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– pargiprojektid 

– dendroloogilised inventeerimised/puistu hinnangud/raiete määramine 

– muinsuskaitse eritingimused 

– hoolduskavad 

 



Park või hoolduskava 

Teemad 

 

 Mis on projekt? 

 Mis on hoolduskava? 

 Mis on hooldustööde plaan? 

 Park kui kaitseväärtuslik objekt. 

 Pargi säilitamiseks vajalike meetmete valik. 

 Näiteid. 

 



Maastikuarhitektuurne projekt - ehitusprojekt 

 Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning 
ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 
projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 
vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 
ehitusjärelevalve korralduse 

 

 Projekteerimine on: 

– ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine; 

– ehitise tehnosüsteemide kavandamine 

– ehitises kasutatava tehnoloogia kavandamine; 

– ehitise elueast lähtuv ehitise nõuetele vastava kasutamise ja hooldamise 
tehnomajanduslik hindamine.  

 

 Projekteerimise tulemuseks on ehitusprojekt.  

 



Maastikuarhitektuurne projekt - ehitusprojekt 

 Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike 
dokumentide kogum, mille järgi saab: 

– ehitada; 

– ehitist kasutada ja hooldada; 

– kontrollida ehitamise vastavust ehitusprojektile; 

– kontrollida ehitise vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.  

 

 Ehitusprojekt  peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 
nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (erialane 
kõrgharidus ja erialane kolmeaastane töökogemus). 

 

 Ehitusseadus ei reguleeri ega anna spetsiifilisi juhiseid eraldi 
maastikuarhitektuursete objektide projekteerimise osas – maastikuarhitektuurne 
projekt  peab vastama ehitusprojektile omistatavatele vormistuslikele ja 
sisulistele nõuetele, arvestades objekti  ülesehitusest tulenevaid loogilisi erisusi. 



Maastikuarhitektuurne projekt - ehitusprojekt 

 Soovituse maastikuarhitektuurseteks projektide koostamiseks annab standard 
Rajatise ehitusprojekt EVS 907:2010 

 

 EVS 907:2010: 

 



Projekteerimisprotsess 



Projekti staadiumid 

EVS 811:2002 Hoone ehitusprojekt: 

 

 

 

 

 

 

 

Eskiis üldjuhul on projekti koostamise lähtekohaks, eskiisi aluse ei saa ehitada. 

 

 

 

 

 

 



Maastikuarhitektuurne kujundusprojekt 

 



Pargi hoolduskava 

 Hoolduskava: 

 http://www.keskkonnaamet.ee/public/Pargi_hoolduskava_koostamise_juhend.pdf 

 

 Hoolduskava juhend lähtub looduskaitseseadusest, muinsuskaitseseadusest, EV 
valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusele nr 64 „Kaitsealuste parkide, puistute ja 
arboreetumite kaitse-eeskiri” ning  

 Firenze hartast 

 

 Hoolduskava - kaitsekorralduskava 

 

 



Pargi hoolduskava 

Hoolduskava eesmärgid: 

 

 hinnata pargi ajalooliste väärtuste (ajalooline kujundus, puistu, struktuur, vaated 
jne) säilivust; 

 tuua välja pargi väärtusi ohustavad tegurid (võsastumine, prügi, ebasobivad 
objektid jne); 

 pakkuda välja probleemide lahendused hooldustööde näol. 

 

Hooldustööd on üldjuhul lihtsaim viis pargi seisukorra parandamiseks ilma pargi kui 
kaitsealuse objekti seisundi parandamiseks, kui see toimub pädevalt koostatud 
hoolduskava alusel. 

 

Hoolduskava annab hooldustööde mahud ja võimaldab planeerida selleks kuluvaid 
rahalisi ja ajalisi ressursse. 

 



Pargi hoolduskava 

Hoolduskava ülesanded 

 

 anda ülevaade pargi ajaloost, põhilistest väärtustest ja probleemidest; 

 panna paika pargi hoolduse eesmärgid; 

 kirjeldada eesmärkide saavutamiseks vajalikke hooldustegevusi lähiaastatel; 

 panna tegevused tähtsuse järjekorda; 

 pakkuda välja hoolduse organiseerimise ja rahastamise võimalusi; 

 teha ettepanek piiride täpsustamiseks (kui pole määratud või vajavad muutmist). 

 



Hooldustööde plaan 

Hooldusplaan on hooldustööde planeerimiseks koostatud detailsem plaan väiksemale alale 
(nt kinnistule). Hooldusplaan koostatakse hoolduskava täpsustamiseks. Hooldusplaaniks 
(hooldustööde plaan) nimetatakse ka hooldustöid illustreerivat või selgitavat joonist või 
skeemi projektis.  

 

Ei ole üheselt reguleeritud, süsteem erineb omavalitsuseti ja pargiti. Tehakse nt haljasala 
passide alusel vm viisil. 

 

...peaks kajastama hooldusperioodi (hankeperiood) lõikes: 

 tööde sisu ja kvaliteedinõudeid 

 töö tegemiseks optimaalse võttestiku ja vajaliku tehnika kirjeldust 

 toimumise aegu 

 tööde intervalle 

 tööde mahte 

 töö tegemiseks vajalikke rahaliste vahendite prognoosi 

 kvaliteedi kontrolli mehhanismi kirjeldust 

 



Hooldustööde plaan 

Hooldustööde plaan (mingisugusel kujul) peaks olema olemas iga hooldatava hajasala 
kohta hoolduse korraldamiseks. 



Hoolduse spetsiifika 

 



Park kui kaitseväärtuslik objekt 

 Ajalooline park, kui väärtuste  kompleks (kaitsealune objekt) vajab oma seisundi 
(väärtuste) säilitamiseks strateegilist tegevusplaani, mille aluseks on pargi seisund 
ja selle oletatav võimalik  muutumine ajas. 

 

Pargi seisundi muutumine... 

 

 Park on dünaamiline süsteem, mille seisund (kui käsitleda parki kui arhitektuurset 
ruumi) ajas sekkumata (peamiselt hooldamata jätmise tagajärjel aga ka 
ülehoolduse käigus) paratamatult halveneb pargi  vanuse kasvades. 

 

 Park kui terviklik arhitektuurne ruum on ohustatud ka erinevatel põhjustel 
toimuvast ehitustegevusest pargis ja selle kontaktvööndis. 

 

 Pargi juhtfunktsioonide transformeerumine võib viia pargi seisundi halvenemiseni. 



Pargi säilitamiseks vajalike meetmete valik 

 Pagielementide seisundi hindamine ja analüüs 

– taimestik 

– ehitised 

 

 Jooksva olukorra baasil prognoositav seisundi muutumise võimaluste analüüsimine 

 Seisundist lähtuvate vajalike tööde ja tegevuste kaardistamine 

 Vajalike tegevuste ja tööde prioriteetsuse määratlemine 

 Vajalike tegevuste ja tööde olemuse määratlemine 

 Vajalike tegevuste ja tööde perioodilisuse määratlemine 

 Vajalike tegevuste ja tööde läbiviimiseks vajalike lisatööde (uuringud, inventuurid 
jms) määratlemine 

 

 



Pargi säilitamiseks vajalike meetmete valik 

 hooldustööd – 
hoolduskava 

 

 ehitus- ja 
kohandamistööd  - 
projekt 

 

 taastamistööd – 
projekt või / ja 
hoolduskava 



Hoolduskava, projekt 

 Taastamistööd: 

– konserveerimine, seisundi säilitamine – hoolduskava, hooldustööde plaan või 
projekt 

– restaureerimine ja rekonstrueerimine – projekt, projekti koosseisus antakse 
vajalikud juhised edasise hoolduse (hooldusplaani) korraldamiseks;  
hoolduskava võib olla vajalik restaureerimisjärgse seisundi säilitamiseks 

– ehitamine, ümberehitamine, kohandamine – projekt, projekti koosseisus 
antakse vajalikud juhised edasise hoolduse (hooldusplaani) korraldamiseks; 
hoolduskava  võib olla vajalik pargi seisundi säilitamiseks 

 

 Hooldustööd: 

– ühekordne (hädavajalik) hooldus (nt kuivanud puude raie, vanade puude 
võraaluse puhastamine jms) – üldjuhul piisab tööde kooskõlastamisest, eraldi 
“spetsiaalset paberit” ei ole vaja produtseerida 

– regulaarne hooldus – hoolduskava (looduskaitsealune park) või hooldustööde 
plaan 



Valiku tegemine 

 Alustada tuleks primaarsete ühekordsete hooldustööde tegemisest (sanitaarraie, 
võsa eemaldamine jms), mida saab korraldada (kooskõlastatult kaitset korraldavate 
asutustega) eksperthinnangute alusel kasvõi objektil kohapeal.  

 

 Primaarse hoolduse järel on võimalik otsustada: 

– pargiruumi edasise haldamise üldine visioon ja eesmärgid 

– järgnevate hooldustööde vajadus ja spetsiifika 

– taastamis- ja ehitustööde vajadus  ning spetsiifika (ja metoodiline lähenemine: 
konserveerida, restaureerida või rekonstrueerida) 

 

 Kui eesmärkide saavutamiseks piisab hooldusest – hoolduskava, kui on tarvis teha 
ehitustöid, siis on vajalik projekt. 



Saare park 2006 enne võsaraiet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTÜ TK maastikuarhitektuuri üliõpilaste workshop 



Saare park 2006 peale võsa raiet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTÜ TK maastikuarhitektuuri üliõpilaste workshop 



Väätsa park 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Artes Terrae OÜ 2005/2009 



Saka park 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Artes Terrae OÜ 2009 



 

Saka park 2012 



Mäetaguse park 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Sulev Nurme 1999 



Õisu 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Artes Terrae OÜ 2008/2012 



Varangu 

 



Varangu 

 



Tänan tähelepanu eest! 

 

 

 

Artes Terrae OÜ 

 maastikuarhitektuurne projekteerimine 
– haljastus 

– arhitektuursed väikevormid 

– inventar, spetsiaalrajatised 

– spordi- ja mänguväljakud 

– kergliiklusteed 

– elektrivarustus 

– vee ja kanalisatsioonisüsteemid, drenaaž 

 dendroloogiline inventeerimine 

 muinsuskaitse eritingimuste koostamine 

 kaitsealuste haljasalade projekteerimine 

 hoolduskavade koostamine 

 detail- ja üldplaneeringute koostamine 

 järelvalve 

Puiestee 78, Tartu 

tel 7420218 

artes@artes.ee 

www.artes.ee 

 


