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Oru pargist 

Oru park paikneb Pühajõe orus. Vahelduv reljeef mereäärse tasandiku, jõeoru kõrgete kallaste ning 

Neide pangaga muudab pargiala mitmekesiseks ja võimaldab kauneid vaateid kärestikulisele 

Pühajõele, orunõlvadele, klindi all paiknevale taimkattele ja merele.  

Park rajati aastatel 1897-1901 Peterburi kaupmehe Grigori Jelissejevi suvelossi ümber. Lossi 
projekteeris arhitekt Baranowsky, pargiplaanid valmistas aiaarhitekt G. Kuphaldt Riiast. Rajamistöid 

vastavalt plaanidele juhtis Varjalt pärinev talupoeg Juhan Puss. Kõik tööd tehti kohaliku talurahva 

abiga. Pangapealse pargiosa rajamisel tuli paesse raiuda istutusaugud, mis täideti kohaleveetud 

huumusrikka mullaga. Suuremad puud istutati kohale talvel koos mullapalliga. Park piirati taraga ja 

oli ümbruskonna elanikele suletud. 

Aasta-poolteisega valminud loss paiknes Neide pangal Nõiametsa servas, fassaadiga Pühajõe poole. 

See oli kahekorruseline torni ja rõdudega itaalia renessansi stiilis hoone, mille eest laskusid jõe poole 

looduslikud ja kunstlikult ehitatud terrassid. Lossi idatiival paiknes poolkaarjas kasvuhoone, nn. 
talveaed ning selle ette jäi basseiniga iluaed. Kasvuhoonest ida pool asus maneeź hobusetallidega, 

teenijate elumajad ja muud kõrvalhooned. Lõuna pool paiknes kuldsete kuplitega vene kirik. 

Lossi ümbrus oli kujundatud korrapärase mustrina, kus puude, hekkide, roosipeenarde, kiviktaimlate, 

muruparterite jm. paigutus ühtis lossi arhitektuuriga. Enamik 100-hektarilisest pargialast oli 

lahendatud looduslikus stiilis. Lossi, vaateplatvormide ja teede paigutamisega kõrgele Neide pangale 

avanes vaade enamikule pargi vaatamisväärsustele. Jõe vasakkaldal, nn. Lipu mäel asuvast paviljonist 

võis nautida lossi ja terrasse õhtupäikeses.  

Oktoobrirevolutsiooni järel emigreerus Jelissejev Prantsusmaale ning jättis Oru lossi koos pargiga 
oma volinikule valvata. Seejärel aga hakkas loss lagunema ning park metsistuma. 1934. aastal ostsid 

Eesti töösturid 100 000 krooni eest  Oru lossi ja pargi ning kinkisid selle Eesti Vabariigile,   President  

K. Pätsi suveresidentsiks. Presidendiresidentsiks ümberkorraldamisel oli juhtarhitekt Roman A. 

Koolmar, kelle kavandite järgi ei rekonstrueeritud mitte ainult loss, vaid ehitati välja paljud 

pargirajatised:  Neidepangale Nõiametsa paviljon, lossi ette terrassile kalade purskkaev, sillad jm. 

Hävinenud paistiigi asemele rajati kolm kalatiiki, mida täitev allikas kaunistati Ferdi Sannamehe 

skulptuuriga „Narkissos”. Lossi peaväravaid hakkasid kaunistama Herman Halliste karuskulptuurid. 

Lossi lähiümbrus kujundati ümber kauniks kolme purskkaevuga iluaiaks, kus itaaliapäraste mustrite 

asemel valitses range korrapära lillepeenarde ja murude paigutuses. Lillepeenraid aitasid kujundada 

Saksamaa spetsialistid, eelkõige Berliinis asuvast Späthi aiaärist, kust saadi suures valikus lilleistikuid, 

muu hulgas eriti arvukalt roosisorte. Rooside seas oli ka mitusada istikut hübriidroosi ‘Staatspräsident 

Päts’, mille aretas Wiegant Bad Sodenis Saksamaal. See merevaigukollane roosaka varjundiga või 

kahvatukollane roosaka tooniga, tugevakasvuline, hästi lõhnav ja lõikelillena kauem säiliv roosisort 

pälvis presidendi aias suurt tähelepanu. 

Pargi kirdenurka mere kaldale tehti presidendi nõudmiselkiviktaimla, mille rajamist pidasid 

spetsialistid pinnase ebastabiilsuse tõttu peaaegu võimatuks. Kiviktaimla jaoks ehitati mere äärde 

kaldakindlustus ning seejärel harukordselt suur ja stiilne paekiviterrassidega kunstnõlv, kuhu rajati 
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stiliseeritud aed, mis sümboliseeris kivist ja võimsat põhjarannikut.  

Eeskujulikus korras olev park kannatas tugevasti Teise maailmasõja ajal, mil hävis loss, paljud 

kõrvalhooned ja suur osa pargist: 1941. aastal süüdati loss nõukogude vägede poolt põlema ja 1944. 

aastal lasid taganevad saksa väed selle õhku, kuna selle keldrites oli rohkesti lõhkeainet. 

Nõukogude ajal sai Oru pargist Toila-Oru. Looduskaitsealune park kuulus Kohtla-Järve rohelise vööndi 

metsamajandi alla. 1960. aastatel hakati tegelema pargi korrastustöödega. Kõrvaldati varemeid, 
korrastati terrasse ja treppe, rekonstrueeriti Allikakoobas, ehitati laululava.  

1958. aastal asus Oru pargitehnikuna tööle Valev Meriste, kelle eestvõttel rajati 1960 Pühajõe 

kõrvalisemasse jõekääru 0,3 ha suurune Saviaugu puukool, kus kasvatati puittaimi pargi 

uuendamiseks ja ka müügiks. Puukooli esimeste aastate jooksul kasvatati seal üles enam kui 600 

mitmesugust puu- ja põõsaliiki ning nende vormi, sh. üle 80 okaspuu liigi- ja vormi.  

1967. aastal koostas Nora Tammoja endise viljapuuaia asemele dendropargi projekti, mida hakati 

järgnevatel aastatel innukalt ellu viima. Nii rajati terrassilise ülesehitusega kolme hektari suurune 

rikkaliku puittaimede kollektsiooniga ala.1972. aastal kasvas Valev Meriste andmetel pargis 264 

taksonit puittaimi.  

1976.–1977. aastal koostati põhjalik Toila-Oru pargi rekonstrueerimisprojekt, milles olid ette nähtud 
mahukad taastamistööd: teede ning sildade ehitamine, üksikobjektidest groti, Nõiametsa paviljoni, 

komandandimaja platsi korrastamine, lastemänguväljaku ehitus jm. Kavandatud töödest teostati vaid 

osa. 

1997. aastal koostati Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskiri, mis andis pargile tagasi tema 

ajaloolise nime Oru park. Kaitseala on loodud ajaloolise väärtuse ja mitmekesise reljeefiga 

pargimaastiku kaitseks. Kaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse 

piiramise astmele kaheks piiranguvööndiks, kus on lubatud eesmärgipärased hooldus- ja 
majandustegevused. 

     Kaitseala väärtuseks on vaheldusrikas maastik, maastikupargi põhijoontes säilinud planeering oma 

lookleva teedemustriga, stiilne pargikompositsioon, milles rõhutati pargiaasadega maalilist 

jõemaastikku ning inglise pargistiilile omased avatud vaated merele, pargimaastikule ja jõele. Oru 

pargi eripäraks Eesti parkide seas on paljude arhitektuuriliste väikevormide (grott, Hõbeallikakoobas, 

tiigid, terrassid tugimüüridega jm.) säilimine. 

     Kaitseala maastik on vaheldusrikas ja mitmekesine. Kaunis on kiirevooluline Pühajõgi oma kõrgete 

kallastega. Pühajõgi on 26 km pikk, kaitsealale jääb sellest 1,4 km. 

     Tähelepanuväärsed on nõlval avanevad allikad. Hõbeallikakoopast voolab välja eriliselt selge veega 

allikas ja kolmest tiigist koosnevat süsteemi toidab suure rauasisaldusega Roosteallikas. 

75,4 hektari suurune park on üks Eesti suuremaid maastikuparke. Järjekindlat sagedat niitmist vajab 

56,9 hektarit. Pargi hooldamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute keskus, Riigimetsa 

majandamise keskus ja Toila vallavalitsus. Kuna tegu on riigi omandis oleva kaitsealuse maaga, 

haldab parki Keskkonnaamet.  
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H. Tamme andmetel ületas Toila-Oru park seitsmekümnendatel aastatel liigirikkuselt kõiki teisi Põhja-

Eesti parke. Ligikaudu ruutkilomeetrisel pindalal kasvas 270 puittaimede erinevat liiki ja vormi, mis on 

peaaegu pool seni Eestisse üldse introdutseeritud ja püsima jäänud puu- ja põõsaliikide üldarvust. 

1996.a. augustis ja septembris toimus Oru pargi dendrofloora inventeerimine, mille tulemusena 

selgus, et pargis on 258 erinevat puu- ja põõsaliiki, vormi ning teisendit 

Kõige ohtramalt kasvab kodumaiseid kuuski, mände, aru- ja sookaski, saari, vahtraid, jalakaid, 

künnapuid, tammi, pärni, toomingaid, halle leppi, haabu, raagremmelgaid, mets-õunapuid. 

Kodumaistest põõsastest on tähtsamad sarapuu, kuslapuu, must tuhkpuu, mustsõstar, kukerpuu, 

vaarikas jt. Eesti lõuna- ja läänepoolsetest osadest on sisse toodud pooppuu, üheemakaline viirpuu, 

harilik kikkapuu, põõsasmaran jt. Palju võõrliike kasvab Nõiametsas ja hävinud lossi ümbruses. 

Okaspuudest on huvitavamad euroopa lehised, alpi seedermännid, mägimännid, virgiinia kadakas, 

hall ebatsuuga. Kuuskedest on esindatud lisaks harilikule kuusele veel meil haruldane ajaani kuusk ja 

torkava kuuse sinine leinavorm. Lehtpuu võõrliikidest köidavad tähelepanu suured kallaspaplid 

(kõrgus 22 m, läbimõõt 112 cm), hõbepaplid, mustad paplid, kolm krimmi ehk läiklehist pärna, suurte 

lehtedega ameerika pärn (kõrgus 14,9 m, diameeter 60cm), siberi mariõunapuu, halli lepa lõhislehine 
vorm, ronitaimi - harilik taralõng ja ümaralehine tselaster. 

Hävinud lossi lähedal kasvavad hariliku tamme püramiidvormid, mägivahtra kirjulehine vorm, 

põldvaher, hariliku sarapuu punaselehine vorm, värd-ebajasmiin, laialehine ebajasmiin ja suurte 

lehtedega lõhnava vaarika kogumik. Endise pioneerilaagri ümbruses kasvavad jaapani lehised ja 

lehtpuudest veripunaste lehtedega vaher, valgete täidisõitega harilik hobukastan. Põõsastest on 

esindatud must viirpuu, tatari kuslapuu laialehine vorm, alpi kuslapuu, villane lodjapuu. 

Karuväravatest lossi poole suundub pahklike tüvedega lääne pärna puiestee, millest jõe poole 

orunõlvadele jäävad sihvakad siberi ja palsaminulud ning paar tumedat musta mändi. Tee ääres 

orunõlval kasvab kümme ameerika lehist, millest kõrgeim on 21,6 m ja jämedaim 57 cm.  Nõlval 

kasvavad haruldase jaapani juudapuulehiku viis eksemplari, mis on kergesti ära tuntavad oma 
südajate lehtede ja tõusvate okstega võra poolest.  

Lehtpuudest ja -põõsastest kasvavad parempoolsel orunõlval veel jalakad, hõberemmelgad, valge 

lepa kollaselehine vorm, Thunbergi kukerpuu, euroopa kikkapuu, siberi kontpuu jt. 

Jõe vasakpoolsele kaldanõlvale jäävad suudmealast ülesvoolu järgmised introdutseeritud puuliigid: 

harilik jugapuu, hõbekuusk, allee berliini paplitest, 3 viljapuid meenutavat suhkrukaske, kuradipuu, 

pooppuud jt. 

Üleval 200-aastases nõmmemännikus kasvavad võimsad männid. Männiku idaservas on ühe 

haruldase puu jämedus 107 cm ja kõrgus 19 m. See puu on ilmselt pargi jämedaim okaspuu. Mändide 

all kasvavad kodumaised põõsaliigid ja mõned punase leedri põõsad. Haigla lähedal kohtame halli 

ebatsuugat, tatari vahtrat, papleid, hariliku pihlenela kogumeid. 

Pargi kõige jämedam puu on euroameerika pappel, mis kasvab koolimaja õues. Selle looduskaitse all 

oleva puu kõrgus on 23,4 m, diameeter 144 cm. 

Oru park on ainulaadne oma asukohast tingitud eeliste, oskusliku kujunduse ja suure liigirikkuse 

poolest. (Andmed liigirikkuse kohta: Tamm, 1972) 

 


