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 Käesolev töö on valminud projekti „Kassari maastikuhoolduskava” raames 
2006-2007. Projekti algatas Kassari Haridusselts ning rahastas SA Keskkonna-
investeeringute Keskus (KIK). Projekt koosnes kahest osast:

• Kassari saare maastikuhoolduskava koostamine
• kohalikele elanikele maastikuhoolduskursuse korraldamine.
Tööde tegemiseks sõlmiti leping Kassari Haridusseltsi ja käesoleva töö autori 

vahel. Hoolduskava koostamisel oli oluline roll täita kohalikel elanikel. Projekti 
töökoosolekutel ja kursuse raames täpsustati töö lähteülesannet ning selgitati välja 
probleemsemad alad Kassaris. Tööst võtsid osa ka Käina vallavalitsuse ja Hiiumaa 
Keskkonnateenistuse esindajad. Arutelude käigus pandi paika kaks kõige olulise-
mat valdkonda, mida hoolduskava peaks käsitlema:

• Pärandkoosluste (poollooduslike koosluste) taastamine ja hooldamine
• Traditsioonilise asustusega seonduvad väärtused, millega peaks arvestama 

uus asus tuse planeerimisel  

Maastikuhoolduskava on mõeldud nõuks ja abiks maaomanikele jt, kes soo-
vivad hoida Kassari omapära ning kujundada see praegusest veelgi kaunimaks 
ja elamisväärsemaks kohaks. Hoolduskava ei ole planeering, kuid on siiski põhi-
mõtteline kokkulepe kohalike elanike, vallavalitsuse ja Keskkonnateenistuse va-
hel. Seega sobib see alusmaterjaliks nii üldplaneeringu, kaitsekorralduskava kui 
ka saare arengukava kaasajastamisel.

Kassari maastikuhoolduskava hõlmab järgmisi teemasid:

• Kassari asustuse ja maastike kujunemine ajaloos 
• Kassari maastiku väärtused, probleemid ja võimalused täna 
• Mõisate hoonestus ja pargid
• Traditsiooniline taluarhitektuur ja taluaiad Kassaris
• Uued ehitised ja nende paigutamine maastikku 
• Puisniitude, puiskarjamaade, kadastike jt niitude hooldus 
• Vaated ja nende taastamine 
• Väärtuslike maastikuelementide hooldus
• Maastikuhoolduse korraldamine ja rahastamine 

SISSEJUHATUS
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 Maastikuhoolduskava lähtub eeldusest, et suur osa maaomanikke ja koha-
likke elanikke hindab kõrgelt oma kodukandi maastikke ning on valmis neid 
hoidma ja hooldama vastavalt oma võimalustele. Hoolduskava ei määra ega pii-
ra maaomaniku tegutsemist tema omandi piirides, vaid osutab maastiku väärtus-
tele ning võimalustele nende väärtuste hoidmiseks ja edasiarendamiseks. Lisaks 
pakub hoolduskava välja mitmeid ühiseid eesmärke, mida on võimalik saavutada 
vaid koostöös teiste maaomanike ja -kasutajatega. 

Kassari maastikuhoolduskava koostamise eesmärgiks on viia kokku ja aren-
dada edasi kohalike elanike ideid ja soove ning erinevaid ametlikke dokumente. 

Hoolduskava ülesanded:
• anda ülevaade ala põhilistest maastikulistest väärtustest 
• panna paika ala hoolduse eesmärgid 
• kirjeldada eesmärkide saavutamiseks vajalikke hooldustegevusi lähiaastatel 
• panna tegevused tähtsuse järjekorda
• pakkuda välja hoolduse korraldamise ja rahastamise võimalusi
Hoolduskava: 
• võimaldab koordineerida ja suunata ressursse kõige väärtuslikumatele aladele
• on alusmaterjaliks planeeringute koostamisel
•on alusmaterjaliks turismimarsruutide koostamisel ja matkaradade 
kujundamisel
• on inspiratsiooniks ja abiks kohalikele elanikele, kes tahavad hoida oma   
kodukandi maastike väärtusi ja omapära
• aitab korraldada koostööd piirkonna maaomanike ja  kasutajate vahel
• vahendab kontakte ja informatsiooni kohalike elanike ja asjasse puutuvate 
amet nike ja ametkondade vahel
Hoolduskava on oma iseloomult soovituslik, kuid kokkuleppena kohalike ela-

nike, vallavalitsuse ja Keskkonnateenistuse vahel oluline dokument Kassari saare 
edasise arengu suunamisel ja kavandamisel.

KASSARI MAASTIKUHOOLDUSKAVA – 
KELLELE JA MILLEKS?

Esiküla rannaniit 
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ÜLDANDMED JA ASUKOHT

Kassari asub Hiiu maakonnas, Käina vallas. Kunagi oli tegemist saarega, tänaseks 
ühendavad Kassarit Hiiumaaga teetammid ja sillad.
Hoolduskavas käsitletava ala piirideks ongi sillad: Laisna sild (Vaemla pool) ja 
Orjaku-Puulaiu sild. Ala sisse jääb ka Reigilaid. Piirid ühtivad maakonna teema-
planeeringus paika pandud väärtusliku maastiku piiridega ning neid muuta ei ole 
vaja. Käina lahes asuvaid väikesaari töös ei käsitleta.
Kassari pindala (sh Reigi laid, Kadakalaid ja Taguküla laid) ilma väikesaarteta on 
2204 ha. Saarel elab umbes 300 püsielanikku. Tootmistalusid on Kassaris 25 ringis, 
peetakse lehmi ja lihaveiseid (ca 100), hobuseid (40-50) ja lambaid (ca 200).
Kassari on osa Käina lahe - Kassari maastikukaitsealast. Hiiumaa maakonna 
teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 
(2003) on Kassari hinnatud maakondliku tähtsusega, I klassi väärtuslikuks maas-
tikuks (nr 32).

10
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 Kassari kerkis laidudena merest umbes 2000 aastat tagasi. Veel keskajal 
olid Kassari ja Orjaku kaks eraldi laidu ning väidetavalt sõitsid nende vahelist 
veeteed mööda väikesed laevad Käina lahte. Maa kerkides sai lahest madal vesine 
karjamaa, mida nõukogude perioodil kuivendati ja osaliselt põlluks hariti. Sell-
est hoolimata, et Orjakut ja Kassarit juba ammu ühendab maa, hoitakse inimeste 
vahel siiski selget vahet – ja pole ka ime. 
 Kassarit ja Orjakut hoidis esiteks lahus 
Kassari ja Orjaku mõisa piir, mis jooksis 
piki kunagist merepõhja saarte vahel. Ka 
kuulusid saared eraldi valdadesse – Or-
jaku Käina, hiljem Emmaste valda, Kas-
sari aga Pühalepa valda. Orjakult käidi 
Hiiumaale Puulaiu ja Nasva kaudu, Kas-
sarist oli aga parim ühendus Õunakuga, 
kus madala veeseisu või jääga üle pääses. 

Poolsaareks sai Kassari ilmselt juba 
17. sajandil, mil ehitati esimesed puust sil-
lad Puulaiule ja sealt Nasvale. Toekamad 
sillad valmisid 18. sajandi I poolel. Kassa-
ri - Vaemla teetamm ehitati Kassari mõis-
niku E. Stackelbergi poolt 19. saj lõpul 
(siin leidub kivi aastaarvuga 1864).

Maa kerkib aga edasi. Vanu kaarte 
ridamisi kõrvuti pannes võib näha, kui-
das pisikestest laidudest saavad suure-
mad ning seejärel liituvad nad poolsaartena Kassari külge (nt Taguküla laid ja 
Piibunina).

Kassari on üldiselt tasase reljeefi ga, silmapaistvaim pinnavorm on kirde-edela-
suunaline seljandik  – Veskimägi (kõrgeim punkt 15 m ü m p), mis lõpeb pika kitsa 
maasäärega Sääretirbil. Viimane on kahtlemata tuntuim poolsaare loodusli kest 
vaatamisväärsustest. 

Pinnakatte moodustavad moreen, viirsavi ja mereliiv (paksus 5-15 m). Mul-
dadest domineerivad lubjarikkad kamarmullad, esineb ka rähk-, klibu-, glei- ja 
rannamuldi.  Orjaku mäel esinevad sügavapõhjalised rähkmullad

Põllumaade boniteet on (Hiiumaa kohta) kohati päris kõrge: Esiküla-Uidu ja 
Uusküla põllud ca 45 hindepunkti, Mereküla põllud ca 40 p, ülejäänud jäävad 35 
p. kanti.

Vetevõrk esineb Kassaril ainult kraavituse näol saare madalamates osades. 
Käina laht, mis on kolme kanali kaudu merega ühendatud, on väga madala veega 
(0,5 m). Arvukalt esineb siin põhjaallikaid, samuti 183 ha suurune ravimudakiht.

Saare rannad on madalad ja kõrgvee ajal üle ujutatud. Merest tasapisi kerkival ran-
naäärsel maal pole kuni 20. sajandi II pooleni metsa kunagi kasvanudki, sest see on pide-
valt olnud kasutusel karjamaana.  Kadakas, mänd, sanglepp ja pilliroog said võimust 
võtma hakata alles  siis, kui karjatamiskoormus vähenes või lakkas hoopis 1970-80-nda-
tel. Ulatuslikumad karjatatavad  rannaniidud on säilinud Kassari põhja- ja idaosas. 

ÜLEVAADE KASSARI SAARE MAASTIKEST 
JA AJALOOST
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Kassari vaade 20. sajandi algusest (foto HM 4850)
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Veel pool sajandit tagasi olid madalate kadakatega karjamaad Kassari kõige 
iseloomulikumaks maastikutüübiks. Tänaseks on avarad merevaated tänu peaaegu  
kadunud. Hõredad ja madalad kadastikud on sirgunud tihedaks ja kõrgeks kada-
kamüüriks ning kadakate vahel on kasvuhoo sisse saanud männid. Keskealine tihe 
männik, osalt ka segamets on vallutanud alad, mis jäävad põldude ja rannaniitude 
vahele. Vanemates kadastikes Kassaril (ja Reigi saarel) võib näha väga suuri, vahel 
ka puukujulisi kadakaid. Madalaid kadastikke leidub peamiselt rannaniitudel ja 
endistes kruusavõtu kohtades. 

Kassari põllud on algul rajatud kõrgematele, viljakamatele aladele, hiljem rah-
vastiku kasvades ja kuivenduse levides on kasutusele võetud ka madalamad ja 
liivasemad alad. Põllud rajati arvatavasti nagu mujalgi, aletamise teel, kase-, lepa- 
ja  laialehiste metsade asemele (rahvas räägib söestunud tammekändudest, mis 
kündmisel teinekord välja tulevad). Ka vanem rahvapärimus räägib Kassaris ja 
Tagakülas asunud hiiemetsadest (Hiie ase 1998), mis hiljem maha raiuti. 

Allesjäänud lehtmetsi kasutati heinamaadena, mida kohalikus kõnepruu-
gis kutsuti niidimetsadeks. Niidimetsad ehk puisniidud on tänaseks jälle metsa 
 kasvanud, kuid on ka metsakooslustena liigirikkad ja väärtuslikud. Viimastel aas-
tatel on huvi nende taastamise vastu tõusnud. 

Kassari asustustihedus on sajandite jooksul suuresti kõikunud. Kõige tihedam 
oli asustus 1920-30-ndatel, mil endistele mõisamaadele rajati asundustalud. Enne 
II Maailmasõda elas Kassaris ca 700 inimest, tänaseks on püsielanikke jäänud 300 
ringis, kuid hoogsalt kasvamas on suvilate ja suvitajate arv.

Piibunina (kaardil Vähä Kassari) ja Taguküla (Tamsepä) laiud 1709. a. rootsi kaardil (EAA 1-2-C-I-40)
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KÄINA LAHE-KASSARI MAASTIKUKAITSEALA 
KAITSE KORRALDUSEST

 Ala moodustab osa Käina lahe - Kassari maastikukaitsealast.  Kassari pool-
saar on kaitse all juba alates 1971. a. Eelmine kaitse-eeskiri kehtestati 1998. a. 2007. 
a. kinnitati uus kaitse-eeskiri, millega muutuvad oluliselt ka sihtkaitsevööndite 
pii rid (vt kaart nr 1 Kassari maaomand). Praegu kehtivad sihtkaitsevööndid on  (vt 
kaart nr 1 Kassari maaomand):

1) Uidu skv (Uidu endine puisniit-salumets)
2) Vaemla lahe skv (hõlmab ainult lahte)
3) Orjaku silma skv (Reigi saare ja Orjaku mõisa vahel)
4) Taguküla skv (Taguküla rannaniidud ja kadastikud)
5) Telliskivirahu skv (Kassari säärest idas)
6) Kassari sääre skv (sh osa Piibunina poolsaarest ja kadastikud Kassari   

 mõisast lõunas)
7) Piibunina skv (riigimaa)
8) Vaemla skv (sh Esiküla rannaniidud)
9) Käina lahe skv (hõlmab ainult lahte ja sealseid väikesaari)
10) Käina skv (sh Orjaku põhja- ja kirderanniku kadastikud ja rannaniidud)

Ülejäänud osa Kassari saarest (sh Reigi saar) jääb kaitseala piiranguvööndisse.
Uue kaitse-eeskirja järgi on Käina lahe - Kassari maastikukaitseala eesmärgid:

1) Kassari saare ja Käina lahe äärsete poollooduslike koosluste ja oluliste lin-
dude rändepeatuspaikade ning pesitsuspaikade kaitse;
2) looduslike elupaikade (NATURA 2000-alade) ning loodusliku loomastiku   
 ja taimestiku kaitse;
3) I, II ja III kaitsekategooria linnuliikide elupaikade kaitse;
4) II ja III kaitsekategooria taimeliikide elupaikade kaitse.
Sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärgid on:
1) Kassari sääre, Käina ja Taguküla sihtkaitsevööndis rannaniitude, kadas-
tike, loopealsete ja kaitsealuste liikide elupaikade säilitamine ja taastamine, 
endistel puisniitudel ja puiskarjamaadel kasvavate metsakoosluste kaitse 
ja kujundamine ning vanade loodusmetsade ja madalaveeliste rannikuelu-
paikade kaitse;
2) Käina lahe ja Vaemla lahe sihtkaitsevööndis kaitsealuste linnuliikide elu-
paikade kaitse, pesitsus- ja rändeaegse rahu tagamine ning madalaveeliste 
 lahtede ja sealse elustiku kaitse ;
3) Orjaku silma sihtkaitsevööndis madalaveelise lahe ja sealse elustiku kaitse;
4) Uidu niidi sihtkaitsevööndis endiste puiskarjamaade ja puisniitude taasta-
mine ja kaitse;
Piiranguvööndi kaitse eesmärk on poollooduslike koosluste ja maastikuilme 

säilitamine.
Poollooduslike koosluste esinemisaladel on nende ilme ja liigikoosseisu 

 tagamiseks vajalik heina ja roo niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde 
 kujundamine ja harvendamine.

Käina lahe - Kassari maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2001-2010 eelprojekt 
koostati 1999. a., kuid jäi kinnitamata. Tänaseks on möödunud juba 8 aastat ning 
kinnitatud on uus kaitse-eeskiri, mistõttu kava on osaliselt aegunud. Peamised 
eesmärgid ja prioriteedid, mis puudutavad maastikku, on siiski endised.
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Kõige väärtuslikumate aladena (Kassari piires) on kaitsekorralduskavas 
nimetatud Kassari sääre looniite (kadastikke), rannaniite ja looniite Uidu külast 
üle Vesimaa ja Taguküla laiuni, samuti Sääre ja Piibunina vahel asuvaid ranna-
niite ning Uidu ja Kassari sääre puisniite/salumetsi. Tegemist on poollooduslike 
kooslustega, mille säilitamiseks on vajalik karjatamine ja/või niitmine, samuti 
võsaraie ja puurinde harvendamine (kohati ka täielik väljaraie). Salumetsa ehk en-
dise puisniidu kohta öeldakse, et seda võiks taastada puisniiduna kokku ca 30 ha. 
Säilima peaks aga vähemalt 5 ha puutumatut salumetsa, Kassari säärel või Uidu 
niidi sihtkaitsevööndis.

Peamiste ohtudena kaitstavatele kooslustele on märgitud metsastumist, võsas-
tumist, roostumist ning turistide poolt käidavatel aladel (eriti Kassari säär) ka tal-
lamist ja risustamist.

Maastikuilme säilitamiseks on vajalik avatud vaadete taastamine. Kadastikke, 
mida tahetakse säilitada, peab harvendama (50-60%) ning puhastama pealetungi-
vast männist.

Roostike majandamine (roo talvine varumine, karjatamine, suvine niitmine) 
on lubatud ja isegi soovitav, kuid mitte kõikjal, lähtuvalt veelindude erinevatest 
pesitsemistingimustest. 

Kassari Haridusseltsi poolt 1999. a. kohaliku elanikkonna hulgas läbiviidud 
küsitluses selgus muuhulgas, et enamus on kaitseala suhtes positiivselt meeles-
tatud, on kursis kaitse-eeskirjaga ning pooldab kujundusraiete tegemist Kassari 
sääre kadastikes. 

Kaitsekorralduskava elluviimist poollooduslike koosluste taastamise ja hool-
damise osas takistab aga toetusrahade nappus, maade suur killustatus (eriti  Kassari 
säärel!) ja kariloomade vähesus.

Maastikku kenasti sobitatud uus suvila Tagukülas
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 Kassari saare üldplaneering valmis ja kehtestati 2000. a. (autor arhitekt 
Kaie Enno).

Kassari saare arengueesmärkidena on seal muuhulgas nimetatud:
• püsielanikkonna suurenemist; 
• väikeettevõtluse ja põllumajanduse arengut;
• maastikukaitseala kasutamist puhkamise, turismi jt eesmärkidel;
• vaadete säilitamist, taastamist ja eksponeerimist; 
• suunatud turismi arendamist (nt jalgsimatkad, kalastamine, loodusturism, 
terviseturism, talvesport ja mereturism jne)
• „võimalikult looduslähedase, puhta ja atraktiivse ning inimsõbraliku 
elukeskkonna kujundamist“.
Üks prioriteete on niisiis turismi ja puhkemajanduse arendamine, kasutades 

ära nii saare looduslikke eeldusi kui kultuuritraditsioone. 
Soovituslik püsielanike arv saarel on ca 500 inimest, hooaegne asustus 

 (suvitajad) võiks küündida sama suure numbrini (ca 100-200 suvilat). Seda põhjen-
datakse Kassari elanike arvuga aastal 1931,  mil siin olevat elanud ligi 1000 inimest 
(kohalike väitel pigem 700).

Keskustena on nähtud Kassari küla ja Orjaku sadamat, kus võiks tihene-
da  püsiasustus ning samuti areneda turismi ja teenindusega seotud ettevõtlus  
( majutus- ja toitlustusasutused, sadamateenindus). Nähakse ette ka Kassari mõisa-
hoonete ja –pargi korrastamine DP alusel.

Detailplaneeringu kohustusega aladeks (vt kaart nr 8. Kassari üldplaneering) 
on määratud Esiküla tuumik (koos ”alumise” Kiisikülaga) Kassari küla keskne 
osa ning Orjaku küla (koos põldudega) kuni sadamani (k a). Esiküla on mõeldud 
 tihendada (püsiasustusega) ning lahendada tühjalt seisvate kolhoosihoonete 
probleem. Arendatavad alad on veel Kassari sääre avalik rand ja puhkeküla (seda 
 tekstis täpsustatud ei ole) ja Kassari kiigeplats.

Detailplaneeringu kohustusega on veel:
• Sihtkaitsevöönditesse jääv maa-ala;
• Kassari ja Orjaku mõisasüdamed;
• puhkeküla (= vähemalt 3st elamust koosnev grupp, mille omavaheline 
kaugus on alla 100m), motelli, kämpingu, ridaelamu maa-ala;
• Üle 300 m ehitusaluse kogupinnaga tootmis- või laohoonete ala;
• Spordikompleksi või supelranna maa-ala;
• Kiriku- ja surnuaia maa-ala. 

Üldplaneeringu kaardil (originaalmõõtkava 1:20 000, vt kaart nr 2. Kassari 
üld planeering) on määratletud rannaäärne ehituskeeluvöönd (reeglina 200m vee-
piirist, olenemata maastikulistest eeldustest). Sihtkaitsevööndites ehitustegevust 
üldiselt ei lubata. Määratletud on soovituslikud ehituspiirkonnad (nt Taguküla 
lõunapoolne osa, Mäealuse küla, Mereküla lõunaosa kadastikud, Uusküla lõuna-
osa sega- ja salumetsad) ja detailplaneeringu kohustusega elamu/suvila alad (osa 
Sääre puisniidust ja ala Mereküla lõunaosas). 

Muid ehitamisega seotud detailsemaid tingimusi (hoonete kõrgused, välimus, 

KASSARI SAARE ÜLDPLANEERING
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 Kassari maastikuhoolduskava projekti algatajaks oli Kassari Haridus-
selts. Projekti algatamise põhjusena toodi välja, et puudub strateegia Kassari saare 
elukeskkonna säilitamiseks ja arendamiseks, mis väljendaks ka kohaliku kogukonna 
huve ning seoks neid kehtivate dokumentidega (kaitse-eeskiri, üldplaneering jt). 

Praegu kehtiv Kassari arengukava valmis mitmeaastase töö tulemusena 
2003. aastal, hõlmas ajavahemikku 2003-2006, kuid vajab nüüd ülevaatamist ja 
uuendamist. Peamised eesmärgid, mis puudutavad maastikuhooldust, jäävad 
tõenäoliselt siiski kehtima: avatud rannaniitude taastamine, hooldatud puis niidud, 
korrastatud Kassari mõisasüda ja Sääretirbi puhkeala.

Kohalikud elanikud (kokku ca 50 inimest) osalesid projekti töökoosolekutel ja 
maastikuhooldus-kursusel Kassari Seltsimajas. Aktiivsemalt tulid kaasa Kassari 
Haridusseltsi ja Orjaku Külaseltsi liikmed. Aruteludel täpsustati töö lähteülesan-
net ning selgitati välja probleemsemad alad Kassaris. Tööst võtsid osa ka Käina 
vallavalitsuse ja Hiiumaa Keskkonnateenistuse esindajad. Kokku saadi 8 korral, 
lisaks tutvustati hoolduskava eesmärke ja edenemist ka kahel kohalikul üritusel.

Koosolekutel kerkis teravalt üles saare suvilaehituse temaatika. Osalejad leid-
sid, et puudub kindlatele põhimõtetele toetuv asustuse planeerimine. Arvati, et 
tuleks senisest rohkem toetuda kohalikele ehitustraditsioonidele. Kuid mis on 
 kohalik ehitustraditsioon? Leiti, maastikuhoolduskavas võiks proovida sellele 
küsimusele vastata, samuti tuua välja häid näiteid ehituse vallas.

Lisaks ülaltoodud teemadele arutati igal koosolekul ka saare ajaloo, loodusega 
ja looduskaitsega seonduvaid küsimusi. Läbiv teema oli ka Kassari saare kiirenev 
võsastumine ja randade kinnikasvamine viimastel aastakümnetel.

Kohalike elanike kaasabil selgitati välja nii maastikuliselt probleemseid kohti 
kui ilusamaid paiku ning järgimist väärivaid eeskujusid Kassari hoonestuses  (talud, 
elamud, suvilad, muud ehitised).

Probleemsed alad, nagu selgus, on eelkõige rannad ja Kassari säär, kus peale 
karjatamise lakkamist on toimunud kiire võsastumine ja/või roostumine. Positiiv-
sete näidetena nimetati samas karjatatavaid rannaniite Käina ja Vaemla lahe ääres, 
Orjakul ja Kiisil. 

Et Kassari on üldiselt üsna metsa kasvanud võrreldes poole sajandi taguse 
olukorraga, olid kõik arutelul viibijad päri. Oldi arvamusel, et pole küll võimalik 
taastada kõiki kunagisi merevaateid, aga mändi võiks rohkem välja raiuda näiteks 
Sääre tirbile viiva tee äärest ja samuti Veskimäelt. 

arv krundil, krundi minimaalne suurus jne) üldplaneering ei kehtesta. Ehitamisel 
tuleb lähtuda kehtivatest seadustest ning Käina valla ehitusmäärusest. 

Seega otsustatakse iga ehitise puhul eraldi, kas see sobib antud kohta või 
mitte. Kuna suvilate ehitamise tempo järjest kasvab, on probleemiks muutunud 
nii nende maastikul paiknemine (kohtades, kus kunagi varem pole ehitatud) kui 
ka arhitektuur, mis varieerub väga laiades raamides vastavalt omaniku maitsele 
ning kokku moodustab sügavalt ebakõlalise koosluse. Probleemi tunnetavad nii 
Käina vallavalitsus, keskkonnateenistus, kui ka kohalikud elanikud.

KASSARI MAASTIKUHOOLDUSKAVA KOOSTAMISE 
PROTSESSIST
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Projekti raames toimunud maastikuhoolduskursus (läbiviijaks käesoleva töö 
autor) hõlmas järgmisi teemasid (teemad täpsustati ühiselt kursuse alguses):

• Hiiumaa taluarhitektuur ja taluaed; 
• Maakodu aia planeerimine; 
• Pärandkoosluste (puisniitude, puiskarjamaade, kadastike, aru- ja loonii-
tude) taastamine ja hooldus; 
• Puhke- ja kodumetsa kujundamine. 
Kursus lõppes ekskursiooniga Hiiumaal, teemal: pärandkooslused, ajaloolised 

pargid, taluaed ja looduslähedane aed. 
Hoolduskava projekti tutvustati „Hiiu Lehes“.

„Kassarimaa“ 10. aastapäeva tähistamine pildistamisega Kassari kabeli ees
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 Asustuse kujunemist ja traditsioonilist maakasutust analüüsiti peamiselt 
ajalooliste kaartide ja kohalike inimeste mälestuste põhjal. Abiks olid ka mitme-
sugused kirjanduslikud allikad, Muinsuskaitseameti Hiiumaa arhiivi dokumen-
did (mõisate ja mõisaparkide inventeerimised, detailplaneeringud jms) ja Kassari 
Haridusseltsi väljaanded „Kassarimaa“ 1997-2007. 

Olulisemad töös kasutatud andmeallikad tänase olukorra analüüsimisel olid:
• Käina lahe- Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri (2007)
• Käina lahe- Kassari maastikukaitseala kaitsekorralduskava  aastateks 2001-
2010 (Eelprojekt 1999)
• KKM NATURA 2000 elupaikade andmebaas 
• LKK Hiiumaa talituse poollooduslike koosluste hooldamise andmed 2006. a.
NATURA 2000 elupaikade andmeid kaasajastati aerofotode analüüsimisega 

ning välitööde käigus aprillis–mais 2007. 
Fotod on pildistatud 2007. a. (autor K. Hellström), kui ei ole märgitud teisiti. 

Osa autori fotosid on võetud 1990-ndate algul. Vanad fotod on pärit Hiiumaa 
 Muuseumi (HM) ja  Eesti Rahva Muuseumi (ERM) kogudest. Ajaloolised kaar-
did (18.-19. sajand) on digikaameraga pildistatud autori poolt Eesti Ajaloo arhiivis 
(EAA).

Kaardid on koostatud programmiga MapInfo Professional ja kujundatud prog-
rammiga ArcView. Kaartide juurde kuuluvad andmetabelid Kassari talukohad ja 
Kassari mõisahooned ja tuulikud.

HOOLDUSKAVA KOOSTAMISE METOODIKA
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 Kassari külade ja mõisate ajalugu on omavahel tihedalt seotud ja seepärast 
käsitletakse neid alljärgnevalt koos. 

Asustuse kujunemist illustreerib kaart nr 6. Kassari asustus 18. - 20. sajandil. 
Allpool (ja edaspidi) kasutatud külanimed järgivad ajaloolist (1925-1977) ja Kas-
sari rahva mälus säilinud jaotust kümneks külaks. Kaardil on näidatud ka kül-
ade piirid 1939. a. Erivärviliste punktidena on tähistatud talukohad, mis on ol-
nud märgitud 18.-20. sajandi ajaloolistele kaartidele. Punktid on nummerdatud ja 
 tabelis 1.  Kassari talukohad (vt lisad) on vastavalt numeratsioonile ära toodud talu-
de praegused ja vanemad nimed, talukoha arvatav rajamisaeg (peamiselt kaartide 
põhjal) ning muud andmed. Kaardile on kantud ka 18.-20. sajandil eksisteerinud 
mõisa hooned ja tuulikud, mille kohta annab ülevaate tabel 2. Kassari mõisahooned ja 
tuulikud (vt lisad). 

Veel leiab kaardilt kiviaedade asukohad ja peatee 20. sajandi I poolel ning  
 „orjateed“ ehk mõisatööliste käigurajad. 

KASSARI ASUSTUS LÄBI AEGADE

I AJALOOLINE ÜLEVAADE

 Orjaku laidu on mainitud esmakordselt 1254. a., mil ta läks Saare-Lääne 
piiskopi valdusesse. Mõisamaaks läänistati Orjaku küla 1603. a. ning arvatavasti 
aastatel 1604-12 rajati siia väike Nina mõis. 

1564. a. oli Orjaku külas 18 talu. Selleks ajaks oli Orjaku laid ja Kassari juba 
kokku kasvanud. 1709. a. rootsi kaardi järgi (EAA 1-2-C-I-44) on Orjaku külas 23 
talu, 1781. a. kaardil 24. Selleaegne Orjaku (Oriak by rootsi k.) oli sumbküla, mis 
koondus tihedalt ümber põllu praeguse Tamme ja Sääre talu vahelisel alal. Põhja-
sõja ajal käis siit üle katk, mis küla peaaegu tühjaks jättis, kuid hiljem on küla 
uuesti asustatud. Tolleaegne piir mõisa ja küla maade vahel läks põiki üle Orjaku 
põldude natuke põhja pool praegust sadamat ehk seal kus lõpeb Orjaku mägi.

1564. a. on esmakordselt nimetatud Kassari saart, kus paiknes kaks küla, kok-
ku umbes 20 talu. 1709. a. rootsi kaardil (EAA 1-2-C-I-40) on näha kaks sumb-
küla: Esiküla 31 taluga oma praeguses asukohas ning Taguküla 22 taluga umbes 
praeguse Kassari mõisa ja küla kohal. Taguküla jäi peaaegu tühjaks peale Põhjasõ-
ja-aegset katkuepideemiat ning allesjäänud elanikud asusid tõenäoliselt ümber Esi-
külla. 1732. a. on Taguküla asemel juba Kassari mõisasüda. Mõisamaade ja Esiküla 
maade tolleaegne piir on tänaseni maastikul jälgitav kiviaia aluse näol.

19. saj. alguse kaardil (EAA 2072-5-133) on näha ainsa põliskülana püsima 
 jäänud Esiküla oma 20 taluga ja juba uude kohta rajatud Taguküla 10 taluga. Põl-
lud on jagatud kitsasteks siiludeks talude vahel (nn nöörimaad), heinamaad veidi 
laiemateks ribadeks ning karjamaad on ühised, jagamata.

Rahvaarvu tõus 19. sajandil tõi kaasa asustuse laienemise. Arvatavasti sajan di 
lõpukümnenditel, mõisnike poolt läbiviidud maade kruntimise käigus, rajati Uidu 
küla. Umbes saja-aastased on ka mõlemad Kiisikülad, mille tillukesed elamu krundid 
Esi- ja Taguküla vahelisel lagedal karjamaal mõõdeti välja ja müüdi  mõisatöölistele 

Kassari külade ja mõisate kujunemine 
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ja teenijatele. Esiküla kõrval asuvat Kiisiküla on kutsutud ka  Palade kopli  külaks. 
Algselt oli siiski tegemist ühe külaga, mida ühendas külatee risti üle praeguse 
maantee. 

Väikeste kruntidega popsiküla on veel Mäealuse küla, mis sai alguse piiri-
valvekordonist (Aino Kalda suvemaja).

Kuna Hiiumaal oli kombeks talusid pärijate vahel jagada, siis tekkis 19. sajan-
dil ühe talu maadele sageli mitu talukohta. Vahel viis see ka maade jagamiseni, 
vahel peeti talu mitme perega koos. Nii tihenes asustus ka külade sees.

1920-ndatel mõisate maad võõrandati riigi poolt ja jagati 20-25 ha suurusteks 
tükkideks - asundustaludele ja juurdelõigetena väikemaaomanikele. (Esiküla kui 
põlisküla talud olid märksa suuremad: 40-70 ha). Tekkisid uued külad: Kassari ja 
Uusküla Kassari mõisa maadele ning Orjaku ja Mereküla Orjaku mõisa maadele 
(vt kaart). Kokku rajati ca 60 uut talukohta. Kassari säär jagati kitsaste siiludena 
karjamaadeks Uusküla ja Kassari asunikele, Piibunina poolsaar Kiisi külade ja 
Mäealuse küla elanikele (vt külade piirid kaardil nr 6. Kassari asustus 18. - 20. 
sajandil).

1939. a. oli maa Kassaris ligi 100% eraomanduses, talunike käes. Talude 
(maaüksuste) arv Kassari saarel oli 1939. a. talude loenduse ajal 156 (lisaks kuulus 
Kassari juurde ka 2 talu Hanikatsi laiul). A. Mänsi ja R. Suurvärava andmetel oli 
neid 1940. a. veidi vähem - 147 talu kokku 688 elanikuga.

Nõukogude perioodil kuulus kogu maa riigile. Peale sõda säilis talupida-
mine 1949. aastani, mil loodi kolhoosid. Algul kasutasid siinseid maid neli kol-
hoosi: Mere (Orjaku-Mereküla, loodi juba 1948. a.), Kassari, Saare (Esiküla-Kiisi) ja 
Koidula (Taguküla). 1953. a. ühinesid need Kassari kolhoosiks, mis 1971. a. oma-
korda liideti Käina piirkonnas asuva „Sõprusega“. Kassari kolhoosil oli 1955. a. 
maid kokku 2880 ha, sellest põldu ca 450 ha, heinamaad 1000 ha (osa heinamaa-
dest moodustasid Kassari niidimetsad, osa aga asus Emmaste, osa Käina kandis) 
ja karjamaad 1150 ha. Metsa (tähenduses „mittepõllumajanduslik maa“) kolhoosi 
valduses ei olnud.

Elanike arv Kassaris langes järsult sõjajärgsetel aastatel (1959: 351 el.), k uid 
 stabiliseerus 1970-ndatel (1970: 269 el.) ja on viimasel ajal isegi veidi tõusnud (1996: 
284 el.). 1977. a. viidi läbi administratiivne reform, mille käigus ühendati väikse-
maid külasid. Alles jäi neli ametlikku külanimetust – Esiküla, Taguküla, Kassari 
ja Orjaku, milline jaotus kehtib ka täna. Rahvasuus (ja osalt ka uuel põhikaardil) 
elavad siiski vanad külanimed edasi.

Nõukogudeaegne ja -näoline elamuehitus piirdus ühe kahekordse korter-
maja ja nelja tüüpprojekti järgi ehitatud eramuga Kassari külas, lisaks ehitati uusi 
eramuid ja suvilaid peamiselt vanadele taluõuedele. Kolhoos ehitas muidugi ka 
terve rea tootmishooneid, kuid küllaltki suurel määral kasutati - ja ehitati ümber 
- ka mõisaaegseid majandushooneid nii Kassaris kui Orjakul.

Praeguseks on Kassari saare maad valdavalt tagastatud õigusjärgsetele oma-
nikele, kuid leidub ka endiselt riigi omanduses olevaid maid, samuti vähesel 
määral vallale kuuluvaid maid (vt kaart nr 1. Kassari maaomand). 

Suurem osa taluõuedest on säilinud, paljud küll juba uute või põhjalikult üm-
berehitatud hoonetega. Palju vanu talukrunte on jagatud väiksemateks  tükkideks 
ja paljudes kohtades ehitatakse suvilaid. Enamus Kassari inimestest end talu-
pidamisega enam ei elata.
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Orjaku mõis ja Reigi saar 1781. a. kaardil (EAA 1-2-C-I-43)
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 Arvatavasti aastatel 1604-12 rajati väike Nina mõis, mille omanikuks sai 
1624. a. Jakob de la Gardie. 1709. a. kaardil on mõisa nimeks Oriaks Hoff. Mõisa-
süda on tähistatud sümboliga, sellest lõuna pool asub tuulik. Mõisale kuuluvaks 
on märgitud ka kaks lubjaahju Lubjaguninal.

Pärast Põhjasõda jäi Orjaku mõis Vene riigile ning seda renditi välja erine-
vatele riigi teenistuses olevatele aadlikele. 1796. a. tagastati Orjaku mõis Ebba Mar-
gareta Stenbock’i pojapojale. Alates 1821. a. sai Orjaku omanikuks Emmaste mõis-
nik Karl Magnus de la Gardie. Usutavasti sellest ajast alates on mõisat hakatud 
sihipärasemalt arendama ja üles ehitama. 1835. a. asustati Orjaku küla elanikud 
ümber Hiiumaale, Utu külla (liivasele maatükile, mis samuti Orjaku mõisa alla 
kuulus) ning maad mõisastati. (Peale Utu küla oli Orjaku mõisal veel tükk ranna-
karjamaad Jausa lahe ääres ja veidi metsa Õngu kandis.)

Mõisahooned, mis tänaseni osaliselt säilinud, on arvatavasti ehitatud 19. sa-
jandi keskel (1840-ndatel). 1875. a. kaardil (EAA 3724-4-691) on näha suur hulk 
hooneid mõisakeskuses - peahoone, ait-kuivati, valitsejamaja, moonakamaja ning 
hobuserauakujuline hoone, kus paiknesid tall, laut ja alates 1903. a. juustukoda. 
Peahoone, aida ja valitsejamaja vahele jääv väike nelinurkne väljak oli kujunda-
tud pargiks ning lauda ja moonakamaja vaheline müüriga piiratud ala oli viljapu-
uaed. Müüri lääneküljes paiknes peavärav kahe kõrge paekivist postiga, mis on 
nüüdseks taastatud. Siit viis otsetee Reigi saarele ja sealt Hiiumaale. Ranna ääres, 
karjamaal, on kaardil näha kaks tiiki.

Mõisakeskuse läheduses asusid veel sepikoda, rehi ja küün ning endise Or-
jaku küla kandis suur siseõuega hoone, tõenäoliselt kastell-tüüpi laut, kaks suurt 
rehte, moonakamajad ja arvatavasti küünid. 20. sajandi alguseks oli Orjaku ku-
junenud eeskujulikuks karjamõisaks. 

Orjaku mõis 
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1899. a. müüdi Emmaste mõis koos Orjakuga Alexander von Hoyningen-
 Heunele, kes jäi ka mõisa viimaseks omanikuks enne Eesti vabariigi maareformi.

Maareformiga jagati mõisakeskus kaheks asunduskrundiks (Nina ja Orjaku) 
ja ülejäänud maad anti samuti asunikele rendile. Peahoones elasid algul asunikud. 
Kui maja lagunema hakkas, jagati see talunikele ehitusmaterjaliks. Säilinud on 
kelder. Ka valitsejamajas, millest on praeguseks alles vaid alusmüürid, elati sees 
kuni 1960-ndateni. Park jäi hoolduseta ja tihenes laialehiseks metsaks. 

Mõisakeskuses asunud lauta kasutati veel 1970-ndatel. Hiljem seisis laut mõne 
aja tühjalt, kuni alustati selle alusmüüridele suure hotelli ehitamist, mis jäi pooleli 
nõukogude perioodi lõpul. 2006. a. hakati hoonet edasi ehitama. 

1997-2007 on Nina ja Orjaku uued omanikud taastanud (elamuks) ait-kuivati, 
üles ehitanud edelapoolse paekivimüüri ja kivivärava. Kivivärava kõrged postid 
on ainulaadsed Hiiumaal. Korrastatud on park ja varemed, remonditud on moon-
akamaja.

 Enamik Orjaku mõisa hooneid on niisiis hävinud. Mõisakeskusest kaugemal 
on säilinud vaid üks paekivist rehi (Rehe talu) ja moonakamaja (Sääre v Tiigi talu) 
18. sajandi Orjaku küla asukohas (vt kaart nr 6. Kassari asustus 18. - 20. sajandil ja 
tabel nr 2. Kassari mõisahooned ja tuulikud lisas 2). 
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Orjaku mõisa vaade 2007
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Kassari mõisa magasiait ja puiestee (“parkaia maantee”)
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 16. ja 17. sajandil kuulus Kassari idaosa Esi- ja Tagukülaga Wachtmeisterite 
suguvõsale koos Vaemla ja Õunaku mõisaga. 18. sajandil eraldati Kassari mõis 
Vaemla mõisast ning 1730. a. hakkas uus omanik D. J. Gaertner rajama likvideeri-
tud Taguküla asemele Kassari mõisakeskust. Võimalik, et peahoone paekivist 
keld rikorrus pärineb sellest ajast. Alates 1758. a. kuni Eesti vabariigi maareformini 
1919. a. oli Kassari mõisa omanikeks Stackelbergide suguvõsa.

19. sajandil kuulus Kassari mõisale heinamaid Tammelast lõunas (Mudamet-
sa) ja metsa Vanamõisa, Õngu ja Leetselja kandis. 

19. sajandi I poolest pärineval kaardil (EAA 2072-4-83) on näha peahoone, 
valitsejamaja, ait, nelinurkse hooviga kastell-laut ja veel hulk majandushooneid, sh 
ka sepikoda. Peahoone lõunaküljes on näha väike korrapärane aed, mõisa keskne 
väljak on lage. Praeguse pargi alal on tõenäoliselt viljapuuaed. Mõis on ümbrit-
setud põldudest ja lagedatest karjamaadest, vaid loodeküljes, Paju niidil, leidub 
puid-põõsaid.

19. sajandi lõpu mõisakeskusest annavad hea ülevaate tolleaegsed kaardid 
(EAA 3724-4-563 ja 3724-4-561, viimane 1885.a.), mida täiendavad Albert Mänsi, 
Manivald Kuige ja Leida Kersen-Touarti „Kassarimaas“ kirjapandud mälestused 
ning Kalju Kase suulised teated (2007) 20. sajandi alguse aastate kohta (vt kaart  nr. 
2. Kassari mõisasüda 1880-ndatel). 

Mõisa puust ühekordne peahoone asus Veskimäe nõlval. Lõunaküljel oli 
suur kivi, mis hilisema teeehituse käigus teise kohta lükati. Peahoonest ida pool 
oli mäele nime andnud hollandi tuulik (praeguseks taastatud). Selle ligidal, lõuna-
poolsel nõlval, oli uhke merevaatega puust lusthoone, kus saksad käinud päike-
setõusu vaatamas ja kohvi joomas. Tuulikust veidi põhja pool asus sepipada ja 
puutöökoda (hoone maakivimüürid on säilitatud ümberehitatud elumajas). 

Ruudukujuline mõisaõu ja park olid piiratud kivimüüriga, mille sees võlvi-
tud väravad (neist kaks on säilinud). Mõisaõue ümbritsesid paekivist valitseja-
maja, kiviait keldriga (mõlemad algselt pilpakatusega), jääkelder kellatorniga, 
tall-vankrikuur ja kärnerimaja triiphoonega. Aida ees oli katusega pumbakaev. 
Kaugemale jäid aidamehe maja, hobuserauakujuline suur paekivist laut, kuus 
küüni, kaks rehte, magasiait ja kuivati – kõik samuti paekivist (vt kaart nr 6.  Kassari 
asustus 18. - 20. sajandil ja tabel nr 2. Kassari mõisahooned ja tuulikud lisas 2). 

Pargirajatiste kirjeldus on eraldi ära toodud allpool.
Mõisa peahoones elasid peale maareformi endised mõisateenijad peredega. 

Aidast tehti rahvamaja. Mõlemad hävisid tulekahjus 1928. a. Mõisast on säilinud 
kärnerimaja, magasiait, kuivati, 4 küüni, osaliselt tall (varemetest taastatud 1950-
ndatel), väike osa aidast ja laudast, tuulik ning valitsejamaja. Viimases on asu-
nud Kassari algkool (1921-65) ning alates 1967. aastast koduloomuuseum. Praegu 
eksponeeritakse siin maakonnamuuseumi kogusid. Valitsejamajas on asunud ka 
postkontor ja raamatukogu. 

Nõukogude perioodil sai Kassari mõisasüdamest kolhoosi keskus. Sääre tir-
bile viiva tee äärde, kus asus Allikarehi, ehitati kolhoosi “Sõprus” tootmiskeskus. 

Kassari mõis 
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Kassari mõisa peahoone Veskimäe poolt vaadatuna 20. saj. algul (HM 4246)

Kassari mõisa peahoone mõisaõuelt vaadatuna 20. saj. algul? (ERM 887-95) 

Sama koht aastal 2007
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Kassari mõisapargi värav ja vana pärn

Kassari mõisa aednikumaja
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 19. sajandi esimesel poolel oli peahoone lõunaküljes väike nelinurkne aed ja 
praeguse pargi kohal on korrapärase teedevõrguga aed – arvatavasti viljap uuaed. 

19. sajandi lõpul koosnesid Kassari mõisa aiad järgmistest osadest: mõisaõuest, 
vanast viljapuuaiast („suur rohuaed“), noorest viljapuuaiast („väike rohuaed“) ja 
„park-aiast“ (vt kaart nr. 2 Kassari mõisasüda 1880-ndatel).

Ruudukujulise mõisaõue (130 x 135 m) keskel oli ovaalne muruplats tammega 
(mis on tänaseni alles), müüre ja õue läbivaid teid ääristasid puud ja osalt ka sireli- 
ja ebajasmiinihekid. Peahoonest lõunas asuval muruplatsil pleegitati kangaid. 

Vana viljapuuaed ehk ala, mida kutsutakse mõisapargiks, on 95 x 230 m suur 
ja piiratud kõrge kiviaiaga. Seda läbivad teed on uue moe kohaselt muudetud 
looklevateks, kuid on säilinud ka sirgeid teelõike. Pargi põhjaosas, päris müüri 
ääres oli kivist lusthoone, mis ümberehitatud kujul on säilinud. Võib oletada, et 
pargi servadesse ja teede äärde oli istutatud lehtpuid (pärni, tammesid, kasta-
neid, saari, jalakaid, vahtraid) – neist on tänaseni säilinud üksikuid vanu puid 
ning hulgaliselt erivanuselist järelkasvu, peamiselt pargi tagumises, läänepoolses 
osas. Kärnerimaja juures asuva värava kõrval kasvab väga vana ja võimsa võraga 
pärn. Pargi kesk- ja idaosas oli viljapuuaed, kus kasvasid õuna- ja pirnipuud ning 
 marjapõõsad. Viljapuude istutamiseks tehti suured augud, mis täideti savise mul-
laga, kuna muld üldiselt oli liivane ja kehv. 

Noor viljapuuaed ja „park-aed“ asusid valitsejamaja ja lauda vahelisel 
maatükil. Mõlemad rajati ilmselt 19. sajandi lõpul lagedale põllule. Park-aias oli 
ringikujuline tee ja teid ääristasid siingi puud või põõsad.

Mõisatalli ja magasiaida vahel kulgeb tee („parkaia maantee“), mis oli Albert 
Mänsi väitel ääristatud neljarealise puiesteega. See koosnes erinevatest puuliiki-
dest – paarikaupa kahel pool teed kastanid, vahtrad ja kased. Puiestee on väideta-
valt istutatud mõisaproua juhendamisel. 1885. a. kaardil on näha kaherealine allee 
– välimised read istutati võib-olla hiljem juurde. Praegu on alles vaid teeäärsed 
puuderead ja üksikud puud välimistest ridadest. Enamus puid on siiski hilisem 
järelkasv, päris vanu puid on vähe säilinud. Arvatavasti sajandivahetuse paiku 
istutati ka lehiseid, kuuski ja mände maantee ümbrusesse, mis on  tänaseni alles. 

Peale 1920-ndate maareformi läks mõisapark koos viljapuuaedadega endise 
mõisaaedniku Anton Kärneri kätte. M. Kuik kirjutab, et aed oli eeskujulikus kor-
ras ja andis palju saaki. Koolilapsed said aiast odavalt puuvilja osta. Klaasist triip-
hoones kasvatati ette taimi, suvel oli seal lilli ja sügisel hoiti puuvilja. Mõisa-ajal 
kasvatati seal isegi viinamarju. Triiphoone müürid on säilinud. 

Tänaseks on müürid osaliselt lagunenud, park metsistunud ja risustatud, 
hooldamata, va aiamaade osa kärnerimaja poolses küljes. 

Nõukogude perioodil ehitati park-aeda kahekordne korterelamu ning teeris-
tist lääne poole toodi puust hoone kolhoosi kontoriks. Pargis asuvat lusthoonet 
 kasutati sepikoja ja hiljem mürgilaona. Pargis kasvanud vanad viljapuud juu-
riti välja 1950-ndate lõpupoole. Tekkinud põllutükil kasvatati hiljem aedvilja, 
peamiselt kurki. Praegugi on seal aiamaad.

Kassari mõisapark ja aiad
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 Kassari kabel Tagukülas on üks tuntuimaid Kassari vaatamisväärsusi. 
Pühalepa abikirikuna oli puidust kabel olemas juba 16. sajandil. 1709. a. kaardil 
on märgitud „vana lagunenud kabel ja surnuaed“. Hoone sees olev aastaarv 1801 
märgib arvatavalt hoone põhjaliku uuendamise aastat, nii et kivikabeli ehitusaeg 
jääb kuhugi nende kahe aastaarvu vahele.

Kabel koosneb madalast, paksude müüridega pikihoonest ja ülespoole ahe-
nevast, veidi viltusest kellatornist. Aknad on väikesed. Kabeli katus on pilliroost, 
mida uuendati viimati 1970-ndatel. 1992.-93. a. tehti siin järgmine suurem remont 
ning kabel pühitseti kirikuks. Kabelit ümbritsevasse surnuaeda on maetud mit-
meid tuntud inimesi.

Kabeli ümbrus on tundmatuseni muutunud viimase sajandi jooksul. Kui veel 
20. sajandi esimesel poolel ümbritses kabeliaeda lage madalate kadakatega karja-
maa, siis nüüd on siin juba kõrge männimets.

Läheduses asuval Kassari seltsimajal on ühiskondliku hoonena pikk ajalugu. 
Kui pikk, pole täpselt teada, kuid alustas ta oma eksistentsi Mäeotsa kõrtsina ilm-
selt juba 18. sajandil. 19. sajandi alguse kaardil on ehitis igatahes peal „Hothel de 
mae“ nime all. Hiljem majutati siia külakool, siis 4-klassiline vallakool ja vallama-
jagi. Nõukogude ajal sai hoonest rahvamaja, hiljem kino koos klubiga. Praegu on 
hoones raamatukogu ja saal ürituste korraldamiseks. 

Mõlemad hooned asuvad vanima tee ääres, mis viis Kassari saarelt Hiiumaale, 
Õunakule, läbi madala mere.

Kassari kabel ja Mäeküla kõrts
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Kassari kabel 19. saj. lõpul (Foto: E.O.A. v Ungern-Sternberg 1891-92, HM 4598)
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 Käesolevas peatükis on tuginetud Kaljo Põllo raamatule ”Hiiumaa rah-
vapärane ehituskunst“,  vanadele muuseumifotodele, ajaloolistele kaartidele ja 
oma vaatlustele 2007. a. 

Asustuse struktuur
Esiküla on Kassari ainus põlisküla. Kujult on ta arhailine - üsna tihe sumb-

küla, mis on koondunud kolmnurka moodustava külatänava äärde. Õuede suurus 
varieerub: 0,2-0,7 ha. Talukrundid olid siin algselt 40-70 ha suurused. Küla läbib 
maantee, mida osaliselt ääristavad puud kahel pool teed. 19. sajandil läks siit avar 
karjatänav rannaniitudele. Esiküla ümbritsevad põllud ning küla kaguservas ka 
väiksemad puisniidud. 

Taguküla  vanemad talud on hajali või väikeste rühmadena põllu ja karjamaa 
või põllu ja puisniidu piiril. Idapoolseim, uuem osa külast (tekkinud peamiselt 
ühe talu jagamise tulemusena) on ridaja iseloomuga – taluõued asetsevad küla  tä-
nava ääres, kuid ainult ühel pool, vastu puisniitu. Talukrundid olid algselt samas 
suurusjärgus, mis Esiküla taludki. Sama kehtib õuede kohta.

Uiduküla talud paiknesid hõredas reas põllu ja puisniidu piiril. Esikülaga 
ühen davad Uidu küla sirged teed üle põldude. Talude suurus oli ca 30 ha. Õued 
on veidi avaramad kui Esikülas.

Kiisikülad ja Mäealuse küla on väikeste kruntidega popsikülad. 
Kiisi I ehk Paladekopli algselt 22 krunti (0,35-0,6 ha) moodustas korrapärase, 

sirgete tänavatega tiheda ridaküla. Kiisi II oli veidi suuremate kruntidega 0,5-1,5 ha, 
kokku 16 tükki. Õued paiknesid ringis ümber põllu ja ridamisi piki puisniidu serva.

Mäealuse õued paiknesid tihedalt ümber küla väikese põllu, karjamaa serval. 
Kruntide suurus on 6-8 ha.

Asunduskülad Uusküla, Kassari, Mereküla, Orjaku on struktuurilt hajakülad. 
Talud paiknesid enamasti külatee ääres põlluservas, vaid üksikud on kaugemal, 
põllu ja karjamaa piiril. Nii mõnegi talu asukoha määras ära mõisa majandus-

Taluarhitektuur Kassaris

Mõisatöölise elamu Paladekoplis ehk Kiisikülas
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Uiduküla talud paiknevad hõredas reas põllu ja puisniidu piiril

Paladekopli ehk Kiisiküla on korrapärane, sirgete tänavatega, tihe ridaküla
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Esiküla 19. sajandi alguse kaardil, ekslikult märgitud Tagukülaks (EAA 2072-5-133) 

Umbes sajandivanune Peedu talu rehielamu Esikülas
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hoonete paiknemine. Õued on üksteisest enamasti 150-200m kaugusel, kuid on ka 
peaaegu kõrvuti asetsevaid õuesid (kaugus alla 50m).

Kokkuvõtlikult võib öelda, et asustuses on esindatud sumb, haja- ja rida-
küla. Taluõued paiknesid reeglina põllu servas, vastu karja- või heinamaad. Vaid 
 Paladekopli küla (Kiisi I) ehitati keset lagedat karjamaad ja meenutab planeerin-
gult üsna tänapäevast ”kinnisvaraküla”. Kuid kunagi selgelt kahe kõlviku piiril 
asunud talud on tänaseks sageli jäänud metsa sisse. Lagedale põllule ja karjamaale 
rajatud talud on praeguseks nii isekasvanud kui istutatud haljastuse ja viljapuu-
aedadega ümbritsetud.

Taluõued ja nende hoonestus
19. saj. alguse kaardil on Esi- ja Taguküla õuedel 1-2, vahel ka 3 hoonet. Üks 

neist on pikliku kujuga rehielamu. Enamus rehielamutest paikneb ida-lääne suu-
naliselt, vaid üksikud põhja-lõuna suunaliselt või muu orientatsiooniga. Kõrval-
hooned paiknevad korrapäratult. 

Tänaseni säilinud rehielamud on pigem põhja-lõuna või kagu-loode-
 suunalised. Kõrvalhooneid on 3-4, isegi kuni 7. Asundustaludel on kõrvalhooneid 
reeglina veidi vähem kui põlistaludel.  

Tavalisemad kõrvalhooned olid laut, aidad, saun, vahel ka paargu (suveköök). 
19. sajandi lõpul levisid uut tüüpi kõrvalhooned nagu tall, sealaut, kelder, puu-
kuur ja käimla. Hoonete paigutus õuel on üldiselt korrapäratu, lähtudes ilmselt nii 
looduslikest eeldustest kui praktilistest kaalutlustest. Nelinurkseid õuesid leidub 
vähesel määral asundustalude hulgas. Samuti on üsna korrapäraselt – teega risti 
– ehitatud Esiküla kõrval asuva Kiisiküla (Paladekopli) elamud. 

Rehielamud
Vanimad rehielamud paiknevad Esi- ja Tagukülas. Kassari vanad rehielamud 

koosnesid suure ahjuga rehetoast (elu hiiu keeles), suur- ehk elutoast ja kambritest 
(hooned) ning kütmata rehealusest (rehekoda). Mõõtmetelt on rehielamud ena-
masti  26-27m pikad ja 6-7m laiad. Materjalidena on kasutatud ümarpalki, pae- ja 
maakivi ning katuseks enamasti pilliroogu, hiljem ka pilpaid ja laudu. Katus oli 
tavaliselt täiskelpkatus. Rehielamu kujundus ja paigutus õuel peegeldab nii vanu 
ehitustraditsioone kui ka kohaliku mõisniku  tõekspidamisi, kuna viimane varus-
tas talunikke ehitusmaterjaliga. 

Paremini säilinud on näiteks paekivist rehega Miku talu (Eskola maja), Ristete 
talu Tagukülas, Laasi talu Esikülas (ehitatud 1888, väidetavalt esimene korstnaga 
maja siinkandis) ja Peedu talu samuti 
Esikülas. Korstnaga ahjusid hakati ül-
diselt ehitama 19. sajandi lõpul.

Rehielamutel on hilisemate ümbere-
hituste käigus sageli asendatud aknad 
suurematega ning rookatus on kaetud 
eterniidiga. Tehtud on ka juurdeehitusi. 
Tuulekojad-verandad oma väikeseruu-
duliste akendega on juurde ehitatud 
enamasti 1920-30-ndatel, kuid võivad 
olla ka hilisemast ajast.
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Kärsna talu rehiealmust on säilinud vaid pool
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Hästisäilinud Miku talu paekivist rehega

Laasi talu Esikülas (ehitatud 1888, küla esimene korstnaga maja)
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Popsimajad ja mõisatööliste elamud
Kiisikülad ja Mäealuse küla on popsi- ehk saunakülad, kus elasid mõisa 

töölised ja teenijad. Sealsed elamud on arvatavasti ehitatud 19. sajandi lõpul ja 
sajandivahetusel (praegused elanikud hindavad maja vanust ”üle saja aastaseks”). 
Majad on suhteliselt väikesed ja madalad, algselt hiiglasliku ahjuga. Mõni sarnaneb 
oma pikliku kuju tõttu rehielamuga, kuid on tunduvalt väiksem ja muidugi ilma 
reheta. Pigem paiknes elamu teises 
otsas laut ühe lehma jaoks. Vana-
dest kõrvalhoonetest on Paladekopli 
(Kiisi) külas säilinud üksikuid suit-
susaunu.

Asunikuelamud
Asundustalud rajati 1920-ndatel 

endistele mõisamaadele. Esimene 
hoone, mis püstitati, oli tavaliselt 
saun, kus esimesed aastad elati. 
1920-ndate lõpupoole hakati ehitama 
elamuid ja korralikke majandushoo-
neid.

Merekülas ehitati 1920-ndate 
teisel poolel rehielamuga sarnane-
vaid pikliku kujuga hooneid (6-7 x 
30m), mille ühes otsas oli elamu, 
teises otsas laut ja keskel vankrikuur-
 panipaik (selline oli ka hoonete ehitamise järjekord). Lageda talu perenaise arvates 
oli see praktiline lahendus – ei pidanud talvel lauta minnes läbi lume sumpama. 
Sama tüüpi olid vanad majad ka näiteks Lendri ja Sireli taludes.

1920-ndate lõpul ja 30-ndate algul ehitati ka moodsamaid, eraldiseisvaid 
elumaju, pilpa- ja isegi plekk-katusega (Mäeotsa), värvitud laudvoodri ja tuuleko-
ja või verandaga. Põhimaterjaliks oli endiselt palk, kuid tahutud. Väga hästi on 
säilinud näiteks Roosi talu punaseks värvitud elamu, millel on üsna haruldane 
vana betoonkivi-katus. Tavaline elumaja oli ca 7m lai ja 11-12m pikk, köögi ja kahe 
toaga ning esiku ja sahvriga.

Selleaegsetel elamutel on hilisemate ümberehituste käigus sageli asendatud 
aknad suurematega ning vahetatud katus (eterniit, plekk). Vahel on välja ehitatud 
pööning ja lisatud vintskapp. Üsna palju halvas seisus elamuid on ka lammutatud 
ja asendatud täiesti uutega.
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Väike, umbes 100-aastane popsielamu Kiisikülas

Lageda asundustalu elamu lauda ja kuuriga (ehitatud 1928)
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Roosi asundustalu kivikatusega elamu on hästi säilinud

Mäeotsa asundustalu uhke plekk-katusega elamu
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Talu kõrvalhooned
Saun oli Hiiumaal üks tavalisemaid kõrvalhooneid, mis reeglina ehitati teis-

test hoonetest kaugemale õuenurka. Saun oli ju üks tuleohtlikumaid ehitisi. Algset 
tüüpi suitsusauna on siin-seal veel säilinud, enamus on aga korstnaga leilisaunad. 
Saun ehitati palkidest, katus laudadest, roost või harvemini katusekividest. Asun-
dustaludel oli saun tavaliselt esimene hoone, mis ehitati ja kus alguses elati.  

Laut tehti Hiiumaal sagedasti mitmeruumiline – igale loomaliigile eraldi. Alg-
selt ehitati laudad palkidest, ilma vundamendita ja ilma akendeta. Alles 20. saj. 
algul hakati Hiiumaal ehitama kõrgema kivivundamendiga lautu. Kassaris olid 
laudakatused roost, algselt täis- või poolkelpkatused, 1920-ndatest alates juba ena-
masti viilkatused. Laudapööningul hoiti heina. Lauda ees oli karjaaed, kus suvel 
loomi lüpsti, joodeti ja neid öösiti hoiti. 

Ait oli vara hoidmiseks ja seega taluõuel hädavajalik. Hiiumaale oli iseloomu-
lik ühe katuse alla ehitatud aitade rivi. Aitu ehitati kokku ka teiste kõrvalhoone-
tega. Aitades hoiti vilja, riideid, kala, võrke, liha ja piima. Riideaitasid kasutati 
suvel magamiseks. Kahe aida vahel võis olla vahelik ehk ruum kus hoiti vankreid 
ja põllutööriistu. Ait ehitati enamasti ümarpalkidest, poolkelp- või viilkatusega. 
Ühe aidaruumi põrand oli sageli 3x4 või 4x5m.

Paargu ehk suveköök on sajandeid kuulunud Hiiumaa taluõuele. Paargut 
 kasutati suvisel ajal perele ja loomadele söögikeetmiseks ja saunavee soojen-
damiseks. Oma ürgseimas vormis oli suveköök koonusekujuliselt püsti asetatud 
lattidest tehtud, vahel kividest laotud alusmüüriga, keskel lahtine tulekolle, 
mille kohal rippus pada. Hilisemad paargud on kivist (eriti Kassaris) või palkid-
est  nelinurksed ehitised, laudadest või harvem kivist katusega ja kividest laotud 
 tulekoldega. 19. sajandi II poolel hakati ehitama suvekööki saunaga kokku. 

Keldreid hakati ehitama siis, kui kartulikasvatus taludes üldlevinuks muutus 
– ehk 19. sajandi lõpupoole. Ühtlaselt jahedas keldris hoiti ka muid toiduaineid. 
Kelder kaevati osaliselt või täiesti maa sisse. Seinad ehitati enamasti kivist ja lagi 
palkidest või kivivõlvidega, mille peale kuhjati mulda, nii et paistab ainult kividest 
esisein.
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Peedu talu õu sauna ja paarguga  
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1930-ndatel ehitatud külapoe hoone „Kalju pood“ (HM 5673) on tänaseks kahjuks lagunenud

Taguküla tuulikud 1933. a. (foto E. Ariste, ERM 686:16)
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Mõeldes sellele, kui lage oli nii Orjaku kui Kassari kant veel pool sajandit taga-
si, olid siin tuulikute ehitamiseks suurepärased eeldused. Enamasti pandi need 
püsti kõrgematele küngastele ja seljandikele põldudele või nende lähedusse. Jõu-
kamatel taludel oli oma tuulik, kehvematel üks mitme peale. 

1709. a. Orjaku kaardil asub Nina mõisast lõunas üks tuulik ja Orjaku küla ümb-
ruses neli tuulikut. 1709. a. Kassari kaardil on ainult üks Kubia Hinder’ile kuuluv 
tuulik – enam-vähem samas kohas kus hilisem, arvatavasti 19. sajandi II poolel 
ehitatud Kassari mõisa kivist, hollandi tüüpi tuulik. 19. sajandi alguse Esiküla ja 
Taguküla kaardile pole tuulikuid märgitud.

1918. a. kaardil on näidatud nii Orjaku mõisa tuulik (kunagise mõisa sepiko-
ja juures), kui Kassari mõisa oma. Esi- ja Tagukülas on pukktuulikuid kokku 14: 
 seit se Esikülas, kaks Ristete talu juures, kolm Taguküla mäe peal ja üks Pööru talu 
lähedal.

Tuulikud

Kassari mõisaveski 1936. a. (HM 1890) ja taastatult 2007. a. 
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Kui Käina kant on olnud Hiiumaa viljaait, siis Kassarimaad on kutsutud Hiiu-
maa õuna- ja kurgiaidaks. Manivald Kuik („Kassarimaa“ 2007) väidab, et vanasti 
oli Kassari „rohtaiad“ kõige suuremad ja kõige arvukamad Hiiumaal, see oli  lausa 
auasi. Rohtaias kasvasid õuna-, pirni-, ploomi ja kirsipuud ning marjapõõsad. 
Tuntumad aednikud, kes Iseseisvusajal aed- ja puuvilja ka müügiks kasvatasid, 
olid endine mõisaaednik Anton Kärner ja talunikud Peeter Bollmann, Aleksander 
Kask ja Jüri Kärner. Peale puuvilja ja marjade kasvatati kurki ning kevadel kapsa- 
ja lilletaimi.

Taluaiad on Eestis võrdlemisi noor nähtus. 19. sajandi lõpul hakati piir de-
aiaga eraldama nn puhasõue loomade õuest. Sellest ajast hakkasid levima ka vilja-
puuaiad ja õuede kaunistamine õuepuude, lillede ja ilupõõsastega. Alguse sai 
see kena traditsioon muidugi mõisaaedadest. Eriti uhke park ja viljapuuaiad olid 
 Kassari mõisas. Traditsioonile tuginevad kahtlemata ka 1960- ja 70-ndatel rajatud 
kolhoosi õunapuuistandused Kassari Uuskülas. 

Orjaku „saar“ oli 20. sajandi algul puudest nii lage (kui mõisapark ja –aed 
välja arvata), et usuti, et siin puid kasvama ei saagi. Tänaseks on aga siinkandi 
aiadki lopsakalt rohelised ja õitsevad.

Traditsioonilise taluaia juurde Kassaris kuuluvad peale suure viljapuuiaia (10-20 
puud) ka sirelihekid ja –lehtlad, õuepuud (nt kaks kõrvuti istutatud tamme asundus-
talude õuedes), tapuaed õllehumalatega ja lillepeenrad. Põlluserva on tuu le kaitseks 
sageli istutatud kuusehekke, millest nüüd on saanud kõrgete kuuskede rivi.

Taluaiad

Viljapuuaedade traditsioon sai alguse mõisatest ja jätkus veel kolhoosiajalgi (endine kolhoosi õunaaed Uuskülas)
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Sirelipõõsad, õunapuud, marjapõõsad ja lillepeenrad on iga korraliku taluaia lahutamatu osa
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Lemona asundustalu aed kauni jalgvärava ja piirdemüüriga

Pihla talu värav Merekülas

Taastatud kiviaed Neitsimäe talu juures Kassari küla 

(mõisa) ja Uiduküla vahel
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 Kaitseks kariloomade eest olid põllud ja talulähedased heinamaad ümb-
ritsetud aiaga. Ka külast väljuvaid karjateid ääristas piire. Karjamaad reeglina ei 
tarastatud, sest see oli kõik ülejäänu – mets, kadastik, rannaniit. Kuni 20. sajandi 
alguseni olid karjamaad enamasti ka ühiskasutuses. Alles 1930-ndate lõpul hak-
kasid mõned talunikud ka oma karjamaadele aedu ümber tõmbama. Näiteks olid 
siiludena tarastatud Esi- ja Taguküla hea rohukasvuga rannaniidud, kuid mitte 
Kassari säär ega Piibunina, sest seal olid karjamaad kidurad ja kivised.

Kiviaiad ja puust aiad on traditsioonilised piirded, mille tegumood on varieeru-
nud vastavalt kättesaadavale materjalile, piirkonna tavadele ning aia otstarbele. 

Kassari kiviaiad tehti raudkividest, paekividest või mõlemast segamini, ole-
nevalt kättesaadavast materjalist. Kivid võeti sealtsamast põllult, mille ümber 
aeda tehti. Tõenäoliselt hakati kiviaedu massiliselt rajama mõisnike käsul 19. saj. 
II poolel, peale kruntimist. Eesmärgiks oli kokku hoida puitmaterjali ja ühtlasi 
 koristada kivihunnikud põldudelt (1709. a. Kassari ja Orjaku kaartidel on enamus 
põlde täpilised – ilmselt kujutavad täpid kiviraunasid). Mõisate pae- ja maakivist 
laotud kivimüürid on arvatavasti vanimad. Kiviaiad piirasid põlde ja tähistasid 
mõisa välispiire (Orjaku ja Kassari mõisa vaheline kiviaed maanteest põhja pool, 
Esiküla ja Kassari mõisa vaheline kiviaed). Mõnes, ilmselt kivirikkamas kohas, oli 
ka talude põllusiile eraldavaid kiviaedu. Kaardil Kassari asustus 18. - 20. sajandil 
on näidatud erinevatel ajaloolistel kaartidel tuvastatud kiviaedu, kuid kindlasti on 
see vaid osa eksisteerinud aedadest.

Kassari kiviaedadest on alles enamasti vaid võssakasvanud alused. Kive on 
kasutatud sadamate ja teede ehitusel. Keset põlde asunud kiviaiad lükati kokku 
kolhoosiaegse maaparanduse käigus. 

Alates 2005. a. on PRIA toetanud kiviaia ehitamist ja taastamist. Kassaris on 
ehitatud kiviaedu õueala piiramiseks ning taastatud ka ajaloolisi aedu (Kassari 
küla, Uidu küla).

Latt-aiad on olnud peamiselt kahte tüüpi: rõhtaiad ja kaldaiad (Hiiumaal 
nimetati viimaseid  korendus- või kurendusaedadeks). Neid tehti erineva tihedu-
sega. Ajutiste taradena olid käibel 
eriti hõredad kaldaiad (nn soeselg-
aiad) ja ka risuaiad – raiutud kada-
katest ja muudest okkalistest põõ-
sastest laotud vallid. 

Vahel kombineeriti kivi- ja puu-
aeda (kivi all, lattaed või risuaed 
peal).

Uuemad aiatüübid on lipp-aiad 
taluõuede ümber, okastraataiad, 
saeveski praaklaudadest tehtud 
aiad, kalavõrkudest aiad ning nen-
de segatüübid.  

Kiviaiad ja muud piirdeaiad
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Uus kiviaed Ado-Tooma taluõue ümber Esikülas
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Tänu Sääretirbile, mis kaitseb Jausa lahte Väinamere lainetuse ja jää liikumise eest, 
on Orjaku juba looduslikult hea sadamakoht. Orjaku sadamat hakati ehitama Tsaari-
 Ve nemaa merejõudude vahenditega 1912. a. Algul kavandati seda Läänemere 
 mii nilaevastiku baasiks, kuid ehitus jäi pooleli. Enne sõja puhkemist jõuti rajada 
kaks kividest kaitsemuuli, mis on tänaseni säilinud. 1918. a.  valmis puust randu-
missild, siis jäid tööd jälle soiku. Sadam süvendati ja ehitati välja 1930-ndate lõpul. 
Iseseisvusajal ja veel peale sõda - randumissild jäi sõjas terveks - oli Orjaku oluline 
kaubasadam ning purjekate talvesadam. Peale Heltermaa sadama  väljaehitamist 

Orjakut kaubasadamana enam ei kasutatud. 
1978-82 ehitas “Hiiu Kalur” siia jahtklubi – 
sellest ajast on ka uued sadamahooned. 1990-
ndatel käis siit mõnda aega Sõrule praam.
Orjaku raudbetoonist tulepaagid ehitati 1962. a., 
asendamaks endisi puust tulepaake.
Kassari pool on meri üldiselt madal ja väike-
sadamaid ainult üks - Piibuninal asuv Kassari 
sadam, mis on nüüdseks eravalduses.

Sadamad

Esiküla ja Kassari mõisat/küla ühendava põllutee põhjapoolne osa oli olemas 
juba 18. sajandi algul, lõunapoolne osa sai paika mõisa rajamise käigus. Ka Orjakut 
läbiv tee, mis kulgeb põldude ja rannakarjamaa piiril, on vähemalt 300 aastat vana. 
Ülejäänud teedevõrk on välja kujunenud peamiselt 19. sajandil. Saart läbiv peatee 
kulges siis Esikülast Tagukülla ning edasi Kassari mõisa poole mäeseljandikust 
lääne pool. Uus on piki Veskimäge kulgev lõik (rajatud 1960-ndate algul) ja Orjaku 
mõisast ida poolt mööduv lõik. Siit-sealt on teed ka veidi õgvendatud. Kruusa tee 
sillutamiseks võeti Veskimäelt (Kõrgemäelt). Asunduskülade teed kujunesid välja 
talude rajamise käigus.

Kassari kadastikes ja metsades kulgeb palju teid ja radu, millel kunagi oli oma 
kindel otstarve. Rahvasuu teab rääkida ”orjateedest”, kustkaudu käisid mõisa-
töölised, et nende veohärgade kisa ja vankrite kolin ei häiriks mõisarahvast. Üks 
orjatee kulgeb põllu ja rannaniidu piiril piki Orjaku kirderanda (praegu osaliselt 
matkarada), teine põikab Kassari mõisapargi tagant Esiküla teele ja kolmas kulgeb 
Veskimäe all Mäealuse külast mööda (vt kaart nr 6. Kassari asustus 18. - 20. sajandil).

Olemasolevate ajalooliste teede ja radade baasil saaks tähistada mitmeid matka-
radu. Praegu on olemas vaid Orjaku linnurajad.

Kassari teedest
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Orjaku sadam 1968. a. (foto J. Kallas, HM JK 409)
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Kassari püsielanikkond on võrreldes 1940. aastaga vähenenud rohkem kui kaks 
korda, kuid ca 150 talukohast on tühjaks jäänud ja hävinud vaid 20 ringis (1996. 
a. Kassaris korraldatud küsitluse andmetel). 90 talus elatakse aastaringselt, ülejää-
nud on kasutusel suvekodudena. Juurde ehitati aastatel 1940-96 19 uut ela mut ja 
15 suvilat, enamus neist talukohtadesse – lagunenud hoonete asemele. Leidub ka 
suvilaid, mille omanikud on eeskujulikult teinud korda vanad talumajad.

Tänu nõukogude perioodil valitsenud ehitusmaterjalide puudusele ja paljudele 
piirangutele eramuehituses säilis Hiiumaal palju vanu taluehitisi, kuid suur osa 
neist muidugi käepäraste vahendite ja materjalidega 
täiendatud ja parandatud kujul. 1940.-65. a. ehitati 
 taluõuedele võrdlemisi vähe, kuid ehitatavad hooned 
olid enamasti traditsioonilist tüüpi, kuna sel ajal võis 
ehitaja ise oma maja projekteerida.

Nõukogude perioodi tüüpmajade näiteks võib 
tuua Kassari küla 1970-80-ndatel ehitatud eramud, mis 
paiknevad kahe vana talu vahel ja moodustavad korra-
pärase ridaküla. Õuede suurus ca 0,3 ha. Sirget küla-
teed ääristab ühelt poolt taastatud kiviaed. 

Muud sama perioodi hooned oma elegantsiga just 
ei hiilga, kuid viimasel ajal on mõnigi neist saanud uue 
katuse ja näo.

Kuna suvilate ehitamise tempo järjest kasvab, on 
probleemiks muutunud nii nende maastikul paikne-
mine (kohtades, kus kunagi varem pole ehitatud) kui 
ka arhitektuur, mis varieerub väga laiades raamides 
vastavalt omaniku maitsele ning kokku moodustab 
sügavalt ebakõlalise koosluse. Eriti torkab probleem 
silma Orjaku põllumäel, kus merevaate ihaluses on 
suvilaid ehitatud lagedale mäeharjale.

Eramu ja suvilaehitus 1940-2007
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Kassari saare uusehitiste arhitektuur varieerub väga laiades raamides
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Kassari maakasutuse ja maastiku muutused 

Traditsioonilisest maakasutusest ja maastikupildist Kassaris annavad hea üle-
vaate mõisate ja külade kaardid 18. ja 19. sajandist, Saksa 8. armee kaart 1918. a. 
(vt kaart nr.3) ning Nõukogude Liidu topokaart 1946. a. (vt kaart nr. 4), 1950-ndate 
alguse Kassari kolhoosi maakasutusplaan ning fotod 19. sajandi lõpust kuni 1960-
ndateni. 

Ajaloolistel kaartidel joonistub hästi välja kõlvikute selge jaotus põldudeks, 
niidimetsadeks-puisniitudeks, rannaniitudeks ja lagedateks karjamaadeks ma-
dalate kadakapõõsastega. Hõre madal kadastik kattis kogu Kassarit läbivat seljan-
dikku Lelu mäelt Sääretirbini. Niiske kadakane karjamaariba – kunagine merepõhi 
- eraldab ka Orjaku ja Kassari mõisate maid. Enamus rannaniite olid kasutusel 
karjamaadena, Orjaku põhja- ja kirderand ka heinamaana. Lagedaid ja põõsastega 
heinamaid leidus ka Uusküla lõunaosas, kuhu nõukogude perioodil rajati uudis-
maid, samuti Merekülas. Majandusmets-okasmets puudus täielikult, ainuke mets 
oli niidimets, mida kasutati heinamaana. Esimesed männitukad istutati Kassari 
mõisa ümbrusesse liivastele aladele arvatavasti 19.-20. sajandi vahetusel.

19. sajandi lõpust kuni 1950-ndate keskpaigani on maakasutus ja maastiku-
pilt püsinud võrdlemisi samanäolisena. Suuremad muutused hakkasid toimuma 
alates 1970-ndatest seoses maaparanduse ja looduslike niitude kasutusest välja-
jäämisega. Puisniidud kasvasid metsa. Rannaniitude servades ja kõrgemates 
kohtades tihenesid kadastikud ja võttis võimust mänd. Sama juhtus ka seljandikel 
ja „mägedel“ asunud loo- ja aruniitudega. Rannaniitude veepiiril hakkas kasvama 
pilliroog. Maastiku kunagine avatus ja merevaated on kiires tempos kadunud. 
Võsastumisele andis hoogu juurde ka kolhoosi veisekarjade likvideerimine. Ranna-
niitude osas on olukord siiski viimasel ajal paranenud, eriti seoses pindalatoetuste 
tulekuga. 

KASSARI MAASTIK LÄBI AEGADE
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Vaade Mäealuse külale 1966. a. (esiplaanil kruusavõtukoht Kõrgemäel, ülal keskel Aino Kalda suvemaja, 

ERM 1477-246 ja 247)
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Kõrgemägi ja Mäealuse küla 20. sajandi algul (HM 1779)

Enam vähem sama koht 100 aastat hiljem
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Põllud
Kassari saare põllud on algul rajatud kõrgematele, viljakamatele aladele. Hiljem 

rahvastiku kasvades ja kuivenduse levides on kasutusele võetud ka  madalamad ja 
liivasemad alad. Põllud rajati arvatavasti nagu mujalgi, aletamise teel, kase-, lepa- 
ja  laialehiste metsade asemele. Siinsed savikad põllumullad kuuluvad Hiiumaa 
kõige viljakamate hulka. 

Põldudemuster on püsinud enam-vähem samasugusena 18. sajandist kuni 
praeguse ajani. Kassari kandis on põllumaa veidi vähenenud. 18. sajandi ja 19. 
sajandi alguse kaartidel on näha põlde, mis hiljem karjamaaks jäetud (nt Mäealuse 
– Taguküla vahel, Lammasmäkil). Ainuke „uudismaa“ asub Kiisikülade vahel 
 endisel liivasel karjamaal. Orjaku kandis muutusi eriti pole, vaid kadakad on 
põllu saartel laiendanud oma kasvuala. Mereküla lääneosas on kunagisest põllust 
ja heinamaast osaliselt saanud kadastik ning Orjaku – Kassari mõisat eraldanud 
soine karjamaa on 1970-ndatel kuivendatud ja põllustatud. Viimasel ajal on mär-
gata ka söötijäänud põldude võsastumist kadaka ja männiga (Tagukülas, Mere-
külas ja Orjakul).

Kassari üheks eripäraks on puisniitude ehk niidimetsade rohkus. 
Puisniit on tänapäevasem sõna metsaheinamaa tähistamiseks. Tegemist on 

heinamaaga soisel, parasniiskel, kuival või vahelduval pinnasel, kuhu on kasva-
ma jäetud peamiselt lehtpuid ja põõsaid, üksikult või grupiti. 50 aastat tagasi oli 
puisniit saartel, Lääne- ja Põhja-Eestis väga levinud ning põhiline heinamaatüüp, 
Kesk- ja Lõuna-Eestis leidus neid vähem. Puisniit varustas talunikku nii heina, 
lehevihtade, kütte- ja tarbepuudega, kui pähklite, seente ja marjadega. Lisaks oli 
hästihooldatud puisniit nagu park, mille ilu kevadsuvisel õiteajal ilmselt kedagi 
külmaks ei jätnud. Tänaseks on heas korras puisniite säilinud väga väikses ula-
tuses – nii Kassaris, Hiiumaal kui terves Eestis.

Puisniitude paiknemine Kassaris on olnud üsna stabiilne 18. sajandi algu sest 
kuni tänase päevani, mis on Hiiumaal suhteliselt haruldane nähtus. Uuemad puis-
niidud (ca 120-150 a. vanad) on Sääre niidi põhjaosa (põld 18. sajandil) ja soine 

ala Lemmena (Paju) niidil (lage 
soo 18. sajandil). Orjaku – Mere-
küla piirkonnas puisniite ei ol-
nud, heinamaad asusid Emmaste 
 kandis.

Igal puisniidul on olnud oma 
nimi, mis mõisakaartidel on ka 
üles tähendatud (Esikülas oli 
Einsiniit, Uidika niit, Linna niit, 
Kiisikülas Sulli niit, Tagukülas 
Tamsepä niit). Nimed on aja jook-
sul muutunud. Peale maareformi 

Puisniidud
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Laiavõraline tamm Lemmena puisniidul (Saviaugu talu, Uusküla)
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Esiküla põllud on üldiselt viljakad, kuid kivised (taamal Esiküla ja Kiisküla oma puisniitudega)

Kaunilt umbrohtunud viljapõld Uuskülas

Taguküla põld on kasutusel hobuste karjamaana, kuid võsastub ometi (taamal Sulli puisniit)
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Laane talu taastatud puisniidule avaneb kaunis vaade maanteelt

Maantee-äärne puisniit Tagukülas kaskede ja sangleppadega

Vanu laia võraga tammesid leidub Kassari puisniitudel üsna palju (1993)
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on ilmselt hakatud iga puisniidusiilu nimetama tema omaniku või talu nime järgi 
(nt Lemmena/ Paju niit), vahel ka küla nime järgi (nt Uidu niit).

1950-ndatel olid puisniidud veel heinamaadena kasutusel. Hiljem karjatati 
seal külaelanike lehmi ja lambaid („individuaalloomi“). Tänaseks on enamus puis-
niitudest kasutusest välja jäänud ja muutunud salumetsaks. Tänu loodushoiutoe-
tustele on viimastel aastatel siiski puisniidutükikesi ka taastatud, seda eriti talude 
vahetus läheduses. Osa neist on niidetavad, osa karjatatavad (vt kaart nr 7. Kassari 
väärtuslikud põllud ja pärandkooslused).

Kassari niidimetsade puurinne on liigirikas. Siin esineb tamm, kask, saar, va-
her, jalakas, mets- ja aedõunapuu, niiskemates kohtades on tavaline sanglepp ja 
haab. Alusmetsas kasvab peamiselt sarapuu, toomingas ja vaarikas, kohati on ka 
türnpuud ja viirpuud.

Üldiselt on taastatud puisniidud üsna tihedad või siis nii hiljuti taastatud, et 
valitsevaks on metsataimed - kuutõverohi, maikelluke, leseleht, ussilakk, sinilill, 
valge ja kollane ülane, kanakoole, kuldtäht, h. lõokannus, nurmenukk, ime  kannike, 
metstulikas, sõnajalad, käpalistest käopõll, ööviiul jt. 

Üks pikima järjepidevusega hooldatud niite on Saviaugu talu (Lemmena) niit, 
mida viimastel aastakümnetel on küll ainult karjatatud, kuid mille hõre struktuur 
ja lagendikud meenutavad ehk kõige enam kunagist puisniitu. 

Kadastikud, loo- ja aruniidud
Kadastik ehk siis kadakane karjamaa on olnud Kassari saarele üks kõige tüü-

pilisemaid ja levinumaid kooslusi. Kadakas oli levinud niisketel rannaniitudel ja 
laidudel, Orjaku ja Kassari „laidu“ eraldaval madalal maaribal, kuivadel kruu-
sastel looniitudel Veskimäel, Lammasmäkil, Kassari Säärel ja Lubjaguninal ja ka 
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Kadastik Kassaris 20. saj. I poolel (postkaart, HM 4248)
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liivastel aruniitudel Mäealuse 
küla ja Kiisikülade ümbruses.

Ka praegu on Kassaris 
hulgaliselt kadastikke, kuid 
õigem oleks neid nimetada 
kadaka-männi ja muu võsaga 
tihnikuteks. 20. sajandi alguse 
kadastik oli hõre ja madal, 
lammaste poolt pügatud (neid 
on värvikalt oma memuaa-
rides kirjeldanud Aino Kallas). 
Kuna metsa Kassaris peale nii-
dimetsa polnud – ja Orjakul 
polnud sedagi – siis raiuti suu-
remaid kadakaid järjest küt-
teks ja ehk ka aiamaterjaliks. 
Võsastumisohtu seega polnud.

Kadastikud hakkasid 
tihenema 1970-ndatel, mil 
vähenes loomapidamine maja-
pidamistes. Kassari ümbruse 

vanematest männitukkadest hakkas levima mänd. Siiski uitas sel ajal kadastikes 
veel üsna suur kogus kolhoosilehmi, mis võsastumist takistas. Kolhoosi likvideeri-
misega vähenes järsult karjatamiskoormus ja tänaseni pole karjatamist taastatud ei 
Kassari säärel, Veskimäel ega Piibuninal, mis on kõige nähtavamad, käidavamad 
ja armastatumad puhkekohad saarel. Reigi saare võimsad kadakapuud kaovad 
tihedasse võssa. Ka rannaniitudega piirnevatel aladel ei suuda veisekarjad män-
nikute laienemist – kadastike tihenemist peatada.

Looniitude paekruusasel mullal ja klibuvallidel kasvav rohttaimestik on üsna 
kidur, kuid väga liigirikas ning värvikirev. Siin kasvavad värv- ja hobumadarad, 
nõmm-liivatee, kukehari, kassisaba, koldrohi, kuldkann, ümaralehine kelluke, 
metsmaasikas, muulukas, tui-tähtpea, varretu ohakas jt

Mere ääres, kliburandadel leidub merikapsapuhmasid, hanijalavaipu, maltsa jt 
„umbrohtudega“ kaetud adruvalle.
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Liivastel aruniitudel on taimestik eriti kidur – nõmm-liivatee, karvane hundi-
tubakas, madarad, lamba-aruhein, raudrohi jt. Osa aruniite on endised põllud 
(Tagukülas, Mäealuse külas, Kiisikülade vahel), seal on taimkate lopsakam, nagu 
ka niiskematel aruniitudel. 

Puurinne, mis ähvardab kadastikule lõpu peale teha, koosneb peamiselt män-
nist, kuid  esineb ka kaske, saart, vahtrat, pihlakat, toomingat ja vähesel määral 
pooppuud ja kuuske. Põõsarinne on ülirikkalik -  kadakas, erinevad kibuvitsad, 
türnpuu, kuslapuu, magesõstar, pihlakas, sarapuu, toomingas, kukerpuu, harilik 
tuhkpuu, põldmari. Kassari mõisa ümbruses on metsistunud ka harilik sirel. Kibu-
vitsad on Kassaris väga varieeruvad nii vormilt, õitevärvilt kui marjade kujult.

Paremini on säilinud need kadastikud Kõrgemäel (Mäealuse küla kohal) ja 
Sääretirbil, kust teede sillutamiseks on kruusa võetud. Alustati sellega ilmselt juba 
mõisaajal, jätkati Iseseisvusajal ning veelgi hoogsamalt 1960-ndatel kuni Kassari 
looduskaitse alla võtmiseni. 

Karjatatud-hooldatud kadastikke on Kassaris praegu väga vähe – parimad 
näited on lambakarjamaad Mäeotsa talu maadel Merekülas ja Tamme talu maadel 
Orjaku külas (vt kaart nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused).

Rannaniidud
Rannaniidud on eriti ulatuslikult levinud Kassari põhja- ja idaosas, kuid kit-

samaid rannaniiduribasid leidub pea kogu ranniku ulatuses (vt kaart nr 7. Kassari 
väärtuslikud põllud ja pärandkooslused). Traditsiooniliselt on neid kasutatud karja-
maadena, Orjaku kaguranda ka heinamaana. 

55

Tamme talu rannakarjamaa Orjakul



K. Hellström: Kassari maastikuhoolduskava 2007

Rannaniit on oma olemuselt madal, merest tugevalt mõjutatud ala, millel 
kõrgemat taimestikku üleujutuste tõttu vähe. Rannaniiduks nimetatakse sageli 
ka üleujutatava alaga piirnevat veidi kõrgemat rohumaad, kus saavad kasvada 
puittaimed (peamiselt mänd, kadakas, sanglepp ja paju). Liigiliselt on rannaniit 
suhteliselt vaene kooslus.

Madalas vees kasvab pilliroog, kare kaisel, meri-mugulkõrkjas, vahel alss, 
randaster. Edasi kõrgemal soomusalsi kooslus, rannika-tuderloa kooslus, punase 
aruheina (orasheina või roog-aruheina) kooslus ja lubikaniit. 

Lopsaka rohttaimestiku tõttu on rannaniitu peetud heaks karjamaaks nii 
veistele, hobustele, kui ka lammastele. Lisaks peab rannaniidust lugu suur hulk 
linnuliike, kas pesituspaigana või siis rändeajal peatus- ja toitumispaigana.

Männikud ja segametsad
Okasmets on Kassaris üsna uus nähtus. Esimesed männitukad istutati  Kassari 

mõisa ümbrusesse liivastele aladele (Lelu ja Männi talu lähedusse) arvatavasti 
19.-20. sajandi vahetusel. Mõisnik üritas sel viisil tõrjuda põuda ning ohjeldada 
 tuiskliiva, mis oli probleemiks Kassari kaguosas, Veskimäest Tagukülani.

Endiste kadakaste karjamaade kinnikasvamise tulemusena viimase 40-50 aas-
ta jooksul on Kassari suures osas kattunud tihedate männimetsadega, kus kohati 
kasvab ka lehtpuid (kaski, saari, vahtraid). Vanemates ja veidi harvendatud met-
sades leidub üsna rikkalikult lehtpõõsaid (toomingas, pihlakas, sarapuu, kuslapuu, 
magesõstar, türnpuu). Kadakad on enamasti kas kuivanud või varjujäämise tõttu 
üsna viletsas seisus.  Samuti võib järelkasvuna näha lehtpuudest tamme, vahtrat, 
saart, mets- ja aedõunapuud. 

Osa männikutest – männistuvatest kadastikest on kasutusel puiskarjamaana, 
kuid harvendatud on neid üldiselt vähe. Siin-seal talude juures kohtab ka harven-
datud ja võsast puhastatud 30-40 aastast metsa, mis näeb välja nagu parkmets. 
Kui kadastikku taastada pole enam võimalik, siis on seda tüüpi puiskarjamaa või 
puhkemets heaks ja hõlpsasti hooldatavaks alternatiiviks.
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Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus: “Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused” (2003) on Kassari hinnatud maakondliku täht-
susega, I klassi väärtuslikuks maastikuks. Eraldi hinnatud on seal kirjeldatud ja 
hinnatud viit tüüpi väärtusi:

• kultuurilis-ajalooline väärtus (maastikumustri ja asustuse sarnasus tradit-
sioonilisega; ajalooliselt ja kultuurilooliselt tähtsad paigad);
• esteetiline väärtus (maastiku ilu, vaated);
• looduslik väärtus (poollooduslikud niidud, põlismetsad, märgalad jne);
• identiteediväärtus (väärtus kohalike elanike arvates);
• rekreatiivne ja turismipotentsiaal (olemasolev ja võimalik puhkeväärtus; 
vaatamisväärsused).

Siinkohal täpsustatakse maakonnaplaneeringus antud hinnanguid. Hinnangud 
on 3-palli süsteemis, millest 3 on kõrgeim hinne.

Kultuurilis-ajalooline väärtus (3)
Kassari maastik on kõrge kultuurilis-ajaloolise väärtusega. 
Asustuses on esindatud kaks mõisakeskust, kabel surnuaiaga, kunagine 
mõisakõrts (hilisem kooli ja seltsimaja) ning mitmeid erinevaid külatüüpe ja 
vorme (arhailine sumbküla, popsiküla, hajaküla, asundusküla). Säilinud on 
küllalt palju näiteid nii mõisa- kui taluarhitektuurist. Hästi on säilinud tradit-
siooniline põldudemuster ja puisniidualad. Küllaltki suures ulatuses on säili-
nud ka rannaniite.
Kassari on seotud mitmete eesti kultuuritegelastega ning on muistenditest ja 
rahva juttudest rikas paik.

Esteetiline väärtus (3)
Kassari maastikud on üldiselt atraktiivsed, kuid osaliselt söötis põllud ja  jätkuv 
võsastumine kadaka ja männiga vähendab ala esteetilist väärtust.
Väga kaunid on kevadel rikkalikult õitsevad puisniidud-salumetsad ja Sääre-
tirp oma klibuste randade ja veel säilinud kadastikega. 
Kahjuks on kadunud kunagi nii kuulsad vaated Veskimäelt ja Kõrgemäelt 
merele ja laidudele. Merevaateid on kohati säilinud vaid Sääre tirbile viiva tee 
ääres.
Häirivad lagunevad ja varemetes tootmishooned ning halvas korras talu hoo-
ned ja piirdeaiad. Neid on küll õnneks vähe. Häirib ka kirju ja ebakõlaline 
uusehitiste kooslus Orjaku mäel.

Looduslik väärtus (3)
Kassari on osa Käina lahe - Kassari maastikukaitsealast, mille suurimateks 

II HOOLDUSKAVA
KASSARI MAASTIKE JA ASUSTUSE ERIPÄRA 
JA VÄÄRTUSED
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 väärtusteks on hooldatud rannaniidud, linnustikurikas Käina laht väikesaar-
tega ja madala rannikumere elustik. Väärtus omaette on maastiku mitme-
kesisus. Väga väärtuslikud on nii hooldatud puisniidud kui hooldamata 
salumetsad, osa kadastikke ning loo- ja aruniidud. Sääretirp on geoloogiliselt 
huvitav rannamoodustis. 

Identiteediväärtus (3)
Kassari on väga kõrgelt väärtustatud nii kohalike elanike poolt kui maakond-
likul tasandil.

Rekreatiivne ja turismipotentsiaal ehk puhkeväärtus (3)
Turismi seisukohast on Kassari üks olulisemaid ja populaarsemaid paiku 
Hiiu maal. Siin on puhkajasõbralik maastik, palju majutuskohti ja tuntud 
 vaatamisväärsusi. Suur arengupotentsiaal  on Orjaku sadamal ja mõisakeskus-
tel.  Orjaku mõisakeskuses on seda ka realiseeritud, Kassaris vähem.

Maakonnaplaneeringus on ära toodud ka üldised kasutustingimused ja hooldus-
soovitused.

Kasutustingimused
Ala sobib turismi/puhkemajanduse arendamiseks ja suvilaehituseks. Ranna 

ehituskeelujoon on määratud Kassari üldplaneeringuga. Sobivad ehituskohad on 
eelkõige endised taluasemed ja külade kultuurmaad teede ja kommunikatsioonide 
läheduses. Uute elektriliinide tõmbamisel tuleks kasutada maa-alust kaablit.

Vältida teede õgvendamist, tuulegeneraatorite püstitamist ning metsa-
istutamist põllu- ja rohumaadele, va lehtmetsa istutamine nõukogude perioodil 
üles haritud uudismaadele  külade vahele.

Hooldussoovitused
Kuna Kassari puhul on tegemist puhkemajanduslikult väga olulise kultuur-

maastiku-alaga, tuleks koostada hoolduskava.
Põllumaastiku osas on oluline tagada jätkuv põllumajanduslik kasutus, et 

säilitada ala esteetilist ja ajaloolist väärtust. Rannaniitude avatuse ja linnurikkuse 
eelduseks on jätkuv karjatamine. Rannaäärseid noori männikuid võiks harvenda-
da ja majandada puiskarjamaana (nii nagu Kassari kabeli ümbruses). Ka enamik 

kadastikke Kassaril (Sääretir-
bil, Merekülas, Tagukülas, Ves-
kimäe ümbruses, Reigi saarel, 
Käina lahe ääres) vajaksid tuge-
vat harvendamist enne põõsaste 
liitumist ühtlaseks tihnikuks.

Talude renoveerimisel ja 
uute hoonete püstitamisel tuleks 
arvestada kohalike ehitustra-
ditsioonidega. Tühjalt seisvad 
endised kolhoosi tootmishooned 
tuleks kas kasutusele võtta või 
lammutada.
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KASSARI MAASTIKE HOOLDUSE ÜLDISED 
EESMÄRGID

• säilitada põllumajandusmaastiku 
avatust ja vaateid 
• säilitada ja taastada pärandkooslusi (puisniite, kadastikke, ranna- jt. niite)
• säilitada osa endistest puisniitudest loodusliku salumetsana 
• säilitada ajaloolisi maastikuelemente, ehitisi ja rajatisi ja eksponeerida neid 
parema hooldusega
• sobitada uusi ehitisi, rajatisi ja maa kasutust vanaga nii, et ei tekiks ebakõla
• parandada piirkonna elanike ja 
turistide puhkevõimalusi

VÄÄRTUSLIKE PÕLLUMAADE SÄILITAMINE 
Põllumajanduslik kasutus hoiab vaated avatuna ja säilitab aastasadade jooksul 

väljakujunenud maastikumustrit. Söötis või võsastuvad põllud rohumaad on ena-
miku inimeste jaoks inetu ja masendav vaatepilt.

Kaardil nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused on kollase värviga näi-
datud ajaloolise ja vaatelise väärtusega põllud. Ajalooline väärtus on põlispõldudel, 
mille kuju ja ulatus pole viimase 300 aasta jooksul eriti muutunud. Välja on siit jäetud 
vaid väiksemad eraldiasuvad põllutükid, va Kiisi, Taguküla ja Mäealuse külas. 
 Viimaseid tuleks säilitada avatud aladena nii esteetilistel kui ajaloolistel põhjustel.

Kollaseks värvimata jäid ka mõned maaparandusega õgvendatud põllud Uuskü-
las ja Merekülas, mis jäävad maanteest kaugele. Seevastu on vaatelise väärtusega Or-
jaku ja Kassari mõisa piirialale rajatud uudismaa.

Maastiku avaruse ja omapära säilitamiseks tuleks põlispõllud hoida põlluma-
janduslikus kasutuses. Metsa istutamist põldudele, mis on ajaloolise või vaatelise 
väärtusega, tuleks igal juhul vältida (puhtpuistute rajamise keelab ka kaitse-eeskiri). 
 Ebasoovitav on ka suvilate jm hoonete rajamine keset lagedat põldu.
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Pärandkooslused ehk niidud ehk pool-looduslikud või lihtsalt looduslikud 
rohumaad on muutunud haruldaseks, kuna nende majandamine on tänapäeval 
ebatasuv. Looduslike niitude saagikus on väiksem, ning niitmine märksa tööma-
hukam, kui kultuurrohumaadel. 

Niidud on aga tänapäeval väärtustatud kui kultuuripärand, kui traditsiooni-
lise talumaastiku lahutamatu osa. Lisaks on suur osa niitudest väga mitmekesise, 
kohati haruldase taimestiku ja loomastikuga. Avatud aladena on niidud ka vaate-
lise väärtusega ning rõõmustavad silma õitsemise ajal. 

Selleks, et säiliks niitudele iseloomulik taimestik ja loomastik, on vajalik regu-
laarne niitmine või karjatamine, niidetud heina koristamine ja äravedu ning võsa 
tõrjumine. Kaitseala niitudel (ja metsades) on keelatud kasutada väetisi ja mürk-
kemikaale. Kuivendamine ja muu maaparandus muudab niitude taimestikku ja 
loomastikku ning on seetõttu vastunäidustatud väärtuslikumatel niitudel. See-
vastu on soovitav korrastada olemasolevaid kuivendussüsteeme.

Kaardil nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused on näidatud viit tüüpi 
niite: puisniite, kadastikke, loo- ja aruniite, rannaniite ja puiskarjamaid. 

Puisniidu, loo- ja aruniidu, rannaniidu ja puiskarjamaa taastamiseks saab taot-
leda toetust Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiumaa talitusest, kuna tegemist on 
nii kaitsealuse maa kui NATURA 2000-alaga. Taastamisega seonduvad nõuded 
täpsustatakse sel juhul LKK-ga sõlmitavas lepingus. Kadastikku saab taastada loo- 
või aruniiduks.

Niitude hooldamiseks on võimalik taotleda poollooduslike koosluste toetust 
PRIAst, kuid see eeldab kooskõlastamist Looduskaitsekeskusega. Ilma kooskõlas-
tuseta saab PRIAst taotleda muid pindalatoetusi (vt pt Hoolduse korraldamine ja 
rahastamine)

PÄRANDKOOSLUSED

Puisniitude taastamine ja hooldamine
Kaardil nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused on näidatud ajaloo-

lised puisniitude asukohad, kus praegu enamasti kasvab salumets. Viirutatud 
alad on taastatud, taastamisel või hooldatavad. Enamasti on need ikka veel liiga 
tiheda puurindega, põõsarinne on aga pigem liiga napp. 

Kindlasti tuleks säilitada osa endisi puisniite salumetsana (nt Uidu sihtkait-
sevööndis). Väljakujunenud laialehiste puuliikidega (tamm, saar, jalakas, vaher, 
pärn) tihe salumets on  väärtuslik ka loodusliku kooslusena. Seega, kui edasiseks 
puisniidu hooldamiseks napib aega ja ressursse, siis on targem mets rahule jätta 
või piirduda radade sisseraiumisega.

Taastada tasub puisniitu, kus on veel märgatav endine struktuur (vanemad 
laia võraga ja mitmetüvelised puud-põõsad, lagendikud) ning säilinud niidule 
omast rohukamarat. Taastamisel tuleks lähtuda säilinud lagendikest ning neid 
laiendada. Tugevasti võsastunud puisniidul on mõistlik raiuda pigem mitmel aas-
tal ja vähem kui ühe korraga ja palju. Esiteks tekib etapiviisiliselt raiudes vähem 
juure- ja kännuvõsusid, teiseks ei teki nii tugevat väetusefekti kõdunevatest juur-
test. Loodushoiutoetuse saamiseks ei tohi puisniidul puurinde liituvust vähenda-
da korraga rohkem kui 4 astme võrra.

Kindlasti tuleks noortest puudest vabaks raiuda vanad, madala võraga puud. 
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Säilitada tuleks jämedama tüvega surnuid või surevaid puid. Okaspuud tuleb väl-
ja raiuda, kuigi võib teha mõne erandi huvitava kujuga vanemate puude puhul. 
Kui puisniit piirneb põlluga, võiks servaalal säilitada põõsaid ja puude madalaid 
võraoksi. Suletud metsaserv kaitseb (niidi)metsa tuulte eest ja parandab mikroklii-
mat ning on ka heaks peidu- ja pesitsuspaigaks lindudele ja loomadele    (vt joonis 
1 ja 2).

Üldiselt tuleks puisniidu taastamisel lähtuda kohalikest traditsioonidest (liigi-
line koosseis, struktuur, puudevaheline kaugus jne). 

Peale puisniidu taastamist on seal kasulik mõnel aastal loomi karjatada. Eriti 
hea on karjatada lambaid, kuna need söövad meelsasti puude ja põõsaste kännu-
võsusid. Samas peaks kariloomade eest kaitsma säilitatavaid noori puid ja põõ-
said.

Eesmärgid ja töövõtted puisniidu kujundamisel
Puisniidu ruumiline struktuur: 
• ühe- kuni mitmerindeline, olenevalt eeldustest ja traditsioonidest; 
• lähtutakse olemasolevatest lagedamatest aladest – lagendikud taastatakse;
• tihedama taimestikuga alad vahelduvad lagendike ning poolavatud aladega;
• harvendamisel jäetakse puud ebakorrapäraste vahedega või grupiti; 
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• põõsarinnet/alusmetsa säilitatakse grupiti, ribade või laikudena, suure-
maid põõsaid ka üksikult;
Puisniidu liigiline koosseis:
• taotletakse liigilist mitmekesisust;
• eelistatakse haruldasemaid liike tavalistele;
• okaspuid reeglina ei säilitata.
Puisniidu vanuseline struktuur: 
• niidul peaks leiduma erivanuselisi puid; 
• säilitakse piisavalt hulgal noori taimi, millest võib saada järgmine puu-
generatsioon.
Detailid:
Harvendamisel säilitatakse kõveraid ja mitmetüvelisi, huvitava kujuga puid, 

samuti jalal surnud vanemaid puid (nt haab, tamm, kask), kui need ei kujuta endast 
ohtu ega nakkuskollet.

Silmapaistvad looduslikud või inimtekkelised maastikuelemendid, nagu 
 kivirahnud, huvitava kujuga põlispuud, veesilmad, kiviaiad, varemed, taluasemed 
jne puhastatakse võsast. 

Vajadusel võib laasida kasvavate puude tüvesid kuivanud okstest ning eemal-
dada ebasobivaid elusaid oksi (kui need segavad niitmist). Puisniidu serval kasva-
vate puude oksi üldjuhul ei laasita, säilitamaks looduslikku ilmet.

Puisniidu hooldus
Puisniidu traditsioonilise hoolduse juurde kuulus niidu riisumine sinilillede 

õitseajal, niitmine juulis või augustis, heina koristamine peale selle kuivamist ning 
küünidesse panek. Sügisel – talvel toimus puurinde harvendamine ja tüvede laasi-
mine madalatest okstest. Vanasti harvendati natuke ka heinaajal ja tehti raiutud 
okstest loomadele lehevihtasid. Paar nädalat peale heina koristamist lasti loomad 
ädalat sööma. 

Puisniidul peaks leiduma lagendikke. Hea näide hiljuti taastatud puisniidult Laane talu maadel Uuskülas
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Liigirikka rohttaimestikuga niidu niitmiseks peaks kasutama vikatit, latt-
niidukit või võsalõikuri tera. Lattniidukiga niidetakse servast-serva või keskelt-
lahku meetodil, et anda loomadele-lindudele võimalus masina eest põgeneda. 
Oluline on kasutada lõikavate, mitte rebivate või purustavate teradega masinaid 
nagu näiteks rootorniidukid, muruniitjad ja trimmerid, sest nende kasutamisel 
vaesub kooslus kiiresti. Trimmerit võib tarvitada juhul kui taimestikus valitsevad 
kõrgekasvulised liigid nagu naat, nõges, angervaks ja vaarikas.

Loodushoiutoetuse saamiseks ei tohi niitmist alustada enne 1. juulit, hein tuleb 
riisuda ja ära vedada; puistu ja põõsastik tuleb hoida hõredana (liituvusega 0,2–
0,5); niitmisjärgsel karjatamisel ei tohi ületada karjatamiskoormust 0,5 lü/ha.

Kaardil nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused on näidatud väärtus-
likumad kadastikud ning aru- ja looniidud. Väärtuslikuks on loetud kadastikud, 
mis on a) hooldatud, st harvendatud ja karjatatud; b) on kõrge looduskaitselise 
väärtusega (nt Sääretirp); c) on vaatelise ja puhkeväärtusega (nt maantee-äärsed 
alad, Sääretirbi tee). Kaardil nr 5. Kassari kadastike taastamine on kadastikud jaga tud 
3 väärtusklassi (esmajärjekorras taastatavad, II ja III järjekorras taastatavad).

Piir loo- või aruniidu ja kadastiku vahel on tegelikult hägus. Piisavalt hõre-
dat kadastikku on rohttaimestiku järgi võimalik määrata kas loo- või aruniiduks. 
Seega on hooldussoovitused siinkohal ühised. Samuti puudub terav piir kadas-
tiku ja puiskarjamaa vahel, kui puiskarjamaaks on mändi täis kasvanud kadastik 
– selliseid leidub rannaniitude naabruses palju. Niisiis ei ole kaardile jäädvustatud 
lõplik tõde, vaid ikkagi hetkeseis. 

Kaardile märgitud loo- ja aruniidud on suhteliselt lagedad ning veel taastamist 
ei vaja, küll aga pidevat hooldamist. Loodushoiutoetuse saamiseks tuleb võsastu-
nud loo- ja aruniidu taastamisel suures osas välja raiuda puud ning harvendada 
põõsarinnet (liituvus võib olla 0-0,4). Kadastiku osas nõudeid kehtestatud ei ole.

Harvendada tasub kadastikku, mis 
ei ole veel moodustanud läbitungima-
tut tihnikut. Tihedalt koos või puude 
varjus kasvanud kadakatel on võra alt 
kuivanud ja inetu ega taastu enam. Kui 
kadastik on vana ja kõrge (üle 2m), siis 
peab harvendamisel arvestama ka tuul-
emurru ja lumevaalimise ohuga. Samuti 
võivad varjus kasvanud kadakad järsu 
muutuse tõttu valgustingimustes saada 
talvel ja varakevadel päikesepõletusi.

Tihnikuks muutunud kadastikus on 
pigem mõtet raiuda suuremad  laigud 
(20-30m läbimõõdus) täiesti lagedaks ja 
jätta lagendiku servaaladele alles kada-
kaid gruppidena või ribadena. Nii algab 

Kadastike, loo- ja aruniitude taastamine ja hooldamine

Veskimäe ümbruses tuleks vähemalt teeäärseid kadastikke hooldama hakata
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kadastik oma elu otsast peale – peagi ilmuvad lagendikule noored kadakataimed, 
mida edaspidi õigeaegselt harvendada tuleb.

Kui kadastikus on palju lehtpõõsaid, on tugevat harvendust (või nn lageraiet) 
mõtet teha ainult siis, kui ala on karjatatav. Vastasel korral on tulemuseks veel 
hullem tihnik kui enne.

Mändi täis kasvanud kadastikus tuleb kõigepealt eemaldada männid. Seejärel 
saab välja valida säilitatavad kadakad jm põõsad.

Eesmärgid ja töövõtted kadastiku, loo- või aruniidu taastamisel
Niidu ruumiline struktuur:
• lähtutakse olemasolevatest lagedamatest aladest – lagendikud taastatakse;
• põõsaid säilitatakse grupiti, ribade või laikudena lagendike servaaladel, 
suuremad ja ilusamad põõsad (sh kadakad) säilitatakse üksikult;
• välditakse põõsaste ühtlast või korrapärast jaotust
• säilitatakse üksikuid väärtuslikumaid puid või puuderühmi 
Puittaimede liigiline koosseis:
• taotletakse liigilist mitmekesisust – st säilitatakse osaliselt ka lehtpõõsaid;
• eelistatakse haruldasemaid liike tavalistele.
Detailid:
Silmapaistvad looduslikud või inimtekkelised maastikuelemendid, nagu kivi-

rahnud, huvitava kujuga põlispuud, veesilmad, kiviaiad jne puhastatakse võsast.

Kadastiku, loo- või aruniidu hooldus
Kadastikku, loo- ja aruniitu hooldatakse enamasti karjatamisega. Tasaseid ja põõ-

sasteta või väga hõreda põõsarindega niite on võimalik ka niita. Liigirikka rohttaimes-
tikuga niidu niitmiseks peaks kasutama vikatit, lattniidukit või   võsalõikuri tera.

Teeristi naabruses kasvavaid kadastikke oleks veel võimalik harvendada
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Loodushoiutoetuse saamiseks tuleb aruniitu niita keskelt-lahku või servast-
serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada. Looniidule kehtivad samad nõuded, 
kuid niitmist ei tohi alustada enne 1. juulit.

Aruniidu karjatamisel peab karjatamiskoormus jääma vahemikku 0,2–1,2 
lü/ha. Loopealse hooldamisel tuleb karjatada koormusega 0,2–1,0 lü/ha, hoides 
põõsastik hõredana (liituvusega 0–0,4) ning rohustu madalmurusena.

Endisel põllumaal kasvavad kõige ilusamad kadakad. Hooldatud aruniit kadakatega Taguküla, Prähla talu lähedal

Kaardil nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused” on näidatud kõik 
säilinud rannaniidud. Väärtuslikud on nad kõik, kuid eriti väärtuslikud on mui-
dugi karjatatavad rannaniidud ja roostikud (näidatud viirutusega). 

Võsastunud rannaniidu taastamisel tuleb reeglina välja raiuda enamik puid 
ja põõsaid. Kurvitslaste jaoks on näiteks oluline, et ranna ääres leiduks piisavalt 
suuri täiesti lagedaid, madalmuruseid alasid, sest põõsad on peidupaigaks ja varit-
sus kohaks nende vaenlastele – röövlindudele ja –loomadele.

Kui rannaniit on väga tiheda võsaga kaetud, peaks raiet tegema järk-järgult, 
mitme aasta jooksul, et vältida tugevat väetusefekti ja lämmastikulembeste pioneer-
taimede vohamist. Mõne puu või puudegrupi võib säilitada kariloomade tarbeks 
ja silmailuks. Üleujutuspiirist kõrgemal asuvaid kadastikke tuleks tugevasti har-
vendada.

Loodushoiutoetuse saamiseks peab rannaniidul karjatama koormusega 0,4–
1,3 lü/ha või niitma lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt. Karjatamise tule-
musena peab vähemalt pool karjatatavast alast olema madalmurune.

Rannaniitude taastamine ja hooldamine
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Rannaniidu kõrgematel kühmudel levib kadaka- ja männivõsa, Esiküla

Taguküla rannaniitudel on kõrgemad kohad (endised laiud) kaetud tiheda noore männikuga

Rannaniit Piibunina lahesopis 1983. a. (foto: L.  Malin, ERM 2071:70)
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 Käina lahte ja selle saari ümbritseb suures ulatuses pilliroovöönd. Roostiku 
pindala suurenes jõuliselt 20. sajandi lõpukümnenditel ja moodustab ca 20% lahe 
pindalast. Ka mujal (nt Orjaku edelarannik, Mäealuse ja Piibunina rannad), kar-
jatamata rannaniitude servas madalas vees, on hakanud kiiresti levima pilliroog. 

Pilliroo põletamine või lõikamine sügisel ja talvel ei piira eriti selle kasvu-
jõudu, kuid vähendab vette sattuva orgaanilise materjali hulka ja takistab nii kin-
nikasvamist.  Sügisel ja talvel lõigatud roogu on võimalik kasutada nii ehitusma-
terjaliks kui biokütusena.

Hilissuvine niitmine on pilliroo tõrjumiseks juba efektiivsem, eriti kui õnnes-
tub niita altpoolt veetaset. Pilliroo täielikuks tõrjeks tuleb kahjustada selle juures-
tikku 20-35 cm sügavuseni. Seda on võimalik teha (peale niitmist või põletamist) 
rootorkultivaatoriga, pontoonidel liikuva masina abil. Väga madala veetaseme 
puhul saab kasutada ka topeltratastega trakto-
rit ja rootoräket. 

Lihtsaim ja odavaim roo tõrjevahend on ik-
kagi karjatamine. Kui pinnas kannab, võivad 
veised minna kuni 1 m sügavusse vette pil-
liroogu sööma. Lisaks kahjustavad nad oma 
sõtkumisega ka pilliroo juurestikku.

Rannaniidu puhastamisel tihedast pilliroost 
tuleb pilliroog niita ajavahemikul 1.–15. juulini 
ja seejärel karjatada loomi või niita korduvalt. 
Niitmise ja karjatamise tulemusena peab pil-
liroo kõrgus olema alla 0,5 m.

Roostike hooldamine

Karjatamise lakkamisel võtab pilliroog kiiresti võimust

Puiskarjamaa ja puhkemetsa kujundamine männi- 
ja segametsast

Puiskarjamaa on regulaarselt karjatatav puistu, mis on piisavalt hõre, et puude 
alla saaks tekkida rohukamar. Kassaris võivad sellesse kategooriasse kuuluda nii 
männistuvad kadastikud, keskealised männikud, endistele niisketele karjamaadele 
kasvanud noored segametsad kui endised puisniidud. Määravaks tunnuseks on 
siin just puistu kasutamine karjamaana. 

Kaardil nr 7. Kassari väärtuslikud põllud ja pärandkooslused on näidatud mõned 
puistud puiskarjamaadena. Valik põhineb peamiselt kahel tingimusel: et need a) on 
praegu karjatatavad alad või b) on olnud veel hiljuti karjamaad ja seetõttu suhteliselt 
hõreda struktuuriga. Samas ei ole puiskarjamaid Kassaril eraldi  inven teeri  tud  ja kaardil 
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kujutatu on vaid poolik tõde. Puiskarjamaa ei ole Kassaril traditsiooniline kooslus, 
vaid 20. sajandi II poole arengute tulemus. Nii looduskaitselisest kui puhkema-
janduslikust seisukohast lähtudes on puiskarjamaa siiski parem kui läbitungimatu 
tihnik. Niisiis tähendab puiskarjamaa taastamine puistu harvendamist.

Kaardil on ka palju valgeid laike, mis peamisel tähistavad noort või keskealist 
tihedat metsa, mis on kasvanud endisetele karjamaadele. Sellisel metsal puudub 
eriline väärtus, kuid seda on kujundusraietega võimalik muuta nii puiskarjamaaks 
kui ka puhkemetsaks. 

Puhkemets on üldjuhul selline mets, mis on kergesti läbitav ja samas võimali-
kult mitmekesine ning elamusi pakkuv. Heas puhkemetsas leidub elupaiku looma-
dele-lindudele, seeni ja marju. Puiskarjamaa võib olla väga hea puhkemets.

Puhkemetsa kujundamine ei seisne lihtsalt “võsaraies”, vaid teadlikus ning 
detaile jälgivas puu- ja põõsasrinde harvendamises. Peaeesmärk puhkemetsas ei 
ole puidu tootmine, vaid metsa kujundamine bioloogiliselt rikkaks ja inimsilmale 
kauniks.

Nii puiskarjamaa kui puhkemetsa kujundamise üldised põhimõtted on sar-
nased (vt joonis 3 ja 4), kuid puiskarjamaa puurinne võiks olla hõredam, et soodus-
tada rohukasvu. 

Tugevamat harvendust vajavas väga tihedas metsas võib raiet teha järk-järgult, 
mitme aasta jooksul. Esimese harvendusega võib näiteks kujundada metsa sisse 
paari meetri laiused teerajad, et tekiks mingi ülevaade metsa iseloomust.
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Eesmärgid ja töövõtted puhkemetsa kujundamisel
Puistu ruumiline struktuur: 
• ühe- kuni mitmerindeline, olenevalt metsatüübist jm eeldustest; 
• tiheda taimestikuga alad vahelduvad lagendike ning poolavatud aladega 
(nagu puisniidul);
• harvendamisel jäetakse puud ebakorrapäraste vahedega või grupiti; 
• põõsarinnet/alusmetsa säilitatakse grupiti, ribade või laikudena, suure-
maid põõsaid ka üksikult.
Puistu liigiline koosseis:
• taotletakse liigilist mitmekesisust;
• eelistatakse haruldasemaid liike tavalistele.
Puistu vanuseline struktuur: 
• metsas peaks leiduma erivanuselisi puid; 
• säilitakse piisavalt hulgal noori taimi, millest võib saada järgmine puu  gene-
ratsioon.
Detailid:
Harvendamisel säilitatakse kõveraid ja mitmetüvelisi, huvitava kujuga puid, 

samuti jalal surnud vanemaid puid (nt mänd, haab, tamm, kask), kui need ei ku-
juta endast ohtu ega nakkuskollet.

Silmapaistvad looduslikud või inimtekkelised maastikuelemendid, nagu kivi-
rahnud, huvitava kujuga põlispuud, kiviaiad, varemed  jne puhastatakse võsast. 

Vajadusel võib laasida kasvavate puude tüvesid kuivanud okstest. Metsa-
serval kasvavate puude oksi üldjuhul ei  laasita, säilitamaks looduslikku ilmet.

Puiskarjamaa ja puhkemetsa hooldamine
Puiskarjamaa hoolduseks on karjatamine, lagendikke võib vajadusel ka niita. 

Loodushoiutoetuse saamiseks ei tohi puistu liituvus puiskarjamaal olla alla 0,2. Tu-
leb karjatada koormusega 0,3–1,0 lü/ha ja vajadusel hõrendada puistut ja põõsas-
tikku. Puhkemetsa hooldus võiks piirduda lagendike ja teeradade  niitmisega ja 
nendelt prahi koristamisega. Harvendust ja võsaraiet tuleb teha vajadusel.

Endisest puisniidust saab reeglina kauni puiskarjamaa. Karjatamisel liigirikkus siiski väheneb (Taguküla)
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Võsaraiest
Lehtpuude ja –põõsaste raieks on parim aeg augustis-septembris (eriti sobiv 

päev olevat rahvatarkuse järgi kaduneljapäev). Puud on sel ajal veel lehes ning 
raie nõrgestab siis kõige enam nende kasvujõudu. Tülikate juure- ja kännuvõsude 
vähendamiseks on kasulik suuremaid puid (näit. haab, lepp, saar) aasta enne raiu-
mist “rõngastada” (eemaldada tüvelt koor 5-10 cm laiuse ribana). See põhjustab 
juurte suremist. Kadakate ja mändide raieks on sobivam aeg hilissügisest kevad-
talveni, mil okste põletamisel ei teki tuleohtu. 

Igasuguse võsa raiel on hea, kui jäetakse nii madalad kännutüükad kui vähegi 
võimalik. Kõige parema tulemuse annab muidugi käsitöö oksakääride või käsi-
saega. Võsalõikuri ja mootorsae tarvitamisel on enamasti vajalik ala aasta-paari 
pärast uuesti üle käia ja tüükad maha saagida. Esiteks on maapind (kulu, okka- ja 
lehepraht) selleks ajaks veidi vajunud ja oksatüükad paremini näha. Teiseks näeb 
saemees paremini kive, maas vedelevat okastraati jm tööriistadele ohtlikke asju. 

Võsaraie tülikaim osa on lõigatud võsa kokku kogumine ja hävitamine. Maha 
jätta seda reeglina ei saa, sest see raskendaks edasist hooldust, väetaks maad ja 
mõjuks ebaesteetiliselt. Ainult vähem võsastunud luhaniitudel või kultuurniitu-
del on mõeldav niidukite kasutamine, mis purustavad nii oksad kui heina ja ja 
laotavad selle ühtlaselt laiali. Enamasti põletatakse raiejäätmed lihtsalt kohapeal 
ära, kuid see on muidugi raiskamine. Jämedamad tüved ja oksad saab teha küt-
tepuudeks, kadakast saab veel häid aiateibaid või materjali suveniiride jms valmis-
tamiseks. Kui on olemas piisava võimsusega puiduhakkur, saab raiejäätmetest 
valmistada hakkepuitu, mida võib kasutada kütteks või kompostimiseks. 

Lõppkokkuvõttes on võsaraie kulukas ja töömahukas ettevõtmine, eriti kui 
seda teha käsitsi. Kulusid aitavad vähendada talgutööd, loodushoiutoetused ning 
puitmaterjalist saadav (võimalik) tulu. Kui tegemist on karja- või heinamaadega, 
saab võsaraiet käsitleda ka investeeringuna.

Peamiselt männi ja kadakaga puiskarjamaa Tagukülas
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Alleed ja puuderead
Alleed ja puuderead rikastavad teemaas-

tikku ja on seetõttu väga väärtuslikud. Nende 
hooldus peaks piirduma võsa tõrjumise ja heina niitmisega vähemalt puude võra 
ulatuses. Võib eemaldada ka kuivanud oksi. Kui puud kasvavad põllu serval, ei 
tohiks maad künda nii lähedal, et puude juured saavad viga. 

Aja jooksul muutub allee puude väljalangemise tõttu “auklikuks”. Noorte 
puude istutamine vanade vahele ei ole aga üldiselt mõttekas, sest taimed jäävad 
tugeva konkurentsi tõttu kiduraks. Kui tegemist on puudereaga ainult ühes tee 
servas, võiks noored puud istutada teise teeserva. Alleed võib samuti uuendada 
kahes järgus – enne ühel pool, siis teisel pool teed. 

Mõelda võiks ka täiesti uute alleede istutamisele. Üldkasutatavate teede puhul 
peab muidugi eelnevalt nõu pidama tee haldajaga (puuliik, vähim kaugus teeser-
vast jne). Sobivad puuliigid allee istutamiseks on kask, saar, pärn, tamm, vaher, 
sanglepp, pooppuu ja pihlakas, liivasel pinnasel ka mänd. Allee ei pea tingimata 
koosnema ühest ja samast liigist (nt Kassari mõisa allee). Tüüpiline puude vahe-
kaugus puiestee ääres on 12-15 m, kuid puid võib ka paigutada ebakorrapäraste 
vahedega ja gruppidena. 

Teeäärsest võsaribast on võimalik kujundada ebakorrapärast puuderida, 
 kasutades ära olemasolevaid tugevamaid ja ilusamaid puutaimi (sagedamini esi-
nevad teeservades sanglepp, kask, vaher, saar, metsõunapuu) ning isegi põõsaid 
(toomingas, sarapuu, raagremmelgas). Vahel on vajalik puude võra tõstmine, st 
oks te laasimine sobiva kõrguseni. Mitmetüvelisi puid ei pruugi tingimata kujun-
dada ühetüvelisteks (vt joonis 5). Enne tööde alustamist peaks ka siin tee haldjaga 
nõu pidama.

Põlispuud 
Suured üksikpuud või puuderead põldudel võivad olla mälestused hävinud 

talukohtadest, lisaks kaunistavad nad lagedat maastikku. Mõned põlispuud on 
tuntud hiiepuudena. Vanad puud on suur väärtus ning neid tuleks kindlasti säili-
tada. Säilitamine tähendab ka hooldust. Laia ja madala võraga vanu põlispuid 
ohustavad selle vahetus läheduses kasvama hakanud noored puud, mis varjavad 
valgust ning suretavad ajapikku kõik põlispuu madalamal asuvad oksad. Lisaks 
kaotab vana puu nii oma ilu ja väärikuse. Põlispuude ümbrust (vähemalt võra 
ulatuses) tuleks puhastada võsast (v a madalakasvulised põõsad) ning võimalusel 
niita. Kui puu asetseb rohumaal on karjatamine veelgi sobivam hooldusviis. Ette-
vaatlik peab olema hobustega, kes võivad kahjustada puude koort ja tüve (väär-
tuslike puude tüvesid tuleks kaitsta). 

Joonis 5:  Teeäärsest võsaribast saab kujundada ebakorrapärase puuderea, kasutades ära olemasolevaid 

tugevamaid ja ilusamaid puutaimi
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Üksikpuude “ravimine” – jämedate kuivanud okste saagimine, õõnsuste täit-
mine, tugede panek jne on üldjuhul kurjast – nii bioloogilisest, esteetilisest kui 
emotsionaalsest aspektist. Põlispuudel tuleks lasta rahus vananeda ja isegi surra 
kui aeg käes.

Hoolitsema peaks selle eest, et tulevastel põlvedelgi oleks põlispuid, mida 
imetleda. Miks mitte istutada noori puid sobivatesse kohtadesse – märgistamaks 
teeriste, kadunud hoonete asupaiku, mingite sündmuste toimumiskohti jne. Kuid 
noor puu vajab mõistagi hooldamist.

Kiviaiad ja puust aiad 
Kiviaiad ja puust aiad on traditsioonilised põllupiirded, mille tegumood on 

varieerunud vastavalt kättesaadavale materjalile, piirkonna tavadele ning aia ots-
tarbele. Sellistel aedadel on suur kultuurilis-ajalooline ja esteetiline väärtus, kivi-
aiad on väärtuslikud ka elupaigana. Vanu kivi- ja puuaedu tuleks säilitada ja hool-
dada. Hoolduse alla kuulub mahakukkunud kivide ülesladumine või mädanenud 
postide-lattide asendamine, aiaäärte niitmine ja võsaraie, säilitades üksikuid ilusa-
maid puid ja põõsaid.  

Kivi- ja puust aedade taastamisel (ja ka uute rajatiste puhul) tuleks lähtuda 
kohalikest ehitustavadest ja –materjalidest.

Alates 2005. a. on PRIA toetanud kiviaia ehitamist ja taastamist. Toetuse taot-
lus tuleb kooskõlastada muinsuskaitseinspektoriga.

Muud maastikuelemendid
Põllusaared puude ja põõsastega mitmekesistavad suuri lagedaid välju. Vahel on 

tegemist endiste talukohtade, tuulikute või muude rajatiste jäänustega. Põllusaartel 
kasvavaid puid tuleks säilitada. Kui puid on liiga tihedalt, võib neid harvendada.

Kiisiküla liivasel põllul kasvab uhke laia võraga tamm
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Maaparandusega kokkukuhjatud kivihunni-
kud, tavaliselt erilist esteetilist väärtust ei oma. 
Neil on siiski teatav väärtus loomade, lindude 
ja putukate elupaigana. Tuleks vältida kivikuh-
jatiste muutumist risu ja olmeprahi mahapa-
neku kohaks. Kivid on ka väärtuslik ehitusma-
terjal.

Põlde läbivate kraavide äärde võib jätta kasva-
ma üksikuid puid. Kraavikallastel lokkav võsa 
aga takistab nii vee liikumist kui niitmist, vaate 
varjamisest rääkimata. Kraave ei tohiks puhas-
tada kevadel ega varasuvel, mil see kahjustab 
kraavides elutsevaid loomi ja putukaid.

Muinsus- ja looduskaitseobjektid
Enamus Kassari muinsuskaitseobjekte kuulub arhitektuurimälestiste hulka 

(vt tabel nr 3). Arheoloogiamälestisi on ametlikult ainult üks (Esiküla kalmistu, 
mis tegelikult asub Kiisikülas), kuid kohaliku rahva mälestuste ja ka varasemate 
uuringute põhjal peaks vanu matmispaiku olema rohkem - üks neist Ristete talu 
lähedal. 

Kassari mõisasüdame, Kassari kabeli ja kalmistu, Ristete pukktuuliku, Aino 
ja Oskar Kallase suvekodu ümbritsev piiranguvöönd on täpsustatud piiridega    (vt 
Maa-ameti kodulehekülg, kultuurimälestiste kaardirakendus). Ülejäänute kohta 
kehtib seaduses määratud kaitsevöönd raadiusega 50m objekti väliskontuurist 
või piirist arvates. Kaitsevööndis on keelatud pinnast teisaldada, künda, kaevata 
(sügavamalt kui 20 cm), püstitada ehitisi, istutada metsa või muul viisil kahjustada 
mälestist ja selle lähiümbrust. Mälestistel ja nende kaitsevööndites tehtavad tööd 
tuleb kooskõlastada muinsuskaitseinspektoriga. 

Kaitstavaid loodusobjekte on Kassaris ainult üks – Tõllukivi Orjaku mõisa-
südame juures madalas vees. Seda ümbritseb piiranguvöönd raadiusega 50m.

Maaomanikud või muud maavaldajad peavad võimaldama kõigile jalgsi 
juurdepääsu nende maadel asuvatele 
muinsuskaitse- ja loodusobjektidele, 
samuti sup luskohtadele, purretele ta-
vakohastel jalgradadel, jalgsi läbita-
vatele koolmetele ning joogikõlbliku 
veega looduslikele joogiveeallikatele. 
Omaniku õueaiamaal paikneva objek-
ti külastamiseks on siiski loa küsi-
mine vajalik. 

Esiküla Kassari tee ääres on põllumägi, kus kunagi paiknes tuulik
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Kassari ja Orjaku mõisaansamblite ajaloost ja praegusest olukorrast oli juttu ees-
pool. Orjaku mõisakeskus on tänaseks heas korras ja säilinud hooneid renoveeritak-
se planeeringute alusel (muinsuskaitse all olevate hoonete ja varemete nimekirja 
vt tabelist nr. 3). Väljaspool keskust on suhtelisest hästi säilinud ehitisi ainult kaks 
– rehi ja moonakamaja 18. sajandi Orjaku küla asukohas (kumbki neist ei ole muin-
suskaitse all).

Rohkem on säilinud Kassari mõisa arvukatest majandushoonetest. Osa mõi-
sakeskuse hoonetest on muinsuskaitse all, kaugemal asuvad endised küünid aga 
mitte. Mõnedest ehitistest on alles varemed või võssakasvanud kivihunnikud.

Nii Kassari kui Orjaku muinsuskaitse all olevale mõisaansamblile on määratud 
kaitsevöönd (vt Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendus: www. maaamet.ee või 
Kultuurimälestiste riiklik register: http://register.muinas.ee/). 

Mälestistel ja nende kaitsevööndites tehtavad tööd tuleb kooskõlastada muinsus-
kaitseinspektoriga. Arhitektuurimälestiste taastamiseks või renoveerimiseks tuleb 
koostada projekt, mille kinnitab Muinsuskaitseamet. Käesolevas hoolduskavas an-
takse vaid üldisi soovitusi mõisa ülejäänud hoonestuse kohta.

Kui vanu väärtuslikke hooneid taastada pole võimalik, tuleks nad varemetena 
selliselt korrastada, et nad ei muutuks ohtlikuks seal mängivatele lastele või mui-
du uudishimulikele möödujatele. Ohtlikud on ka vanad kinniajamata kaevukohad 
(nt Kassari mõisakeskuses!)

Varemetel ja nende läheduses kasvav võsa või noored puud tuleks eemaldada 
(üksikuid dekoratiivseid põõsaid võib säilitada). Võimalusel niita ja koristada ümb-
rus olmeprahist. Ettevaatust siiski prahikoristamisega – varemetes hoonete üm-
ber võib leiduda väärtuslikke ehitusdetaile ja –materjale, mis peaksid oma kohale 
jääma.

Isegi kui hoonetest on alles ainult vundament või lihtsalt kühm maapinnal, 
on ka see märk paiga ajaloost. Endiste hoonete asukohad tuleks võimalusel hoida 
võsast vabana.

KASSARI JA ORJAKU MÕISAANSAMBLID

Mõisaparkide hooldus
Nii Kassari kui Orjaku mõisapark koos piirdemüüridega on arhitektuurimäles-

tised. Kassari mõisaansamblile on määratud ka kaitsevöönd. Eraldi looduskaitse-
aluste objektidena kumbki parkidest määratletud ei ole, kuid mõlemad asuvad 
maastikukaitseala piiranguvööndis.

Heas korras ja taastamisel on Orjaku mõisapark, taastatud on värav ja piir-
demüürid. Orjaku mõisa pargile on koostatud restaureerimise projekt (A. Ström 
2000, Dagopen).

Küllaltki halvas olukorras – võsastunud, risustatud ja lagunevate müüridega - 
on Kassari mõisa park. Endine keskus on jagatud 13 (!) kinnistu vahel, mõisapargi 
piirdemüüride vaheline osa koosneb neljast kinnistust. Ühtne nägemus pargi ja 
muu kõrghaljastuse tuleviku kohta puudub täiesti. Juhul kui erinevad omanikud 
suudaksid kokku leppida, tuleks pargi taastamise kohta tellida projekt või vähe-
malt hoolduskava vastava ala asjatundjatelt. Nii üks kui teine tuleb kooskõlastada 
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muinsuskaitseameti ja Keskkonnateenistusega. Projekti koostamiseks peab olema 
vastav tegevusluba.

Allpool on antud vaid mõned üldisemad soovitused jooksvaks hoolduseks. 
Mõisapargi puud ja põõsad tuleks lasta asjatundjal üle vaadata. Isetekkinud 

järelkasvu pargi metsikumates osades võib harvendada, aga ettevaatlikult ja 
mitme aasta vältel. Säilitada tuleks võimalikke ilupõõsaid. Kui need on muutu-
nud võsaks (sirel, ebajasmiin, enelas, lumimari jt), siis võib nende levikut piirata, 
aga mitte põõsastikke täielikult hävitada. Eemaldada võiks haigeid ja esteetiliselt 
väheväärtuslikke puid (nt. “väljaveninud”, väikese võra ja peenikese tüvega). 

Ilma asjatundjaga konsulteerimata ei tohiks maha võtta ühtki vana puud, isegi 
kui need on haigustunnustega või suremas. Samuti tuleks vältida täiskasvanud 
puude nn noorenduslõikust, pügamist, jämedate okste eemaldamist ja igasugust 
“ravimist” (õõnsuste puhastamine ja plombeerimine jms)! Asjatundmatu saagi-
mine teeb alati rohkem kahju kui kasu. Puude lõikamine ja ravi on õigustatud 
ainult üksikutel juhtudel ning ainult siis, kui seda teeb asjatundja. 

Pargi avatud alasid tuleks regulaarselt niita. Juhul kui „murus“ esineb keva-
del või varasuvel õitsevaid sibullilli (metstulp, kirju liilia jt), tuleks neid alasid 
niita alles peale sibullille lehtede närtsimist.

KASSARI KABELIAED
Kassari kabeliaias kasvab hulgaliselt põlispuid. Osalt on need istutatud, osalt 

ise kasvama hakanud. Mõned aastad tagasi puistut harvendati, et kabel paremini 
välja paistaks ja et niiskus ehitusele liiga ei teeks. Puid võiks veelgi maha võtta 
(ka kabeliaia ümbert), kuid igasugused raied on vaja hoolega läbi mõelda ning 
kõikide asjassepuutuvate osapooltega läbi arutada. 

Kassari kabel, kabeliaed ja selle piirdemüürid on muinsuskaitse all ja neid 
ümbritseb kaitsevöönd (vt Maa-ameti avalike teenuste alt kultuurimälestiste 
kaardirakendus: www.maaamet.ee või kultuurimälestiste register: http://register.
muinas.ee/). Eraldi loodus-
kaitsealuse objektina ka-
beliaed määratletud ei ole, 
kuid asub maastikukaitseala 
piiranguvööndis. Seega tu-
leb igasugused mahukamad 
hooldus- ja raietööd kindlasti 
kooskõlastada nii Muinsus-
kaitseameti kui Keskkonna-
teenistusega.  Kuna tegu on 
väga tundliku teemaga, tuleb 
ka üldsust informeerida enne 
raiete tegemist. 

Kassari mõisa park on võsastunud ja hooldamata
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Hästisäilinud, see tähendab ümber ehitamata, kuid järjepidevalt hooldatud 
vanad taluhooned on väärtuslik kultuuripärand. Põhjalikest ümberehitustest tu-
leks hoiduda, parem on juba ehitada uus hoone vana kõrvale ning leida vanale uus 
otstarve. Taluhoonete korrastamisel ja ümberehitamisel, samuti uute ehitamisel 
oleks hea järgida vanu ehitustraditsioone materjalide, värvide ja proportsioonide 
osas. See ei pruugi tähendada vanade hoonetüüpide jäljendamist, vaid pigem tra-
ditsiooniliste ehitusmaterjalide ja värvide kasutamist, proportsioonide, kõrguste, 
katusenurkade, aknatüüpide jms sobitamist olemasolevate vanemate ehitistega.

Vanu ehitusdetaile (aknaid, uksi, korstnaid jms) tuleks pigem renoveerida kui 
asendada. Väga oluline on jälgida, et niiskus hoonet lagundama ei pääseks. Maja 
sokkel või vundament peab olema pinnasest vaba vähemalt 20-30cm ulatuses ja 
soklilauad terved. Katus peab olema terve ning rennid ja vihmaveetorud täitma 
oma otstarvet. Uut soojustust ei või paigutada hoone siseküljele. 

Taluhoonetes ja õuekujunduses avalduvad eestlase traditsioonilised väärtus-
hinnangud: töökus, säästlikkus, kokkuhoid (midagi ei tohi lasta raisku minna!). 
See sobib hästi ökoloogilise mõtlemise ja eluviisiga, kuid ei sobi tänase tarbijaliku 
suhtumisega – „osta – tarvita – viska ära – osta uus!“. Ilmselt tuleks ka talutradit-
sioonides otsida enamat kui ainult välist vormi. 

VANADE TALUHOONETE SÄILITAMINE JA 
RENOVEERIMINE 

Aino Kallase suvekodu aken ja kuuriuks
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Tänapäeval leitakse sageli, et vana taluaia kujundus on oma aja ära elanud 
ja vajab ümberkorraldamist. Pole enam tarvis nii palju viljapuid ja marja põõsaid, 
kõikjal lokkab sireli- või lumimarjavõsa, suured puud varjavad päikest jne. 
Uuendamise käigus tuleks siiski pidada silmas vana taluaia väärtusi.

Talude õuepuud ja viljapuuaiad seovad hooneid maastikuga ja on ka väärtuslik 
kultuuripärand – seda eriti Kassari traditsioonidele mõeldes. Vanade viljapuude 
hulgas võib leiduda häid ja haruldasi (kohalikke) sorte, mida tasuks paljundada 
enne puu mahavõtmist. Vanu väärtuslikke sorte võib leiduda ka põõsaste, pargi-
rooside, püsikute ja sibullillede hulgas. Liiatigi on need taimed, mis on taluaiale 
tüüpilised ning mida võiks vähemalt osaliselt säilitada. Nõutuse korral on alati 
tark asja arutada mõne asjatundjaga.

Aia uuendamistuhinas tuleks mõelda sellele, et põõsad mitte ainult ei takista 
muruniitmist, vaid ka kaitsevad tuule eest, on heaks mängukohaks lastele ja varja-
vad ebasoovitavaid vaateid. Tülikad suured põõsastikud (sirel, jasmiin, lumimari 
jt) ja isegi kirsi- või kreegivõsa on sageli oluliseks aiaruumi kujundavaks elemen-
diks. Nende väärtusest saab pahatihti aru alles siis, kui nad juba üles juuritud on. 

Uute põõsastarade ja hekkide istutamisel võiks eelistada traditsioonilisi – 
püga tud kuusk, sirel, ebajasmiin enelad jt lehtpõõsad. Elupuudest ja mägimännist 
hekid mõjuvad taluõuel võõralt. Puitaedade ja tarade püstitamisel tuleks eelistada 
kujundust, mida ümbruskonnas ennegi kasutatud ja vältida silmatorkavalt mood-
said lahendusi. 

Õuemuru hooldamiseks on enamikel aiaomanikel muruniidukid. Taluaias on 
aga sageli kevadel õitsvaid sibulillede vaipu, mida ei tohiks maha niita enne nende 
lehtede kolletumist, st alles juunis. Uute väikelamute ja suvilate omanikud võik-
sid õuemuru hooldamisel tähelepanu pöörata selle võimalikule liigirikkusele. Kui 
krunt asub endisel looduslikul 
rohumaal, sisaldab “muru” 
sageli palju kaunilt õitsvaid 
taimi. Sellist muru ei tohiks 
niita rohkem kui 1-2 korda 
suve jooksul ning soovitavalt 
vikati või spetsiaalse käsi-
lattniidukiga. Seevastu nii 
rootor-muruniiduk kui plast-
nööriga trimmer purustavad 
ja rebivad taimi ning muuda-
vad niidukoosluse üsna ruttu 
liigvaeseks. Sage niitmine 
soodustab lisaks heintaimede 
levikut õistaimede arvelt.

TALUAEDADE UUENDAMISEST JA HOOLDUSEST

Miku talu õuevärav Tagukülas
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Igasuguste ehitus- ja rajamistööde planeerimisel peaks arvestama krundi 
maastikuliste ja ajalooliste eeldustega. Lisaks on tähtis näha ehitist ja krunti kui osa 
suuremast tervikust, milleks võib olla ajalooline küla või avatud põllu majandus-
maastik. 

Ala kui terviku väärtus ei tohiks kahaneda ehitamise tagajärjel. Näiteks ei 
ole mõtet paigutada ehitisi krundi kõige kaunimasse kohta (suurte puude alla, 
puisniidule jne). Kui hoolikalt ka ei planeeritaks ning ehitataks, ümbrus kan-
natab ehitamise käigus ikka vähemal või rohkemal määral. Halvimal juhul hävib 
just see, mille pärast koht algselt valiti. Ehitustööde tulemusena peaks maastiku 
ilme hoopis paranema, eriti kui seoses rajamistöödega korrastatakse tükike “alla-
käinud” maastikku (võsastunud või risustatud ala, vana karjäär, inetud varemed 
jms). 

Veel tuleb silmas pidada olemasolevate teede ja liinitrasside paigutust, et neid 
maksimaalselt ära kasutada. Uute teede ja liinitrasside rajamine võib tekitada 
maastikku sügavaid ja raskesti paranevaid haavu, rääkimata maaomaniku raha-
kotist.

Peatükis „Traditsiooniline taluarhitektuur Kassaris” on analüüsitud külade 
ajaloolist struktuuri ja talukohtade paiknemist maastikul. Uute hoonete planeeri-
misel on sellest palju õppida. Üks hea reegel on paigutada hooneid kahe kõlviku 
piirile – metsa ja lageda niidu või puisniidu ja põllu servale, nii nagu vanastigi. 
Olemasolev puittaimestik kaitseb õue tuulte eest ning seob hooneid maastikuga.

Ehitamine endisele puisniidule ehk keset salumetsa ei ole reeglina väga hea 
mõte. Esiteks on salumets looduslikult väärtuslik kooslus, mida Kassaris väga 
palju ei leidu. Teiseks tuleb ehitusplatsi ja teede-trasside rajamiseks maha võtta 
palju puid. Kolmandaks jääb õu ikkagi varjuliseks ja sääskederohkeks, kuna ei 
raatsita (või ei ole lubatud) maha võtta nii palju puid, et tekiks suurem avatud 
õueala. Neljandaks on sageli tegemist niiskevõitu pinnasega, mis ei ole elamuehi-
tuseks sobilik.

Sobilik maastikutüüp ehitamiseks on Kassaris külluslikult esindatud – männis-
tuv kadastik või noorepoolne männik-segamets. Oskusliku raie ja harvendamise-
ga saab õuele kiiresti vajaliku kõrghaljastuse. Vältima peaks muidugi väärtuslikke 
kadastikke ja liigniiskeid või väga reostustundllikke alasid (lookadastikud). 

Täiesti lagedatele aladele – põldudele ja eriti rannaniitudele ehitamist peaks 
vältima. Kui tingimata peab ehitama põllumaale, siis tuleks hoonestus siduda 
kas olemasolevate teede, põllusaarte, põõsasribade või muu haljastusega. Lage-
datele mäeharjadele ja kõrgematele küngastele ehitati vanasti ainult tuulikuid või 
mõisarehtesid. Rannaniit on aga aeg-ajalt üleujutatav ala, kuhu terve mõistusega 
talunik kunagi ei ehitanud. Rannaniidule meelitab ehitama muidugi merevaade, 
kuid kui seoses ehitamisega kaob niidu karjatamise võimalus (krunt piiratakse 
taraga), siis pole ka merevaatest varsti midagi järel. Omale merevaate kindlusta-
misega võetakse see sageli kelleltki teiselt ära. Nii ei ole eriti viisakas püstitada 
hooneid maanteedelt avanevate ilusate vaadete ette.

Üksiku krundi suurus ja hoonete paigutamise tihedus oleneb kahtlemata jälle-
gi maastikust. Metsasel maastikul võivad õued asuda tihedamalt, avatud maastik 
nõuab aga väga hoolikat planeerimist. Asunduskülade õued paiknevad enamasti 

UUED EHITISED JA NENDE PAIGUTAMINE 
MAASTIKKU
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ikka hajali või paari-kolme kaupa reas tee ääres– seda mustrit võiks järgida ka 
uusehitiste puhul.

Uusehitiste arhitektuurne lahendus on tundlik teema ja igal maaomanikul on 
omad maitseelistused. Jällegi peaks aga arvestama maastikulise tervikuga. Krundil, 
mis asub käidavatest teedest eemal keset metsa, on omanikul kahtlemata suurem 
vabadus oma fantaasial lennata lasta. Hoopis vaoshoitum võiks olla hoonete ku-
jundus maantee- ja külatee-äärsetes või avatud maastikul paiknevates kohtades, 
mis on kõigi möödujate silma all. Viimasel juhul peaks kindlasti uurima, milline 
on antud kohas ehitustraditsioon ning kui-
das näevad välja naabertalud või -suvilad. 

Traditsiooni järgimine ei pruugi 
tähendada vanade hoonetüüpide jäljen-
damist, vaid pigem traditsiooniliste ehi-
tusmaterjalide ja värvide kasutamist, pro-
portsioonide, kõrguste, katusenurkade, 
aknatüüpide jms sobitamist naabruses asu-
vate vanemate ehitistega.
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TEED, TEESERVAD JA VAATED

Järjest rohkem inimesi näeb maastikku vaid maanteedel liikudes ja sedagi ena-
masti autoga. See kehtib nii kohalike elanike kui puhkajate ja muude juhuslike 
möödujate kohta. Seega on väga oluline teedelt paistva maastiku hooldus. 

Kassaris on sõidetavamad-käidavamad teed peale peatee Sääretirbi tee ja 
Taguküla mäe – Kassari kabeli tee. Siin tuleks rohkem tähelepanu pöörata kadas-
tike-männikute harvendamisele ja hooldusele. Keskkonnateenistuse ettevõtmisel 
on taastatud merevaateid Sääretirbi tee ääres, kuid tööl selles valdkonnas ei tundu 
lõppu tulevat. Vaadet Veskimäelt Piibuninale ja Taguküla laidudele tõenäoliselt 
taastada enam ei õnnestu.

Külateed ja muud väiksemad kruusateed ja rajad vajaksid viidastamist jalgrat-
turite ja matkajate jaoks. Ka olemasolevad matkarajad Orjakul vajavad juba kor-
rastamist (eriti võsaraiet). Samuti turistidele mõeldes võiks tee äärde sobivatesse 
kohtadesse rajada vaate- ja puhkekohti. See võiks olla väike ühe- või kahekohaline 
parkla tee laiendusena, kus leidub istekoht (lihtne puupink või ka sobiva suu-
rusega kivid) ja väike infotahvel.

Osa külateede ääri on eeskujulikus korras (nt Taguküla), osa on nii võsastu-
nud, et tee kohale moodustub roheline tunnel (mis on muidugi omamoodi huvi-
tav). Esikülast leiab nii üht kui teist. Kassari – Esiküla teed ääristavad vanad kivi-
aiad ja nendel kasvavad puud ja põõsastikud. Neid harvendades saaks kujundada 
puiestee (vt pt Alleed ja puuderead).

Esteetiline probleem on pikk kuusehekk Uusküla – Mereküla maanteelõigul. 
Hekk on väljaveninud ja hooldamata, selle sees ja kõr-
val kasvavad puud (enamasti kased). Heki ja maantee 
vaheline ala on osaliselt niitmata ja võsastuv, mis jätab 
üpris kurva mulje. Hekk varjab ka vaadet ümbrit-
sevale maastikule. Võimalikud lahendused oleksid: a) 
eemaldada kuusehekid, valida välja säilitatavad puud 
ja põõsad ja kujundada neist haljasriba, ning tuua 
kõlvikuserv teele lähemale, b) hakata hekki ja teeservi 
paremini hooldama.

Igasugused rajatised ja suuremad hooldustööd ava-
like teede ääres nõuavad kooskõlastamist Teedevalit-
susega. Viimase kohustus on ka hooldada rii gi- ja koha-
like maanteede servi (niitmine, võsaraie). Teeseadus 
sätestab, et tee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõi-
duraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool 

äärmise sõiduraja telge on: kohalikul maanteel: 20-50 m ja erateel 10-50 m. Teel ja 
tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:

• ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;
• paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
• teha metsa uuendamiseks lageraiet.
Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras 

teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrval-
dama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu 
liiklusele ohtliku rajatise.
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Vanasti oli Kassari rahva peamiseks peoplatsiks mõisaõu, seda muidugi peale 
mõisate riigistamist. Ka praegu toimub seal palju suviseid üritusi. Teine põhiline 
peopaik ja jaanitulekoht on Kassari kiigeplats. Orjakul sellist ühist kogunemiskoh-
ta pole -  jaanituled on näiteks rännanud perest perre.

Tänapäeval on põhilised pidutsejad siiski turistid ja puhkajad ning nende 
suvine tegutsemine on kohati muutunud probleemiks. Lisaks on Kassari kõige 
populaarsem turistimagnet – Kassari säär oma tirbiga - maastikukaitseala sihtkait-
sevöönd. Olulist konfl ikti looduskaitse ja puhkemajanduse korraldamise vahel 
aga tegelikult ei ole. Nii puhkajate kui looduskaitse huvides on sealsete vaadete 
taastamine ja kadastike harvendamine. Lisaks tuleb senisest enam suunata ja pii-
rata puhkajate „isetegevust“ telkimisel ja lõkketegemisel, mis lõppkokkuvõttes on 
ka nii ühest kui teisest aspektist vajalik. Muutub ju risustatud ala lõpuks ka puh-
kajatele endile ebameeldivaks. 

Problemaatiline on ka saare populaarseima Piibunina suplusranna kasutamine 
ja hooldamine. Kolhoosiajal oli sealne rannaniit lehmade karjamaa, nüüd on aga 
rand erinevate omanike käes (osa küll ka riigimaa) ning hooldamata. Võsastumine 
ja pilliroo levik ähvardab ka siin.

Puhkeala(de) korraldamine Kassaris nõuab kindlasti eraldi planeeringut ja 
projekti. Siinkohal on ära toodud mõned üldised soovitused.

Autoliiklus ja parkimine puhkekohas peab olema hästi korraldatud, vastasel 
korral sõidetakse ja pargitakse igale poole. Sellega lõhutakse pinnast ja taimestik-
ku ning häiritakse ka teisi puhkajaid. Eriti tundlikud on looalad, kuiva liivase pin-
nasega alad ja ajuti liigniisked alad.

PUHKEALADE RAJAMIS- 
JA HOOLDUSSOOVITUSED
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Parkla ei pea olema neljakandiline ja asfalteeritud. Selline sobib reeglina 
halvas ti loodusmaastikku ning on harva põhjendatud. Ka kruusatatud parkla on 
vajalik vaid suure koormuse korral ning eeldab juba korralikku projekteerimist. 
Parkla koha valikul tuleks silmas pidada ka selle võimalikku laiendamist tulevi-
kus. Parkla juurde on sobiv asetada infotahvel, kui läheduses asub midagi, millest 
on vaja üldsust teavitada. Tahvli (ja ka parkimismärgi) ülespanekul tuleks hoolega 
jälgida, et need ei rikuks ilusaid vaateid.

Puhkekohas peaks leiduma käimla, kividega piiratud lõkkease, lihtsad pingid 
lõkkeaseme ümber, kaanega prügikast ja heal juhul ka varjualune puude jaoks.  
Telkimiskoha juures peaks olema ka veevõtukoht. Kuna rajatised vajavad iga-aas-
tast hooldust, ei tohiks olla peremeheta puhkekohta. Alati peab keegi vastutama 
rajatiste korrasoleku eest.

Istekohad on sobiv teha palkidest või tugevast (hööveldatud) saematerja-
list. Kui on oht, et pinke hakatakse lõhkuma, võib pingid asendada lamedate, is-
tumiseks paraja kõrgusega (35-45 cm) kividega, mida võib ka osaliselt maa sisse 
kaevata. Kasutada võib ka teisaldatavaid puupakke.

Käimlad on tingimata vajalikud telkimis- ja puhkekohtade juures, vastasel 
korral muutub ümbritsev mets või kadastik “miiniväljaks”. Puust putka ja auk 
maa sees on endiselt odavaim ja sageli ka parim lahendus sügava ja kuivema 
pinnasega aladel. Loopealsetel ja kõrge põhjaveetasemega aladel tuleb kasutada 
kontei nerkemmerguid, et reostus ei lekiks põhjavette.

 
Prügikastid on vajalikud ja head asjad, aga ainult siis, kui neid regulaarselt 

tühjendatakse ja nende ümbrust koristatakse. Seega peab prügikast olema hõlp-
sasti tühjendatav nii oma ehituse kui asukoha poolest. Samas ei tohi sellele ligi 
pääseda metsloomad ja linnud. 

Populaarsetes supelrandades on eriti oluline korraldada parkimist (piirata 
autode liikumist), paigaldada (ja hooldada!) käimlaid ja prügikaste ning rajada 

lõkkeasemeid sobivatesse koh-
ta desse. Võsaraiega saab kadas-
tikku kujundada meeldivaid 
lagendikke ja omaette olemise 
kohti ranna külastajatele.

Kõrvaliste supluskohtade 
probleemiks on sageli pilli-
roogu kasvanud ja võsastunud 
rand ning mudane või kivine 
merepõhi. Siin aitab võsa-
raie, pilliroo niitmine, ranna 
täitmine liivaga ja suplejatele 
mõeldud silla rajamine.
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KASSARI KÜLADE HOOLDUSSOOVITUSED

Tabel nr 4 Kassari külade hooldussoovitused (vt lisad) annab ülevaate Kassari 
külade peamistest väärtustest, hooldusprobleemidest ning vajalikest tegevustest 
probleemide lahendamiseks. Külasid on käsitletud traditsioonilise jaotuse järgi: 
Esiküla, Taguküla, Uidu küla, Kiisi külad, Mäealuse küla, Kassari küla, Uusküla, 
Mereküla ja Orjaku küla. Külad on erinevad nii maastikuliselt kui oma ajalooliselt 
taustalt ja igaüks neist on omamoodi väärtuslik. Üldised, põllumajandusmaastiku 
võsastumisega seotud probleemid, on aga kõigis külades sarnased. 
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Maastikuhoolduses on oluline nii tervik kui detailid, sellepärast on raske väl-
ja tuua teistest olulisemaid tegevusi või tegevuspaiku. Prioriteedid sõltuvad siin 
eelkõige kohalike elanike endi huvidest ja võimalustest.

Maastiku kui terviku olukord sõltub arengutest põllu- ja metsamajanduses 
ning maaelu-poliitikast. Põllumaastiku säilimise eelduseks on jätkuv põlluhari-
mine. Looduslikke niite ja kadastikke saab pikemas perspektiivis säilitada ainult 
kariloomade pidamine. Seega on talunikud ning muud kohalikud metsa- ja maa-
omanikud kõige tähtsamad maastikuhooldajad. Nende tegevus vormib maastiku 
üldist ilmet. 

Mitmekümne maaomaniku vahel siiludeks jagatud rannaniidu hooldus on 
tänapäeval keeruline kohalike loomapidajate vähesuse tõttu. Üheks lahenduseks 
võiks olla ühiskarjamaa traditsiooni elustamine. Maaomanikud annavad oma 
 nii du  tükid tasuta rendile ettevõttele, kes tarastab maad, karjatab seal oma lambaid 
või lihaveiseid ning saab selle eest hooldustoetust. Ehk oleks osa maaomanikke 
(nt suvitajad) nõus taolise hoolduse eest isegi juurde maksma, peaasi, et säiliks 
merevaade ning niidumuru oleks alati pügatud. Kõigile kohalikele elanikele jääks 
aga alles võimalus piki randa jalutada ning ujumas käia, nii nagu igameheõigus 
seda ette näeb. 

Ühistegevuses peitub palju muidki võimalusi. Mõttekas oleks näiteks masina-
ühistute loomine, sest kalliste masinate soetamine on vaid vähestele talunikele 
jõukohane. Mõnel pool on vallal olemas oma masinapark, mida kasutatakse nii 
valla maade hoolduseks kui teenustööde tegemiseks. 

Konkreetsete kohtade ja maastikuelementide saatus sõltub rohkem iga üksiku 
maaomaniku, aga ka külaseltside jm kohalike ühenduste huvidest ja võimalustest. 
Oma talu hooneid ja õue saab korras hoida ainult omanik ise. Palju on aga võimalik 
ära teha külaelanike ühistööna. Mõtet on alustada sellest, millest jõud üle käib ning 
kus hea tulemus on kõigile näha ja eeskujuks. Olulised kohad on mõisa südamed, 
maanteede – külateede servad, puiesteed, kiigeplatsid, suplus kohad jne.

III HOOLDUSE KORRALDAMINE 
JA RAHASTAMINE

MAASTIKUHOOLDUS ALGAB KODUÜMBRUSEST

TALGUTÖÖD
Enne talgute korraldamist on vajalik töid korralikult planeerida:
• määrata kindlaks tööde juhataja(d);
• leppida kokku kõikide maaomanikega, kelle maid tegevus puudutab;
• puude langetamisel, mille tüve läbimõõt on üle 10 cm, tuleb taotleda raieluba;
• kaitstavate objektide korrastamisel pidada eelnevalt nõu maakonna muin-
sus- ja keskkonnakaitseametnikega;
Talguid saab korraldada ka laagrite, ekskursioonide, maastikuhooldus-kur-

suste jne. raames. Teatud talgutöödel võiks rakendada ka kooliõpilasi ja töötuid, 
mis muidugi eeldab häid tööde juhendajaid.
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Talgutööde korraldamise võimalikud kulud:
• ürituse korraldaja päevatasu ja transpordikulud
• reklaam kohalikes lehtedes
• tööriistade/ masinate laenutus 
• bensiin, õlid
• talguliste  toitlustamine

TAASTAMIS- JA HOOLDUSKULUD
Erinevate raiete kulud koosnevad kuludest tööjõule, masinatele, tööriistadele, 

materjalidele ja nende transportimisele jne. Ühe ja sama tegevusega seotud kulud 
võivad aga suuresti varieeruda sõltuvalt hooldatava ala iseloomust ja olukorrast 
ning sellest, kas edaspidist hooldust on võimalik ühendada mõne majanduslikku 
kasu toova tegevusega. 

Allpool on toodud mõned näited tööjõu- ja kütusekulu kohta, mis pärine-
vad projekti aruandest „Maastikuhooldusteenuse metoodika väljaarendamine“ 
(valminud 2005. a. OÜ Hiiumaa Erametskonna tellimusel Hiiumaal).

Puhkemetsa või puiskarjamaa harvendamine/kujundamine: 
• Raie ja koristamine: 200-380 töötundi hektari kohta
• Raiejäätmete põletamine: 120-180 t/ha
• Kütusekulu: 30-40 l/ha
Loo- või aruniidu taastamine:
• Raie ja koristamine: 110-200 t/ha
• Raiejäätmete põletamine: 50-80 t/ha
• Kütusekulu: 20-30 l/ha
Rannaniidu taastamine:
• Raie ja koristamine: 200-350 t/ha
• Raiejäätmete põletamine: 80-150 t/ha
• Kütusekulu: 25-70 l/ha 
Niitmis- ja karjatamiskulud sõltuvad samuti paljudest teguritest. Kuid loomu-

likult mida väiksema maatükiga ja loomakarjaga on tegemist, seda suuremad on 
hoolduskulud hektari kohta. 

Raiete ja hooldamisega seotud kulusid kompenseerivad osaliselt PRIA kau-
du taotletavad pindalatoetused, poollooduslike koosluste toetused ning Riikliku 
Loodus kaitsekeskuse poolt hallatavad loodushoiutoetused.

PRIA PINDALATOETUSED 
PRIA (Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet) vahendab muu hulgas 

järgmisi toetusi (aktuaalsete andmete saamiseks vt www.PRIA.ee).
• Ühtne pindalatoetus 
• Põllumajanduslik keskkonnatoetus (keskkonnasõbralik tootmine)
• mahepõllumajanduslik tootmine
• Ebasoodsamate piirkondade toetus (kehtib 101 vallas, sh saartel)
Kõiki nimetatud toetusi saab taotleda ühe ja sama maatüki kohta.
Pindalatoetusi saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidi-

line isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad 
õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Toetust saab 
taotleda vähemalt 1,00 ha põllumajandusmaa kohta, kusjuures põllu (= maatüki) 
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pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Põld millele toetust taotletakse, peab asuma 
põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllu massiivide 
regist risse. Toetust võib taotleda heas põllumajanduslikus korras oleva põlluma-
jandusmaa kohta. Saare, Hiiu, Pärnu ja Lääne maakonnas asuv püsirohumaa 
loetak se heas põllumajanduslikus korras olevaks, kui sellel kasvavate kadakate 
või puude liituvus ei ületa 0,5.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse ja eba¬soodsamate piirkondade toetuse 
taotlejad võtavad endale kohustuse, mida nad peavad täitma viis aastat. Keskkonna-
sõbraliku tootmise eest saavad taotleda ainult 2004. a. kohustuse võtnud taotlejad 
(kuna toetuse planeeritud kogusumma on juba ületatud).

Pindalatoetuste taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes mai-
kuus. Taotleja saab esitada ainult ühe pindalatoetuse taotluse aastas.

Taotlusdokumentide vorme ja infot saab tööpäeviti PRIA piirkondlikest 
büroodest ja koduleheküljelt www.pria.ee.

POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE HOOLDAMISE 

TOETUSED KAITSEALADEL JA NATURA ALADEL
2007. a. hakkas kehtima ka Poollooduslike koosluste toetus. Toetuse eesmär-

giks on maade hooldamisega säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist 
mitmekesisust ning hoida alal kultuuripärandit. 

Poollooduslikud kooslused on puisniidud, puiskarjamaad, rannaniidud, lam mi-
niidud, soostunud ja sooniidud, loopealsed, kadastikud, nõmmed ja aruniidud. 

Toetust saab taotleda füüsiline ja juriidiline isik, seltsing ning muu isikute 
 juriidilise staatusega ühendus, kes ei taotle sama maatüki kohta teisi pindalapõhi-
seid toetusi. 

Poollooduslik kooslus peab asuma Natura 2000 alal ja olema kantud keskkonna-
registrisse. Toetust saab taotleda koosluse kohta, mis on vähemalt 0,10 hektari 
suurune ja millel on visuaalselt tuvastatav piir. Loomade (lisa)söötmine pool-
looduslikul kooslusel on keelatud.

Poollooduslik kooslus peab vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit olema nii-
detud või karjatatud ja hiljemalt 1. oktoobriks peab niide olema koristatud või 
hekseldatud.  Hiljemalt taotlemisele järgneva aasta 1. maiks peab niide olema ära 
veetud. Niitmine  ei ole poollooduslikul kooslusel lubatud enne 10. juulit. Puis-
niidul võib loomi karjatada vaid juhul, kui seda on eelnevalt niidetud. Niitmine 
peab olema tehtud keskelt-lahku või servast serva meetodil.

Taotleja peab täitma oma ettevõtte põllumajandusmaal v.a maal, millele taot-
letakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetust häid põllumajandus- ja kesk-
konnatingimusi. 

Kaitsealadel ja NATURA aladel paiknevate poollooduslike koosluste (puisniit, 
puiskarjamaa, loo- ja aruniit) taastamiseks saab taotleda toetust Riikliku Loodus-
kaitsekeskuse kaudu. Taastamisega seonduvad nõuded täpsustatakse sel juhul 
LLK-ga sõlmitavas lepingus.
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MUUD TOETUSED
Maavalitsuse (ja valla) arendusrahadest võib taotleda toetust väga mitmesu-

guste hooldustööde jaoks, sh küla peopaikade väljaehitamiseks ja korrastamiseks 
ja ka talgutöödeks. Tööjõukulusid reeglina ei korvata, samuti antakse harva raha 
masinate ostuks. Samas nõutakse raha taotlejalt enamasti omaosalust 50% ula tuses. 
Külaseltsid saavad taotleda toetust infomaterjalide koostamiseks ja trükkimiseks, 
samuti kohalike matkaradade ja vaatamisväärsuste viidastamiseks.

Muinsuskaitse eelarvest kaetakse peamiselt eriti väärtuslike kaitsealuste ehi tiste 
remondikulusid. Võimalik taotleda toetust, kuid see eeldab kooskõlastatud projekti 
olemasolu. Muinsuskaitsealuste hoonete korrastamine, remont,  rekons t rueeri mine  
jne on tegevused, mis tuleb kindlasti kooskõlastada muinsuskaitseins pekt siooniga. 
Lihtsam on taotleda toetust arheoloogiamälestiste hooldamiseks – võsaraie, niit-
mine, karjatamine. Taotlusi on soovitav esitada aasta lõpul või aasta alguses, mil 
koostatakse eelarveid.

Maaelu arengukavaga seotud toetusi jt nn „eurotoetusi“ siinkohal ei käsitleta.
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