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Sissejuhatus

UNESCO poolt tunnustatud geopargid peavad vastavalt geoparkide
programmile (1992) peavad tagama oluliste loodusmalestiste sailimise tule-
vastele polvedele, jagama teavet Maa geoloogilise arengu kohta ja kindlustama
piirkonna jatkusuutliku arengu. Iga geopark on osa iilemaailmsest vorgustikust.
2004. aastal kehtestati sertifikaat UNESCO geopark, mis tahistab looduskesk-
konna kaitset ja jatkusuutlikku majandust.

2008. aasta augusti seisuga oli maailmas 57 geoparki. Koige enam leiab
neid Hiinast (20). Pohja-Euroopasse pole UNESCO geoparki veel rajatud.
Kavandatud on uhtsesse susteemi kuuluvate geoparkide loomine umber Laane-
mere.

Eesti on iiks vaheseid paiku maailmas, kus suhteliselt tihedasti asustatud
piirkonnas on sailinud rohevork, arvukad vaartuslikud maastikud, geoloogia-,
arheoloogia- ja kultuurimalestised.

Kavandatav Loode-Eesti geopark asub Noarootsi, Nova, Padise, Keila ja
Harku vallas ning Paldiski linna haldusalal. Geopargi silmapaistvamateks
rahvusvahelise tahtsusega loodusmalestisteks on Balti klindi loigud Osmussaarel,
Pakri saartel ja poolsaarel, Turisalus, Murastes, Rannamoisas ja Tabasalus
ning Neugrundi 535 miljoni aasta vanune meteoriidikraater. Loode-Eesti geo-
pargi kiilastajad saaksid tutvuda planeet Maa ajalooga alates aegadest 400-540
miljonit aastat tagasi kuni tanapaevani.

Geoloogiamalestisi asuti Eestis arvele votma moodunud sajandi kolme-
kiimnendatel aastatel. 1980. aastate alguses hakati koostama "Eesti iirglooduse
raamatut" (EUR), kuhu on kantud 2001. aasta seisuga 2528 loodusmalestist.
EUR andmebaas taieneb pidevalt. Neid andmeid on kasutatud kaesoleva valja-
ande koostamisel.

Kavandatavas geopargis on 2 hoiuala ning 14 kaitstavat tiksikobjekti.
Loodavasse geoparki kuuluksid Muraste (2005) ja Suurupi (2009) loodus-
kaitseala, Nova (1997), Osmussaare (1996) Pakri (1998), Turisalu (1991) ja
Rannamoisa (2000) maastikukaitseala ning Tabasalu looduspark (2007).
Merelt ilmbritsevad kaitsealasid hoiualad. Geopargi kaitstavate alade pindala
on 25 500 ha. Silmapaistvamaks loodusmalestiseks on Pohja-Eesti panga
Loode-Eesti loik.

Kaesoleva iilevaate koostamisel on kasutaUid jargmisi materjale:
- Loodusmalestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. 2000.
- Loodusmalestised 8. Harjumaa: Harku, Keila, Padise. 2003.



- Loodusmalestised 17. La'anemaa: Noarootsi, Nova, Osmussaar. 2008.
- Rint.: Endise Noukogude Liidu sojavae jaakreostus ja selle likvideerimine.

1999.
- Eesti urglooduse raamat. 4. kd. Harjumaa. 1991.
- Eesti urglooduse raamat. 7. kd. Laanemaa. 1993.

1. Labi aastatuhandete

Harjumaa loodeosa asustus koondus ajalooliselt paekalda lahedusse voi
J5gede a'a'rde. Rauaaja tihedam asustus oli Muraste-Rannamoisa vahelisel alal.
Muinaseestlaste iiheks pelgupaigaks oli Nabe saar Lahepere lahes. Esimesed
jaljed muinasasustusest Pakri poolsaarel on rauaajast. Muinasaja lopust parineb
Padise linnamagi Kloostril.

Esimesed kindlad andmed rootslaste asustuse kohta Laane-Eestis on pa'rtt
1274. aastast. Osmussaare, Pakri poolsaare ja saarte asustamine rootslastega
toimus XIV sajandi alguses. Vene aeg Eestis algas 1710. aastal, see kinnitati
Uusikaupunki rahulepinguga. Keskajal rajati intensiivselt sakraalehitisi ja
moisaid, Peeler I ajal ehitati kaitserajatisi.

Osmussaarel (Odensholmil) on muistendi ja'rgi maetud Skandinaavia sqja-
ja peajumal Odin. Esimesed piisielanikud tulid saarele XIV sajandil Stockholm!
saarestikust. Juba viikingiajal oli saar tahtis meremark ja pakkus meresoitjaile
tormikaitset. Sadamad asusid Osmussaare edelaosas ning ktila all saare pohja-
kiiljel. 1765. aastal rajati tuletorn. Kabel ehitati XVI sajandil ajaloolise sadama-
koha lahedusse. Osmussaarel on sailinud kabeli, rehe ja lauda varemed.

XIV sajandil kujunes rootslaste asustus Noarootsis ja Riguldi rannikualal:
1500. aasta paiku ehitati iihelooviline Noarootsi Piiha Katariina kirik, mille
vastas asub XVII sajandist parit pastoraat. Kirikuaias on rongasriste, von
Taubede kabel ja taastatud Vabadussoja malestussammas. Uhes suuremas
rannarootsi ktilas Rooslepas on sailinud kalmistu ja taastatud kabel. Moisate
ehitamine hoogustus XVII sajandil. Piirksi (Birkas) moisa rajas Karl Johann
Emanuel von Ungern-Sternberg. Kivist harrastemaja ehitati XIX sajandil.
Tanapaeval on harrastemajas Noarootsi giimnaasium, kus opetatakse roots!
keelt. Rosenite suguvosale kuulunud Saare (Lyckholmi) m5is rajati aastal
1662. Praegu asub taastatud moisatallis muuseum, peahoones on kodumajutus
ja kohvik.

Riguldi moisa rajas 1620. aastal Jacob de la Gardie. Sailinud harrastemaja
ehitati XIX sajandi alguses. Maja taga on kiviaiaga umbritsetud park.

Nova (Neyve) kiila on esmakordselt mainitud 1402. aastal, 1565. aastast on
teateid moisa kohta. XVII sajandil ehitati Nova Olevi kirik, mis on ainus
pidevalt tegutsenud puukirik Eestis. Kirikus on omaparane puidust rongasrist,
kirikuaias Vabadussqja malestussammas. XIX sajandil oli Noval koster-kooli-
opetaja Friedrich Brandt (1830-1890), kes on koostanud mitu laulikut.

Padise kloostri eellaseks oli kahelooviline kabel, mille ehitasid 1250. aastal
La'tist tulnud tsistertslased. Suuremad ehitustood algasid 1317. aastal. Kasutati
nn. Vasalemma marmorit. Klooster onnistati sisse aastal 1448. Aastal 1622



kinkis Roots! kuningas Gustav II Adolf kloostri koos maadega Riia toom-
harrale Thomas von Rammile. Padise moisa peahoone, valitsejamaja, vesiveski
ja viinavabrik ehitati XVIII sajandil. Kloostri varemed on konserveeritud.
Valitsejamajas on praegugi Rammidele kuuluv luksushotell ja restoran, mis
avati 2009. aastal. XVII sajandil ehitati moisad Hatus ja Vihterpalus.

Esimene Harju-Madise Piiha Mattiase puust kirik piihitseti XIII sajandil.
Kivist piihakoda ehitati XV sajandil. Asendi tottu Pakri lahe korgel Harju-
Madise pangal taitis kirik ka tuletorni funktsiooni. Tolleaegsest kirikust on
sailinud laanepoolne raidportaal. Kirik ehitati umber 1760-1780. Praegune torn
ehitati XIX sajandil. Kirikuaias on von Rammide hauakabel. Kiriku korval on
malestuskivi pastor Bengt G. Forseliusele (1660-1688), kes oli valjapaistev
pedagoog ja keelekoiTaldaja ning pani aluse Eesti rahvakoolile.

Esimesed teated inimasustusest Pakri poolsaarel parinevad rauaajast. Teada
on Leetse ja Pakri kiilas kivikirst- ja tarandkalmed. Esimesed andmed Rootsi
asustuse kohta Pakri poolsaarel parinevad XIII sajandist, saartel XIV sajandist.
Asustuse keskmeks poolsaarel oli muinasaegse sadamakoha juures paiknev
Laiduscae (Laokula). Rootslased alustasid sadama ehitamist X V I I sajandil.
Aastal 1718 pani Peeter 1 pidulikult nurgakivi Rogerwieki sojasadamale. Baltiiski
Port sai Iinna5igused aastal 1783. Aastal 1728 ehitati Paidiski kesklinna oige-
usu puukirik, selle kohale 1787. aastal Johann Moori projekteeritud Piiha Georgi
nimeline kivikirik. 1807. aastal kinkis kaupmees Savin kirikule ikonostaasi.
Aastatel 1898-1899 ehitati kirikule uued tornikiivrid.

Nikolai kirik rajati 1 842. aastal A. Benckendorffi eestvottel ja tsaar Nikolai
I materiaalsel toetusel. Kiriku juurde ehitati pastoraat. 2006. aastal avati kiriku
juures malestussammas foogtikohtu vanemale Karl Kalkile (1804-1887) ja
Teises maailmasqjas Soomes s5dinud jalavaeriigemendi eestlastest soduritele.
Peterburi (Tosno) raudtee esimene jaam avati Paldiskis 5. novembril 1870.
Valmisid kahekorruseline puidust jaamahoone, paekivist veduridepoo, veetorn
ja pumbajaam. Eesti Vabariigi ajal ehitati paekivist aidad ja kaubakontor. Baskiiri
rahvuskangelane Salavat Julajev (1752-1800) kandis Paldiskis sunnitookaristust.
Koos Baskortostani Vabariigiga on talle linnaparki ptistitatud malestussammas.
Paidiski lahedal Uuga-Ratsepal siindis skulptor Amandus Adamson (1855-1929).
Aastal 1918 ehitas A. Adamson Paldiskisse Rae tanavale aiamaja ja ateljee,
kus praegu asub Harjumaa Muuseumi osakond.

Pakri neemele ehitati Peeter I korraldusel 1724. aastal 15 m korgune tule-
paak, mida 1808. aastal korgendati 6 m vorra. Sailinud on tulepaagi alakorrus.
1889. aastal ehitati 54 m korgune paekivist tuletorn, mis on kasutusel ka
praegu. Meremark oli Pakri poolsaarel juba Rootsi ajal. Kuni 1920. aastani
kuulus suurem osa poolsaarest Leetse ja Pallaste moisale. Leetse moisa rajasid
XVII sajandil von Rammid, harrastemaja ehitati XX sajandi alguses. Lahepere
lahe aares Lepiku talu kodukalmistul on kunstnik Nikolai Triigi malestuskivi.

Rootsi asustus Pakri saartel tekkis XIV sajandi algul. Esimene kool Suur-
Pakril alustas tood 1877. aastal, Vaike-Pakril 1881. Molemal saarel oli abi-
kirik. Suur-Pakri saare tuletorn pustitati 1920. aastal. Eesti rannarootslased

soovivad koostoos muinsuskaitsega luua Suur-Pakri saare keskosas Suurkula
kaitseala kiila struktuuri ja ehitusloo sailitamiseks. Ktila asub Natura 2000
hoiualal.

Rikkalikult kultuurimalestisi on ka Keila ja Harku valla rannikualadel.
Tornimae panga jalamil asub ohvrikivi - Aidakivi randrahn. Kultusobjektiks
oli ka Ranna kiriku lahistel avanev ohvriallikas - Proomu allikas. Siin asub ka
esimese aastatuhande esimesest poolest parinev kivikalme. Vanimad piirkonna
moisad on parit XIII sajandist. Moisate varane rajamine seletub Tallinna linna
lahedusega. Keila-Joa mois rajati XVII sajandil. 1827. aastal ostis moisa
Alexander von Benckendorff. Uus peahoone rajati Keila joe kaldale aastatel
1831-1833 Peterburi arhitekti Stackenschneideri projekti jargi. Loss oli esimene
neogooti stiilis moisamaja Eestis. Loss! vaartustab lahedus Keila joale, kus
tegutses moisa vesiveski, hiljem kalakasvatus ja hudroelektrijaam. Lossi
umbritseb kaunis park. Meremoisa lahistel on Benckendorffide perekonna-
kalmistu ja kabel.

Klooga moisa barokses stiilis moisaansambel valmis 1794. aastal. Esma-
teated Lodensee (Klooga) moisa kohta parinevad 1504. aastast. Saksa okupat-
siooni ajal oli jarve aares koonduslaager, mida tahistavad matusepaik ja malestus-
sammas. Koltsu suvitusmois rajati XIX sajandil Laulasmaa ja Kloogaranna
vahele. Keila-Joa lahistel Keila - Keila-Joa tee aares paiknev Kaesalu mois
rajati XVII sajandil, harrastemaja valmis aastal 1770. Vaana-Vaala moisa iihe-
korruseline XVII sajandil ehitatud paekivihoone omab vaartust kui vanimat
tutipi rootsiaegne moisamaja. Vaana-Viti mois rajati ja peahoone ehitati XVII
sajandil, omanikuks oli Hermann Vitt. Laheduses maa-alustes tunnelites on talvi-
tuvate nahklliirte Naage kaitseala. Muraste mois rajati XVII sajandi esimesel
poolel. 1848. aastal ostis moisa Otto Nikolai von Krusenstern. Suurupi pool-
saarel on kaks tuletorni. Ulemine pangapealne tuletorn ehitati 1760. aastal ja
renoveeriti 1951. aastal. Tuletorni korgus on 22 m, merepinnast 66 m. Alumine
tuletorn asub Maeranna rannas. Puidust 15 m korgune tuletorn valmis aastal
1885. Molemad Suurupi tuletornid tootavad siiani.

Rannam5isa mois (Strandhof) rajati 1589. aastal. Suvilaid hakati ehitama
XIX sajandil. Kuni 1634. aastani kuulus Rannamoisa Tallinna linnale, hiljem
Budbergide paruniperekonnale, seejarel karjamoisana Muraste moisaomani-
kule. 1904. aastal ehitati Ranna kirik. Kiriku korval kalmistul on malestusmark
parvlaeval Estonia hukkunutele.

Tabasalu kiila (Tapaselle) on esmakordselt mainitud 1317. aastal.



2. Militaarne minevik

Loode-Eesti sai oma asendi t5ttu sojaliselt tahtsaks juba XVI sajandil, mil
rootslased rajasid Paldiski linna ja majaka vahele sadaraakai ning kantsi. Parast
Tallinna kapituleerumist Pohjasojas alustas Peeter I aastal 1715 Rogerwieki
sojasadama projekteerimist. Kindlustatud alad Vaike-Pakri saarel ja selle
vastas poolsaarel otsustati iihendada muuliga. Ehitusmaterjal voeti Suurest
kivimurrust (Stor Stainbrocke) Vaike-Pakri saarel. Sojasadama ehitust alustati
1718. aastal ja see lopetati mandrikantsi (Baltiiski Port, Peetri kindlus, Muula
maed) juures. 1768. aastaks valminud vallikraavidega bastionaalne kindlus on
paest valja raiutud. Pakri poolsaarelt Vaike-Pakri saareni planeeritud rnuulist
valmis 2 m k5rgusena 380-meetrine loik. Peetri merekindluse laanepoolseim
loik oli Dirhami sadama lahistel metsas, kus asuvad vanade raerekindluste
jaanused. See oli esimene liili Peetri merekindluste voondist, mis laks tile
Loode-Harjumaa Viimsi poolsaarele ja sealt edasi Peterburini. Nova vallas
Allikajarve aares asus Tsaari-Venemaa Balti laevastiku eriotstarbeline (salajase
raadioluure) jaam, kuhu viis praeguseks osaliselt sailinud munakivitee. Uks
merekindluse tahtsamaid rannakaitsepatareisid oli Suurupis, kuhu ehitati
Tallinnast kitsaroopmeline raudtee. Maarinde kaitsepositsioonid (kaitseposit-
siooni varjendid, tunnelisiisteem ja komandokeskus) olid Vaana-Postil. Peeter
Suure merekindluse kaevikuliinid, varjendid ja nendevahelised tunnelisiisteemid
paiknesid veel Humala ja Naage kiilas.

Enne Esimest maailmasoda rajati kaitsestisteeme Osmussaarele, Pakri pool-
saarele ja saartele ning taiendati militaarrajatisi Harku vallas. Pakri poolsaare
tippu paekalda servale ja Vaike-Pakri saare pohjatippu ehitati patareid. Harku
vallas lisati rajatisi, mis pidid rannapatareisid kaitsma maa poolt. Humalas
rajati kolm ja Vaana-Vitis kaks maa-alust kiiiku, valmis said varjendid - Vaana-
Vitil tiks, Humalas kolm ja Vaana-Postil viis.

Parast Teist maailmasoda jatkus hoogsalt sojavaeobjektide ehitamine.
Harjumaal oli endise Noukogude Liidu 180 sojavaeobjekti, neist Harku vallas
19, Keila vallas 14, Paldiski linna haldusalal Pakri poolsaarel ja saartel 26,
Padise vallas 11, Laanemaal Nova ja Noarootsi vallas 23 objekti.

Osmussaarel paiknes sidevaeosa, ehitati kaks rannakaitsepatareid ja maa-
alused laskemoonalaod. Bieni kiilla rajati ohvitseridele maja. Sailinud on endise
Noukogude Liidu sidevaeosa kasarmud, suurtukipatareide alused, maa-alused
laskemoonalaod ja Noukogude Liidu hiidrograafiateenistuse tuletornilinnak
(13 hoonet), kuhu rajatakse kulastuskeskus.

Noarootsi ja Nova vallas on arvukad endise Noukogude Liidu piirivalve-
kordonid ja -postid likvideeritud, sailinud on hooned Kurkse sadamas.
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Paldiskisse rajati tuumaallveelaevnike oppekeskus, kus paiknesid kaks
oppeotstarbelist tuumareaktoriga allveelaeva maketti. Tuumaobjekt anti Eesti
Vabariigile Cile 1995. aasta 25. septembril. Objekti haldab AS A.L.A.R.A.
2007. aastaks oli enamik saastest puhastatud. Alles on tuumaobjekti peahoone
ning selles asuvad sarkofaagidesse suletud reaktorid, mille hoiustamine on
ohutu 50 aastat. Poolsaarel paiknesid veel raketivaeosad, maa- ja merevae-
iiksused, piirivalve ning laskemoonalaod. Endises allveelaevnike baasis on
praegu Eesti rahuvalveuksus, radarijaama Pakri neemel haldab Eesti piirivalve.
Sadamad on rekonstrueeritud tsiviilotstarbeks.

Endine Keila-Joa raketibaas asus loopealsel Tiirisalu panga ja Keila-Joa
laheduses. Ohukaitsevae komandopunkt paiknes Humala kovikul.

Suurupi poolsaare tipus olid endise Noukogude Liidu meresidekeskus ja
merevaebaas.

Noukogude Liidu sqjavaealadele oli sissepaas rangelt keelatud. Viiskummend
viis aastat v56rvagede valduses olnud aladel esineb paratamatult keskkonna-
kahjustusi. Samal ajal sailitas suletus loodusharuldusi ja kultuurivaartusi. See
voimaldas endiste sojavaeobjektide paikades luua kaitsealasid nagu Osmussaare,
Nova, Pakri, Tiirisalu, Muraste ja Rannamoisa.

I I



3. Loodus

3.1. Loode-Eesti pankraanik

Loode-Eesti pankrannik Osmussaarest Rannamoisani on Pohja-Eesti panga
laanepoolseim loik. Pohja-Eesti pank algab Osmussaarel ja lopeb Narvas ning
on osa Balti klindist, mis algab Olandi saarest louna pool mere pohjas, kulgeb
piki saare laanerannikut, labi Laanemere ja iile Pohja-Eesti ranniku kuni
Laadoga jarveni Venemaal. Balti klindil eristatakse neli alaregiooni: Olandi
klint, Laanemere klint, P5hja-Eesti klint ja Ingeri klint (Suuroja, 2003). Pohja-
Eesti klint liigestatakse Loode-Eesti saarestiku (Osmussaarest Pakri saareni)
klindiloiguks ning Laane-Harju, Tallinna, Ida-Harju, Lahemaa, Laane-Viru,
Vaivara ja Narva klindiloiguks. Klindi iiksikobjektideks on klindi platood,
poolsaared, neemikud, saared, lahed ja orud. Pohja-Eesti klindil paljanduvad
varapaleosoilised (Kambriumi, Ordoviitsiumi) kivimid on kivististerikkad, ja
kuna need kivimid ei ole moondele allunud, siis on kivistised neis vaga hasti
sailinud.

Loode-Eesti saarestiku klindiloik holmab Osmussaare, Krassgrundi ja Rago
klindi poolsaarte tipmised osad, Neugrundi meteoriidikraatri, Keibu ja Pakri
klindilahe, Madise klindineemiku, Pakri poolsaare ja saared. Laane-Harju klindi-
loigul vahelduvad klindipoolsaared mandrisse loikunud klindilahtedega. Siia
kuuluvad Lahepere klindilaht, Illurma klindineemik, Laulasmaa klindipoolsaar,
Lohusalu klindisaar, Keila-Joa klindilaht, Turisalu klindipoolsaar, Vaana klindi-
laht ja Suurupi klindipoolsaar.

Klint paikneb valdavalt kristalliinsetest kivimitest koosneva Fennoskandia
kilbi ja settekivimitest Ida-Euroopa platvormi piirialal. Paekalda kujunemine ei
ole veel loplikult selge. Teda on peetud tektooniliseks murranguks, urgsete
jogede, liustiku kiinde v5i merelainete purustaval toimel moodustunud pinna-
vormiks. Kiillap on osa etendanud koik need protsessid. Klint tekkis Kvaternaari-
eelsel ajal astanguna erineva vastupidavusega lubja-ja liivakivide ning kristal-
liinsete kivimite avamuse piiril. Kujunemist soodustasid maakerge, tektoo-
niline lohelisus, Org-Neeva kulutus ja liustikud. Tanapaeval riindavad klinti
kohati tormilained.

Loode-Eesti klint on suhteliselt noor pinnavonn. Osmussaar kerkis merest
2000-3000 ja Pakri poolsaar 8000 aastat tagasi.

Tahelepanuvaarsemad klindiloigud Loode-Eestis on Osmussaarel, Pakri
saartel ja poolsaarel, Tilrisalus ja Rannam5isas, kuhu on aastatel 1991-2006
asutatud kaitsealad ja hoiualad. Rannamoisa ja Tiskre pank voeti tiksikobjekti-
dena looduskaitse alia 1957. aastal (vt. pt. 4).
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Osmussaarel on pangaastang kuni 6 m korge ja seal avanevad Kesk-
Ordoviitsiumi (Kukruse, Uhaku ja Lasnamae lade) lubjakivid. Astangut
aaristab merelt madalaveeline paelava. Panga jalamil veepiiril paljanduvad nn.
Neugrundi bretsa sooned, mis on arvatavasti tekkinud Kesk-Ordoviitsiumis
475 miljoni aasta eest toimunud maavarina tagajarjel. Panga alia on lained uuris-
tanud koopaid ja orvandeid.

Poosaspea (Spithami) neem asub Osmussaare vastas ja on Eesti mandri-
osa loodepoolseim punkt. Neem ulatub kitsa seljandikuga merre. Poosaspea
neeme kirderannal paljanduvad Kesk-Ordoviitsiumi Johvi lademe savikad lubja-
kivid. Paljand on ka Noval (Toomaninal). Ilmekas paeastang on ka Ristininal
ja Rannakiilas.

Pakri saartel on pangaastangu korgus 5-13 m. Paekallas Vaike-Pakri saartel
on meremurrutusest pohjustatud varingute ja lohede tottu sakilise servaga ning
jalamile langenud suurte paeplaatidega. Paekaldal paljanduvad Ordoviitsiumi
lubjakivid, nende all pudedad Hivakivid ja kiltsavi. Viimastesse murrutab meri
kulpaid. Lohed on kohati taitunud iidsele maavarinale viitava bretsalaadse
kivimiga. Paljanduvaid kihte iseloomustab rikkalik kivististe kooslus. Suur-
Pakri saare kuni 5 m korge murrutuspanga alumises osas leidub kulpaid.

Pakri poolsaare tipus ulatub panga korgus 25 meetrini. Pangal paljan-
duvad Kambriumi ja Ordoviitsiumi kivimid: glaukoniitliivakivi, graptoliit-
argilliit, l i i v a - j a lubjakivid. Siin on ka mitmete kivististe tiiupleiukohad ja
Pakerordi lademe ning Leetse kihistu tuiiplabiloiked. Mere murrutuse ja kivi-
mite lohelisuse tottu on paekaldal sageli varinguid, mis muudavad selle serva
sakiliseks.

Turisalu 29-31 m korgune pank moodustab ligi 1,5 km pikkuse liiges-
tamata jarsaku. Jarsaku idapoolne osa jaab merest 75-100 m eemale, laanes on
ta mere aares ja allub murrutusele. Kirdes jaguneb pank kaheks: alumine astang
koosneb Kambriumi liivakividest, iilemine Ordoviitsiumi liiva- ja lubjakividest.
Panka piiraval paeplatool avanevad Ordoviitsiumi lubjakivid. Turisalu pangal
asub Turisalu kihistu tuuplabiloige.

Vaana-Joesuu ja Rannamoisa vaheline kl int moodustab Suurupi klindi-
neemiku (Ninamaa panga). Klint on valdavalt kaheosaline, astanguid eraldava
terrassi laius ulatub mitmesaja meetrini. Alumine astang koosneb Alam-
Kambriumi Tiskre ja Liikati kihistu liiva- ja savikivimitest. Ulemisel astangul
paljanduvad Kesk-Ordoviitsiumi Vao kihistu lubjakivid. Alumise astangu moo-
dustab Alam-Ordoviitsiumi Turisalu kihistu graptoliit-argilliit. Ilmandu kiila
kohal on liivakivides koobas.

Rannamoisa panga kaguosas on kaks astangut. Alumine astang, mille
k5rgus on 15 m, koosneb Alam-Kambriumi liivakividest. Tilgul on tahelepanu-
vaarsed koopad. Ulemise astangu moodustavad Kambriumi ja Ordoviitsiumi
liiva- ja lubjakivid. Panga serv on kivimeid labivate tektooniliste rikete tottu
sakiline. Servast etteulatuvaid sakke nimetatakse kantsliteks. Panga loodeosas
moodustab klint (ihtse kuni 35 m korguse jarsaku. Rannamoisa pangal on Tiskre
kihistu tuiipleiukoht.



Klindiga seotud paljandeid on veel Poosaspea neemel ja Toomaninal, kus
meri on murrutanud 1-2 m korguse lauge lubjakividest astangu. Lubjakivid
paljanduvad ka Madise klindineemiku tipus 1-2 m korgusel astangul, Laulasmaa
pangal ja Lohusalu klindisaarel.

Pohja-Eesti klindilt allalaskuvatel jogedel, ojadel ja kraavidel on moodus-
tunud joad ningjoastikud.

Jugade voond algab Pakri poolsaarelt. Paldiski linnas voolab Peeler I mere-
kindluse Kesk-Ordoviitsiumi lubjakividesse rajatud vallikraavi 5 m korgusest
suudmest vesi joana alia. Pakri poolsaarel on veel viis juga ja joastikku: Pakri,
Kaasiku, Valli, Raja ja Vanaaseme. Jugade astanguteks on Kesk-Ordoviitsiumi
lubjakivi. Pakri juga on poolsaare tipus. Vesi langeb klindil t 5,5-5,8 m ja voo-
lab edasi klimmekond meetrit mooda rusukallet. Joa kohale on moodustunud
kulbas ja siivend. Kaasiku oja korgus ei uleta 5-6 meetrit. Kersalu kiilas on
kolmel ojal suudmes paekaldast laskumisel moodustunud joad ja joastikud.
Valli, Raja ja Vanaaseme joa k5rgus on kuni 5 m. Kuna ojade veega toitumine
Pakri poolsaarel on vaike, kuivavad joad suvel. Kevadel ja sugisel aga on nad
veerikkad ning muutuvad talvel jaakoskedeks.

Treppoja joastik asub samanimelisel ojal ja suubub Lahepere klindilahte.
Oja sangis on moodustunud Ordoviitsiumi lubjakividest trepistik. Joastikul on
kuus 0,6-1,7 m korgust astangut. Joa ees ei ole kanjonit, seega ei ole ta aegade
jooksul oma asendit oluliselt muutnud.

Keila juga asub Keila joe alamjooksul. Siin taandub klint merest ja moo-
dustab klindilahe. Joa korgus on 5-6 m, laius 50-70 m. Joaastang on kuju-
nenud Alam-Ordoviitsiumi lubjakividesse. Alumise osa moodustavad kvarts-
ja glaukoniitliivakivid ning kiltsavid. Kivimeid labivad loode-kagu sihilised
tektoonilised lohed, mis soodustavad joa taandumist. Taandumise keskmine
kiirus on 9,7 m sajandis. Keila joe vooluhulk on 1,32-49,0 m3/s. Looduskaitse
all olev Keila juga on iiks Eesti koige ilusamaid. Rajatud on vaateplatvormid.
Rekonstrueeritud hildroelektrijaam veevaesel ajal ei toota. Seega on joa voimsus
aastaringi osaliselt sailinud.

Tiirisalu juga asub samanimelise panga laheduses. Joaastangu korgus on
3 m. Vee vabalangemine on 1-1,2 m, millele jargneb aluspohja kivimitest koos-
nev kaldpind. Joaastang, sang ja org on moodustunud Kambriumi ja Alam-
Ordoviitsiumi vanusega kiltsavi vahekihtidega liivakividesse. Joa ees laieneb
org lehtrikujuliseks.

Vahikiila (Vaana) joastik asub Vaana joel Peetri - Keila-Joa maantee-
sillast 400 m parivoolu. Joastikul on 50 m ulatuses 4 astangut, millest alumise
korgus ulatub 1,5 meetrini. Joe kogulangus Joastikul on 4,5 m. 25-30 m laiune
joeorg loikab Turisalu klindipoolsaare kirdenolva. Joastik on kujunenud Alam-
Ordoviitsiumi Lasnamae lademe kovadesse lubjakividesse. Vooluhulk joes on
0,52-15,3 mVs.

Koik kirjeldatud astangud ja joad on kantud "Eesti iirglooduse raamatusse"
ja infosiisteemi EELIS.
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3.2. Neugrundi meteoriidikraater

Eestis on leitud mitmeid meteoriidikraatreid. Neugrundi meteoriidikraater
asub Soome lahe suudmealal Osmussaarest 6 km kirdes, Nova-Osmussaare
hoiualal.

Eesti Geoloogiakeskuse geoloogid K. Suuroja ja T. Saadre, olles eelnevalt
uurinud Loode-Eesti gneissbretsarahnude levikut, piistitasid 1995. aastal hiipo-
teesi, et vaatlusalused rahnud parinevad merepohjast Neugrundi struktuuri alalt,
mis kujutab endast meteoriidi plahvatusest tekkinud kraatrit. 1995. aastal
alustati ulatuslike uurimistoodega - voeti ette allveegeoloogilised ja geofuusi-
kalised uurimistood. 1996. aastal uuris Eesti-Rootsi iihisekspeditsioon kraatrit
ja selle iimbrust seismoakustilise sondeerimisega. Allveeuuringute kaigus toodi
kraatri ringvallilt kivimiproovid.

Neugrundi meteoriidikraater tekkis umbes 535 miljoni aasta eest varases
Kambriumis Maad tabanud ligi 0,5 km labimooduga hiidmeteoriidi plahvatuse
tagajarjel. Selle plahvatuse tulemusena moodustus madalmeres enam kui 20 km
labimooduga ringstruktuur. Kraatri Iabim65t ringvalli harjalt on 9 km. Kesk-
osas on Neugrundi madal sugavusega 1-10 meetrit. Madala aluspohjaks on
Ordoviitsiumi lubjakivi. Madalat umbritseb 30-70 m siigavune ja 200-300 m
laiune jarsunolvaline ringkanjon, millest valjapoole jaab tugevasti rikutud alus-
korrakivimite ahelik. Sealt parinevad Neugrundi bretsa randrahnud, mis koos-
nevad klaasja massiga tsementeeritud aluskorra moondekivimite mergilistest
tiikkidest. Bretsades on loogimoonde ilminguid.

Ringstruktuur mattus sadakonna miljoni aastaga liiva, savi ja lubimulla alia.
Neugrundi meteoriidikraater on unikaalne maavalise tekkelooga loodusmalestis
ja maailmas ilmselt koige paremini uuritud meteoriidikraater meres.

Neugrundi meteoriidikraater vaariks koos Osmussaarega UNESCO maailma-
parandi nimistusse kandmist. Ta on perspektiivne allveeturismi objekt.

3.3. Pinnakate ja pinnavormid

Loode-Eestis on pinnakatte ja -vormide kujunemine valdavalt seotud mere
tegevusega.

Osmussaarel on paeplatoo kaetud 0,2-2,0 meetri paksuse klibukihiga, mis
moodustab ka rannavalle. Neid tekib juurde intensiivse meremurrutuse taga-
jarjel. Laguunjarvi on veerikkal ajal saarel 15, neist osa kuivab veevaesel ajal.
Jarvede iimbruses esineb soostumist.

Noarootsi-Nova iimbruses on mere ja tuule toimel moodustunud liivikud,
luited ja kuni ktimne meetri korgused rannavallid. Suurim valliala jaab
Rannakiila, Perakiila ja Uuejoe vahele. Luidetest voolavad labi Nova, Veski-ja
Lepajogi, Uuejogi ning Marga oja. Nende suudmed Nova-Noaootsi rannikul
muudavad sageli oma asukohta. Kummekond madalat (siigavus alia 1 m) vaike-
jarve - rannalSugast - asuvad mere laheduses. Neist olulisemad on Allikajarv,
Toatse jarv ja Pikkani jarv.
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Pakri poolsaarel on pinnakate Shuke (1-2 m). Paksem on see ranna-
moodustistel, mis kulgevad roobiti paekalda servaga, ja klindiesisel tasandikul
poolsaare idarannikul. Pinnakate on valdavalt esindatud meresetetega, moreeni
on laiguti na'ha vaid poolsaare keskosas.

Ka Pakri saartel on pinnakate ohuke, ulatudes monest sentimeetrist mone
meetrini. Paksem on see Laanemere rannamoodustistel - maasaartel ja kuhje-
terrassidel. Pinnakatte moodustavad meresetted, laiguti esineb ka moreeni.
Soostunud on osaliselt Suur-Pakri saare pohjaosa ja Vaike-Pakri lounaosa
jarvikute iimbrus. Ainus soo - Suvasoo (Djupmossan) - asub Vaike-Pakri saare
pohjaosas, kus turba paksus ulatub 60 sentimeetrini.

Pakri poolsaare ja Rannamoisa vahel on pinnakatte paksus kuni iiks meeter.
Tornimae pangal ulatub moreeni paksus meetrini, klindilahes aga on pinna-
katte paksus tile saja meetri. Keila joe kanjonis allpool juga ulatub meresetete
paksus 10 meetrini. Tilrisalu panka piiritleb kuni 150 m siigavune Vaana klindi-
laht, mida taidavad liustiku-, mere-ja joesetted. Vaana-Joesuus on arvukalt
luiteid. Tahelepanu vaarivad ka Muraste ja Vaana maasaar. Muraste maasaar
koosneb karbonaatkivimite veeristest ja kruusast.

3.4. Randrahnud

Loode-Eestis on arvukalt Edela-Soomest mandrijaa toodud suuri randrahne.
Siinne Laanemaa ja Harjumaa rannikulahedane piirkond on randrahnuderikkaim
Eestis. Pohjuseks on nende kivimite lahteala lahedus. Edela-Soomest suundus
Eestisse voimas liustik. Kuna sealne aluskord koosneb tugevatest kristalsetest
kivimitest, joudsid rahnud Loode-Eestisse suurtenaja tervetena.

Erandiks on Osmussaar ja Noarootsi-Nova piirkond. Saarest kirdes asuva
Neugrundi meteoriidikraatri ringvallilt on mandrijaa toonud Neugrundi bretsa
rahnud (pt. 3.2.). Suuremaid randrahne on Osmussaarel ligi 60. Arvukatest bretsa-
rahnudest on tahelepanuvaarsemad Kaksikud (korgus 3 m, umbermoot 30 m)
ja meres Skarvan, Toomanina Suurkivi Nova sadama madalvees ning vee all
merepohjas Toodrikivi (k5rguslO m). Eesti mandri loodetipus Poosaspea neeme
rannas on kaks rabakivirahnu umbermooduga kuni 25 m. Rahnude korgus on
kuni 5 m. Rikkalikult on suuri rahne ka Rooslepa kiila umbruses.

Madise kiriku lahistel asub Ussisoo rahn. Uldiselt on Padise vald rahnude
poolest suhteliselt vaene ning olemasolevad vahesed asuvad Padise umbruses.

Arvukalt on randrahne Pakri poolsaarel ja saartel. Pakri poolsaarel on suuri
tile 10m labimooduga randrahne 18. Rahnude kogumid on koondunud muistse
Laanemere rannaastangute jalamile, kus nende praegust paigutust kujundas
rusijaa.

Neosti randrahnud asuvad Pakri poolsaare keskel, kus maapinna korgus
ulatub 32 m tile merepinna. Rahnud on ridamisi, tahistades muistse mere ranna-
astangut. Uksteisest monesaja meetri kaugusel on neli suurt rabakivirahnu,
millest iiks looduskaitsealune (korgus 5 m, iimbermoot 28 m) kuulub hiid-
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rahnude klassi. Teised kuuluvad suurrahnude hulka. Hiid-ja suurrahnude vahel
on ridamisi vaiksemaid rahne, mis viitavad mandrijaa liikumise suunale.

Pollkiila Suurrahn (korgus 4 m, iimbermoot 25 m) asub Laokiilla suunduva
tee a'a'res. Rahnul on samblaid ja samblikke, umbruses on rikkalikult kapalisi.
Pollkiila Suurrahn on voetud looduskaitse alia. Vaiksemate rahnude kogumid
on Pakri neemel Parnasalus ja Ubaniidil. Parnasalu rabakivigraniitidel kasva-
vad kaitsealune longus rippsammal ja sonajalgtaimed, naiteks kivi-imar.

Molemal Pakri saarel on iiks looduskaitsealune suurrahn umbermooduga
tile 21 m. Suuri rabakivirahne on siin paarkiimmend. Arvukamalt on suuri
rahne Vaike-Pakri laanerannikul, Suurkiilas ja saare lounaosas, Suur-Pakri
tammitee ja Lepiku kiila laheduses.

Laulasmaa klindipoolsaarel Tornimael on hiidrahn - Aidakivi ohvrikivi.
Rabakivirahnu k5rgus on 5,9 m, umbermoot 34,9 m. Hiidrahn on tugevalt
sammaldunud. Suuri rahne on palju Suurupi ja Rannamoisa vahelisel mere-
rannal. Suurupi poolsaarel on loendatud 12 suurt rahnu (Kiinnapuu, 1977).
Ranna kirikust loodes asub Taari hiidrahn - ohvrikivi. Rabakivirahnu korgus
on 5,9 m, umbermoot 34,9 m.

Tilgu kohal on 300 m kaugusel meres kivikangur, mis koosneb 20 suure-
mast rahnust (korgus 0,5-5,6 m, umbermoot 10-19 m) ja arvukatest vaikestest
rahnudest. Neid rahne tuntakse Hageni kividena. Endise Keila-Joa raketibaasi
territooriumil on 14 suurt (labimooduga tile 10 m) randrahnu, millesest 7 on
kantud "Eesti iirglooduse raamatusse".

3.5. Allikad ja karst

Paelavamaal levib karst peamiselt astanguliste paejarsakute laheduses. Siin
soodustavad karsti arengut paelohed ja sooalad, kuna soovesi lahustab lubja-
kive. Loode-Eesti pankranniku piirkonnas ei ole karst levinud. Pohjuseks on
suhteliselt hea aravool.

Vaana-Tolinomme kurisu asub Vaana kiila lahistel paelaval. Tolinomme
ja'rv toitub sademetest, sooveest ja pohjaveest (allikad). Jarvest valjavoolav
Kuriste oja suubub ovaalse kujuga 20 m laiusesse ja 2,5 m siigavusse kurisusse.
Vertikaalseinas on pusti!5hed. Vesi kaob horisontaalsetesse kartsioonsustesse
astangu jalamil ja avaneb Vaana joeorus. Karstiala asub Vaana maastiku-
kaitsealal.

Pakri allikad avanevad samanimelisel poolsaarel klindi nolval ja jalamil.
Arvukalt langeallikaid avaneb Kersalu, Leetse ja Uuga-Ratsepa piirkonnas.
Eriti allikaterikas on paekalda loik Kersalu ja Leetse kiila vahel. Allikate
vooluhulk on 1-10 1/s. Mattunud paekalda jalamil on arvukalt tousuallikaid ja
allikasookesi. Allikad voolavad valja vertikaalsetest paelohedest v5i immitsevad
liivakividest.

Ka Pakri saarte allikad on seotud pankrannikuga. Enamik allikaid avaneb
Vaike-Pakri saare pankrannikul. Allikate (30) vooluhulk on 0,1-0,3 1/s ja nad
on seotud panga iilemise murenenud osaga.
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Proomu allikad asuvad Ranna kirikust 0,5 km loode pool paeastangu
jalamil. Uheksa meetri pikkusel loigul avaneb 7 langeallikat koguvooluhulgaga
5-10 1/s. Allikaalale on Esimese maailmasqja ajal ehitatud paeraketega kaev.
Naabruses oli tsaariarmee sodurite saun. Proomu allikaid tuntakse ka ohvrialli-
katena ning nad on arheoloogiamalestisena kaitse all.

Rannamoisa ja Suurupi vahel on vesi uuristanud liivakividesse koopaid,
millest voolavad valja allikad. Ilmandu koopast voolab kevadise suurvee ajal 5 m
korgusest rusukaldest alia veerikas oja. Ka Tilgu koobastest avanevad vee-
rikkal ajal allikad. Arvukad allikaimbed palistavad paeastangut Rannamoisast
Madiseni.

3.6. Joed ja jarved

Joed suubuvad Soome lahte.
Nova jogi algab Leidissoost. J5e pikkus on 22,9 km, valgala 106,16 km2.

Siinsete jogede ja ojade koige omaparasemaks jooneks on randavad suudmed
(pt. 3.3.). Nova jogi on oluline forellide kudemisala.

Rannamoodustiste vahele on tekkinud arvukalt vaikejarvi. Allikajarv asub
luidetevahelises noos 1 km kaugusel merest. Pohjaveest toituva paepohjaga
jarve pindala on 8,9 ha ja korgus merepinnast 2,4 m. Nova maastikukaitsealal
asuv jarv voeti iiksikobjektina looduskaitse alia 1964. aastal.

Vihterpalu jogi algab 5,5 km laane pool Risti alevit ja suubub Kurkse
vaina. Joe pikkus on 41,3 km, valgala 478, 7 km2.

Kloostri (Padise) jogi algab 4 km Taebla alevikust laane pool. Joe pikkus on
29 km. Kloostri joe veega taideti keskajal Padise kloostri vallikraave. Kloostri
jogi suubub Pakri lahte.

Vasalemma jogi algab 1,5 km ida pool Metsanurga kiila. Kuni Kernu
paisjarveni nimetatakse Vasalemma joge Ltimandu joeks. Joe kogupikkus on
46,8 km, keskmine aravool 3,7 m3/s. Vasalemma jogi suubub Pakri lahte.

Klooga jarv asub Vasalemma joe valgalal. Jarve pindala on 135 ha, kesk-
mine siigavus 1,9 m, suurim stigavus 3,6 m. Laane poolt piirab jarve raba, idast
paekorgendik. Jarve pohi idaosas on paene. Paekihtide vahelt suubuvad jarve
allikad. Valjavool on Vasalemma jokke. 2 km laane pool on Sooda jarv.
Kollakaspruuni veega jarve pindala on 54 ha. Valjavool jarvest toimub Klooga
oja kaudu Lahepere lahte. Jarve lahedale kiinkale on piistitatud Klooga vangi-
laagris hukkunutele Vasalemma marmorist monument, jarve kaldale juudi kogu-
konna malestusmark.

Loode-Eesti suurimad joed on Keila ja Vaana, mis klindilt laskudes moo-
dustavad jugasid (pt. 3.1.).

Keila jogi algab Kaiu aleviku lahistelt ja on pikim Soome lahte suubuv jogi
Eestis. Keila joe pikkus on 108,8 km, valgala pindala 681,7 km2. Keila joe
keskmine aravool on 6,1 m3/s.

Vaana joe iilemjooks - Angerja oja - suunati 1966. aastal kanaliga Pirita
jokke ja sealt Ulemiste jarve. Vaana jogi algab nuiid Kurevere (Nabala) karsti-
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alal neeldunud ja Paekna allikates avanevast veest. Joe pikkus on 21,9 km,
valgala pindala 213,9 km2. Joe keskmine vooluhulk on 2,4 m3/s.

Vaana joe valgalal Vaanast 2,5 km laanes asub Tolinomme jarv. Pae-
siivendis moodustunud jarve pindala on 6,5 ha ja siigavus kuni 2 m. Paest
pohja katab kuni 2 m paksune mudakiht. Jarv toitub sademetest, sooveest ja
pohjaveest. Eesvooluks on Kuriste oja, mille vesi suubub Tolinomme kurisusse
ja avaneb allikatena Vaana joe orus. Jarve iimbritseb po5sasmaranaga kaetud
loopealne.

3.7. Maastikud, taimkate, loomastik

Loode-Eesti niiudismaastike kujunemisel on suur osa olnud maakerkel,
Laanemerel, aluskivimitel, tuule tegevusel ja soostumisel. Maastikulist mitme-
kesisust suurendavad j5ed ja jarved. Kloostri joest ida pool kuulub kitsas
rannikuala Pohja-Eesti rannikumadaliku piirkonda, mille lounapiiriks on pank-
rannik (klint). Louna poole jaavad alad asuvad Harju lavamaal.

Loodusdirektiivi I lisa elupaigatuupidest leidub Osmussaarel rannikuloukaid,
rannavalle, piisitaimestikuga kivirandu, rannaniite, kadastikke, loopealseid ja
liigirikkaid madalsoid. Osmussaarel kasvab 29 kaitsealust taimeliiki, neist eriti
haruldased on veripunane koldrohi ja pankrannikul kasvav taani merisalat.
Kaitstavaid samblaliike on saarel kolm. Kapalisi leidub 16 liiki, sealhulgas
soo-neiuvaipjt. Loodusdirektiivi soontaimedest kasvab saarel soohiilakas.

Osmussaar jaab veelindude Ida-Atlandi randeteele. Arvukamad neist on
aul, vaeras, kaur, sotkas, koskel, riidi, pardid ja vardid. Saarel on seni kohatud
178 linnuliiki. Haudelinde on 90 liiki, kellest olulisemad on hiiiip, rooloorkull,
teder, rukkiraak, sookurg, niiduriidi jt. Saare rannikuvetes talvitub rohkesti aule.
Rannalahedast merd killastavad hillged.

Nova piirkonna ranniku- ja luitemaastikul levivad kaitsealused taimeliigid
ja -kooslused. Rannavallide vahel on madalsoid, puisniite ja rannajarvi. Viimaste
vees leidub vesiroose ja laane-mookrohtu. Rannikuluidetel on arvukalt harul-
dasi taimi, kaitsealustest liikidest randorashein, randogaputk ja palu-karukell.

Osmussaarelt ja Poosaspea neemelt lendab labi tuhandeid veelinde. Piirkond
on elupaigaks kakulistele, metsistele, loopistrikele jt.

Pakri poolsaare ja saarte paesel aluspohjal on kujunenud liigirikas tai-
mestik. Pakri saartel on enam levinud taimkattetuubiks rohumaa. Suur-Pakri
saare pohjaosas on (iks suuremaid (5 km") looalasid Eestis. Looniidule iseloomu-
likeks taimeliikideks on lamba-aruhein, karvane hunditubakas ja nomm-liivatee.
Saarte lounaosas niisketel looniitudel domineerivad kSrrelised. Vaike-Pakri ida-
osas paemurrus kasvavad vesihaljas tarn, sinihelmikas ja arktika pungsammal.
Vaike-Pakri saare kagurannikul leidub haruldasi samblikke nagu kaljuskapaania
ja kurdsammal. Stivasoo (Djupmossan) aarealadel salumetsas kasvab laialehine
neiuvaip. Pakri saartel on salutakja kasvukohti.

Ohema pinnakattega aladel Pakri poolsaarel levivad loopealsed. Palu- ja
nommemannikuid on klindi jalamil poolsaare idarannikul. Paepragudes kas-
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vavad harilik hellik, paetanukas ja mitmed pungsambla liigid. Pakri poolsaarel
ja saartel esineb 41 kaitsealust taimeliiki, millest on haruldasemad pruun raun-
jalg, aasnelk, paas-kolmissonajalg, hall kapp ja kaljukress. Loodusdirektiivi hike
on neli. Pangamets poolsaarel kuulub metsakaitsealade vorgustikku.

Pakri poolsaarel ja saartel leidub 138 liiki linde, 6 liiki kahepaikseid, 4 liiki
roomajaid ja 32 liiki imetajaid. Pakri laht on eelkoige silmapaistev aulide
koondumisala (25 000 isendit randeperioodil). Teistest linnuliikidest on loendatud
sotkaid (8000), merivarte (7000) ja vaikeluiki. Haruldasim liik Pakri linnualal
on kruusel. See arktilise levikuga merelind pesitseb Pakri neemel klindi-
jarsakul. Lahtedes ja saartevahelisel merealal voib kohata vaike- ja laululuiki,
sarvikpiitte, merivarte ja sotkaid.

Keila-Joal vaarib tahelepanu park (pindala 80 ha), mille kujunduses on
kasutatud liigestatud pinnamoodi ja j5ge Q'uga, karestikke). Rikka ja huvitava
liigilise koosseisuga (tile 80 voor-ja kodumaise puu- ning p56saliigi) park laheb
(ile looduslikuks mannikuks.

Tiirisalu iseloomustavad poosasmarana loopealsed ja klindi jalamil lehtpuu-
mets. Kaitsealustest taimeliikidest kasvavad siin poosasmaran, aasnelk, must
tuhkpuu ja aas-karukell. Klindi jalamil paiknev lehtpuumets on linnurikas.
Linnuliikidest on koige arvukamalt esindatud salu-lehelind, mustrastas, kagu jt.
Mooda mererannikut kulgeb veelindude randetee. Ka Tolinommes on poosas-
marana loodusid.

Murastes on pangaalused rusukalde metsad. Rusukalde nogude peamised
puuliigid on vaher, parn ja saar. Luidetevahelistes nogudes on ulekaalus kuuse-
segametsad ja sanglepad. Metsad kuuluvad Natura 2000 jargi loodusmetsade
elupaigatiiupi. Metsades elutseb linnuliikide arvukaid esindajaid. Pesitsejatena
on teada tuuletallaja ja handkakk. Suurimetajatest elutsevad siin podrad, mets-
kitsed, metssead, rebased, kahrikud jt.

Rannamoisa panga kaguosa mereaarset tasandikku katab laialeheline mets.
Panga alumisel astangul kasvavad harilik ja valge kukehari, iimaraleheline
kellukas ja looduskaitsealune sonajalg - kiviurt. Panga iilemisel astangul leiduvad
looduskaitsealused merikann, must tuhkpuu, pruunikas pesajuur, suur kaopoll
ja jumalakapp. Kokku on leitud 234 liiki soontaimi, 70 liiki samblaid ja 43 liiki
samblikke. Tingimused laululindude pesitsemiseks on soodsad. Mooda mere-
rannikut kulgeb veelindude randetee.

Parkidest vaarivad veel tahelepanu Rannam5isa, Vihterpalu ja Padise park.

4. Kaitsealad

Kavandatavasse geoparki voi selle lahistele jaab kaks looduskaitseala, iiheksa
maastikukaitseala ja kaks merehoiuala. Arvukalt on tahistatud loodusmatka
radasid (pt. 6).

Kogu Osmussaart holmav maastikukaitseala (480 ha) asutati 1966. aastal
teadusliku vaartusega geoloogiliste objektide, taimekoosluste ja lindude
pesitsemis- ja randepeatuste kaitseks. Kaitseala jaguneb sihtkaitse- ja piirangu-
voondiks. Osmussaar asub P55saspea neemest 7,5 km loodes. Saar on 4,6 km
pikkja 1,3 km lai.

Kaitseala loodusvaartuseks on pangaastangud, rannavallid, Neugrundi
bretsa randrahnud, laguunjarved ja parandkooslused. Suuremaid randrahne on
Osmussaarel ligikaudu 60. Kaitsealuseid samblaliike on saarel 3 ja soontaimi 25.
Saarel on seni kohatud 178 linnuliiki, neist pesitseb 96. Osmussaare kaitseala
kuulub Natura 2000 hoiualade hulka.

Saare asustamine toimus XIV sajandil. Esimesed piisielanikud tulid saarele
Stockholm! saarestikust. Osmussaarel on sailinud kabeli, rehe ja lauda varemed
ning kalmistu ning majakas saare loodetipus.

Hoiualad on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks asutatud alad. Seega moo-
dustatakse hoiuala looduskeskkonna soodsa seisundi tagamiseks (LKS § 48,
§ 32). Hoiualad voetakse kaitse alia vabariigi valitsuse maarusega.

Nova-Noarootsi merehoiualasse jaab Neugrundi meteoriidikraater (pt. 3.2.).
Hoiuala piirneb Osmussaare kaitsealaga ja N5va maastikukaitsealaga.

Vihterpalu-Nova (Pakri) hoiualasse kuulub rannikumere I5ik Vihterpalu
lahest Vaana joesuuni (valja arvatud Paldiski sadamate ala) ja Pakri saared.
Hoiuala pindalaga 21 000 ha moodustati 2005. aastal.

Nova taimekaitseala moodustati 1985. aastal, 1997. aastal muudeti see
maastikukaitsealaks (pindala 1466 ha). Kaitsealal on seitse sihtkaitsevoondit ja
kolm piiranguvoondit. Kaitseala koosneb neljast lahustiikist. Nova maastiku-
kaitseala moodustati Loode-Eestile omaste ranniku- ja luitemaastikel levivate
kaitsealuste liikide ja taimekoosluste kaitseks. Maastikukaitseala on metsavald-
konna naidisobjekt.

Arvukalt on Neugrundi meteoriidikraatrist parit bretsarahne Poosaspea
neemel ja neeme ning Osmussaare vahel meres. Neist suuremad on Toomanina
Suurkivi Nova sadama lahistel ja tervikuna vee all olev Toodrikivi. Ranniku-
luidete vahel on arvukalt jarvi. Luitestunud rannavallid voivad olla kuni 10 m
korged. Iseloomulik on maastike mitmekesisus. Huvitavad on randava suud-
mega ojad. Rannikuluidetel on kaitsealuseid taimi. P65saspea neemelt lendab
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labi miljoneid veelinde. Perakulas Nova lahistel asub RMK Nova teabepunkt.
Rajatud on looduse opperajad. Polluotsa talumuuseumis on vanavara, puu-ja
kivimiliikide naitus.

Pakri maastikukaitseala moodustati 1998. aastal haruldaste ja teadusliku
vaartusega geoloogiliste objektide ning eluslooduse koosluste kaitseks. Maastiku-
kaitsealasse kuulub Pakri poolsaare paekallas (klint), rannikutasandik ja pae-
lavamaa Uugalt kuni Merikulani. Lahustiikina kuulub Pakri maastikukaitse-
alasse Vaike-ja Suur-Pakri saare pohjaosa, saartevaheline meri koos Kappa ja
Bjorrgranne saarega ning Vaike-Pakri saare lounaosa. Maastikukaitseala pindala
on 1451 ha. Kaitseala jaguneb piirangu- ja sihtkaitsevoondiks. Pakerordi siht-
kaitsevoondisse kuulub krtiuslite pesitsemisala Pakri neemel. Pakri hoiuala on
moodustatud 2005. aastal pindalaga 21 039 ha. Hoiualasse kuuluvad ka Pakri
saared ja nendevaheline meri. Kaitseala olulisemaks geoloogiliseks vaartuseks
on paekallas. Klindil5ikude kogupikkus poolsaarel ja saartel ulatub 20 kilo-
meetrini. Meri murrutab paekallast Pakri neemel ja saartel. Pakri neemel ava-
nevad Kambriumi ja Ordoviitsiumi liiva-ja kiltkivid ning lubjakivi. Siin asuvad
Pakerordi lademe ja Leetse kihistu tiiuplabiloiked. Pakri poolsaarel laskub
paekaldalt viis juga, pangajalamil avaneb arvukalt allikaid. Maastikukaitsealal
valdavad looniidud, esineb loopealseid (alvareid). Saartel on rannavalle ja
kulutus- ning kuhjetasandikke. Poolsaare koige vaartuslikumaks koosluseks on
kirderanniku pangamets. Kaitsealuseid taimeliike on 41. Maastikukaitsealal ja
hoiualal on rikkalik linnustik.

Esimesed jaljed inimasustusest Pakri poolsaarel parinevad rauaajast. Ranna-
rootsi asustus tekkis poolsaarel XIII sajandil, saartel XIV sajandil.

Laulasmaa maastikukaitseala asub samanimelisel klindi poolsaarel. Kaitse-
ala moodustati klindi (Tornimae pank), vaartuslike elupaikade ja arheoloogia-
malestiste (Aidakivi) kaitseks.

Turisalu maastikukaitseala moodustati 1991. aastal kaitsmaks Tiirisalu
panka ja poosasmarana loopealseid ning seal kasvavaid haruldasi taimi. 1999.
aastal liideti kaitsealaga Turisalu juga. Kaitsealast 27 ha kuulub piirangu-
voondisse. Turisalu pank (korgus 29-31 m) moodustab 1,5 km pikkuse kirde-
edela sihilise jarsaku, mida laanes murrutab meri. Kirdes jaguneb pank kaheks
astanguks. Pangal on Turisalu kihistiku tiiuplabiloige. Turisalu joa vee lang
ulatub 3,0 meetrini. Joa ette on moodustunud jarsuveeruline aluspohja paljandiga
org. Kirdes on klindi jalamil lehtpuumets. Mets on linnurikas. Piki mererannikut
kulgeb veelindude randetee.

Va'ana maastikukaitseala moodustati 1991. aastal kaitsmaks poosas-
marana loopealseid. 2000. aastal liideti kaitsealaga Tolinomme jarv, seda
umbritsev raba ja Vaana kurisu karstiala. Kaitseala pindala on 344 ha ja see
kuulub sihtkaitse-j a piiranguvoondisse. Sihtkaitsevoondisse jaavad raba ja jarv.
Eesvooluks on Kurisu oja. Vesi suubub Tolinomme kurisusse, mille ilheks
kiiljeks on vertikaalne paesein, ja kaob astangu jalamil olevatesse horisontaal-
setesse karstioonsustesse. Aluspohja noos kujunenud Tolinomme jarv oli enne
Teist maailmasoda iiks Eesti koige linnurikkamaid jarvi.
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Naage maastikukaitseala moodustati Peeter I merekindluse varjendite ja
tunnelisusteemide ning 1913. aastal siia lisatud teiste rajatiste kaitseks. Siinsel
voimsal seinal saab vaadelda paljanduvaid paekihte. Varjendid on nahkhiirte
talvitumispaigaks. Naage maastikukaitseala labib Harku - Keila-Joa loodus-
matka rada.

Muraste looduskaitseala loodi 2005. aastal pankranniku ja haruldaste metsa-
koosluste kaitseks. Kaitsealal pindalaga 140 ha on hooldatava sihtkaitsevoondi
reziim. Kaitsealal jaotub klint kaheks astanguks, mille vahele jaab liivakivi-
terrass. Metsad kasvavad pangaalusel rusukaldel ja luidetevahelistes nogudes.
Metsad kuuluvad Natura 2000 jargi vanade loodusmetsade elupaigatuupi.
Metsades elutseb arvukalt linde ja suurimetajaid. Kaitseala loodeosas asub Eesti
vanim puitmajakas. Suurupi alumine tuletorn ehitati 1859. aastal. Rajatud on
loodusinatka rada.

Suurupi looduskaitseala asub Harku vallas Suurupi ja Vaana-Joesuu killas.
Kaitseala loodi loodusmaastike, geoloogia malestiste (Suurupi pank), vaartus-
like elupaikade ning ohustatud taime-ja loomaliikide kaitseks. Kaitseala pindala
on 190 ha. Suurupi looduskaitseala kaitse-eeskiri kinnitati 22.10. 2009. a.

Rannamoisa maastikukaitseala pohieesmargiks on panga ja sellega piir-
nevate panga- ja loometsade kaitse. Rannamoisa pank voeti iiksikobjektina
looduskaitse alia juba 1957. aastal, maastikukaitseala kaitse-eeskirjad kinnitati
2000. aastal. Lahustukina kuuluvad kaitsealasse Tilgu koopad ja paljandid.
Kaitseala jaguneb sihtkaitse- ja piiranguvoondiks. Rangema kaitsereziimiga
sihtkaitsevoond on moodustatud looduslike koosluste sailitamiseks. Kaitseala
pindala on 65 ha. Rannamoisa panga kaguosas on kaks astangut. Alumise
liivakiviastangu korgus on 15 m, iilemise lubjakivi astangu oma 10 m. Loode
suunas astangud iihinevad, moodustades 30-32 korguse jarsaku. Panga servast
etteulatuvaid sakke nimetatakse kantsliteks, neist tuntuim on Kuradikantsel.
Meremurrutuse tulemusena on Tilgul liivakivides moodustunud murrutus-
kulpad - nn. oreliviled. Pangaesisel rannikul ja meres on rohkesti randkive.
Tilgu kula lahistel meres on Hageni kivikulv. Panga kaguosas mere aares kas-
vab laialeheline mets. Rannamoisas on esimese aastatuhande esimesest poo-
lest parinev kivikalme, Proomu ohvriallikas, Taari hiidrahn ja Ranna kirik.

Tabasalu looduspark asub osaliselt Rannamoisa maastikukaitsealal ja
ilmbritsevatel loopealsetel. Looduspargi pindala on 50 ha. Seega looduspark
paikneb paekaldal, seda umbritsevatel loopealsetel ja mererannikul. Panga
k5rgus looduspargis ulatub 53 meetrini. Leitud on 234 liiki soontaimi, 70 liiki
samblaid ja 43 liiki samblikke. Tingimused lindude pesitsemiseks on soodsad.
Piki mererannikut kulgeb veelindude randetee. Tabasalu kiila on mainitud juba
1317. aastal. Aura loodusrada avati Tabasalus 2008. aastal.
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5. Kaitstavad iiksikobjektid.
Arheoloogia-ja ajaloomalestised, looduskaitseobjektid

Ajaloomalestised Noarootsi vallas seostuvad rannarootslastega. Siin kujunes
rootslaste asustus juba XIV sajandil. 1500. aasta paiku ehitati Noarootsi Piiha
Katariina kirik, mille vastas asub XVII sajandist parit pastoraat. Siis hoogustus
ka moisate ehitamine. Piirksi moisa rajas Karl Johann Emanuel von Ungern-
Sternberg. Kivist harrastemaja ehitati XIX sajandil, renoveeriti 1990. aastal.
Lyckholmi (Saare) mois rajati 1662. aastal. Mois kuulus Rosenite suguvosale.
Riguldi moisa rajas 1620. aastal Jacob de la Gardie. Harrastemaja valmis XIX
sajandi alguses ja kuulus Taubede suguvosale. Oheks suuremaks rannarootsi
kulaks oli Rooslepa, kus on sailinud kalmistu ja taastatud kabel. Sailinud on
XIX sajandi alguses ehitatud Riguldi moisa harrastemaja. Poosaspea neemel on
1923. aastal ehitatud 16 m korgune tulepaak ja seal on ka tahelepanuvaarsed
kaitstavad randrahnud.

Nova valla ajalooline asustus koondus mere a'arde. N5va kiila on mainitud
1402. aastal. 1565. aastast on teateid moisa kohta. XVIII sajandil ehitati Nova
Piiha Olevi kirik, mis on uks Eesti rannikualade k5ige iseloomulikumaid puu-
kirikuid. XIX sajandil oli Noval koster-kooliopetajaks Friedrich Brandt (1830-
1890), kes on koostanud mitu laulikut. Nova ranna lahistel meres asub Toodri-
kivi.

Padise valla silmapaistvamateks ajaloomalestisteks on klooster, linnamagi
ja Harju-Madise Piiha Mattiase kirik. Padise linnamagi, mis oli kasutusel XI—
XII sajandil, asub Kloostri joe aares. 500 m pohja poole jaavad Padise kloostri
varemed, mis on siinseid silmapaistvamaid kultuurimalestisi. Klooster onnistati
sisse 1448. aastal. Kloostrist eraldi paiknevad moisa peahoone, valitsejamaja ja
vesiveski.Viinavabrik ehitati XVIII sajandil. 1622. aastal kinkis Rootsi kuningas
Gustav II Adolf kloostri koos maadega Riia toomharrale Thomas von Rammile.
Rammide perekonnale kuulub siin paiknev esinduslik hotell ja restoran.

Esimene Harju-Madise kirik piihitseti XIII sajandil. Kivist ptihakoda ehitati
XV sajandil. Pakri lahe korgel rannikul taitis kirik ka tuletorni funktsiooni. Kirik
ehitati limber aastatel 1769-1780. Harju-Madise pastor Bengt G. Forselius
(1660-1688) oli Eesti rahvakoolile alusepanija. Kirikuaias on tema malestus-
kivi ja von Rammide hauakabel. Kirik asub Madise klindipoolsaare panga 4 m
korgusel astangul.

Vihterpalu-Vaana merehoiualal asuv Krassgrundi pank (suurus 3 km )
kerkis 40-60 m stigavusest merepohjast Neugrundi kraatri ja Suur-Pakri saare
vahele. Madala keskel on paeklibust kokkukuhjatud Krassi saar, mis ulatub
3 meetrit tile merepinna. Siin pesitsevad merelinnud ja elavad hiilged.
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Paldiskis ja Pakri poolsaarel on arvukalt kaitstavaid ajaloo- ja kultuuri-
malestisi. Katariina II poolt Baltiiski Pordiks nimetatud kindlus (1067 x 44 m2)
valmis 1768. aastal. Viie bastioniga kindlus raiuti paenolva. Kindluse muld-
vallid olid 4 m korgused ja ulatusid 17 m tile merepinna. Kindlust umbritses
vallikraav. 1964. aastal voeti Peetri kindlus (Muula maed), bastionid, muulid ja
valliki-aav riikliku kaitse alia.

1728. aastal ehitati Paldiski oigeusu puukirik, aastatel 1784-1787 Piiha
Georgi nimeline kivikirik. 1898-1899 ehitati kirikule uued tornikiivrid. Nikolai
kirik rajati A. Benckendorffi eestvottel ja tsaar Nikolai I toetusel 1842. aastal.
Kiriku juurde ehitati pastoraat. Raudteejaam avati Paldiskis 1870. aastal. Val-
misid jaamahoone, veduridepoo ja veetorn.

Eesti kuulsamaid skulptoreid Amandus Adamson (1855-1929) siindis
Paldiski lahedal Uuga-Ratsepal. 1918. aastal ehitas Adamson Rae tanavale
aiamaja ja ateljee. Paldiskis on kaks kalmistut - luteri koguduse ja oigeusu
kalmistu. 2006. aastal avati foogtikohtu vanemale Karl Kalkile (1804-1887)
malestussammas. Kiriku juures on ka malestussammas Teise maailmasoja ajal
Soomes sodinud eestlastest soduritele. Baskiiri rahvuskangelasele Salavat
Julajevile (1752-1800) on koos Baskortostani Vabariigiga piistitatud linnaparki
malestussammas.

Pakri neemel ehitati 1724. aastal rootsiaegse madala tulepaagi asemele 15 m
korgune tulepaak, mida 1808. aastal korgendati veel 6 m vorra. 1889. aastal
ehitati Pakri neemele Eesti korgeim (52,3 m) tuletorn. Meremark Pakri neemel
oli juba Rootsi ajal.

Tuletorni laheduses Pamasalus paiknes Noukogude Liidu sojavae juhtimis-
ja jalgimiskeskus. Keskuses olid maa-alune kutusehoidla ja soojasolm.

Lahepere lahe aares Kersalus Lepiku talu kodukalmistul on kunstnik Nikolai
Triigi (1884-1940) malestuskivi.

Neosti ridamisi paiknevad randrahnud asuvad poolsaare keskel. Need tahis-
tavad vana mere rannaastangut. Uksikobjektidena on looduskaitse all Pollkula
Suurrahn ja Pakri saarte suurrahnud, mille umbruses kasvab rikkalikult kapalisi.

Keila valla rannikupiirkonna olulisemateks loodus- ja kultuurimalestisteks
on Treppoja, Laulasmaa klindipoolsaar ja Keila-Joa.

Tornimae pank on Laulasmaa klindipoolne osa, kus paeplatood aaristab
25-30 m korgune astang. Siin asub ohvrikivi - Aidakivi randrahn. Tornimae
panga edelanolval laskub Lahepere klindilahte Treppoja joastik, mis moodustab
sajakonna meetri ulatuses kuus 0,3-1,5 m korgust astangut. Keila-Joal taandub
klint merest, moodustades lehterja kujuga klindilahe, kuhu suubub Keila jogi.
Joa korgus on 5,7 m, laius 50-70 m. Joa veejoudu on kasutatud alates XVI
sajandist. Restaureeritud elektrijaam kaivitati 2005. aastal. Veevaesel ajal elektri-
jaam ei toota. Rajatud on vaateplatvormid. Keila-Joa moisa uusgooti stiilis pea-
hoone ehitati XIX sajandi keskel. Lossi umbritseb ligi 80 hektari suurune ja liigi-
rikas kaunis park, mis la'heb iile maastikupargiks. Meremoisas asub vaikese
kabeliga Benckendorffide perekonnakalmistu.

Arvukalt on loodus-ja kultuurimalestisi Harku vallas. Oks endise Nou-
kogude Liidu sojavaeobjektide markantsemaid naiteid on endine Keila-Joa
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raketibaas. See asus loopealsel looduskaunis kohas. Ohukaitsetiksuse komando-
punkt paiknes Humala kovikul. Baasi territooriumil on 14 suurt randrahnu.
Suurupi alumine puust tuletorn, mis asub rannikumadalikul, ehitati 1859. aastal
ja on Eestis ainus omataoline. Klindi serval on 1760. aastal valminud kivist
tuletorn, mis renoveeriti 1951. aastal. Tootava tuletorni korgus merepinnast on
66 m. Alumisel klindiastangul on Peeter I aegne merekindlus. Suurupi pool-
saarel on S. KQnnapuu kirjeldanud 131 suurt randrahnu.

Ranna (Rannam5isa) kirik ehitati 1904. aastal ja see tootas alguses Keila
abikirikuna. Kuna Naissaare ja Rannamoisa vahelt kulges parvlaeva Estonia
viimane teekond, on kiriku korval malestusmark. Ranna kirikust loodes on
esimese aastatuhande esimesest poolest parinev kivikalme. Kiriku lahistel on
ka ohvriallikas - Proomu allikas. Laheduses asub Taari ohvrikivi. Tilgu ranniku-
meres on kivikangur - Hageni kivid.
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6. Loodusmatka rajad

Loodusmatka radasid on kavandatavas geopargis uksteist, neist on tahistatud
iiheksa. Piirkonnaga saab tutvuda, labides Nelja Kuninga Tee ja Harku loodus-
matka rajad.

Osmussaarele saab laevaga Dirhami sadamast. Laevad randuvad saare
lounasadamas. Matkata saab piki rannikut voi sisemaal. Koige mitmekesisem
ranniku!5ik on Bieni kiila ja lounasadama vahel, kus kadastikud vahelduvad
arvukate klibuvallidega. Meres paistab bretsarahn Skarvan, rannas on bretsast
Kaksikud. Saare kirdetipus asendub 3 m korgune kliburannik 4-5 m korguse
pankrannikuga, mis tuletorni juures on 7 m korgune. Sisemaal pakub huvi jarve-
ring ja Bieni kula. Saarel pesitseb ja peatub randel arvukalt linde. Saare vastas
mandril Poosaspea neemel on Eesti parim linnuvaatluskoht.

Noarootsi vallas Saare kulas on Saare kula tahistatud matkarajad pikkusega
10km.

Nova maastikukaitsealal on tahistatud ja kirjeldatud kolm looduse opperada.
Liivane rand - Perakiila vaarispaikade opperada on 4,4 km pikk. Rajal

saab tutvuda liivaluidetega, mannikuga ja Toatse jarvedega, seal on ka tsaari-
aegse raadiojaama asukoht ja sinna viiv osaliselt sailinud munakivitee. Allika-
jarve kaldal on vaariselupaik. Jarve eesvool Vanajogi on muutunud soiseks
sooneks.

Liivanomme opperada on 7,8 km pikk ja labib siinset vahelduvat maastikku
Allikajarve aarest Uusjoeni. Teele jaab Pikana metsavahikoht, kuhu 1944. aastal
koguneti Rootsi pogenemiseks. Liivanomme opperada kulgeb Uuejoeni.

Jugapuulaane parandkultuurirada lahtub Perakiila kulaplatsilt ja on 3,5 km
pikk. Siin on mets kasvanud endistele heinamaadele. Raja laheduses on Perakula,
ristiga piirikivid ja Perakula palvemaja. KCila endistel karjamaadel kasvab Loode-
Eesti metsaharuldus - harilik jugapuu.

Pakri maastikukaitsealal on kolm tahistatud loodusmatka rada. Tutvumist
Pakri poolsaare vaatamisvaarsustega on koige otstarbekam alustada Paldiski
linnast (kirikud, raudteejaam, A. Adamsoni muuseum jt). Seejarel tuleks siirduda
Muula magedele (Peetri kindlus) ja Uuga pangale, kus paekihid on looduses
margistatud. Uugal asus A. Adamsoni sunnikodu. Pakri neemel saab tutvuda
klindi ehitusega (25 m), tulepaagi ja tuletorniga ning Parnasalu kivikillviga.
Pakri neem on ka vaga hea linnuvaatluskoht. Poolsaare ida- ja kirdepoolsel
matkarajal on olulisemateks vaatamisvaarsusteks Neosti randrahnud, LJbaniidi
kivikiilv, ajutised jarvikud ja joad. Loodusharuldusi on Leetse moisa iimbruses.
Kersalus (Merikulas) on Leetse-Lepiku talukalmistu, kuhu on sangitatud kunstnik
Nikolai Triik.
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Harju matkaklubi on tahistanud siin loigu rahvusvahelisest rannikurajast E9,
mis avati 1999. aastal. Loodusmatka raja pikkus on 26 km.

Tahistatud ja kirjeldatud loodusmatka rajad on ka Va'ike- ja Suur-Pakri saarel.
Matka tuleks alustada Vaike-Pakri saarel Vaikektilast (sadamast). Suur kivi-
murd parineb Peeter I ajast, kui kavandatud ehitiste tarbeks hakati Vaikekiila
pohjapiiril paasi murdma. Paemurrus on allikasoo, seda iimbritsevad ranna-
vallid. Saare p5hjaosas on vaatamisvaarsusteks paekallas, Pliikuots, kus on
1916. aastal ehitatud rannakaitse patareid, ning ainuke saare soo Silvasoo
(Djupmossan). Laaneranniku maastikku ilmestavad suured randrahnud. Saare
15unaosa on tasandikuline, ka seal on suured randrahnud, lisaks jarvikud. Klibu-
vallil paiknevad Olevi abikiriku varemed.

Suur-Pakri saarele viib 1950ndatel aastatel saarte vahele ehitatud tammtee.
Saare p5hjaosas on vaatamisvaarsusteks loopealsed ja paepohjaga jarvikud.
Tee k5rval lagedal loopealsel on saare suurim randrahn Suurkivi. Saare pohja-
osas saab jalgida maasaarte teket ja murrutuspanka. Saare keskosas on sailinud
XVII sajandist parinevate kiilade asemed.

Lohusalu loodusmatka rada on rahvusvahelise rannikuraja E9 esimene
margistatud 15ik Eestis ja see avati 17. juunil 1995. aastal. Rada algab Keila-
Joalt, kus tahelepanu vaarivad juga, kanjon ja park ning loss ja htidrojaam. Rada
kulgeb Tornimae astangule (korgus 30 m), kus on Aidakivi ohvrikivi. Lohusalu
poolsaarel on 23 m korgune paekorgendik ja poolsaarest la'ane pool meres Nabe
saarekene. Poolsaarel on arvukalt suuri randrahne ja ka vaike sadam.

Laulasmaa pool katavad liivaranda kurdlehise roosi kasvukohad ja siin on
laulvaid liivu. Rannikumetsades on polismande vanusega kuni 200 aastat.
Uksikobjektina vaarib tahelepanu Treppojajoastik. Kirjeldatud (2005) ja osaliselt
tahistatud on ka mere ja metsa vaheline rannikurada Keila-Joalt Klooga randa.
Loodusmatka raja pikkus on 16 km. Rada labib Meremoisa, Lohusalu, Laulas-
maa, Koltsu ja lopeb Klooga rannas.

Tolinomme matkarajal saab tutvuda Vaana maastikukaitseala loodusega.
Matka alustatakse Vaana moisapargis. Labitakse loopealsed j a raba, kus on kohati
siigavaid laukaid. Jarve lounakaldal on vaatetorn, mis ehitati 2004. aastal. Raja-
misel on tahistatud matkarada pikkusega 1,5 kilomeetrit. Vaatamisvaarsuseks on
kurisu, kuhu suubub jarvest vesi. Tolinomme loodusmatka rada kujundatakse
opperajaks, kus saab naha geoloogilisi objekte, eri maastikke ja taimi ning teha
linnuvaatlusi.

Muraste loodusmatka rada on rajatud samanimelisele kaitsealale. Tutvuda
saab klindi ja klindialuste metsadega, kus on rikas elustik. Vaatamisvaarne on
alumine liivakiviastang Ninamaal. Siin Suurupis on Eesti vanim (1859) puust
tuletorn, mis tootab ka praegu. Vaatamisvaarsuseks on Muraste moisapark.

Tabasalu Aura loodusraja rajamist alustati 2006. aastal, raja pikkus on
6 kilomeetrit ja see kulgeb paekalda all ning peal. Rada on suunatud loodus-
oppele ja arvestab koolide oppeprogrammidega. Tutvustavate stendide tekstid
on eesti, vene ja inglise keeles. Aura loodusrajal saab loodust pohjalikult tundma
oppida. Loodusraja kavandas ja margistas MTU Studio Viridis Loodusharidus.
Rada avati 2008. aasta septembris.
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Loodusmatka rada Nelja Kuninga Tee on 160 km pikk ja taiendab Loode-
Eesti geopargi informatsiooni. Jiirioo iilestousu ja nelja kuninga teekonna meenu-
tamiseks rajati 2007. aastal matkarada Padise kloostrist Paide ordulinnuseni.
Parast Jiirioo iilestousu algust 1343. aastal suundusid Paidesse labiraakimistele
neli eestlaste vanemat, kes seal tapeti.

Padise kloostri varemed on XIV sajandi silmapaistvamaid arhitektuuri-
malestisi Eestis. Kloostri varemetest 500 m 15una poole Kloostri joekaardu
jaab Padise linnamagi, mis oli kasutusel XI-XII sajandil. Matkarada suundub
Varbola maalinna, mis oli muinasajal Eesti suurim linnus. Raikkiila Pakamage
peetakse paigaks, kus Jtirioo iilestousu alguses suiidati margutuled. Pakamagi
on Balti jaajarve rannaastang, mille korgus on 9 m. Siluri ajastul moodustunud
Raikkula lademe korall-lubjakivi paljandub siin 2 m k5rguse seinana. Keava
linnamagi oli tuhande aasta eest kaitserajatiseks. Kuimetsa karstikoopaid on
kasutatud pelgupaigana. Vahastu linnus oli muinasajal Alempoisi maakonna
pohjapoolseim kindlus. Nelja Kuninga Tee lopp-punktiks on Paide ordulinnus.

Harku matkarada kuulub rannikuraja E9 siisteemi ja see avati 16. juunil
2001. Rada algab Harkujarve kooli juurest samanimelise jarve kaldalt. Rada
labib Harku kiila ja Kodasema kiila juures asuva poosasmarana loopealse.
Vahikulas Vaana j5e aares saab tutvuda 1870. aastal rajatud Tugamanni vesiveski
ja Vahikiila joastikuga. Edasi suundutakse Tiirisalu pangale. Teel on voimalik
tutvuda endise Keila-Joa raketibaasiga. Matkaraja pikkus on 30 km ja see lopeb
Keila-Joal.

MTU Perakiila Kompass on koostanud ja valja andnud matka- ja huvipaikade
kaarte:

- Looderanniku maastikunimede matkakaart 1:50 000;
- Perakula huvipaikade kaart 1:10 000;
- N5va huvipaikade kaart ja matkarada 1:10 000;
- Dirhami-Rooslepa kivijahi matkakaart 1:10 000; Tuksi kivijahi matkakaart

1:10000.
Tahistatud ja kaardistatud on EuroVelo piki rannikut kulgev matkarada

Tallinn-Paldiski-Nova-Spithami-Haapsalu.
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7. Kavandatav Loode-Eesti geopark

Kavandatav Loode-Eesti geopark asub Harju ja La'a'ne maakonnas Noarootsi,
N5va, Padise, Keila ja Harku vallas ning Paldiski linna haldusalal. Geoparki
peaksid eeskatt kuuluma kehtestatud kaitsekorralduskavadega kaitsealad ning
iiksikobjektidena kaitsealused loodus-, ajaloo-ja arheoloogiamalestised.

Geoloogiamaleslisi asuti Eestis arvele votma moodunud sajandi kolmekum-
nendatel aastatel ja too hoogustus viiekiimnendatel aastatel. "Eesti iirglooduse
raamatu" tarvis tegi andmebaasi raamistiku ja koostas metoodilised alused
Herbert Viiding (1929-1988). Andmeid maakondade kaupa hakati Ulo Heinsalu
(1928-1994) eestvedamisel koguma 1990ndatel aastatel. Seda jatkas Enn Pirrus.
"Eesti urglooduse raamatusse" on kantud 2588 malestist ja see taieneb pidevalt.

2000ndate aastate alguses asuti selgitama geoloogiliste loodusmaTestisle
ehk geotoopide hulgast koige silmapaistvamaid, mis vaariksid rahvusvahelist
lahelepanu. Nende hulka kuulub Loode-Eesti pankrannik. Siinsetele kaitseala-
dele jaavad hinnatud maastikud, vaariselupaigad ja Euroopa rohevorgustik
ning Balti klindi loigud. Piirkonna tahelepanuvaarseimale iiksikobjektide hulka
kuuluvad Keila juga, Neugrundi meteoriidikraaler, Peetri kindlus (Muula maed),
Padise kloosterjt.

Geopargi loomise eesmark on vaartustada geoloogilisi loodusmalestisi koha-
liku, Euroopa j a kogu maailma tasandil. Geopargi tilesandeks on ka kaitsta arheo-
loogilisi ja kultuurimalestisi ning loodust, elavdades samaaegselt piirkonna
majandust turismi arendamise la'bi. Majanduse tugevnemisega kaasneb looduse ja
loodusteaduste suvendatud tutvustamine. Seega on pohiliseks perspektiivseks
majandusharuks geopargis okoturism, jatkuvad teadusuuringud ja noorte loodus-
ope. Okoturism on reisikorraldus, mis ei halvenda looduse ja kulluurimaleslisle
seisundit. Okoturismi p5himotete rakendamisel on uheks prioriteediks geoturism.

Kuna tegemist on lindude eriti tahtsate rande- ja pesitsusaladega, voivad
huvilised teha linnuvaatlusi, milleks on ehitatud linnuvaatlustorne ja -platvorme.
Looduses on margislatud 9 matkarada, kirjeldatud 11. Ilmunud on informeerivad
triikised, paigaldatud on stendid. Kavandatavat geopargi piirkonda tutvusta-
vad kaks loodusmatka rada.

Kaitsealade valitsejateks on Harjumaal Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla
regioon, Laanemaal Keskkonnaameti Hiiu-Laane-Saare regioon. Perakiilas Nova
lahistel asub RMK Nova teabepunkt.

Haldajaid abistavad Pakri Saarte Arenduse SA, MTU Pakri Looduskeskus,
MTU Meridemm ning MTU Tabasalu Looduspark, samuti Omitoloogiauhing.
Koostoopartneriteks on koik kohalikud omavalitsused, Eesti Keskkonnaminis-
teerium, OU Eesti Geoloogiakeskus, TTU Geoloogia Instituut, Eesti Looduskaitse
Sells, Eesti Geograafia Selts, Eesti Geoloogia Selts, Eesti Looduseuurijate Sells,
MTU Perakula Kompass, MTU Studio Viridis Loodusharidus ja Eeslimaa
Looduse Fond.
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8. Nimekirjad, kaardid

1 .
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1 .
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9.
10.
1 1 .
12.
13.

2.
3.
4.
5.

8.1. Loodusmaiestised
(LK - looduskailse, MK. - muinsuskaitse all)

Pinnavormid, paljandid

Osmussaare pankrannik.
Neugrundi meteoriidikraater.
Noarootsi-Nova luilemaastikud.
Paljandid Poosaspea neemel ja Toomaninal, Noval.
Paljandid Madise klindineemiku tipus.
Klinl Pakri saartel.
Klinl Pakri poolsaarel.
Joad Pakri poolsaarel: Paldiski, Pakri, Kaasiku, Valli, Raja, Vanaaseme.
Treppojajoastik.
Keila- Joa juga ja kanjon.
Turisaluklintjajoaslik.
Vahikiila (Va'a'na) joaslik.
Pankrannik SuurupisjaNinamaal.
Rannamoisa klinl.

Randrahmtd

Osmussaare Kaksikud.
Skarvan.
Poosaspea neeme rahnud (LK).
Toomanina Suurkivi.
Toodrikivi meres (LK).
Uuesoo rahn Madisel.
Neosli randrahnud Pakri poolsaarel (LK).
Parnasalu kivikiilv Pakri neemel.
Pollkiila Suurrahn (LK).
Pakri saarte suurrahnud (LK).
Aidakivi Tornimael (MK).
Taari hiidrahn - ohvrikivi (MK, LK).
Hageni kivid meres, Tilgul.

Karst, allikad

Va'a'na-Tolinomme kurisu.
Pakri poolsaare klindi jalamil avanevad allikad.
Pakri saarte klindi allikad.
Proomu allikad (LK).
Ilmandu ja Tilgu koobastesl avanevad Rannamoisa allikad.
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8.2. Haljastusobjektid

1. Loodusdirektiivi I lisa elupaigatiiubid Osmussaarel.
2. Nova-Peraklila vaariselupaigad.
3. Pakri saarte looniidud.
4. Suur kivimurd (Stor Stainbrocke), allikasoo.
5. Slivasoo (Djupmossan).
6. Pakri poolsaare loopealsed.
7. Pangamets Pakri poolsaare klindijalamil.
8. Keila-Joa park.
9. Tiirisalu ja Tolinomme poosasmarana loopealsed.
10. Muraste pangamets.
11. Rannamoisa pangamets.
12. Rannamoisa park.

8.3. Kultuurimalestised

1. Osmussaare kabeli ja Bieni kiila varemed.
2. Noarootsi Puha Katariina kirik ja pastoraat.
3. Rooslepa kabel, Riguldi mois.
4. Piirksi mois.
5. Lyckholmi (Saare) mois.
6. Nova Ptiha Olevi kirik.
7. Padise linnamagi, klooster ja mois.
8. Harju-Madise Pilha Mattiase kirik.
9. Paldiski Puha Georgi ja Nikolai kirik, raudteejaam, skulptor A. Adamsoni

suvemaja-muuseum.
10. Pakri neeme tulepaakja-torn.
11. Kabeli varemed, Suurkiila, tuletorn Pakri saartel.
12. Pelgupaik Nabe saar, Tornimae ohvrikivi - Aidakivi.
13. Keila-Joa mois.
14. Muraste mois.
15. Suurupi tuletornid.
16. Ranna kirik.
17. Rannamoisa tarandkalme, kultusekivi - Taari ohvrikivi, Proomu ohvri-

allikas.
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8.4. Kaitsealad

1. Osmussaare maastikukaitseala.
2. Osmussaare-Nova hoiuala.
3. Neugrundi meteoriidikraater.
4. Vihterpalu-Vaana hoiuala.
5. Nova maastikukaitseala.
6. Pakri maastikukaitseala ja hoiuala.
7. Laulasmaaa maastikukaitseala.
8. Tiirisalu maastikukaitseala.
9. Muraste looduskaitseala.
10. Naage maastikukaitseala.
11. Vaiina maastikukaitseala.
12. RannamSisa maastikukaitseala.
13. Tabasalu looduspark.
14. Suurupi looduskaitseala.

8.5. Loodusmatka rajad

1. Osmussaare loodusmatka rajad.
2. Perakiila vaariselupaikade opperada.
3. Liivanomme looduse opperada.
4. Jugapuulaane parandkultuuri rada.
5. Padise loodusmatka rada.
6. Pakri saarte loodusmatka rajad.
7. Pakri poolsaare loodusmatka rada (rahvusvaheline rannikurada E9).
8. Lohusalu loodusmatka rada (E9).
9. Tolinomme matkarada.
10. Muraste loodusmatka rada.
11. Tabasalu Aura loodusrada.
12. Nelja Kuninga Tee (Padise-Paide).
13. Harku loodusmatka rada (E9).
14. EuroVelo matkarada (Tallinn-Paldiski-Haapsalu).
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8.6. Sojavaeobjektid

1. Endise Noukogude Liidu sidevaeosa Osmussaarel.
2. Peeter I merekindluse jaanused Dirhamis.
3. Tsaari-Venemaa raadiojaam Allikajarve aares ja munakivitee.
4. Endise Noukogude Liidu piirivalvekordonid Poosaspeal ja Kurkses.
5. Esimese maailmasqja aegsed patareid Pakri neemel ja Vaike-Pakri saarel.
6. Peetri kindlus (Muula maed).
7. Pakri poolsaarel (Paldiskis) endise Noukogude Liidu tuumaallveelaevnike

oppekeskus, raketibaasid, sojasadamad jt.
8. Endise Noukogude Liidu meresidekeskus Suurupis.
9. Endise Noukodude Liidu raketibaas Keila-Joal.
10. Peeter I merekindluse Vaana-Posti, Humala, Naage, Vaana-Viti kaeviku-

liinid.
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Olal: Vaade Madise k l indineemikul t Kurkse lahele ja Pakri saartele. P. Hiibneri foto.

All: Paldiski jaam kui Peterburi (Tosno) raudtee loppjaam avati 1870. aastal. Raudteejaama kiilastasid
1912. aastal Vene keiscr Nikolai II ja Saksa Reiser Wilhelm II. P. Hiibneri foto.
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Ulal: Peetri k ind lus (Baltiiski Port, Muula maed) valmis 1768. aastal. Kindlus raiuti packaldasse.
P. Hiibneri foto.

All: Pollkula Suurrahn on voetud looduskaitse alia. P. Hiibneri foto.

Vasakul: Klooga vangilaagris hukkunuile juudi kogukonna poolt piistitatud malestusmark Sooda
jarve aares. P. Hiibneri foto.

Paremal: Pakri neemele ehitati 1889. aastal 54 m korgune tuletorn. P. Hiibneri foto.

Tasakaas' Meri murrulab klint i Loode-Eestis. Pakri neem. P. Hiibneri foto.




