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Kalvi mõisa pargi puistu dendroloogiline hinnang 

 

1 Sissejuhatus 

1.1 Dendroloogilise inventuuri objekt 

Dendroloogiline inventuur Kalvi mõisa pargile on koostatud EA RENG AS tellimusel Ida-Viru 

maakonnas, Aseri vallas, Kalvi külas asuva Kalwi mõisa pargi (mälestise reg. nr. 13829) puistu seisundi 

hindamiseks (vt. asukohaskeem – skeem 1).  

Puistu hinnang on teostatud üksikpuude kaupa. Puittaimede inventeerimisel on lähtutud digitaalsest 

geodeetilisest alusplaanist M 1: 500 (AS Elisor, töö nr GE-011-13, 20.05.2013). Hinnangu koostajad on 

Kärt-Mari Paju ja Sulev Nurme (Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E). Töös kasutatud 

fotode autor (kui ei ole lisatud viidet) on Kärt-Mari Paju. 

Välitööd viidi läbi augustis 2013.  

 

Skeem 1. Kalvi mõisaansambli asukohaskeem (alus – Maa-amet). 
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Skeem 2, 3. Looduskaitsealuse pargi piirid ning muinsuskaitse piiranguvööndi piirid (alus – 

www.maaamet.ee) 

1.2 Asukoht, suurus 

Kalvi mõisa park asub Ida-Virumaal, Aseri vallas, Kalvi külas, lähiaadress -Kalwi mõis1. Objekt asub 6.4 

km Aserist, 7.9 km Viru-Nigulast, 20.3 km Kundast ja 32.7 km Rakverest (skeem 1).  

Projektala hõlmab Kalvi (Kalwi) mõisa katastriüksust nr 15401:001:0090 (skeem 4). Sellesse jääb kogu 

säilinud puistu ja enamus säilinud mõisakompleksi hoonetest. Välja jäävad mõisa karjalaudad 

(15401:001:0142 ,reg. nr. 13834), mõisa kelder(15401:001:0091, reg. nr. 13833) ja kaalukoda 

(15401:001:0091, reg. nr. 13832) ning viinavabriku varemed(15401:001:0184, reg. nr. 13831) 

Looduskaitsealuse pargi pindala on 13.4 ha, sellest ehitiste alune pind 3865 m². Pargi tiigi pindala on 

0.15 ha2. 

1.3 Kaitsestaatus 

Kalvi mõisa park on arhitektuurimälestisena kaitse alune park (reg. nr. 13829) vastavalt 

kultuuriministri 31.10.1997 määrusele nr. 67 "Kultuurimälestiseks tunnistamine", (RTL 1997, 214, 

1127), kuupäev: 31.10.1997 ning sellele on määratud kaitsevöönd kultuuriministri 21. juuni 2006 

käskkirjaga nr 208 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" (RTL, 04.07.2006, 52, 967), 

kuupäev: 21.06.20063. 

Kalvi mõisa park (KLO1200442) on maastikukaitseala eritüüp, mille piirid on määratud Vabariigi 

Valitsuse 29. juuni 2006. a määrusega nr 152 „Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid“. Pargi 

                                                           
1 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 
2 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 
3 Kalvi mõisa park, Kultuurimälestiste riiklik register, (12.08.2013) http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=13829 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=13829
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kaitsekorralduse aluseks on VV määrus „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-

eeskiri“, vastu võetud 03.03.2006 nr 644.  

Park on algselt looduskaitse alla võetud juba 1965. aastal (Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.192 

Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis, 24.11.1965)5.  

 

Skeem 4. Dendroloogilises inventuuris käsitletud ala (väljavõte pargi geodeetilisest alusplaanist
6
). 

                                                           
4
 RT I 2006, 12, 89 

5 Kalvi mõisa park, Keskkonnaregistri avalik teenus, (12.08.2013) 
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPkiRubuQ0o3RjK01aqjPtpBXkGa3fOc 
6 AS Elisor, töö nr GE-011-13, 20.05.2013 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPkiRubuQ0o3RjK01aqjPtpBXkGa3fOc
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2 Kalvi mõisa pargi dendroloogiline hinnang 

2.1 Metoodika 

Kalvi mõisa pargi puistu hindamise välitööd teostati augustis 2013. aastal. Välitööd teostasid ja tööde 

kokkuvõtte koostasid Kärt-Mari Paju ja Sulev Nurme. Hindamisandmed digitaliseeris Kärt-Mari Paju. 

Puistu hinnang on teostatud üksikpuude kaupa. Puittaimede inventeerimisel on lähtutud tellija poolt 

esitatud digitaalsest geodeetilisest alusplaanist (AS Elisor, töö nr GE-011-13, 20.05.2013). 

Juhul, kui lähestikku kasvavad puud on samast liigist, liitunud võradega, sarnase tervisliku seisundi ja 

haljastusliku väärtusega, siis on käsitletud neid koos ühe grupina. Grupile on määratud ühine 

orienteeruv võrapiir (projektsioon plaanil) ning mõõdetud kõigi grupis kasvavate puude diameeter, 

kui puid on grupis kuni 5 või on antud diameetrivahemik, kui puid on grupis üle 5. 

Erandjuhul, kui geoalusel ei kajastu üksikpuud või kui hinnatav puistuosa on metsalaadne või väga 

tihe, kus üksikpuude mõõtmine on võimatu (puud ei kajastu alusplaanil) või kavandatavaid tegevusi 

arvestades ei ole otstarbekas, on moodustatud eraldised. Eraldised on piiritletud käsitletavate 

puistuosade orienteeruva võrastiku välispiiriga (võraprojektsioon). Kirjeldatud on eraldiste 

põhipuuliikide diameetrivahemikud, orienteeruvad kõrgused, tervislik seisund, vigastused ja 

kahjustused ning vajalikud tegevused (vajadusel rinnete kaupa). Võsastele ning valdavalt noorest 

looduslikust uuendusest koosnevatele puistuosadele on määratud tervislik seisukord tervikuna 

liigiliselt parameetreid eraldi välja toomata. 

Dendroloogiline inventuur koostatakse puistutena (eraldistena) alljärgnevatel puhkudel7: 

 geoalusel ei kajastu üksikpuud 

 hinnatava puistu moodustab võsa, puistu on metsalaadne ning väga tihe 

 juhtudel, kus üksikpuude mõõtmine on võimatu või kavandatavaid tegevusi arvestades ei ole 

otstarbekas 

Eraldiste piiritlemisel võetakse aluseks metsanduslikud parameetrid (puistu homogeensus, 

enamuspuuliik, rindelisus jm) või füüsilised piirid (teed, elektriliinid, reljeefi eripärad jms). Eraldised 

piiritletakse plaanil käsitletavate puistuosade orienteeruva võrastiku välispiiriga (võraprojektsioon). 

Kirjeldatakse eraldiste põhipuuliikide diameetrivahemikud, orienteeruvad kõrgused, tervislik seisund, 

vigastused ja kahjustused ning vajalikud tegevused, rinnete diferentseeritavuse korral ka rinnete 

kaupa. Võsastele ning valdavalt noorest looduslikust uuendusest koosnevatele puistuosadele 

(keskmine põhipuuliigi diameeter on alla 6 cm) määratakse seisukorrahinnang tervikuna liigiliselt 

parameetreid eraldi välja toomata. 

Puistu hindamisel mõõdetakse või kirjeldatakse alljärgnevad parameetrid: 

 liigiline koosseis 

 rinnasdiameeter rinnete liikide kaupa 

 tervislik seisukord ja/või haljastuslik väärtus8 

 võrastiku, tüvede ja erandina ka juurestike nähtavad vigastused ja kahjustused 

                                                           
7
 Nurme, S. jt. 2012. Oru Pargi puistu seisukorrahinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan. Artes Terrae OÜ 33MT12 

8
 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 
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 puistu üldist seisundit kirjeldavad nähtused (tihedus, liitus jm) 

 patoloogilised nähtused, tüüp, kahjustuse aste (jalal kuivanud puud, lamapuidu esinemine jm) 

 hooldusvajadus, vajalikud hooldustööd 

 

Eraldiste kohta käiv info esitatakse koondtabelitena eraldiste kaupa lähtudes näiteks metsanduslikust 

takseerkirjelduse esitamise viisist (vt näiteks Tallinna puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise 

kord, lisa 3)9. 

 

Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga. Üksikpuude rinnasdiameeter 

on mõõdetud vähemalt 4 cm rinnasdiameetriga isenditel (eksootliikidel ja kindlasti säilitatavatel 

perspektiivsetel puudel erandjuhul ka peenematel). Juhul, kui puu diameeter ületas 95 cm on 

mõõdetud ümbermõõt. Ümbermõõdud on mõõdetud metsurimõõdulindiga (1 cm täpsusastmega) ja 

koondtabeli koostamisel teisendatud diameetriks. Põõsastel on mõõdetud üldjuhul vaid jämedama 

haru diameeter juhul, kui see ületab 4 cm ning põõsa haru jämeduse kirjeldamine on vajalik põõsa 

harulduse, spetsiifilise kirjelduse või hooldustööde seisukohalt. Harulistel puudel, on mõõdetud 

maapinnalt mitte kõrgemal kui 1,6 m harunevate harude diameetrid. Kui harude diameetrite 

mõõtmine 1,3 m kõrgusel ei olnud võimalik, on mõõdetud kõrgemalt esimesest võimalikust kohast. 

 

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik 

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel10): 

 kuivanud puu või kõrge (kõrgus üle 1,3 m) känd (tüügas) (0):  

 kuivav puu (1):  

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 

o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu võrast 

moodustavad kuivanud oksad;  

o üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust;   

o koore või kambiumi vigastused üle  2/3  tüve  või  peajuurte ümbermõõdust; 

o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

 tugevasti kahjustatud puu (2): 

o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

o ladvaosas (või kogu võras) esineb hulgaliselt kuivanud oksi (1/3...2/3 kogu võrast);   

o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 2/3 läbimõõdu ulatuses; 

o koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 

o kahjustatud  1/3...2/3 lehestikust või okastikust; 

 nõrgestatud puu (3): 

o juurdekasv pidurdunud; 

o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

o tüve või kambiumi vigastused kuni 1/5...1/3 ulatuses tüve või peajuurte 

ümbermõõdust; 

o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 1/5...1/3 läbimõõdu ulatuses; 

o lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad esineda 

muudatused värvuses; 

                                                           
9
 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 

10 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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 kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

o koore või  kambiumi vigastused vähem, kui 1/5  tüve või peajuurte ümbermõõdust;  

o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 

o lehed või okkad on enamuses normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega; 

 kahjustamata, terved puud (5): 

o juurdekasvud on normaalsed; 

o ei esine mehaanilisi vigastusi; 

o lehed või okkad on normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega. 

Vigastustena on käsitletud erinevatel põhjustel tekkinud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda 

puu peajuurtel, tüvel või võras (okstel). Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt 

hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 

 vigastuse kirjeldus (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 

 vigastuse avaldumine; 

 vigastuse ulatus. 

Kahjustustena on käsitletud puittaime morfoloogilisi muutusi, mis on tingitud haigustest ja 

kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on nt 

mitmesuguste patogeenide elutegevuse tagajärjel tekkinud muutused juurestikus, tüves, võras, 

lehestikus või okastikus. Levinumateks kahjustusteks on seen-, bakter- ja viirushaigused, mille 

tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. Kuna seenhaiguste jms 

määramiseks on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös piirdutud haiguste 

sekundaarsete tunnuste kirjeldamisega, mida on võimalik täheldada vaatluste teel (viljakehad jms).  

Ebasoodsatest kasvutingimustest on üks peamisi ahas kasvuruum, mis tingib võra ja tüve 

deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi 

tekitab lisaks eelpoolmainitule õhusaaste, pinnasesaaste, veerežiimi muutused, külma- ning 

piksekahjustused jne. 

Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

 kahjustuse kirjeldus ja võimalusel põhjus: 

 kahjustuse asukoht (paiknemine); 

 kahjustuse ulatus. 

Vigastamata, kahjustamata ja tavapäraste liigiomaste tunnustega puittaimedel eraldi ei ole tüve ega 

võra kirjeldatud (märkuste osa hinnangu koondtabelis on jäetud tühjaks).  Tüve kirjeldatud järgmistel 

puhkudel: 

 tüvel esineb vigastusi või kahjustusi; 

 tüvi on haruline; 

 tüvi on deformeerunud (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 

 kui tüve erisused on silmapaistvalt dekoratiivsed. 

Võra hindamisel on kirjeldatud vajadusel: 

 kuivade okste tüüpi (põhioksad, kõrvaloksad, latv) ning paiknemist võras; 
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 võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms); 

 hooldusead ja hooldusvajadus; 

 oksastiku erisusi, mis muudavad selle silmapaistvalt dekoratiivseks. 

Põõsastel on hinnatud haljastuslikku väärtust ja tervislikku seisundit eelpooltoodud põhimõtete 

alusel. Põõsaste üldised parameetrid (võra laius, erandjuhul kõrgus jms) on hinnatud 

silmamõõduliselt. Vajadusel on täpsustatud põõsa hooldusvajadus. 

 

Üksikpuud on kujutatud plaanil erineva läbimõõdu ja värvustega ringidena. Värvuste kirjeldused 

vastavad puittaime tervislikule seisukorrale (vt. joonised 1 - 4). Võrade diameetrid ja asetus tüve 

suhetes on plaanile kantud silmamõõduliselt. Olemasolevad puud, mis ei kajastu geoalusel, on 

plaanile märgitud orienteeruva asukohaga. Gruppide ja põõsaste piirid on kantud plaanile 

silmamõõduliselt orienteeruvalt võrade ulatuste järgi.  

 

Inventeerimise käigus on tehtud ettepanekud hooldusraieks. Raiesse on määratud kuivanud ja 

kuivavad puud, potentsiaalselt murdumisohtlikud puud ja isetekkelised kasvuruumita puud, millel 

kasvavad vanade väärtuslike puude võrasse. Raiesse on ette nähtud ka isetekkelised puud, mis ei 

toeta pargiruumi kompositsiooni või mis liigist, morfoloogilistest omadustest või seisukorrast 

lähtuvalt ei ole oma kasvukohal perspektiivsed. Raiesoovitused on välja toodud kahe klassina, 

eristades omavahel esmase raie ja teisase raie. Esmasesse raiesse määratud puud on oluline 

likvideerida võimalikult kiiresti, kuna nad on kas ohtlikud, kahjustavad ehitisi või väärtuslikumaid 

pargipuid. Teisaselt raiutavad puud (soovitav raie) raiutakse juhul, kui nende seisukord halveneb 

oluliselt või need on soovitatav likvideerida lähtudes eelkõige pargi esteetikast. Sellised puud tuleb 

raiuda alles vahetult enne taastamisistutuste tegemist.  

 

Koondtabeli märkuste osas on esitatud vajadusel ka primaarsed juhised probleemsete puittaimede 

hoolduseks (võrahoolduse vajadused, toestamise vajadus). Hindamistulemused kajastuvad joonistel 

ning puistu hinnangu koondtabelis (lisa 1). Seletuskiri ja tabelid on kehtivad/loetavad koos joonistega 

ning vastupidi. 

 

2.2 Puistu hinnang 

Kalvi mõisa park asub maastikuliselt väga huvitavas piirkonnas, paiknedes Balti klindi kõrgetel 

kaldaastmetel. Mere lähedus ja sobivad mullastikulised tingimused on võimaldanud pargi laialehistel 

lehtpuudel suurepäraselt kasvada. Osa pargiga külgnevatest aladest on kujunenud ka liigiliselt 

mitmekesistele looaladele.  

Kalvi park on 19. sajandi II poole vaimus vabakujunduslik. Vana peahoone ümbruses arvatakse olevat 

olnud regulaarse ülesehitusega aiaosa, kuid tänaseks päevaks on see hävinud. Hilisemas 

vabakujulises pargiosas olevad regulaarsed elemendid (vana peahoonet ja uut peahoonet ühendav 

allee, hilisema peahoone esi- ja tagaväljaku regulaarne ülesehitus) on historitsismile iseloomulikud ja 

kaasaegse Kalvi pargi ühed väärtuslikeimad (ja autentsed) pargielemendid. 
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Foto 1. Foto 2. Pargi esiväljaku regulaarne ülesehitus (vasakul) ja tagaväljakut piiravad väärtuslikud läänepärnad (Paju 2013) 

      

Foto 3. Foto 4.Peahoone taguse tsentraaltelje vaade on kinni kasvamas (vasakul), samuti on sulgumas vaade esiväljakult 
diagonaalis merele (Paju 2013). 

Kalvi mõisa pargis hinnati põhiliselt looduskaitsealuse pargiala puistut. Kokku hinnati alal 609 

üksikpuud ja üheliigilist gruppi ning määrati 4 eraldist. Gruppidena hinnati loodusliku uuenduse teel 

tekkinud ühevanuselisi puid, mis kasvasid tihedalt koos. Eraldistena käsitletakse dendroloogilises 

hinnangus pargi hooldamata ala jaotisi, millele on antud plaanimaterjali lihtsama loetavuse 

järjekorranumber sama süsteemi alusel. Hindamata on kokkuleppeliselt klindi järskudele nõlvadele 

jääv puistu. 

Üksikpuudena hinnatud pargiosa on liigiliselt suhteliselt mitmekesine – hinnati 52 eri liiki 

puud/põõsast (tabel 1). Eraldi on hindamistabelis märkuste lahtris välja toodud vahetult puude all ja 

tüve ümber kasvavad põõsad (nt. kibuvits), mille plaanile kandmine on osutunud puistu tiheduse 

tõttu ebaotstarbekaks. 
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Tabel 1. Kalvi pargis leiduvate puude ja põõsaste liikide nimekiri 

Nr. Lühend Liik eesti keeles Liik ladina keeles Osakaal (%) üksikpuudest ja ühe-
liigilistest gruppidest 

1. Sa Saar, harilik Fraxinus excelsior 30.2 

2. Va Vaher, harilik Acer platanoides 24.5 

3. Pä Pärn, harilik Tilia cordata 8.2 

4. Ta Tamm, harilik Quercus robur 5.6 

5. Ja Jalakas, harilik Ulmus glabra 3.5 

6. Tm Toomingas, harilik Prunus padus 2.5 

7. Sap Sarapuu, harilik Corylus avellana 1.6 

8. Ku Kuusk, harilik Picea abies 1.6 

9. Pi Pihlakas, harilik Sorbus aucuparia 1.6 

10. Lep Leeder, punane Sambucus racemosa  

11. PäS Pärn, suurelehine Tilia platyphyllos  

12. KsA Kask,aru- Betula pendula  

13. LhV Lehis, vene Larix russica  

14. PäL Läänepärn Tilia x europaea  

15. HbH Hõbehaab Populus alba  

16. Hk Hobukastan, harilik Aesculus hippocastanum  

17. Kos Kontpuu, siberi Cornus alba  

18. Ro Roos Rosa sp  

19. Mä Mänd, harilik Pinus sylvestris  

20. PaE Pappel, euroameerika Populus x canadensis  

21. Re Raagremmelgas Salix caprea  

22. Ets Ebatsuuga, harilik Pseudotsuga menziesii  

23. El Elupuu, harilik Thuja occidentalis  

24. TaPür Püramiidtamm Quercus robur var fastigiata  

25. ReR Remmelgas, rabe Salix fragilis  

26. Mv Metsviinapuu, harilik Parthenocissus quiquefolia  

27. PiS Pihlakas, soome Sorbus x hybrida  

28. SMä Seedermänd Pinus cembra  

29. KsS Sookask Betula pubescens  

30. EnTu Enelas, tuhkur Spiraea x cinerea  

31.  Hb Haab, harilik Populus tremula  

32. ReH Hõberemmelgas Salix alba  

33.  KsP Kask, paberi Betula papyrifera  

34. KikS Kikkapuu, suuretiivaline Euonymus macropterus  

35. KslT Kuslapuu, tatari Lonicera tatarica  

36. KuA Kuusk, ajaani Picea jezoensis  

37. LeM Leeder, must Sambucus nigra  

38. Lv Lepp, hall Alnus incana  

39. Lum Lumimari, harilik Symphoricarpus albus  

40. VaM Mägivaher Acer pseudoplatanus  

41. NuS Nulg, siberi;  Abies sibirica  

42. Ej Perek ebajasmiin Philadelphus sp  

43. PiK Pihlakas, koehne Sorbos koehneana  

44. PihlEn Pihlenelas, harilik Sorbaria sorbifolia  

45. Pl Ploomipuu, harilik Prunus x domestica  

46. PEn Pärgenelas, võnk- Stephanandra incisa  

47. Si Sirel, harilik Syringa vulgaris  

48. SõMa Sõstar, mage Ribes alpinum  

49. SõM Sõstar, must Ribes nigrum  

50. TaP Tamm, punane Quercus rubra  

51. TmA Toomingas, amuuri Prunus maackii  

52. Õp Õunapuu, aed- Malus domestica  
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Kalvi mõisa pargis on algsetesse istutustesse kuuluvate võimalike puudena käsitletud puid, mille 

rinnasdiameeter on ≥ 60 cm. Kokku hinnati pargis 114 puud, mille tüve või ühe haru diameeter 

ületab seatud piiri. Puid, mille rinnasdiameeter jääb hetkel 40 – 60 cm vahele on  157 tk. Suurima 

rinnasdiameetriga puudeks on euroameerika papli (Populus x canadensis) 2 puud (D = 140 cm ja 134 

cm). Lisaks neile on pargis suuri harilikke tammesid (Quercus robur, D = 134 cm), harilikke saari 

(Fraxinus excelsior, D = 117 cm), harilikke pärnasid (Tilia cordata, D = 99 cm, 97 cm), harilikke 

hobukastaneid (Aesculus hippocastanum, D = 97 cm), suurelehiseid pärnasid (Tilia platyphyllos, D = 

95 cm), hõbehaabasid (Populus alba, D = 94 cm) ja harilikke jalakaid (Ulmus glabra, D = 93 cm). 

Pargi puistus võib märgata tugevalt parki rajatud tehnovõrkude kahjulikku mõju vanadele puudele. 

Pargi lõunaosas asuvatel nõlvadel olevad vanad harilikud saared (Fraxinus excelsior) ja harilikud 

vahtrad (Acer platanoides) on kuivamas ning kahjustatud puude osakaal on suurem erinevate 

trasside läheduses. Pargi äärealadel on puude olukord parem. Kahjustused on tingitud arvatavasti nii 

drenaažist, millest johtuva niiskusrežiimi muutumisega vanad puud ei ole suutnud kohaneda ja nende 

seisund on seetõttu halvenenud või puud on seetõttu nõrgestatud ja vastuvõtlikumad eeskätt 

mädanikke tekitavatele seentele. Teiseks ja võib-olla olulisemaks probleemiks on torustike ja kaablite 

paigaldamisega (aga kohati ka teede ehitusega) läbi raiutud juurestik, mis põhjustab puude kuivamist 

ja millega on seletatav näiteks paljude mitmeliigiliste kuivavate puudegruppide olemasolu. Halvas 

seisus on vanadele parkidele tüüpiliselt ka paljud jalakad, kuid nende puhul on probleemiks ilmselt 

jalakate tüüpilised haigustekitajad.  

Pargi tervislikku seisukorda kirjeldades võib öelda, et pargi üksikpuude ja gruppidena hinnatud osas 

on puistu rahuldavas seisukorras. 64% puudest on kas väga heas või heas seisukorras ning vaid 11.3% 

puid on halvas või väga halvas seisukorras. Samas on ohumärgiks see et peaaegu neljandik 

pargipuudest, mis on määratud seisundi tõttu nö rahuldavaks, on siiski kahjustatud puud, mille 

seisund pigem halveneb ja see võib mitmete liikide puhul (näiteks harilik saar, harilik jalakas, 

hobukastan) ebasoodsate ilmastikutegurite või keskkonnategurite kokkusattumisel toimuda väga 

kiiresti. Teiseks ohumärgiks on see, et suur osa halvas või väga halvas seisus pargipuudest on vanad 

nö autentsed pargipuud, mis kohati on pargiruumide karakteri määratlejaks ja vaatefookusteks. 

Nende väljalangemisel pargi ilme ja isikupära võib muutuda kohati (eeskätt aga lossiesisel alal) 

tundmatuseni. 

94 pargipuud vajavad kiiret võrahooldust, kuna nendel puudel on võras kuivanud põhioksad, mis 

võivad olla murdumisohtlikud. Toestamist vajab pargis hinnangu tegemise ajal 9 puud.  
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Foto 5. Foto 6. Vasakul Kalvi mõisa peahooneid ühendav segaliigiline allee, paremal peahoone esisele nõlvale jääv 
kuivendamisest ja ülehooldusest nõrgestatud puudegrupp (Paju 2013) 

   
Foto 7, Foto 8, Foto 9. Pargi põlispuud tüves olev lõhe (vasakult esimene), väärtuslik pargipuu tenniseväljaku juures (keskel), 
võimas säilinud puudegrupp pargi tagaväljaku küljel (paremal) (Paju 2013) 

Dendroloogilisele hinnangule tuginedes on pargi seisukohast väheväärtuslikuks loetud ning pargi ilme 

ning tervisliku seisukorra parandamiseks soovitatud välja raiuda 51 ühikut puud (hinnatud gruppides 

võib olla mitu puud raiesse määratud). Lisaks I tähtsusklassi raiutavatele puudele (raie plaanil 

tähistatud punase ristiga), on soovituslikku raiesse II tähtsusklassi määratud lisaks veel 29 ühikut 

puud. Enamuse neist moodustavad ala kuivendamisel ja trasside kaevamisel kahjustada saanud 

kuivavad keskealised ja vanemad puud, samuti ka puud, mis on deformeerunud, haiged ja/või millel 

puudub kasvuruum. Raiesoovituste määramisel on säilitamisel eelistatud heas kuni rahuldavas 

seisukorras suuremõõtmelisi puid, nende looduslikku uuendust ning väärtuslike pargipuude (tamm, 

pärn, saar) istutusi ja looduslikku uuendust, millel on liigile iseloomulik võra ning on tagatud 

küllaldane kasvuruum. Mitmed hetkel juba halvas seisukorras puud, mille seisundit tuleb jälgida, ei 

ole koheselt raiesse määratud (vastav märge koondtabelis), vaid need tuleb eemaldada seisundi 

halvenemisel. Raiete määramisel on oluliseks peetud allee ja vanemate pargipuude/gruppide 

esiletoomist ning võrade kaitsmist ja väljapuhastamist puudele paremate kasvutingimuste 

tagamiseks. Puude seisukord on põhjendatav nii puude vanusega, kasvutihedusega kui ka pargis 

läbiviidud kaeve- ja hooldustöödega. 
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Raiete teostamisel saab hooldusraiete (sanitaar- ja harvendusraie) lähtuda dendrohinnangus antud 

juhistest, kuid raiete eelselt tuleb üle vaadata kõik nö tingimuslikku raiesse määratud puud, mis 

võivad olla vajalikud seisundi halvenemise tõttu eemaldada. Samuti tuleb jälgida rahuldavas 

tervislikus seisukorras puid ning ohumärkide ilmnemisel (diagonaalpragude või ristipragude teke, 

suurte harude murdumine, juurekerked jms) kaaluda vajalikke hooldustöid või raieid.  

Pargis olev allee, mis ühendab omavahel mõisa uut ja vana peahoonet, on lünklik ning puud on 

keskmises või kehvemas seisukorras. Tegemist on pärna-vahtra-tamme-jalaka segaliigilise alleega, 

millest allee idapoolne osa on peaaegu kadunud. Vanemate puude väljalangemise korral on 

otstarbekas hakata kaaluma allee ühe poole terviklikku uuendamist. Teisi märgatavaid alleesid pargis 

säilinud ei ole. 

Pargi esiväljaku ja tagaväljaku puistu on hooldamisel täielikult puhastatud põõsastikest, mis 

vaesustab pargi liigilist keskkonda, muudab pargiruumi visuaalselt liiga avatuks ning samuti muudab 

pargi tuultele tundlikumaks. Samas on kinni kasvamas mõned olulised vaatesuunad, mis on seotud 

merega. 

 

Käesolev dendrohinnang iseloomustab puude tervislikku seisukorda 2013. a. augustikuu seisuga. 

Hinnangu käigus ei ole määratud puude füüsilist tugevust või vastupidavust (mis eeldaks 

magnetresonants või resistograafilist uuringut), samuti mädanikust kahjustatud puiduosa ulatust (mis 

kaudselt võimaldab hinnata ka puidu vastupidavust ja eeldaks puude puurimist mitmel erineval 

kõrgusel, kuid sellega kaasneb pargipuude täiendav vigastamine ja lisahaigustekitajatele juurdepääsu 

avamine, mis ei ole pargipuude puul vastuvõetav) kinniste või väikeste õõnsuste (oksaugud jms) 

puhul. Seetõttu, kuna paljude puude juurestik on töödest kahjustatud, siis võib olla pargi avatud 

aladel eriti halvas seisus hobukastanite, vahtrate jalakate ja saarte puhul küllaltki suur tormiheite, 

lumemurru jm põhjustel puude või suurte harude ja põhiokste murdumise oht või jalalt kukkumise 

oht, mida ei ole võimalik käesoleva hinnanguga ennustada ja mille eest käesoleva hinnangu 

koostajad ei saa vastutust võtta. See ei tähenda automaatselt kõikide probleemsete puude kohest 

raiet, küll aga hooldustöötajate poolset tähelepanelikumat puude jälgimist ning vajadusel ennetavate 

meetmete rakendamist. 

8; 1% 62; 10% 

153; 25% 

220; 36% 

170; 28% 

Tervislik seisund puudel (tk, %) 

Tervis 1 

Tervis 2 

Tervis 3 

Tervis 4 

Tervis 5 
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2.3 Juhised edasiseks tegevuseks 

Pargi edasise haldamise seisukohalt on oluline arvestada järgnevate aspektidega. 

 Kogu pargiosas on vajalik teha vanade puude võrahooldus (vastavalt koondtabeli andmetele), 

eemaldades eelkõige kuivanud harud ja põhioksad, mis murdudes on ohtlikud kasutajatele ja 

rajatistele ning võivad kahjustada oluliselt puud ennast või naaberpuid-põõsaid. Okste 

lõikusel kasutada kvalifitseeritud arboristi (nõutav kutsetunnistus), kellel on vanade 

pargipuude hooldamise kogemus, teenuseid. Suurte okste lõikus teha lehtedeta perioodil 

külmunud pinnasega (väljavedu, tõstuki kasutamise võimalus). 

 Raied on soovitav teha 2-5 aastase perioodi jooksul, eemaldades esmajärjekorras kuivanud ja 

kuivavad puud, seejärel järk-järgult tuleks läbi viia probleemsete gruppide harvendamine. 

Järk-järguline raie võiks olla seotud ka asendusistutuste tegemisega. Raiete teostamiseks 

teha ettemärkimine, ettemärkimiseks kutsuda kohale dendrohinnangu autorid või kasutada 

dendroloogi, aedniku, metsamehe vm pädeva isiku abi või juhendamist. Raie teha lehtedeta 

perioodil külmunud pinnasega (väljavedu). 

 Peale primaarse sanitaarraie tegemist on otstarbekas puistu uuesti takseerida (ei ole vajalik 

täiendav dendrohinnang) et määrata raiete käigus tekkiv paratamatu võimalike kahjustuste 

ulatus (nt okste murdumised, pinnasekahjustused jm) ning sellest tulenevad hooldus- ja 

raietööde vajadus. 

 Arvestades teostatud raieid ning käesoleva hinnangu käigus soovitatavat hooldusraie mahtu 

on otstarbekas mõelda pargi taastamisistutustele. Eriti probleemne on lossi lähiümbrus, kuid 

ka sellest nõlval ülespoole jääv pargiosa. Asendusistutuste tegemisel tuleks lähtuda 

olemasolevate vanade puude (D üle 60 cm) kändudest ja historitsistlikust 

pargiruumikäsitlusest. Asendusistutustel tuleks tähelepanu pöörata ka põõsamassiivide 

taastamisele/rajamisele erinevates pargiosades rindelisuse ja elurikkuse suurendamiseks 

pargis, mis mõjub kokkuvõttes positiivselt kogu pargi seisundile. Asendusistutustel mitte 

kasutada harilikku saart, harilikku jalakat, harilikku pärna jt mitte haiguskindlaid liike, mis 

peale istutamist võivad saada nakkuse kiiresti sama liigi vanematelt pargipuudelt. 

Põõsaliikide valikul lähtuda klassikalistest ajaloolise pargi põõsaliikidest Eestis (vt nt Dietrichi 

nimekiri11). 

Asendusistutused on eelkõige kiiremini vajalikud teha kohtades, kus raiete tagajärjel tekivad 

suured häilud, millega kaasneb tormiheite oht. Samas, arvestades pargi jätkusuutlikkuse 

tagamist, on noorema generatsioone puude istutamine perspektiivis vajalik igal juhul. 

Asendusistutuste tegemiseks on soovitav koostada vastav istutusskeem või projekt, mis tuleb 

kooskõlastada Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

 Raietel mitte avada tuulekoriodore. Eelkõige toimib hetkel klindil kasvav lehtpuupuistu 

tuulekaitsena pargile. Juhul  kui avada laiad vaatekoridorid merele (eriti klindi ülaserval), 

pääseb tuul parki ning seab ohtu eelkõige vanemad ja nõrgestatumad puud, kuid samuti 

puude kõrval asuvad rajatised. 

                                                           
11 Palm, P. Eesti looduskaitsealuste parkide puittaimestik 19.–21. sajandil. Soovituslik nimekiri liikidest, mida kasutada ajalooliste parkide 
restaureerimisel Acta Architecturae Naturalis I (koostaja N. Nutt); http://www.ttu.ee/public/t/tartu-kolledz/Acta_1_Piret_Palm.pdf 
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 Perifeersetes puistuosades, kus on rohkem isetekkelist looduslikku uuendust, soodustada 

nende isendite, millele on tagatud piisav kasvuruum (vähemalt 6 x 6 m ala maapinnal ning 

õlal puudub teiste puude võra) kasvu ja arengut, vajadusel eemaldades naaberpuude alumisi 

oksi. Eelistada hariliku vahtra, hariliku pärna ja üksikute tervete hariliku saare noori isendeid, 

ka okaspuid. Põõsasjaid toomingaid, leedreid, sarapuid jm põõsaid mitte välja raiuda, kui neil 

on esteetiline välimus ja tagatud samuti kasvuruum.  

 Väljaspool parki, vahetult pargi piiril kasvavad loodusliku tekkega puud-põõsad säilitada liigist 

hoolimata, kui neil on esteetiline ilme. Näiteks remmelgate, hallide leppade jt lühiealiste 

puuliikide puhul piisab ilusama mulje saavutamiseks puude võrade alumise osa okste, peente 

harude või juurevõsu eemaldamisest.  


