neist teada ning kaitse all 11 kivikalmet (KRR). Piir on 

välja toonud, kirjeldanud ja kaardistanud ka kivikalmed, mis on lõhutud juba enne tema 

välitöid. Nende olemasolust ning lõhkumisest on ta kuulnud kohalikelt inimestelt. Lisaks 

kivikalmetele on kirjeldatud viite inimsäilmete leiukohta (Piir 1932), nendest kattub Jungi 

tööga kolm objekti. Viiest kirjeldatud  muistisest ei ole hetkel ükski kaitse all (KRR). 
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Ohverdamisega seotud objekte ning hiiekohti on Piiri andmetel Viru-Nigula kihelkonnas 

kaksteist, lisaks on ta kirjeldanud sama palju ohvrikive (Piir 1932). Nendest ohvrikividest 

enamus on lohukivid. Jungi kirjeldustega kattuvad kaheksa ohverdamisega seotud viidet ning 

kahe kivi viited (Piir 1932, 69-89). Praegu on Piiri mainitud objektidest kaitse all kuus 

ohvrikohta või allikat ning kuus ohvrikivi või lohukivi (KRR). 

 

Piiri tööst leiame viie linnamäe kirjeldused (Piir 1932), kõik need on mainitud ka Jungi töös. 

Samuti on kõik viis kaitse all (KRR). Kui kalmete alal tundub autor olevat vägagi vilunud, siis 

linnamägede juures on tunda mõningane ebakindlus. Tema väitel ei ole linnamäed Pada lõuna 

poolsem linnamägi, Uljaste linnamägi ning Kunda linnamägi. Kunda linnamäe puhul on 

tegemist Kanguristi külas asuva linnusega „Keldrimägi“. Antud linnamäest oli juttu peatükis 

2.1.  

 

Piiri poolt koostatud kirjeldus on informatiivsem ning mahukam kui Määr 

kihelkonnakirjeldus (1922). Muististe kohta on oluliselt rohkem infot väljatoodud. Objektide 

asukoha kirjeldused on täpsed, vahemaade määramiseks on Piir kasutanud 

meetermõõdustikku, samuti ei ole eksimused vahemaade määramisel nii suured kui Jungil ja 

Määril (Joonis 2). Muististe kirjeldustes on väljatoodud objektide suurused, maastikuline 

paiknemine ning toonane olukord. Samuti on mainitud muististe arv suurem. Valdavas 

enamuses on kirjelduste juurde lisatud käsitsi joonistatud muistise asukohaskeem 

Kuigi Piir on mitme linnamäe puhul kahelnud, kas tegemist on üldse muistisega, on objektide 

maastikulised kirjeldused väga detailsed ja põhjalikud. Linnamägede  kohta on autor 

koostanud põhjalikud joonised ja detailsed kaardid (Joonis 3). 

Piiri kirjelduses on juba ka lohukive välja toodud, tõsi, nimetatud on nad kõik ohvrikivideks - 

nii rahvapärimusega seotud kivid kui ka lohukivid. Väljatoodud kivide arv on siiski väike 

võrreldes kaitsealuste lohukivide arvuga tänapäeval Viru-Nigula vallas.  
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Piiri koostatud kihelkonna kirjeldus on tänapäevalgi hästi kasutatav, sest on küllaltki 

infomahukas ning asukohaskeemid on koostatud täpselt. Tööst saab teavet kalmete kohta, mis 

on hävinud juba enne Eesti Vabariiki ja ülevaate kirjeldatud muististe olukorrast aastal 1932. 

Võrreldes Jungi tööga on Piiri kirjeldused põhjalikumad ning tänu küllaltki täpsele 

kaardimaterjalile on nimetatud objektide asukohti hõlbus tuvastada.   

 

2.3. Kolmas üle-eestiline kinnismuististe registreerimine 

Pärast Eesti okupeerimist kuni 1960. aastateni ei tehtud aktiivseid välitöid uute muististe 

avastamiseks. 1960. aastate lõpus tuli kava koostada koguteos Nõukogude Liidu rahvaste 

ajaloo- ja arheoloogiamälestiste kohta, selle jaoks oli vaja ainest korjata ning kõik teadaolevad 

muistised välja selgitada. 1960.–1970. aastatel oli ülikooli lõpetanud noor põlvkond 

arheolooge, kes mõistsid uute muististe väljaselgitamise vajadust (Tvauri 2006, 259). Uute 

muististe otsimise vajaduse tingis ka põhjalik maastike ümberkujundamine, mis sai alguse 

juba 1950   1960. aastate vahetusel. Paraku algas aktiivne muististe otsimine 1967   1968. aasta 

paiku, mil paljud kinnismuistised olid aktiivse kivikoristuse tõttu juba hävinenud (Lõugas & 

Selirand 1989, 46). Arheoloogiamuististe otsimise eestvedajaks oli Vello Lõugas. Tööd 

alustati piirkondadest, mis olid jalgu jäämas või juba osaliselt jäänud ehitustegevusele või 

intensiivsele maaparandusele (eriti Kirde- ja Põhja-Eesti). Päästeti tuhandeid muistiseid, 

peamiselt oli tegemist asulakohtade, kalmete ja lohukividega (Tvauri 2006, 259). 

Ajavahemikul 1970    1985 avastati üle 3500 uue kinnismuistise (Lõugas & Selirand 1989, 

46). 

 

Viru-Nigula vallas on uusi muistiseid eriti aktiivselt otsitud 1970. aastate teisel poolel. 

Peamiselt käisid uuritavas piirkonnas järgmised arheoloogid: Toomas Tamla, Kaarel Jaanits, 

Tanel Moora ja Ain Lavi (vt arheoloogiamälestiste passid). Põhilisteks uuteks muististeks olid 

kivikalmed ning väga arvukalt lohukive. Samuti on hakati otsima ning registreerima 

asulakohti, varasematel registreerimistel neile tähelepanu ei pööratud. 

 

Kolmanda üle-eestilise muististe registreerimise tulemusena valmisid kinnismuististele passid. 

Passid sisaldavad infot muistise tüübi kohta, põhjalikku asukoha kirjeldust, ülevaadet muistise 

suuruse ja maastikulise paiknemise kohta, viidet muistise leidjale ja avastamisajale ning 
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muinsuskaitse alla võtmise aega, samuti konkreetsele muistisele mõeldud kaitse tingimusi. 

Analoogselt välitöödega on ka enamik Viru-Nigula valla arheoloogiamälestiste passe 

koostatud 1970. aastate teisel poole. Kõige produktiivsem on olnud Toomas Tamla, teised 

arheoloogid on mõnevõrra vähem passe koostanud. Kutsala küla kohta on passe teinud Tõnno 

Jonuks 1990. aastate teisel poolel.  

 

Muististe passid annavad objekti kohta põhjaliku ülevaate, kirjelduses on muistise kohta kõik 

oluline välja toodud. Asukoha kirjeldused lähtuvad nõukogudeaegsest haldusjaotusest, õnneks 

on dubleerivalt lisatud Eesti Vabariigi aegne haldusjaotuslik kirjeldus. Põhjalik 

kaardimaterjal, mis on passidele lisatud teeb muististe leidmise maastikul lihtsaks. Kolmanda 

üle-eestilise kinnismuististe registreerimise ajal on muistised ka üles pildistatud ning fotod on 

lisatud passidesse. Toonased fotod annavad võimaluse näha mälestisi ning maastikku nende 

ümber sellisena, nagu see oli ligi nelikümmend aastat tagasi. Selleaegsed fotod on tihti 

olulisel kohal mälestiste identifitseerimisel maastikul. Positiivse aspektina võib välja tuua, et 

valdav enamus Viru-Nigula valla arheoloogiamälestiste passidest on kättesaadaval 

digitaliseeritud kujul, paljud passid on sisestatud kultuurimälestiste riikliku registrisse. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kolmanda üle-eestilise kinnismuististe registreerimise tulemusena 

koostatud arheoloogiamälestiste passid on hindamatuks materjaliks nii arheoloogidele kui ka 

Muinsuskaitseameti inspektoritele.   
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3. Viru-Nigula valla arheoloogia ja muinsuskaitse 

 

Selles peatükis tuleb juttu muinsuskaitselisest inspektsioonist ning Viru-Nigula valla 

arheoloogiamälestistest. Toon välja, miks on muinsuskaitseline inspektsioon oluline ja kuidas 

seda läbi viia. Kuna sõna „inspektsioon“ on sageli kasutatud ka arheoloogilise luure kohta (ja 

mõlemas töös on sarnasusi), siis annan peatükis lühiülevaate ka arheoloogilise luure kohta.  

Arheoloogiamälestistest toon välja nende liigid ja käsitlen erinevaid probleeme, mis 

puudutavad muinsuskaitsealuseid arheoloogia objekte. Käesolev peatükk tugineb  välitöödele 

ja tähelepanekutele, mis ma olen teinud sügisel 2010 ja kevadel 2011 Muinsuskaitseameti 

Lääne-Virumaa vaneminspektorina. 

 

Arheoloogilises võtmes on Viru-Nigula vald üks Lääne-Virumaa huvitavamaid, seal on enim 

arheoloogiamälestisi riikliku kaitse all. Kultuurimälestiste riikliku registrisse on kantud 257 

arheoloogiamälestist (KRR). Enamik Viru-Nigula valla arheoloogiamälestistest on 

inspekteeritud 2010. aasta sügisel ning 2011. aasta kevadel antud kirjutise autori poolt (KRR). 

Viru-Nigula vallas  on esindatud erinevat liiki arheoloogiamälestised, enim on lohukive (139) 

ning kivikalmeid (87), leidub ka mitmeid asulakohti (12), linnamägesid (4), ohverdamisega 

seotud mälestisi (7), kalmistuid (3) lisaks on kaitse all muistseid põlde (2), rahvapärimusega 

seotud kive (kaitse all on 2 kivi, kuid need on üks ja sama kivi), kiviaja esemete leiukohti (1)  

(KRR).  

 

3.1. Muinsuskaitseline inspektsioon Viru-Nigula vallas 

Mälestiste inspekteerimine on Muinsuskaitse töös olulisel kohal ning seejuures on väga tähtis 

järjepidevus. Nii on võimalik korjata informatsiooni muistise olukorra kohta ning teha 

tähelepanekuid, kuidas tagada konkreetsele objektile parim võimalik kaitse. Objektil käimata 

ei ole võimalik seda tööd teha.  Muinsuskaitseline inspektsioon  on Kultuurimälestiste 

riiklikus registris kirjas olevate mälestiste maastikul kontrollimine ning nende olukorra 

hindamine. Arheoloogiline luure kujutab endast  uute muististe otsimist maastikul. Uute 

muististe otsimisel on peaasjalikult kaks põhjust. Ühel juhul on tegemist n.ö pääste 

olukorraga, kui hakatakse rajama uusi teid või ehitatakse suure mahulisi objekte. Sellises 

olukorras vaatavad arheoloogid huviorbiidis oleva piirkonna üle (Renfrew & Bahn 200, 72). 
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Eestis kehtib seadus, kui hakatakse tegema töid kinnisasjal, kust võidakse avastada seni 

teadmata kultuuriväärtusega leid, tuleb enne tööde alustamist teha uuringud 

(Muinsuskaitseseadus §  41/5). Teisel juhul on tegemist teadusliku huviga leida uusi 

muistiseid (Renfrew & Bahn 200, 72). 

 

Viru-Nigula vallas oli enne sügist 2010 palju  arheoloogiamälestisi inspekteerimata, 

sealjuures olid mitmed  üle vaatamata alates nende kaitse alla võtmise. Vahepeal on mitmed 

muistised kaduma läinud või hävinud, eriti puudutab see lohukive, mis on ilmselt 

maaparandusega ära koristatud. Siinkohal sobivad näideteks mitmed lohukivid Toomika, 

Pada, Pada Aruküla, Tüükri külast (Noorlaid 15.04.2011, 10812, 10825, 10859). Samuti on 

hävitanud mälestisi ehitustegevus. Näitkes Vasta külas on hiiglasliku hoonekompleksi ehituse 

käigus hävinenud lohukivi, valla andmetel on kivi omalt kohalt lükatud 1985. aastal 

kartulihoidla ehitamise käigus, kuhu kivi lükati ei ole teada (Raudvassar 01.06.2006, 10897). 

Teiseks näiteks sobib asulakoht Viru-Nigulas, asulakohale on nõukogude ajal ehitatud Viru-

Nigula vallamaja, suure tõenäosusega on intensiivne ehitustegevus mälestise suures osas 

hävitanud (Noorlaid 22.10.2010, 10916) (Joonis 4). Lisaks on ajaline distants muutnud 

olukorda maastikul, mälestised on kasvanud võssa, sageli on neile veetud põllukive.  

 

3.2. Eeltööd  

Edukaks  muinsuskaitseliseks inspektsiooniks (mälestiste ülevaatamiseks) tuleb teha eeltööd, 

1) tegeleda kultuurimälestiste riikliku registriga, 2) kaardimaterjaliga ja 3) mälestiste 

passidega. Kui mingis piirkonnas on muististe arv väga suur, nagu seda on Viru-Nigula 

vallas, on kõige efektiivsem valida välja mingi konkreetne piirkond. Sobilikuks 

territoriaalseks üksuseks suure mälestiste arvu puhul on küla, nii on lihtne segadust vältida. 

Alljärgnevalt annan nimetatud kolmest aspektist täpsema ülevaate. Lisaks leiavad kajastamist 

ajaloolised kaardid ning rahvapärimus, kust võib leida viiteid arheoloogiliselt huvi 

pakkuvatele objektidele.  

 

Kultuurimälestiste riiklik register – registrist saab eelinfo, milliseid mälestisi peab 

esmajärjekorras inspekteerida. Varasemad inspekteerimised näitavad, kas antud objekti on 

varem ülevaadatud ning kui on, siis saab teada milline olukord võib maastikul ees oodata. 
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Paljude mälestiste puhul on registrisse sisestatud konkreetse objekti pass. Samuti on mälestise 

aadress  ning omanikud on oluline teave, mida register sisaldab (KRR).  

 

Kaardimaterjal  – selleks, et maastikul oleks võimalik mälestisi leida tuleb kaasa võtta 

piirkonna kohta käiv kaart. Olen kasutanud maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendust 

(geoportaal.maaamet) ning huvipakkuva piirkonna kaardid välja printinud, nende järgi on 

mälestiste leidmine hõlbus. Dubleeriva materjalina olen kasutanud kolhoosiaegseid kaarte, 

kuhu on käsitsi peale märgitud toona teada olnud mälestised. Antud kaardid on koostatud 

1970 aastate teisel poolel, seega on neile kantud ka kolmanda üle-eestilise kinnismuististe 

registreerimise tulemused. Kolhoosikaartide abiga saab infot ka mälestiste kohta, mis on 

hävinud, või ei ole mingil põhjusel praegusel hetkel kaitse all. Selliseid mälestisi on mitmeid, 

näiteks Vasta külas asub lohukivi, mis on vanal kaardil olemas, pass on koostatud, kuid kaitse 

all ei ole (arheoloogiamälestise pass 381-K). Lisaks on kolhoosikaartidele kantud infot 

rahvapärimusega seonduvatest objektidest. Ajaloolistest kaartidest oli juttu I peatükis. 

 

Lisaks eelmainitud kaartidele on olemas ajaloolised kaardid, viimased on eeskätt vajalikud 

arheoloogilise luure puhul, kuid nende tundmine tuleb kasuks ka Muinsuskaitseameti 

inspektorile. Ühed vanimad kaardid, mis Eesti ala puudutavad on rootsiaegsed kaardid. Rootsi 

ajast on olemas nii sõjaväe kaardid kui katastrikaardid (Must 2000, 248). Arheoloogia 

seisukohalt on paremad katastrikaardid, Rootsiaegsed mõisakaardid on reeglina väga 

detailitihedad, sisaldades infot topograafiliste, juriidiliste ja majanduslike nähtuste kohta 

(Koppel 2002). Neile on peale kantud vetevõrk, sood, rabad ja toonane hoonestus. Lisaks 

talunimedele on sageli märgitud põldude ja heinamaade nimed (Must 2000, 255). 19. sajandi 

algusest on olulised talu- ja mõisakaardid. Kaardistamistööd olid kantud majanduslikust 

vajadusest, tarvis oli määratleda talupoja kohustused mõisa ees. Algul koostati kaardid 

Rootsi-aegsete kaartide eeskujul, kuid alates 19. sajandi teisest poolest asuti maid mõõdistama 

(Koppa 2006). Ilmselt on hilisematel 19. sajandi mõisakaartidel viiteid vanematele 

kohanimedele vähem, kui varasematel mõisakaartidel, mis baseerusid Rootsi-aegsetel 

kaartidel. 19. ja 20. sajandi vahetuse ajast pärineb topograafiline kaart (Joonis 5), mida 

tuntakse 1- verstase kaardi nime all (Koppa 2006). 
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Arheoloogia seisukohalt on oluline otsida toponüümseid koha nimesid, need võivad viidata 

muistisele. Kaardimaterjalist võib saada viiteid asulakohtadele, kalmetele, linnamägedele, 

ohverdamisega seonduvatele muististele. Erinevast ajast kaartide kombineerimisel on 

võimalik saada mitmekülgset lisateavet huvipakkuva piirkonna kohta. Võrdleva 

kaardimaterjali olemasolul on võimalik selgitada soovitavate objektide geograafilist täpsus 

(Koppel 2005).  Suurema tõenäosusega leiab Rootsi- ning Vene Keisririigi aegsetelt  

kaartidelt vihjeid kesk- ja uusaegsete muististe kohta. Varasemale asustusele on vähe viiteid 

ning kiviaja uurimisel ei ole eelmainitud kaartidest üldse kasu.  

 

Mälestiste passid  – mälestiste passides sisalduv info võib tulla kasuks mälestise leidmisel 

ning identifitseerimisel. Olukorras, kui mälestis on kaardile valesti märgitud võib saada 

objekti tuvastamisel abi passis olevast mälestise kirjeldusest. Passid sisaldavad täpseid 

kirjeldusi nii mälestise maastikulise paiknemise kui ka objekti enda kohta.  Näiteks on Vasta 

külas reg nr-ga 10905 lohukivi, mille kohta käiv kaart paigutas mälestise maastikul valele 

kohale. Lisaks on antud põllul väga palju kive, mis raskendas õige kivi lokaliseerimist. 

Siinkohal tuligi appi passis olev teave, mille abil oli võimalik mälestise asukoht täpselt 

tuvastada (Noorlaid 22.10.2010, 10905).  

 

Pärimus- Eestis säilisid paljud kirjakultuuri eelsed traditsioonid kuni 19. sajandini, kohati 

isegi 20. sajandi alguseni. Ajaline distants on Eestis arheoloogia uurimus perioodi ning 

rahvaluulekogude moodustumise vahel lühike.  Pärimusandmeid on Eestis uute muististe 

otsimisel pidevalt kasutatud, suur osa linnamägedest, rauaaegsetest kalmetest, hiitest, 

pühadest kividest ja allikatest on leitud tänu pärimusinfole. Rahvaluulearhiividest võib ka 

tänapäeval leida teavet uute seni teadmata muististe kohta.  Teadmine muististe kunagisest 

tähendusest püsib kohati veel praegugi, seda eriti Eesti äärealadel ning vanemate, enne Teist 

maailmasõda sündinud inimeste seas. Lühema ajalise distantsi tõttu on pärimuslikud teated 

kõige kasulikumad kesk- ja uusaegsete muististe puhul (Valk 2006).  
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3.3. Välitööd 

Inspektsiooni tähtsaim osa on välitöö maastikul, mille käigus tuleb vajalikud objektid üles 

otsida ja hinnata nende olukorda. Vajadusel vaadata, kuidas konkreetse mälestise kaitset 

efektiivsemaks saaks muuta. Oluline on hoida silmad ja meeled lahti uute potentsiaalsete 

muististe leidmise koha pealt. Kuna arheoloogia mälestised on väga eriilmelised, toon eraldi 

välja enim levinud muististe liikide inspekteerimine ja nende juures esineda võivad 

probleemid. 

 

Lohukivid on Viru-Nigula vallas enim levinud arheoloogiamälestised, mida on kokku 139 

(KRR).  Nende leidmine maastikul ei ole reeglina keeruline, kuigi esineb ka erandeid. Enim 

levinud probleemid kivide tuvastamisel on eksitused kaardil ning mälestised, mis paiknevad 

põllukivihunnikutes. Viimasel juhul on mitme kivi hulgast vaja välja selgitada kaitse all olev 

kivi. Näitena viimasele olukorrale sobib tuua Sõmeru valla Kaarli külast, kus põllunurka on 

kokku lükatud palju suuri kive, millest üks on kaitsealune lohukivi (Noorlaid 14.09.2010, 

10425 ) (Joonis 6).  

 

Mõõdult väiksemate kivide leidmine on keerulisem, eriti kui nad on madalad ja pinnasega  

kattunud. Tüükri külas asub lohukivi (reg nr 10882), mis on väike ja madal ning asub 

haritaval põllumaal. Kivi leidmise teeb raskeks aastaid mälestise ümbert niitmata hein ning 

pinnas, mis on kuhjunud kivi peale (Noorlaid 07.09.2010, 10882). Lohukivide 

inspekteerimisel on tähtis kontrollida lohkude olemasolu, kui kivil on ilmekad lohud ei ole 

probleeme. Mõnedel  kividel on lohud ebamäärased ning raskesti tajutavad. Tuleneda võib see 

murenenud kivi pinnast või ka väga madalatest lohkudest. Vasta külas on lohukivi (reg nr 

10913), mille pind on murenenud  ja tugevasti sammaldunud, seetõttu ei õnnestunud kivil 

lohke tuvastada. Arheoloogiamälestise passis oleva info ning kaardimaterjali järgi on siiski 

tegemist õige kiviga (Noorlaid 22.10.2010, 10913).  

 

Peamiseks probleemiks lohukivide puhul on nende hävimine või ümber paiknemine. Viru-

Nigula vallas on mitmed lohukivid, mis on Kultuurimälestiste riiklikus registris arvel, 

mälestistel on olemas passid, kuid maastikul neid enam ei ole. Mitu kivi olen ma leidnud 

põllukivi hunnikutest, mis asuvad arvel oleva mälestise asukoha vahetusläheduses. Pada külas 
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on kaks sellist lohukivi, kaardil on mälestised olemas, kuid maastikul enam ei eksisteeri, 

lähedal olevas põllukivi hunnikus on üks suur lohukivi, mis ei asu oma algsel kohal  

(Noorlaid 15.04.2011, 10812, 10813) (Joonis 7). Arheoloogiamälestise passi järgi peaksid 

olema kivid 10812 ja 10813 küllaltki väikese mõõdulised (Tamla 1978, 193-k), kuid põllukivi 

hunnikust leitu on oma mõõtmetelt suur kivi. Ilmselt on hunnikusse lükatud mõni seni 

teadmata muistis. Suure tõenäosusega leidub põldudel asuvates põllukivihunnikutes 

hulgaliselt seni teadmata lohukive.  

 

Teise probleemina võib välja tuua põlluharimise mälestise vahetus läheduses. Aegajalt  

minnakse mälestistele liiga lähedale. Lohukivide juures on see eelkõige täheldatav väikese 

mõõduliste kivide puhul. Probleem seisneb selles, et lähedalt harides võib ader puutuda kivi 

vastu ning selle liigutada omalt kohalt, teiseks võivad kivid kattuda pinnasega. Koila külas 

asub kasutusel oleval põllul lohukivi (Joonis 8) (reg nr 10729), tegemist on väikese mõõdulise 

kiviga. Põldu on küntud väga kivi lähedalt (Noorlaid 30.09.2010, 10729). 

 

Muinsuskaitseseadus kehtestab mälestisele kaitsevööndi 50 meetri ulatuses alates mälestise 

väliskontuurist, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti, ilma 

Muinsuskaitseameti loata on ka põlluharimine keelatud (Muinsuskaitseseadus § 25).  

Siinkohal ei ole siiski oluline põllutöid ära keelata, reeglina on põllud kasutusel olnud väga 

pikka aega. Harimiskeeld 50 meetri raadiuses ei tõhustaks lohukivide kaitset. 

  

Kolmanda suurema probleemina peab välja tooma mälestiste võsastumise ning mattumise 

põllukivide alla. Kaitse all olevat lohukivi juurde veetud põllukivid ja võsa suuremal määral 

ei kahjusta, küll rikuvad mälestise esteetilist väärtust. Võsa kasvab üldiselt väga paljude 

kivide juures ning vähe on mälestisi, mida korrapäraselt hooldatakse. Põllukivid võivad muuta 

mälestise tuvastamise keeruliseks.  

 

Kivikalmed on teiseks enim levinud mälestise liigiks Viru-Nigula vallas (kokku 87). 

Kivikalmete leidmine maastikul on reeglina suhteliselt lihtne, tegemist on silmatorkavate 

objektidega. Väga paljud kivikalmed on hiljem kasutusele võetud põllukivide ladustamise 
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kohana. Sageli on kivihunnikud nii suureks kuhjatud, et mälestist ennast ei ole võimalik 

visuaalsel vaatlusel tuvastada. Aasukalda külas on kasutusel oleval põllul kaks kivikalmet, 

mõlema mälestise peale on väga suures koguses põllukive veetud (Noorlaid 06.09.2010, 

10919, 10920) (Joonis 9). 

 

Rohked põllukivid kalmel raskendavad inspektori tööd, tehes mälestise lokaliseerimise ja 

kirjeldamise raskemaks. Positiivse aspektina võib välja tuua mälestist kaitsva aspekti. 

Põllukivid toimivad puhvrina mälestise ja väliskeskkonna vahel. Kasuks tuleb see praegusel 

ajal, mil on hoogustunud metalliotsijatega maastikul liikumise hobi. Viru-Nigula vallas ei ole 

ma täheldanud jälgi antud hobist.  Koila külas  olid kivikalme (reg nr 10710) kõrval  kahtlased 

sissekaeved (Noorlaid 30.09.2010, 10710) (Joonis 10), raske on väita, mis eesmärgil need 

sinna kaevatud olid.  Antud piirkonnas on hulgaliselt kivikalmeid, teistel mälestistel selliseid 

sissekaeveid ma ei täheldanud.  

 

Põlluharimine mälestisele liiga lähedalt on kivikalmete puhul suurem probleem kui 

lohukivide puhul. Paljudel kalmetel on servad „ära küntud“. Antud mure ei ole viimase aja 

nähtus, juba Jungi kirjeldustes on välja toodud, kuidas kündmisel on kivikalmest välja tulnud 

inimluid ning esemeid (Jung 1910). Analoogset infot leiab ka arheoloogiamälestiste passidest. 

Näitena võib tuua kivikalme Unukse külast (reg nr 10888), kalmet on aegade jooksul põllu 

harimisega tugevasti lõhutud, mistõttu tema servad on laugjad ja ebamäärased ning täpseid  

piirjooni on raske määrata (Tamla 1979, 371-k). Enamuses on  mälestist kahjustanud 

põllutööd  tehtud  kaugemas minevikus ning kalme „ära küntud“ servad on uuesti kamaraga 

kattunud. Siinkohal tuleb veelkord mainida kalmele veetud põllukive positiivsest aspektist, 

kivihunnikud kaitsevad mälestist liiga lähedalt harimise eest.  

 

Asulakohti on Viru-Nigula vallas 11 (KRR). Asulakohtade inspekteerimine erineb kahest eel 

kirjeldatud mälestise liigist. Erinevalt kivikalmetest ning lohukividest ei ole asulakohtadel 

maapealseid visuaalselt jälgitavaid tunnuseid. Põhiline aspekt, mida tuleb inspekteerimisel 

jälgida on ebaseaduslikud sissekaeved. Lähtuvalt Muinsuskaitseseadusest ei ole lubatud 

kinnismälestisel kaevetööd  ning maaharimine ilma Muinsuskaitseameti loata 

(Muinsuskaitseseadus § 24). Enamusel Viru-Nigula valla üheteistkümnel asulakohal on 
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tänapäevane asustus (KRR) (Joonis 11). Oluline on inimtegevusel silma peal hoida, sest 

mälestisel tehtav sissekaeve võib hävitada olulise informatsiooni. Muinsuskaitseseaduses 

kehtestatud kaevetööde keelu aspekt on siinkohal konkreetselt mõistetav. Enamus asulakohti 

on osaliselt kasutusel ka põllumaana (KRR) ning on seda olnud juba aasta kümneid kui mitte 

aasta sadu. Põllutööde keelamine ei oleks mälestise kaitse seisukohalt vajalik, see tekitaks 

suurel hulgal kasutult seisvat maad ning rahulolematust põllumeeste seas.  

 

Linnamägesid on Viru-Nigula vallas 4 (KRR). Antud muistise liiki on maastikul kerge 

tuvastada ning jälgida. Tegemist on maastikuliselt kõige silmatorkavamete 

arheoloogiamälestistega. Viru-Nigula valla neljast linnamäest kolme olukord on hea, 

probleemne on Koila linnamägi. Antud mälestisel on linnuse õuealale mitmeid erinevaid 

atraktsioone rajatud, seal leidub lastele mõeldud erinevaid turnimispuid, varjualuseid ning 

muud mälestist risustavat. Lisaks on üle linnuse vallide sõidetud ATV- laadse sõidukiga 

(Noorlaid 30.09.2010, 10738) (Joonis 12). 

 

Viru-Nigula valla linnamägedest parim on olukord Pada esimesel linnamäel (reg nr 10827). 

Mälestist on korrapäraselt hooldatud ning mulje on hea. Õrn võsastumise probleem siiski 

esineb, kuid see ei ole veel tõsine (Noorlaid 26.04.2011, 10827). Pada teisel linnamäel (reg nr 

10828) on olukord natuke kehvem, seda just võsa osas. Mälestisel oleks vaja kärpida võsa 

ning teha harvendusraiet. Võsa on hakanud levima juba linnuse õuealale, vallid on loetavad, 

kuid suvises roheluses küllaltki raskesti (Noorlaid 26.04.2011, 10828). Sama probleem on ka 

Viru-Nigula valla neljandal linnamäel Kanguristi külas asuval „Keldrimäel“ (Joonis 13). 

Linnamäe nõlvad on mattunud puudesse ning võsasse, samuti vohab tihe haavavõsa linnuse 

loode küljele kunstlikult kuhjatud vallil. Õueala on veel puhas, kuid olnud ilmselt juba paar 

viimast suve niitmata (Noorlaid 12.11.2010, 10679).  

 

Arheoloogiamälestiste võsastumine ning metsa kasvamine on suurimaks probleemiks just 

linnamägedel. Võsast saavad ühel hetkel suured puud, mis võivad tormiga murduda, sageli 

rebib torm puud maast välja koos juurtega. Selline juurimine võib kahjustada kultuurkihiti. 

Viimastel aastatel on Lääne-Virumaad laastanud mitmed tormid, millega on kaasnenud suures 

ulatuses metsa murdumist, seega on antud probleem küllaltki aktuaalne. Teise aspektina võib 
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välja tuua, et metsa kasvanud linnamäed ei ole maastikul silmatorkavad ja jälgitavad. Viimane 

probleem puudutab inimesi, kel on arheoloogia alane huvi linnamägede vastu. Metsastumine 

on suurenenud viimastel aastakümnetel, kui vaadata linnamägede või teiste 

arheoloogiamälestiste pilte, siis veel 1970 aastatel tehtud fotodel on maastikud oluliselt 

lagedamad (Viru-Nigula valla arheoloogiamälestiste passid).  

 

Ohverdamisega seotud mälestisi on Viru-Nigula vallas 9, nendeks on ohverdamiskohad, 

ohvriallikad ning 2 rahvapärimusega seotud kivi  (KRR). Sellist liiki mälestiste leidmine 

maastikul reeglina ei valmista raskusi. Pühadeks kohtadeks on enamasti valitud maastikuliselt 

eristuvad paigad. Siingi esineb erandeid, Iila külas on ohverdamiskoht „Hiiemägi“ (Joonis 

14), mälestis asub klindi serval. Tegemist on madala pikliku künkaga, mis on maastikul 

loetav, kuid ei ole  silmatorkav. Mainitud kohas muudab aastaid niitmata hein maastiku 

visuaalselt üheülbaliseks ning raskesti tajutavaks (Noorlaid 12.11.2010, 10680). 

 

Teise probleemina võib esile kerkida tundmatuseni muutunud maastik. Koila küla 

ohvriallikast „Lähtoru allikas“ (reg nr 10740)  oli juttu peatükis 1.2. Antud mälestisest on 

säilinud  maastikul visuaalselt eristatav koht, voolavat allikat seal suure kuivenduskraavi tõttu 

enam ei ole (Noorlaid 30.09.2010, 10740). Maaparandus on rikkunud teisigi Viru-Nigula 

valla ohverdamisega seonduvaid mälestisi. Võrkla külas on olnud ohverdamiskoht (Joonis 

15). 1970. aastate kolhoosikaardile on koht peale märgitud, tänasel päeval on antud kohas 

väga suur põllukivide hunnik. Ilmselt on ohverdamiskoht jäänud põllukivihunniku alla ning 

hävinenud (Noorlaid 15.04.2011, 10927). Maavalla koja järgi ei tohiks hiites ning teistes 

looduslikes pühapaikades raiuda puid ega võsa (maavallakoda. maavald.ee), see tekitaks aga 

mälestistele võsastumise probleemi.  

 

 

 



29 
 

 

4. Arheoloogiamälestiste inspekteerimise metoodiline juhend 

 

Käesolev peatükk puudutab kahte teemat: esmalt tuleb juttu arheoloogiamälestiste olukorra 

hindamisest, teiseks teemaks on  maastikul olles mälestise olukorra ja mälestist ümbritseva 

maastiku hindamine.  

 

4.1. Arheoloogiamälestiste olukorra hindamine 

Maastikul on mälestised erinevalt säilinud ning nende olukord võib olla väga erinev. Samuti 

võivad olla mälestiste juures toimunud muutused ning nende olukorda tuleb võrreldes eelmise 

inspekteerimisega ümberhinnata. Käesolevas peatükis on toodud tabel arheoloogiamälestiste 

olukorra hindamiseks, lisaks on antud tabel pikemalt lahti seletatud lähtuvalt mälestise liigist.  

 

 hea rahuldav halb kadunud hävinud 

lohukivi Kivi omal algsel 

kohal, lohud 

selgesti 

loetavad, 

ümbrus korras 

või ümbruses 

põllukive, 

kergelt puid, 

võsa 

Kivil lohud väga 

hägusad, ümbrus 

risustatud rohkete 

põllukividega, 

ulatuslik võsa, 

kivi maastikul 

väga raskesti 

leitav, haritud 

liiga lähedalt 

- Kivi ei ole omal 

kohal ega 

läheduses, 

võimalik, et kuskil 

lähedal asuvas 

põllukivihunnikus, 

sama, mis mälestis 

hävinud 

- 

kivikalme Kalme ja kalme 

kontuurid on 

maastikul 

selgesti 

loetavad, võsa ja 

põllukive vähe 

Kalme on 

maastikul loetav, 

kalmel on 

hulgaliselt 

põllukive või 

võsa, kalme ääri 

kergelt maha 

küntud. 

Kalme on täiesti 

mattunud 

põllukividesse 

või võssa, kalme 

servad tugevasti 

maha küntud, 

ebaseaduslikud 

sissekaeved 

- Kalme 

maapealsed 

osad on 

hävinud, vajalik 

arheoloogiline 

uuring edasise 

tegevuse ja 

kaitse kohta  

asulakoht Ebaseaduslikud 

sissekaeved 

Mälestisel on 

prügi, võsastunud, 

Suuremad 

kooskõlastamata 

- Suure mahulised 

kaevetööd 
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puuduvad, 

mälestis ei ole 

risustatud, 

kaasaegne 

asustus, 

põllumajandus  

üksikud 

võimalikud 

väikesemahulised 

sissekaeved 

kaevetööd 

mälestisel, 

üldine olukord 

väga halb, palju 

prügi  

praktiliselt terve 

mälestise 

ulatuses, samas 

mahus ehitus 

tegevus 

linnamägi Mälestis on 

hooldatud, võsa 

puudub, 

sissekaeveid ei 

ole, õue ala ei 

ole risustatud 

Mõningane võsa, 

niitmata, üksikud 

väikesemahulised 

kaeved, õue alal 

risustavad 

atraktsioonid 

Mälestis 

tugevasti võssa 

kasvanud, 

ebaseaduslikud 

kaevetööd, 

rikutud 

kultuurkiht, 

õueala tugevasti 

risustatud 

- - 

ohverdamisega 

seotud 

mälestised 

Mälestis 

maastikul 

selgelt 

tuvastatav, 

hooldatud, 

hävimisohtu ei 

ole 

Mälestisel võsa, 

ümbrus räämas, 

maastikul raskesti 

leitav. 

Mälestis 

rikutud, allika 

puhul- ei ole 

vett, 

ohverdamiskoht

- osaliselt ära 

küntud  

Ohvrikivi on omalt 

kohalt ära viidud, 

mälestis on 

põhimõtteliselt 

hävinud 

Ohverdamiskoht 

on maastikul 

kadunud, ei ole 

enam võimalik 

tuvastada, 

vajalik 

arheoloogiline 

uuring. 

Tabel 1. Arheoloogiamälestiste seisukorra hindamise tabel. 

 

Lohukivide puhul saab olukorda heaks hinnata, kui mälestis on oma algsel kohal. Tähtsaim 

aspekt antud mälestise liigi puhul on lohkude olemasolu, lohkude intensiivsus ning iseloom ei 

ole olulised mälestise seisundi määramisel. Kivide puhul ümbrus ei oma nii suurt tähtsust, kui 

mõne teise mälestise liigi puhul. Siiski on oluline vaadata ümbruse korrasolekut. Mälestise 

seisukord on veel hea, kui tema ümber on veetud põllukive ning kasvavad mõned puud või 

vähesel määral võsa. Mälestis on rahuldavas korras, kui lohud ei ole kivil loetavad 

mehaaniliste vigastuste tõttu: kivi on lõhutud või on kivi murenenud. Samuti tuleb 

seisukorraks märkida rahuldav, kui mälestise ümber on väga suurel hulga põllukive ja võsa, 

kivi leidmine risustava elemendi seest on raskendatud. Mälestisele liiga lähedale mindud 

põllutöö puhul tuleb samuti olukorraks märkida rahuldav. Lohukivide puhul on raske 

määratleda mälestise olukorda halb. Mälestis on kadunud, kui teda ei ole kaardile märgitud 
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kohas ega ka ümbruses. Sellisel juhul võib olla lohukivi sattunud mõnda lähedal asuvasse 

põllukivi hunnikusse. Siinkohal on kivide identifitseerimisel kasuks arheoloogiamälestiste 

passid. Kadunud lohukivi on samaväärne hävinud mälestisega.  

 

Kivikalme olukord on hea, kui mälestis on maastikul selgesti eristatav ja kalme kontuurid on 

loetavad. Oluline on vaadata ka mälestise ümbrust, vähesel määral põllukive ning mõningane 

võsa ei nõua veel mälestise seisundi ümberhindamist. Kui põllukivide ja võsa 

kontsentratsioon kalmel on suur, siis on mälestise olukord rahuldav. Sama seisund tuleb 

määrata, kui kivikalme on maastikul viletsasti loetav ja põlluharimisega on kalme servi 

vähesel määral „maha küntud“. Põllukivihunnikutesse ning võssa mattunud kivikalme 

olukord on halb, sellisel juhul ei ole kalme ega kalme kontuurid maastikul eristatavad. Halb 

on ka olukord, kui põllutöödega on mälestist tugevasti rikutud või kui kalmel on 

ebaseaduslikud sissekaeved. Hävinud kivikalmeks tuleb pidada mälestist, mille maapealsed 

konstruktsioonid on hävinenud. Sellises olukorras on vajalikud arheoloogilised uuringud, et 

kindlaks määrata edasised tegevused ja mälestise kaitse. 

 

Asulakohtade olukorra hindamine on keerulisem, kui teistel arheoloogiamälestistel. 

Asulakohad võtavad enda alla suure maa-ala ja nende jälgimine ning seetõttu ka nende 

seisundi hindamine on raskendatud. Olukord on hea, kui mälestisel puuduvad 

Muinsuskaitseametiga kooskõlastama sissekaeved ja mälestis ei ole risustatud. Kaasaegne 

asustus ning mälestise kasutamine põllumaana ei muuda asulakoha seisundit. Võsa ja 

olmeprügi olemasolul mälestisel tuleb olukord rahuldavaks hinnata. Siia loetelusse 

lisanduvad ka väikesemahulised Muinsuskaitseametiga kooskõlastama sissekaeved. Olukord 

mälestisel on halb, kui asulakoht on tugevasti risustatud prügiga või on toimunud ulatuslikud 

ebaseaduslikud pinnaseavamised. Hävinuks võib asulakohta pidada juhul kui kultuurkiht on 

praktiliselt terve mälestise ulatuses hävitatud. 

 

Linnamäe olukord on hea, kui puuduvad ebaseaduslikud sissekaeved ja pinnaseavamised. 

Siinkohal tuleb jälgida, ega üle linnuse vallide ei ole sõidetud erinevate mootorsõidukitega. 

Linnamägede puhul on oluline jälgida ka mälestise visuaalset olukorda. Mälestise seisukord 

hea eeldab, et linnamäelt niidetakse heina regulaarselt ning puudub võsa, mõningaste puude 
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olemasolu seisundit ei muuda. Olukord tuleb hinnata rahuldavaks kui linnuse vall ja õueala 

on kasvanud puudesse või võsastunud, samuti on näha, et heina ei ole aastatid niidetud. 

Üksikud väikesemahulised pinnaseavamised liigituvad samuti rahuldava seisundi alla. 

Siinkohal tuleb jälgida ka linnuse õueala risustavaid ebaseaduslike atraktsioone. Linnamägi 

on halvas seisukorras, kui vallid ja õueala on tugevasti võssa kasvanud, esinevad 

ebaseaduslikud pinnaseavamised, mille tulemusena on kultuurkiht ulatuslikult paljandunud.  

 

Ohverdamisega seotud mälestiste puhul on olukord hea, kui mälestised on maastikuliselt 

hõlpsasti leitavad ning nende ümbrus on teatud määral hooldatud. Samuti ei ole mälestise 

iseloomu rikkunud maaparandus (näiteks ei ole allikas maaparanduse tõttu kuivale jäänud). 

Kui mälestis on räämas ning võssa kasvanud ja selle tulemusel rakseti leitav maastikul tuleb 

seisund hinnata rahuldavaks. Maausuliste järgi ei tohiks hiites ning teistes looduslikes 

pühapaikades võsa ning puid raiuda. Antud muistise liigil on olukord halb, kui mälestist on 

rikkunud maaparandus, või mõned muud ulatuslikud ebaseaduslikud sissekaeved. Sama 

kehtib rohke olmeprügi kohta, mis risustab mälestise ümbrust. Hävinuks tuleb mälestis 

hinnata kui kohta ei ole võimalik maastikul tuvastada, sama kehtib kadunud ohvrikivide 

kohta. Sellisel juhul on vajalikud arheoloogilised uuringud, küsimusel, kas mälestisele 

kehtestatud kaitse on õigustatud. 

 

4.2. Kirjeldusleht 

Maastikul arheoloogiamälestis inspekteerides on mõttekas teha üleskirjutisi olukorra kohta, 

mis avaneb. Käesolevas peatükis on toodud kirjelduslehe näide. Välja on toodud olulisemad 

nüansid, mida Muinsuskaitseameti inspektor peaks arheoloogiamälestiste juures tähele 

panema. 

 

Asukohakirjeldus- kõige olulisem on selgeks teha, kas mälestis on kaardile kantud õigesti. 

Lühidalt kirja panna mälestise paiknemine kaasaegsete tähtsamate maamärkide suhtes 

(Mälestise paiknemine lähimast teest, hoonest, mõnest muust silma torkavast objektist).   
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Maastikukirjelduses välja tuua mälestise lähiümbruse maastikule olulised eripärad. 

Siinkohal on oluline ära märkida maakasutus objekti ümber. Nii on võimalik hinnata 

potentsiaalseid riske mälestisele. Kui kaitsealune objekt asub sööti kasvanud kasutuselt ära 

jäänud põllumaal, ei ohusta teda suure tõenäosusega lähiajal põllutööd. Samas kui mälestis 

asub viljapõllul, mis küntakse samal sügisel ülesse on reaalne oht, et künd võib ohustada 

mälestist. 

 

Objektikirjelduses tuleb välja tuua mälestise seisukord. Lohukivide puhul märkida 

mälestise sammaldumise aste, kivi suurus, lohkude esinemine. Samuti kirjeldada mälestise 

ümbrust, võsastumist ning põllukivide intensiivsust objekti vahetusläheduses. Sama tuua välja 

kivikalmete puhul. Kivikalmete juures tuleb kindlasti märkida mälestise ära tuntavus 

maastikul. Asulakohtade  juures on oluline märkida maakasutus mälestisel ja kirjeldada 

milline näeb objekt visuaalselt välja, oluline on jälgida kooskõlastamata kaevetöid ja 

varasemaid sissekaeveid. Linnamägede puhul tuleb vaadata metsastumist ja võsastumist, 

lisaks hinnata üldist heakorda nii vallidel kui ka linnuse õuealal. Linnuse valle tuleb vaadata, 

ega neid ei ole kasutatud erinevate mootorsõidukite radadena. Ohverdamisega Seotud 

mälestiste puhul üles märkida objekti üldine olukord, vaadata võsastumist ja heakorda. 

Allikate puhul üles märkida allika veerežiim. Hiite ja pühade kohtade juures kirja panna 

toimunud raied.  

 

Võimalike kahjustustena üles märkida ebaseaduslikud kaevetööd ja detektorirüüste. Siia alla 

kirja panna kõik tegevused, mis on mälestist kas juba kahjustanud või võivad seda teha 

tulevikus.  

 

Tähelepanekute ja märkmete alla sobib info, mis ei liigitu mujale. Kui mõnel kohalikul 

inimesel on antud muistise kohta mingit infot või ta teab legende, siis see teave sobiks siia 

kirja panna.  
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Kokkuvõte  

 

Arheoloogiliseks maastikuks võib pidada looduskeskkonna ning inimtegevuse tagajärjel 

tekkinud maastikke. Arheoloogide jaoks on maastikud kui infoallikad, kuhu on ladestunud 

teave varasemate inimühiskondade kohta. Samuti on erinevad maastikulised eripärad olnud 

määravaks mälestiste paiknemisel. Klindi, rabade ja jõgede paiknemine on olulised tegurid, 

mis on mõjutanud arheoloogiamuististe levikut Viru-Nigula vallas. Kuigi paljud inimesed 

soovivad, et arheoloogiamuistised ja maastikud nende ümber säiliksid muutumata kujul, ei ole 

see sageli võimalik. Erinevad huvid ning vajadused tingivad sageli maastike muutusi. Kõige 

olulisem on, et erinevad inimesed aktsepteeriksid teineteise huve ning toimuks pidev suhtlus. 

Nii on võimalik leida ühiseid lahendusi ning säilitada arheoloogiliselt tähtsad piirkonnad 

võimalikult muutumatuna. Muinsuskaitseameti inspektori töös tuleb tegeleda tihti selliste 

olukordadega, kus arheoloogiamälestistele või mälestiste kaitsevööndisse soovitakse 

paigaldada trasse, ehitada mõnd uut hoonet või mingil kolmandal põhjusel teha sissekaeveid 

ning muuta mälestise ilmet.  

 

Eestis on toimunud kolm laiahaardelist üle-eestilist kinnismuististe registreerimist. Esimene 

leidis aset 19. Saj. Toona oli muististe registreerimise eestvedajaks Abaja kooliõpetaja Jaan 

Jung.  Rahvaluule kogujate eeskujul  kasutas ta selleks korrespondentide abi. Jungi töö leidis 

aset ajal, mil rahvusliku ärkamisaja vaimus idealiseeriti ja romantiseeriti eestlaste muistset 

vabadust. Tema arusaam oli, et rahvalauludes, muistendites ja mütoloogias peegeldub 

eestlaste kunagine ajalugu. Jungi töö tulemusena valmis kolme köiteline teos „Muinasaja 

teadus eestlaste maal“. Viru-Nigula vallast on üles tähendatud 59 kirjet. Suurt tähelepanu on 

pööratud kivikalmetele ning ohverdamisega seotud muististele. Mitmed Jungi poolt 

kirjeldatud muistsed on tänapäeval Muinsuskaitse all. Tänapäeval ei ole antud töö väga hästi 

kasutatav, Jungi kirjeldused on pealiskaudsed ja asukoha kirjeldused on umbmäärased.  

 

Teine üle-eestiline kinnismuististe registreerimine toimus 1920. aastate algul.  Pärast Vabadus 

Sõda oli Tartu Ülikool taasavatud eesti keelse ja meelsena. Arheoloogiaprofessoriks kutsuti 

Aarne Michaël Tallgren Soomest. Tema peamisteks töödeks Eestis kujunes arheoloogia õppe- 

ja uurimistöö käivitamine, üldistava teose kirjutamine Eesti arheoloogiast ning teise üle-
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eestilise muististe registreerimise organiseerimine. Muististe kirjeldamise territoriaalseks 

aluseks valiti oma sobiva suuruse tõttu kihelkond. Tööde läbiviijateks olid tudengid. Viru-

Nigula kihelkonnas on kihelkonnakirjelduse koostanud 1922. aastal prl Määr. Tema välitööde 

tulemusel on valminud käsikirjaline töö. Antud töö on nõrk, tema kirjeldused on väga 

napisõnalised, kohati jääb mulje, et kõiki objekte ei ole ta ise üle vaadanud. Kinnismälestised 

tuginevad  Jungi aegsetele teadetele.  

 

1928 –1930 inspekteeriti kümmekond kihelkonda üle, sest varasemate kirjelduste tulemused 

jäid mitte kvaliteetse tööjõu puudumisel nõrgaks. 1932. aastal on koostatud Viru-Nigula valla 

kohta uued kirjeldused. Autoriks on härra V. Piir. Antud kirjeldus on oluliselt informatiivsem 

ja mahukam kui kümme aastat varem koostatud Määri kihelkonnakirjeldus. Objektide kohta 

on korralikud kirjeldused, asukohaskeemid ja välja on toodud muististe toonane olukord. 

Antud töö on ka tänapäeval hästi kasutatav materjal. 

 

Pärast Eesti okupeerimist kuni 1960. aastateni ei tehtud aktiivseid välitöid uute muististe 

avastamiseks. 1960.–1970. aastatel oli ülikooli lõpetanud noor põlvkond arheolooge, kes 

mõistsid uute muististe väljaselgitamise vajadust. Uute muististe otsimise vajaduse tingis ka 

põhjalik maastike ümberkujundamine, mis sai alguse juba 1950   1960. aastate vahetusel. 

Arheoloogiamuististe otsimise eestvedajaks oli Vello Lõugas. Avastati tuhandeid uusi 

muistiseid, peamiselt oli tegemist asulakohtade, kalmete ja lohukividega. Viru-Nigula vallas 

on uusi muistiseid eriti aktiivselt otsitud 1970. aastate teisel poolel. Suur osa Viru-Nigula 

valla Muinsuskaitse alustest arheoloogiamälestistest on avastatud 1970. aastatel. Kolmanda 

üle-eestilise muististe registreerimise tulemusena valmisid kinnismuististele passid. Passid 

sisaldavad infot muistise tüübi kohta, põhjalikku asukoha kirjeldust, ülevaadet muistise 

suuruse ja maastikulise paiknemise kohta. Muististe passid on hindamatuks materjaliks nii 

arheoloogidele kui ka Muinsuskaitseameti inspektoritele. 

 

Mälestiste inspekteerimine on Muinsuskaitse töös olulisel kohal. Inspekteerimisega on 

võimalik korjata informatsiooni muistise olukorra kohta ning teha tähelepanekuid, kuidas 

tagada konkreetsele objektile parim võimalik kaitse. Muinsuskaitseline inspektsioon on 

Kultuurimälestiste riiklikus registris kirjas olevate mälestiste maastikul kontrollimine ning 



36 
 

nende olukorra hindamine. Sõna inspektsioon on sageli valesti kasutatud ka arheoloogilise 

luure kohta. Kuigi mõlemas töös on palju analoogseid tööprotsesse on siiski tegemist 

põhimõtteliselt erinevate töödega. Arheoloogiline luure kujutab endast  uute muististe otsimist 

maastikul. 

 

Arheoloogilises võtmes on Viru-Nigula vald üks Lääne-Virumaa huvitavamaid, seal on enim 

arheoloogiamälestisi arvel. Kultuurimälestiste riikliku registrisse on kantud 257 

arheoloogiamälestist. Enim on lohukive (139) ning kivikalmeid (87), leidub ka mitmeid 

asulakohti (12), linnamägesid (4), ohverdamisega seotud mälestisi (7), kalmistuid (3) lisaks 

on kaitse all muistseid põlde (2), rahvapärimusega seotud kive (kaitse all on 2 kivi, kuid need 

on üks ja sama kivi), kiviaja esemete leiukohti (1). Enne sügist 2010 olid paljud Viru-Nigula 

valla arheoloogiamälestised pikka aega inspekteerimata olnud. Vahepeal on mitmed muistised 

kaduma läinud või hävinud, eriti puudutab see lohukive.  Edukaks  muinsuskaitseliseks 

inspektsiooniks (mälestiste ülevaatamiseks) tuleb teha eeltööd, 1) tegeleda Kultuurimälestiste 

riikliku registriga, 2) kaardimaterjaliga ja 3) mälestiste passidega. Inspektsiooni tähtsaim osa 

on välitööd maastikul, mille käigus tuleb vajalikud objektid üles otsida ja hinnata nende 

olukorda. Vajadusel vaadata, kuidas konkreetse mälestise kaitset efektiivsemaks saaks muuta. 

Oluline on hoida silmad ja meeled lahti uute potentsiaalsete muististe leidmise koha pealt. 

Tänase päeva seisuga on valdav enamus Viru-Nigula valla arheoloogiamälestisi 

inspekteeritud käesoleva kirjutise autori poolt sügisel 2010 ja kevadel 2011.  

 

Käesoleva töö tulemusena valmis arheoloogiamälestiste inspekteerimise metoodiline juhend. 

Antud juhend on peaasjalikult mõeldud Muinsuskaitseameti inspektoritele, kellel puudub 

arheoloogia alane ettevalmistus ning ilmselt on see abiks ka arheoloogiatudengitele nende 

esimestel inspektsioonidel. Metoodiline juhend sisaldab tabelit, kus on välja toodud Viru-

Nigula vallale iseloomulikud arheoloogiamälestised, ning kirjelduslehte arheoloogiamälestiste 

seisukorra hindamiseks ja inspektsiooniaruande koostamiseks. Nii tabelit kui kirjelduslehte on 

võimalik tulevikus täiustada, et seda saaks edukalt rakendada ka teistes Eesti piirkondades. 
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Summary - Inspection of arghaelogical national monuments in Viru-Nigula 

county example 

 

Archaeological landscapes have evolved as a result of natural and human activities. For 

archaeologists landscapes are important sources of information where knowledge of past 

societies lay. Location of monuments is conditioned by landscapes. Klint, swamps and rivers 

are the most important landscape forms that have influenced the situation of monuments in 

Viru-Nigula county. Many people would like monuments and landscape around them to stay 

as they are but, unfortunately, it is not always possible. Different interests and needs cause 

changes to landscapes. It is important that different people accept each other’s interests. That 

is the only possible way to find solutions and keep archeologically important regions intact. 

The inspectors of the National Heritage Board often have to deal with the situations where 

new pipelines or constructions go through monuments or archaeological sites.  

In Estonia there have been three Estonian-wide inventory and registration of archaeological 

sites. The first one took place at the end of 19th century. The initiator of this campaign was 

the schoolteacher Jaan Jung. His work was carried out with the help of many local 

correspondents. An example how to carry out such an inventory was set by the Estonian 

folklorists. Keyword of the context where Jung operated is the national-romantic atmosphere 

of national awakening.  Jung thought that the history of the Estonians was reflected in their 

folk songs, tales and mythology.  As a result of fieldworks Jung compiled a three-volume 

book: „Muinasaja teadus eestlaste maal“. In his book Jung mentions 59 monuments in Viru-

Nigula county. The majority of them are stone graves and places of sacrifice. Nowadays his 

work is not much of use because the characterizations of monuments are scanty.  

The second Estonian-wide inventory and registration of archaeological sites took place in the 

early 1920s. After the war of independence the University of Tartu was reopened in 1919, 

now as an Estonian university. As there were no professional archaeologists in Estonia at that 

time, the university had to look abroad for professors. A suitable person was found from 

Finland. His name was Aarne Michael Tallgren. Tallgren´s three main achievements were the 

research together with his young students, organization of the second Estonian-wide inventory 

and registration of archaeological sites, and the composition of a general investigation of 

Estonian prehistory. The second Estonian-wide inventory and registration of archaeological 

sites was carried out by students. In 1922 Viru-Nigula county was investigated by Miss Määr. 
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As a result of her fieldworks a manuscript was issued, but this work is weak and 

characterizations of monuments are very scanty. In addition, it seems that she has not 

investigated the monuments by herself as the monuments described are almost the same as 

those mentioned by Jung.  

During 1928-1932 about 10 counties were re-inspected. In 1932 a new research by Mister Piir 

in Viru-Nigula county was carried out. Piir´s research is more capacious and more substantial 

than that of Miss Määr. It contains thorough monument descriptions and understandable 

position maps.  

Before 1960s almost no fieldwork was conducted in order to identify new monuments. The 

generation of young archaeologists who had graduated from the university during the 1960 – 

1970s quickly understood the necessity of active search of monuments in the landscape. There 

was a need to save monuments from the large-scale land improvement. The leader of this 

active search of archaeological monuments was Vello Lõugas. Thousands of new monuments 

were found, the majority of which were settlement sites, graves and cup-marked stones. In 

Viru-Nigula county fieldworks were mostly carried out in the late 1970s. As a result of the 

third Estonian-wide inventory and registration of archaeological sites passports were made for 

the monuments. Passports are very important nowadays as well because they contain all kind 

of essential information about monuments.  

An important part of the National Heritage Board inspector’s work is inspecting monuments. 

This is the only way how to gather new information about monuments. From the 

archaeological point of view, Viru-Nigula county is a very interesting area. There are 257 

archaeological national monuments. It is rich in cup- marked stones (139), stone graves (87), 

settlement sites (12), places of sacrifice (7) and hill forts (4). Before the fall of 2010 many 

monuments had not been re-inspected since the time they were found. This work was 

accomplished in the fall of 2010 and in the spring of 2011 by the author of this paper.  

As a result of my research a methodological instruction to assist inspection of archaeological 

national monuments was worked out. Methodological instruction contains a situation 

estimating table and a description paper. This instruction is first and foremost designed for the 

inspectors of the National Heritage board who do not have archaeological education or 

training. The instruction is a great help to students carrying out their first inspections.  
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Lisad 

 

Lisa 1 

 

Joonis 1. Ohvriallikas reg nr 10740, Foto: Ingmar Noorlaid, 30.09.2010. Pildil Koila külas 

olev ohvriallikas, allika kõrvale on kaevatud kuivenduskraav ning allikas on jäänud kuivale. 
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Lisa 2 

  

Joonis 2. Näide Piiri kihelkonnakirjeldusest. Joonisel kivikalme asukoha kirjeldus, olukorra 

kirjeldus, viited varasematele autoritele ja asukohaskeem. Kalme on Muinsuskaitse all reg nr 

10921  
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Lisa 3 

 

 

Joonis 3. Näide piiri poolt koostatud linnamäe joonisest. Joonisel Pada esimene linnamägi 

reg nr 10827 
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Lisa 4 

 

Joonis 4. Asulakoht reg. nr 10916. Pildil näha mälestisele ehitatud Viru-Nigula vallamaja. 

Foto Mirjam Abel 10.06.2010. 
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Lisa 5 

 

Joonis 5. Versta kaart Koila küla ümbruse kohta (väljavõte maa-ameti kaardikeskusest). 
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Lisa 6 

 

Joonis 6. Lohukivi reg nr 10425 Foto: Tõnno Jonuks. Pildil on näha, palju kive, millest üks on 

kaitsealune mälestis. 
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Lisa 7 

 

Joonis 7. Pildil lohukivi, mis asub Pada külas. Kivi on avastatud põllukivi hunnikust, 

varasemad teated antud muistise kohta puuduvad. Foto: Ingmar Noorlaid, 15.04.2011. 
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Lisa 8 

 

Joonis 8. Lohukivi reg nr 10729 Foto: Ingmar Noorlaid 30.09.2010. Pildil on näha, kuidas 

kündmisega on mälestisele liiga lähedale mindud. 
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Lisa 9 

 

Joonis 9. Kivikalme reg nr 10920 Foto: Mirjam Abel, 10.06.2010. Mälestisele on veetud 

suurel hulgal põllukive, lisaks kasvab kivikalmel intensiivne võsa. 
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Lisa 10 

 

Joonis 10. Kivikalme reg nr 10710, Foto: Ingmar Noorlaid, 30.09.2010. Kahtlased 

sissekaeved kivikalme kõrval, tegemist võib olla detektorirüüstega.  
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Lisa 11 

 

Joonis 11. Asulakoht reg nr 10887, Foto: Ingmar Noorlaid, 7.10.2010. Pildil on näha Unukse 

asulakoht, küllaltki tüüpiline olukord Viru-Nigula valla asulakohtade puhul, mälestis on 

osaliselt kasutusel põlluna, taamal paistab tänapäevane asustus.  
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Lisa 12 

 

Joonis 12. Koila linnamägi reg nr 10738, Foto: Ingmar Noorlaid, 30.09.2010. Pildil näha 

Koila linnamäe õueala, mis on tugevasti risustatud erinevate lastele mõeldud 

atraktsioonidega. 

  



51 
 

Lisa 13 

 

Joonis 13. Linnus „Keldrimägi“ reg nr 10679, Foto: Ingmar Noorlaid, 12.11.2010. Pildil 

näha võsastumisprobleem linnusel „Keldrimägi“. 
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Lisa 14 

 

Joonis 14. Ohverdamiskoht „Hiiemägi“ reg nr 10680, Foto: Ingmar Noorlaid, 12.11.2010. 

Pildil on näha ohverdamiskoht, mis on maastikul raskesti ära tuntav. 
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Lisa 15 

  

Joonis 15. Ohverdamiskoht reg nr 10927, Foto: Ingmar Noorlaid, 15.04.2011. Pildil näha 

põllukivi hunnik, mis on veetud Võrkla külas olnud ohverdamiskohale. 
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