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RAVILA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

1 Sissejuhatus 
1.1 Projekteerimise alus 

Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt on koostatud OÜ Ravila Mõis tellimusel Harjumaal, Kose 
vallas, Ravila alevikus asuva Ravila mõisa pargi (mälestise reg nr 2808) heakorrastamiseks (vt 
asukohaskeem – skeemid 1, 2). Pargi rekonstrueerimisprojekti koostamist on kaasfinantseerinud 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% ulatuses töö käibemaksuta maksumusest. 

Kuna park on suures osas hooldamata ja 2014. a seisuga lääne- ja lõunaosas intensiivselt võsastunud 
on projektiga ettenähtavad tööd vajalikud pargiruumi säilitamiseks. Seoses peahoone ja selle 
juurdeehituse rekonstrueerimisega ning ümberehitamisega on projekt samuti vajalik hoone 
lähiümbruse ja peahoonega seotud pargiruumi kohandamiseks hoonete kasutusfunktsioonidega.   

Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis, arhitektuursed väikevormid ja sademevee 
ärajuhtimine on lahendatud eelprojekti staadiumis. Projektiga on seotud eriosad: 

▪ Tiikide ja supluskoha rekonstrueerimine ning sajuveesüsteemi rajamine. Koostaja Eesti 
Veeprojekt OÜ, töö nr 26-14 (eelprojekt) 

▪ Välisvalgustuse ja elektrivarustuse projekt. Koostaja Line Engineering (põhiprojekt). 

Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 

1. Ravila mõisa geodeetiline alusplaan, koostaja Metricus OÜ, töö nr 14G6596 
2. Muinsuskaitse eritingimused Ravila mõisapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, koostaja 

Artes Terrae OÜ, töö nr 07ET14 
3. Ravila mõisapargi puistu hinnang, koostaja Artes Terrae OÜ, töö nr 07HI14. 

Projekti koostaja on Sulev Nurme (Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E).  

 

Skeem 1. Ravila mõisaansambli asukohaskeem (alus – Maa-ameti kaardiserver).   

Ravila 

Tallinn 

Tartu 
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Skeem 2. Kaitsealuse pargiala asendiskeem, koos seotud kultuurimälestistega. Sinisega on näidatud 
kultuurimälestise ala, kollasega kaitsealuste objektide orienteeruv kaitsevööndite ulatus. Projektala ühtib 
kultuurimälestise ala piiriga (skeemi alus Maa-ameti kaardiserver). 

1.2 Asukoht, suurus 

Ravila mõisa park asub Harjumaal, Kose vallas, Ravila alevikus. Projektala asub kinnistul Ravila tee 21, 
Ravila mõis (33702:002:0023). Pargiga on seotud järgmised katastriüksused: 

▪ Ravila Katlamaja (33702:002:0409); 
▪ Ravila tee 23, Mõisaaia (33702:002:0001); 
▪ Keldri (33702:002:0302); 
▪ Valli mõis (33702:002:0006; reg nr 2813, Ravila mõisa viinavabrik); 
▪ Puutöökoja (33702:002:0061; reg nr 2814,Ravila mõisa nuumhärgade tall); 
▪ Tammiku (33702:002:0139). 
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Pargi kirdenurk (ca 1600 m², Ravila tee 19) ja vaateliselt seotud Pirita jõe org Puutöökoja 
maaüksusest lõunas asuvad reformimata riigimaal (28.05.2014. a seisuga).  

Park piirneb põhjast Ravila teega (mnt nr 11123 Kose-Ravila-Nõmbra tee; 33702:002:0308), sellel alal 
asub ka pargi koosseisu kuuluv allee. Idast piirnev park Vardja-Ravila teega (mnt nr 11206 Vardja-
Ravila tee; 33702:002:0207). Läänest piirneb park Tammiku tee ja selle äärde jäävate kinnistutega 
(Tammiku, 33702:002:0139; Ravila lasteaed, 33702:002:0384), lõunast Pirita jõega. 

Muinsuskaitsealuse pargiosa (kultuurimälestiste ala) pindala on 13,4 ha1, Ravila 21 (33702:002:0023) 
moodustab sellest 11,03 ha.  

Pargi haldaja on OÜ Ravila Mõis (Ravila, Kose Vald 75101), kontaktisik Uno Silberg (tel 506 5533). 

1.3 Kaitsestaatus 

1.3.1 Muinsuskaitse 

Ravila mõisa park (reg nr 2808) on ehitusmälestisena muinsuskaitse all2 ja asub tervikuna 
kultuurimälestise alal (skeem 2). Pargialale või  selle kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad 
muinsuskaitsealused objektid (skeem 2)3: 
▪ 2807 Ravila mõisa peahoone;   
▪ 2809 Ravila mõisa karjakastell; 
▪ 2810 Ravila mõisa valitsejamaja; 
▪ 2811 Ravila mõisa töölistemaja;  
▪ 2813 Ravila mõisa viinavabrik; 
▪ 2814 Ravila mõisa nuumhärgade tall; 
▪ 2815 Ravila mõisa kasvuhoone.  
Projektalaga ei ole seotud pärandkultuuriobjekte4. 

1.3.2 Looduskaitse 

Ravila park on kaitsealuse pargina looduskaitse all (Keskkonnaregistri nr KLO1200570)5. Kaitsealuse 
pargiosa pindala on 11,8 ha (skeem 3). Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 
regioon. Tegutsemist pargis reguleerib VV 03.03.2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, 
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. Vastavalt nimetatud määrusele on pargi kaitse-eesmärgiks 
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja 
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 
säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. 
 
Vastavalt looduskaitseseaduse (LkS) § 38 lg 1 p 4-le on Pirita jõel 50-meetrine ehituskeeluvöönd. 
Vastavalt LkS § 38 lg 7-le lähtutakse kaitsealal ehitamisel looduskaitseseaduse §-st 38, kui kaitse-
eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti. Lähtuvalt pargi kaitse-eeskirjaga sätestatud kaitse-eesmärgist 
ajalooliselt kujunenud planeeringu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine 
koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega, loetakse ajaloolistes asukohtades olnud ja 
pargi iseloomuga kokku sobivate objektide (teed (valgustusega), paviljonid, supluskoht ja muud 
väikevormid) ehitamine LkS § 38 lg 7 kohaseks. 
 

                                                           
1 Kultuurimälestiste registri andmetel http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=2808 (28.05.2014) 
2 Kultuuriministri 30.08.1996 a. määrus nr10, (RTL 1997, 5, 27) Kuupäev: 30.08.1996 
3 http://register.muinas.ee/ (28.05.2014) 
4 EELIS (Keskkonnainfo infoleht) http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/ (28.05.2014) 
5 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPYJGCDzJDZIqRFDyYqIzqKBecOr877x (28.05.2014) 
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Skeem 3. Looduskaitsealune pargiosa (skeemi alus Maa-ameti kaardiserver). 

1.4 Ülevaade Ravila mõisa muinsuskaitse eritingimustest 

Allpool on välja toodud muinsuskaitse eritingimustega sätestatud tingimused projekteerimiseks 
peatükkide kaupa. 

Üldtingimused  (ptk 4.3.1. 6) 

1. Rekonstrueerimiskontseptsiooni loomisel tuleb arvestada olemasolevate ajalooliste allikatega. 
Kohandamist nõudvad rajatised tuleb ette näha piirkondadesse, kus ajalooline pargiruum on 
pöördumatult muudetud ning mis vaateliselt vähem rikuvad tervikpilti. 

2. Pargi rekonstrueerimiskontseptsioonil lähtuda skeemidel 9-12 pargi ruumilisest ülesehitusest 
ning võtmeobjektidest. 

3. Arhitektuursete väikevormide kavandamisel arvestada peahoone ning esiväljaku kõrvalhoonete 
vormikõnega. Kuna juurdeehitus annab kogu tagaväljakule ajaloolisega  võrreldes hoopis erineva 
visuaalse tausta ei ole oluline ajaloolise situatsiooni üksühene taastamine, vaid erineva 
vormikõne kokkuviimine. 

4. Projektis näha ette meetmed pargi kirde- ja loodeosas asuvate väheesteetiliste silikaatehitiste 
(katlamaja, kauplus jms) peitmiseks või sulandamiseks pargiruumi. 

5. Projekti koosseisus esitada hooldustööde plaan, mis annab juhised ja ettepanekud ka pargiruumi 
elementaarseks hoolduseks pargiga seotud naaberkinnistustel. 

6. Projekt tuleb koostada ja kooskõlastada vastavalt Muinsuskaitseseadusele. 

Vaated, avatud-suletud pargiosad  (ptk 4.3.2.) 

                                                           
6 Siin ja edaspidi: Nurme, S. 2014. Eritingimused Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 07ET14. 
Tartu 
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1. Pargi avatud-suletud pargiosade määratlemisel lähtuda skeemidest 9-12. Pargi keskosa aasade 
piiritlemisel lähtuda puistu hinnangu tulemustest. Avatud alade olemus ja piiritlemine täpsustada 
välitöödega. 

2. Avatud alade taastamisel lähtuda peahoone tagafassaadi eest avanenud võimalikust 
edelasuunaisest vaatest ning sellega seotud avatud ruumide jadast (skeemid 9-12). 

3. Mitte ette näha Pirita jõeoru massiivset puhastamist pargi edelaosas looduslikust puude 
uuendusest, vaid säilitada võimalikult looduslik ilme. 

4. Vaadete kavandamisel (avamisel) lähtuda skeemidest 4, 9-12.  

5. Esiväljakul tuleb tagada peahoone vaadeldavus läbi sissesõiduväravate pargi idapiirilt 
esifassaadiga paralleelselt teelt ning peahoone esifassaadi eest, üle muruväljaku (muruväljaku 
avamine). 

6. Tagaväljakul tuleb tagada Pirita jõekanali vaadeldavus (vaatekoridor) graniittrepilt (skeemid 9-12; 
foto 34). Kanalivaate avamisel arvestada Härjatalli ja viinaköögi osalise varjamisega ning fotolt 34 
nähtuva tihedama puistu säilimisega kahel pool jõge. 

7. Säilitada tagaväljaku avatus ning avada ajaloolises mahus ka vaade Tissimäele. 

8. Vaadete avamisel raietega eelistada puude eemaldamisele alumiste okste eemaldamist. 

 Teed, platsid, parkimine  (ptk. 4.3.3.) 

1. Teedevõrgu projekteerimisel esiväljakul lähtuda võimalusel skeemidel 4 ja 12 nähtuvast 
situatsioonist, säilinud hoonete sissepääsudest ja säilinud teedest, samuti ümberehitatavate 
hoonetega seotud muutustest (pms sissepääsud, kõrgused jm). Projektiga lahendada 
olemasoleva amortiseerunud asfaltkatte ümbervahetamine. 

2. Pargi muudes osades lähtuda skeemil 12 nähtuvast situatsioonist, taastades katendiga vaid need 
teed, mis on vajalikud pidevalt erinevate huvipunktide vaheliseks liikumiseks. Teede trajektoorid 
täpsustada projekteerimisel välitöödega.  

3. Teekate tuleb ette näha vaid peateedele ja transiitse kasutamisega jalgteedele. Pargisiseste 
jalutusradadena eelistada sisseniidetavaid radu, vajadusel ette näha pinnase tugevdamine 
purustatud peenkruusa-mulla seguga.  

4. Teekatete projekteerimisel eelistada vett läbilaskvat teekatet (purustatud kruus, graniitsõelmed, 
munakivisillutis, munakivi-vuugimuru). Pargisisestel jalutusteedel eelistada sisseniidetud radasid. 
Parklad võib ette näha ka peengraniitkillustikuga pinnatud asfaltkattega või graniitkivikattega. 
Ajutised parkimisalad võib lahendada nn. tugevdatud muruna. 

5. Teede ruumilised ja konstruktiivsed dimensioonid valida selliselt, et oleks võimalik ka peateede ja 
peahoone (sellega seotud alade) mehhaniseeritud hooldus väikesemõõdulise tehnikaga (laius 
1,2-1,4 m kaal kuni 1-1,5 tonni), sh lumelükkamine. 

6. Mitte kasutada betoonist äärekive (va. parklad juhul, kui kasutatakse asfaltkatet - sel juhul võib 
kasutada betoonäärekive nn. uputatud asendis), võimalusel projekteerida jalgteed ääristuseta. 

7. Teede projekteerimisel lahendada ka hoonete ümbruste vertikaalplaneerimine, 
niiskuskaitseribade osas lähtuda olemasolul peahoone restaureerimisprojektist, selle puudumisel 
ette näha sokliga sobiv kattematerjal. 
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 Arhitektuursed väikevormid, pargiehitised  (ptk 4.3.4.) 

1. Eemaldada olemasolevad väheesteetilised ja pargiruumi sobimatud elektri- ja valgustuspostid, 
projektiga teha ettepanek õhuliinide viimiseks maakaablisse. 

2. Eemaldada betoonpaneel pargi keskosas. 

3. Ette näha piirdemüüride ja varemete välja puhastamine isetekkelisest haljastusest. Ette näha 
piirdemüüride säilitamine pinnases praegusel kujul, taastamine ja/või konserveerimine. Varemed 
säilitada pinnases praegusel kujul. 

4. Täiendavaid piirdeaedu parki mitte ette näha. Sõidukitega parki sissesõidu tõkestamiseks 
kasutada vajadusel visuaalselt vähepretensioonikaid vajadusel teisaldatavaid tõkiseid. 

5. Arhitektuursete väikevormide (kraavisillad, jõesild) lahendus tuleb sobitada ansambliga. 
Kasutada olemasolevaid ajaloolisi materjale ning XIX sajandi pargikunstist lähtuvalt 
traditsioonilisi ehitusmaterjale, ehitustehnoloogiaid ja pinnaviimistlust. Peahoone 
juurdeehitusega seotud ruumiosades võib kasutada pigem ajastuneutraalseid lahendusi 
sobitamaks paremini uue ja vana kokku viimist. 

6. Esiväljakule mitte ette näha vaateid häirivaid tehnorajatisi, ega arhitektuurseid väikevorme. 
Liiklusmärgid, infotahvlid, tõkke- ja piirdepostid jms (nende arv minimeerida!, sh. rahastavate 
asutuste infotahvlid) paigutada selliselt, et need ei häiriks vaateid peahoonele, kavaleridemajale 
aednikumajale ja kasvuhoonele. Tagaväljaku osas ja pargis soovitavalt viitu, infotahvleid kasutada 
võimalikult vähe ja kujul, mis ei häiri vaateid ning miljööd (printsiip - vajadusel leitav, kuid 
üldvaates mitte nähtav). Pargi skeemid jm orienteerumiseks vajalik koondada soovitavalt ühte-
kahte infopunkti, millena võiks kaaluda alajaama seinu pargi kaguosas ja piirkonda praeguse 
kaupluse juures. 

7. Valgustuse lahendamisel eelistada objektide arhitektuurse valgustamise põhimõtteid, esiväljakul 
hoonetega seotud valgustust. Võimalusel mitte kasutada mastvalgusteid.  

 Puistu (ptk 4.3.5.) 

1. Puistus tuleb läbi viia sanitaarraie ja hooldusraie vastavalt puistu hinnangule. 

2. Eemaldada hoonete ja rajatiste konstruktsioone ohustavad või kahjustavad puud samuti 
müüridele jm rajatistele kasvanud võsa. 

3. Säilitada kõik vanemad (üle 60 cm läbimõõduga) pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või 
mingil muul viisil ohtu muinsuskaitsealustele objektidele või inimestele.  

4. Säilitada loodusliku uuenduse teel tekkinud puud-põõsad, mis on terved, millele on tagatud 
kasvuruum ning mille asukoht sobib pargikompositsiooniga. 

5. Uute istutuste puhul tuleb puude asukohtade leidmisel kõige olulisemaks pidada vabakujulise 
pargi kujundusprintsiipe ja vaateid. 
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2 Ajalooline ülevaade 
Ajaloolise ülevaate lühendatud kokkuvõte muinsuskaitse eritingimustest Ravila mõisa pargile7. 
 
Ravila mõisast (Meks) praegusel asukohal on esmateateid aastast 1469. a.  Ravila mõisasüda ehitati 
üles tänaseni hoomatavas mahus arvatavasti XVIII sajandi II poolel Karl Reinhold v. Manteuffeli ajal. 
1873 - 1874, Paul v. Kozebue valitsemise ajal muutus Ravila üheks suurimaks mõisaks Harjumaal tänu 
Ravila küla põldude ülevõtmisele. XIX sajandil poolel rajati viinavabrik koos nuumhärgade talliga ning 
ehitati suurejooneline karjakastell. Üheks mõisasüdant enim mõjutavaks perioodiks on olnud 
hooldekodu-periood, mil ehitati katlamaja ja sellega seotud tehnorajatised, peahoone juurdeehitus 
1965. a. 
 
Ravila mõisasüdame hoonestuse vanim osa pärineb XVIII sajandi II poolest, kuid selle ruumiline 
ülesehitus ei ole enam barokne, vaid on selgelt klassitsistlike joontega, milles regulaarsusetaotlus on 
tunnetatav vaid peahoone vahetus ümbruses ning tagafassaadi, tagaväljaku ja Pirita jõe teljelises 
seotuses. Ansambli silmapaistvaim ehitis, 1,5 korruseline barokne peahoone püstitati arvatavasti 
1770-tel. 1905. a mässu ajal maja põletati, kuid taastati 1908. a lihtsamal kujul kahekorruselisena. 
Ansamblituumikuga seotud tall-tõllakuur (asus peahoonest idas) ja oletatavasti ait on tänaseks 
hävinenud. Kavaleridemaja  asub peahoone lähedal, 1965. a juurdeehituse kõrval. Aednikumaja koos 
varemetes kasvuhoone-talveaiaga asub peahoonest loodes. Muud kõrvalhooned on valdavalt 
ehitatud historitsistlikus stiilis neogooti-elementidega. Peahoonele 1965. a lisatud kolmekordne 
silikaattellisest juurdeehitus ja sellest läände jääv katlamaja ühes garaažiga on ajastuomased 
tüüpilised hooned, mis ei haaku ansambliga.  

Tänini säilinud park on rajatud arvatavasti XVIII sajandi lõpul XIX sajandi alguses, on ilmselt seotud 
mõisasüdame väljaehitamisega 1770-ndatel. Park on orienteeritud peaaegu põhja-lõuna 
(põhjaloode-lõunakagu) suunaliselt ja selle põhiosa on selgelt jaotunud peahoonega keskteljeliselt 
seotud esi- ja tagaväljakuks. Esiväljaku hoonete paiknemine moodustab pigem baroksele ansamblile 
iseloomuliku tüüpilise Π-kujulise paigutuse, hoonete vahele moodustub peahoonest põhja poole 
esiväljak, mida ilmestab poolkaarekujuline sissesõidutee. Pargi keskteljel olev põhivaade peahoone 
tagatrepilt on orienteeritud Pirita jõele. Pargi põhiosa on kujundatud maastikuliselt, mida 
iseloomustab keeruline vabakujuline kraavidesüsteem ja looklev teedevõrk ning neid lõunas ja läänes 
ümbritsev pargimetsa osa. Park läks peahoonest lõuna ja lääne poole eemaldudes sujuvalt üle 
parkmetsaks. Tagaväljaku suurimaks ehteks oli peateljel asuv ringikujuline keskelt tõstetud 
postamendi ja vaasiga peenar (fotod1, 2, 6). Peale 1908. a peahoone ümberehitust on asunud 
peenraga samal joonel pargipoolsel kaldal postamendil skulptuur (naisfiguur; foto 6).  

Märkimisväärse kujunduselemendi moodustab Ravila pargis tiikide ja kraavide süsteem mis lisaks 
Pirita jõele koosneb kahest tiigist ja kraavidest. Võib oletada, et lookleval kraavil paiknes üks või mitu 
väikest sillakest. Kas tiigisaar oli ühendatud kaldaga sillaga või kas saare keskel asus paviljon, ei ole 
teada. Pirita jõe lookel pargi lõunaosas asus kunstlikult rajatud ujumiskoht. 

 

                                                           
7
 Nurme, S. 2014. Eritingimused Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 07ET14. Tartu; lk 10-36 
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Skeem 4. Ravila mõisasüda 1922. a. plaanil
8
 (vt ka skeem 2). A - peahoone, B - tall-tõllakuur (hävinud), C - 

kavaleridemaja, D - hävinud kõrvahoone (ait?), E - F aednikumaja ja kasvuhoone, G - karjakastell, H - 
valitsejamaja, I - viinavabrik, J - härjatall, K - kelder, L - kelder, M - töölistemaja, N - õlleköök, O - sepikoda,  P 
- hävinud majandushoone, Q - meierei 

                                                           
8 Kasemets, G. 1922. Harju maakonnas oleva Ravila mõisa plaan. EAA.3724.4.276 
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Skeem 5. Paremal on esitatud Ravila pargi oletatav kujundus ca 1910. a. Kollasega on näidatud teed ja platsid 
esiväljakul, musta punktiirjoonega oletatavad pargiteed. Punaste ringikestega on tähistatud järgnevad 
pargirajatised: A - tagaväljaku peenar, B - "Tissimäed", C - skulptuur, D - tiigisaar, E - kaarsild, F - rand. Musta 
värvusega tähistatud hooned markeerivad mõisakompleksis säilinud ajaloolisi hooneid, musta 
kontuurjoonega on tähistatud hävinud hooned, musta pidevjoonega varemetes hooned ja punasega on 
näidatud XX sajandil pargialale ehitatud uued hooned. 
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3 Pargi seisukord9 
3.1 Pargiruum, hoonestus 

Mõisasüdame ruumiline struktuur on pöördumatult muudetud seoses 1960-tel tehtud peahoone 
juurdeehituse ja sellega seotud uute hoonetega (skeem 4). Juurdeehitus sulgeb tagaväljaku vaated 
pargi lääneosale ja eraldab pargist kavaleridemaja. Juurdeehitusest jäävad läände katlamaja, garaaž 
ja alajaam - kõik vaateliselt esiväljakul pargiruumi sobimatud objektid (vajavad vaates varjamist).  

Peahoone suhtes paiknenud sümmeetrilised abihooned on hävinenud, kasvuhoone on varemetes, 
kavaleridemaja ning aednikumaja vajavad restaureerimist. Esiväljaku kirdeossa on ehitatud kauplus, 
mis ei oma asendi ega vormikõnega ei sobi parki ja oleks seetõttu vajalik vaateliselt varjata.  

Pargiruumiga seotud viinavabrik ja härjatall vajavad korrastamist, samuti nende ümbruste 
territooriumid. Kuna need kaks objekti on võtmetähtsusega pargi endisaegse peavaate võimaliku 
taastamise seisukohast, siis sõltub taastamislahenduse väljatöötamine suuresti võimalustest 
naabritevaheliseks koostööks. 

Pargi keskosas asuv kelder vajab konserveerimist ning võimalusel restaureerimist. Pargi idaosas asuv 
maakivist kelder on suhteliselt heas korras. 

Pargiruum ja kompositsioon on hooldamatuse ning killustatuse tõttu mitme omaniku vahel hakanud 
hägustuma. Peahoone lähiümbruses on olukord rahuldav, kuid pargiosas on kadunud vaade nii Pirita 
jõe kanalile, kui edelasse, pargiaasadele.  

3.1.1 Teedevõrk 

Pargis on säilinud ja loetavad praktiliselt vaid esiväljaku teed ning üksikud valdavalt isetekkelised 
jalgrajad pargis, mis osaliselt võivad paikneda ajaloolistel asukohtadel, nagu kaardianalüüsi (skeem 5) 
järgi võib oletada, kuid enamuses paiknevad siiski harjumuspärastel jalgsikäigu suundadel, mis on 
kujunenud välja (ja ka loodusest kadunud) pigem viimastel aastakümnetel. Tagaväljakul teed 
puuduvad. Esiväljaku teed on amortiseerunud asfaltkattega, pargiosa teed on pinnaseteed.  

Pargi keskosas, peahoonest edelas asub endisaegse (arvatavasti mõisamaja kooliperioodist, so. 1930-
ndatest 1950-ndateni) pärinev tenniseplatsi asukoht (rohtunud, tasandatud plats). Pargi keskel asuva 
allee jõepoolsesse otsa on nõukogude ajal paigaldatud suur betoonplaat, mida kasutati jaanitulede 
pidamisel lavana jm rahvaürituste tarbeks. 

Arvestades peahoone kasutusfunktsiooni osalist muutumist ja seda, et pargiosa teede asukohad ei 
ole arvatavasti enam suuresti hetkeseisus XIX sajandi kavandi kohaselt looduses määratletavad, tuleb 
teedevõrgu projekteerimisel kasutada pigem kohandamist vastavalt säilinud kaardimaterjalile (vt 
skeem 4, eritingimused ptk 2) ajastuomasele kujunduskeelele, hetkesituatsioonile ja reaalsele 
kasutusele. 

3.1.2 Veekogud 

Pargi võtmetähtsusega veekogud on valdavalt väga hästi säilinud ja maastikus loetavad. Peahoone 
põhivaatega seotud Pirita jõeorg on võssa kasvanud ja vajab vaate taastamiseks kallastel kasvava 
võsa eemaldamist. Pargi praegusel lõunapiiril, jõe lookel asuvat randa on kasutatud läbi aastate. 
Rand on tänini jõekäärus arusaadav ja kasutatav, kuid vajab puhastamist. 

Jõega ühendatud kraav on keskosast jõe poole rahuldavas seisundis, kuigi samuti kohati võsastunud 
ning nõlvad härjatalli poolses küljes mitmel põhjusel erodeerunud ja põhi nõlvadelt ära kantud 

                                                           
9 Väljavõtted eritingimustest:  Nurme, S. 2014. Eritingimused Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, 
töö nr 07ET14. Tartu; lk 36-38 



RAVILA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 07KP14 

 

Artes Terrae 19 
 

materjaliga täitunud. Kraav on pargist kinnistu piiril osaliselt eraldatud ebaesteetilise laguneva 
võrkaiaga.  

Mõlemad tiigid on suhteliselt heas seisus ja vajavad vaid põhja puhastamist ning kaartiik oletatavasti 
ka kalda tugevdamist. Tiigisaare serva kasvanud isetekkelised noored puud on vajalik eemaldada. 
Pargi edelaosa on suhteliselt liigniiske, mistõttu võib oletada, et kaartiik oli rajatud ka maa-ala 
kuivendamiseks ning hetkeseisus ei täida enam oma funktsiooni. Piirkonnas kuivama hakanud 
erinevas vanuses puud viitavad samuti ilmselt endisaegsest kõrgemale veetasemele. Tiike ühendav 
kraav on suhteliselt heas seisus, hästi maastikul jälgitav ning vajab vaid puhastamist ning võib kohati 
vajada ülemise serva kindlustamist. Ovaaltiigi ülevoolukraav ei ole säilinud. Veetaseme hoidmiseks 
ühenduskraavis on vajalik ette näha veetaseme regulaatorid. 

3.1.3 Pargirajatised ja arhitektuursed väikevormid, vared 

Üks tähelepanuväärsemaid pargirajatisi - kaarsild on hävinud. Kaarsilla taastamine ei ole täna enam 
võimalik. Säilinud pargikujunduslikest olulisematest muudest elementidest tuleb mainida 
graniitposte esiväljakul. Postid on väga heas seisus ja markeerivad oletatavasti XIX sajandi II poole 
teedevõrku esiväljakul, sh sisesõiduteid auhoovis hävinud kõrvalhoonete ette. Sissepääsu 
väravapostid on säilinud, kuid korduvalt nõukogude ajal ümber ehitatud ja hetkeseisus soklist 
kõrgemal suhteliselt halvas seisus: postide kate on hävinenud ning postide tüvesid kahjustatud 
ilmastikust (kivid irdunud vuugitäited välja pudenenud jne).  

Esiväljakul on säilinud pinnasesse mattunud vallidena endiste esiväljakut raaminud kõrvalhoonete 
müürivared. Vallid on maapinnaga tasa ja sellest kohati kuni 60 cm kõrgemal, enamuses kaetud 
pinnasega, kohati ka võsastuvad. Müüre ei ole vajadust välja kaevata, küll tuleb eemaldada peen 
lehtpuude võsa ja väärtusetu haljastus ning vajadusel maapinnast väljaulatuvad müüriosad 
konserveerida.  

Pargi idaservas paiknenud piirdemüür on lagunenud ja enamuses pinnasesse kasvanud. Müür on 
kattunud lehtpuude loodusliku uuendusega. Esmajärjekorras on vajalik eemaldada müürilt võsa. 
Müüri saab taastada või säilitada praegusel kujul pinnsesse mattunult. Restaureerimisel tuleb 
arvestada lahtikaevamisega tehtavat võimalikku kahju naabruses kasvavate vanade puude juurtele. 

Üks pargi iseloomulikumaid elemente - "Tissimäed" on hästi säilinud. Kaks peamise vaatesihiga 
teljeliselt ristiasetsevad muldkehad on vaadeldavad peahoone tagatrepilt. Küngaste  eemärk on 
olnud vaate suunamine jõekanalile. Küngastega ei ole vajalik otseselt midagi ette võtta, 
olemasolevate mändide  kuivamisel tuleb puud asendada olemasolevate asukohtades. 

Tenniseplatsist on säilinud vaid tasandatud väljak. Pargi seisukohalt ei ole väljak oluline, kuid seda 
saab kasutada vajadusel kohana kaasaegsema palliplatsi jaoks. 

Kasvuhoonest säilinud kivimüür on lagunev, kuid olemas. Seisund on üldiselt avariiline: müüril 
puudub kate ja müür seetõttu looduse meelevallas. Müüri säilimiseks on vajalik see konserveerida 
või kasvuhoone taastamisel komplekselt hoone mahus restaureerida. Kasvuhoone ees paiknenud 
tarbeaia võib markeerida säilinud platsi ulatuses kaasaegse tarbeaiana. 

Sajandialguse pargifotodel nähtavad tagaväljakul10 paiknenud naisfiguuri ja vaasiga peenra asukohad 
on loetavad.  

Oletatavad mõisaaegsed sillakesed kraavidel ei ole säilinud. Nõukogude ajal ja hiljem parki 
paigaldatud pingid, sillakesed, truubid, valgustus- ja elektripostid, pesukuivatusraamid jms on 
väärtusetud ja vajavad eemaldamist.  

                                                           
10 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=2808 
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4 Projektlahendus 
4.1 Kontseptsioon 

4.1.1 Üldkontseptsioon 

Projekti üldiseks lähtekohaks on taastada mõisasüdames inglise stiilis park mahus nagu see on 
võimalik, arvestades hävinud pargiosi ning pargiala jaotumist erinevate maaüksuste vahel. Projektiga 
soovitakse, lisaks pargiruumi üldisele markeerimisele, taastada ka XIX sajandi I poole spetsiifiline 
atmosfäär, mille loomisel on oluline roll kavandatud arhitektuursetel väikevormidel (joonis 22). 

Ravila park tsoneerub kolmeks projektis sisuliselt erinevalt käsitletud alaks (vt skeem 6). Pargi 
väärtuslikum ja paremini säilinud osa on määratletud esiväljaku, tagaväljaku ning tagaväljakust 
lõunasse jäävate tiikide ja endisaegsete pargiaasadega11. Skeemil 6 piiritletud alal (ala A) on 
projektlahendus üldiselt rekonstrueeriv, esiväljaku osas konserveeriv (ruum, vaated) ja 
kohandav/markeeriv (teedevõrk), tagaväljaku osas restaureeriv (säilinud teed, tiigid, ühenduskraav) 
ja rekonstrueeriv (peenar, sillad Pirita jõe kanali12 vaade).  

Alal B on projektlahendus kohandav. XX sajandi II poolel ehitatud majandushoonete ja 
juurdeehitusega seotud aladele on viidud parkimine ja mõisasse plaanitava majandustegevusega 
seotud tegevuskohad (prügi, komposteerimine jms). Üheks põhimõtteks on majandushoonete 
võimalik ekraniseerimine esiväljaku suhtes. 

Pargist on ette nähtud eemaldada mittesobivad väärtusetud rajatised (vt ptk 4.1.2.) ning läbi viia 
raied. Raietega (joonis 2) tuuakse võimaluste piires välja inglise stiilile omane pargistruktuur ning 
avatakse vaated pargi kompositsiooni võtmeks olnud Pirita jõe kanalile ja pargiaasadele. Oluline on 
rõhutada, et raietele peab järgema puistu jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalike projektikohaste 
täiendistutuste tegemine, istutused on esitatud joonisel 4. Täiendistutuste puhul on rõhk põõsarinde 
osakaalu suurendamisel, mittesobivate vaadete ekraniseerimisel ning pargi ruumistruktuuri 
taastamisel. 

Teedevõrgu markeerimisel ja taastamisel lähtutakse eelkõige säilinud teedest ning praegu 
olemasolevatest radadest. Projekteeritud teede trajektoorid on kohandatud vastavalt olemasolevale 
situatsioonile lähtuvalt hävinud hoonetest, pargiala paiknemisest erinevatel kinnistutel ning 
taastatava mõisasüdame tulevasi funktsioone silmas pidades.  

Tiigid säilivad olevas mahus. Tarbeaed taastatakse osaliselt, arvestades nõukogudeaegsest 
juurdeehitustest ülejäänud võimalikku ruumi. Paviljonid ja sillad on ette nähtud olemasolevat 
situatsiooni arvestades oletuslikele ja uutele asukohtadele, mis tulenevad pargiruumi säilinud 
osadest ja praegusest ülesehitusest. Muud arhitektuursed väikevormid ja puistu rekonstrueeritakse 
XIX sajandi I poole pargikunsti põhimõtteid ning teadaolevaid analooge arvestades. 

Projektile on lisatud ka hooldustööde plaan (joonis 22), mida saab rakendada projektikohase 
lahenduse elluviimisel maa-ala hoolduse planeerimisel. Plaani koostamisel on arvestatud 
võimalusega, puhuks kui ehituslikke töid ei teostata ning pargis piirdutakse vaid raiete ja korraliste 
järjepidevate hooldustöödega. Seetõttu saab seda  plaani käsitleda kui primaarset pargi 
konserveerimislahendust (vt täpsemalt ptk 7). 

 

                                                           
11 Nurme, S. 2014. Eritingimused Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 07ET14. Tartu; skeemid 
4-12. 
12 Sealsamas; fotod 34, 35, skeemid 9,10. 
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Skeem 6. Pargi kontseptuaalne tsoneering (väljavõte koondplaanist). 

4.1.2 Lammutatavad ja restaureeritavad objektid 

Lammutatavad (eemaldatavad), konserveeritavad ja restaureeritavad objektid on näidatud joonisel 
3. Lammutada või eemaldada tuleb kõik valdavalt nõukogudeaegsed objektid, mis on oma 
kasutusfunktsiooni minetatud või mis ei sobi pargiruumi. Eemaldamisele kuuluvad kõik pargiruumis 
asuvad elektripostid ja valgustusmastid. Töötavad elektriõhuliinid tuleb asendada maakaabliga. 
Eemaldamisele kuuluvad ka ebaesteetilised rajatised nagu pesukuivatusraam, funktsioonitu ja inetu 
pargisild jms. Tagaväljakult on ette nähtud teisaldada jaanituleplats 1940-st aastast kasutusel olnud 
asukohale. 

Taastatakse tiikide ühendus- ja ülevoolusüsteem, vaade Pirita jõe kanalile, Tissimägede haljastus, 
kiviaed pargi idaosas, supluskoht, tenniseoplats ning pargisiseste vaatefookustena rotundid 

A B 

C 
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keldrimäele ning tiigisaarele. Osadel loetletud objektidest on lähenemine restaureeriv (kiviaed, 
kasvuhoone piirdemüür, vaade Pirita jõe kanalile jt), osadel rekonstrueeriv-kohandav (supluskoht, 
tenniseplats, rotundid jt).   

4.2 Puistu 

4.2.1 Puistu kirjeldus 

Puistu hindamise metoodika, puistu täpsem kirjeldus ja puistu inventeerimisandmed on kajastatud 
käesoleva projektiraames valminud eraldiseisvas töös13. Puistu ülevaateplaan on antud joonisel 2. 

Ravila pargi puistu on suhteliselt liigirikas. Inventeerimisel määrati 39 erinevat puittaime liiki liigi 
tasemel ja 7 liiki perekonna tasemel. Ühe puittaime liik jäi määramata. Valdava osa puistu 
põhiliikidest moodustavad kohalikud liigid. Enim esineb puistu üksikpuudena määratud osas harilikku 
jalakat (ligikaudu 28%), ligikaudu poole puistust moodustavad kokku harilik vaher, harilik pärn, harilik 
saar, harilik tamm ja harilik kuusk. 

Üheks tähelepanuväärsemaks puuks on kindlast pargi tagaväljaku ligidal kasvav hall pähklipuu 
(Juglans cinerea), mille rinnasdiameetriks mõõdeti 95 cm. Pargi kahe jämedama puu (nr 522 - harilik 
jalakas ja 823 - harilik tamm) diameetriteks mõõdeti 115 cm. 

Üldist puistu tervislik seisukorda võiks pidada heaks, pisut üle 40% puistust on heas kuni väga heas 
seisundis ning ca 18% puistust on halvas kuni väga halvas seisundis. Jalal kuivanud puid täheldati 
üksikpuudena hinnatud alal 20. Eraldistena hinnatud ala on valdavalt heas kuni väga heas seisundis, 
loodeosa on pigem rahuldavas seisundis. Tervikuna leidus jalal kuivanud puid hinnanguliselt ca 1-2% 
eraldistena hinnatud ala puistust.  

Vanale pargile tavapäraselt leidub vanematel puudel ülepinnaliselt seenkahjustusi. Puistueraldistena 
hinnatud pargialal leidus kahjustatud puid enam pargi loodeosas. Pargi lõuna- ja lääneosas on 
kolletena tuulemurdu ja sellest tekkinud lamapuitu. Eraldistena hinnatud pargiosa keskosas, 
eraldistes 16 ja 17 võib olla probleeme liigniiskusega. Eraldises 9 on kolletena hakanud kuivama 
harilikud kuused. Kuivamine on osalt põhjendatav vanematel puudel vanusepiiriga, kuid nooremate 
puude kuivamine võib viidata ka patoloogilistele põhjustele. Üksikpuudest on halvemas seisukorras 
valdavalt vanusest ja patoloogilistest põhjustest tingituna harilikud jalakad ja harilikud saared.  

4.2.2 Raied 

Puistus on vajalik puistu  tasandil läbi viia tabelis 1 esitatud tööd.  Üksikpuude tasandil tehtavad 

vajalikud tööd on esitatud tabelis 2.  Puistutes vajalikud tööd on esitatud eraldiste kaupa iga eraldise 

juures (vt lisad 3-4).  

Tabel 1 . Raied ja ühekordsed hooldustööd puistus 

Nr.  Töö nimetus          Maht (ha) 

1. Hooldusraie (sanitaar- ja harvendusraie eraldistes) ülepinnaliselt   4,75 
2. Tuulemurru ja lamapuidu eemaldamine      2,77 
3. Põõsamassiivide piiramine ja eemaldamine      2,48 
 

  

                                                           
13 Nurme, S., Breede, T. 2014. Ravila mõisa pargi puistu hinnang. Artes Terrae OÜ, töö nr 07HI14. Tartu 
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Tabel 2 . Raied ja ühekordsed hooldustööd üksikpuudena 

Nr.  Töö nimetus          Maht (tk) 

1. hooldusraied (sanitaar- ja harvendusraie)       214 
2. perspektiivne raie (puud, mille raie on vajalik rekonstrueerimistöödeks)  49 
3. raiuda kuivanud harusid         12 
4. säilitada kände          8 
5. eemaldada võra alt juurevõsu ja looduslik uuendus     45 
6. võimalusel toestada (kui toestamine ei ole võimalik, siis sanitaarraie,    

konsulteerida arboristiga)         2 
7. võra hooldus:  

a. põhi- ja kõrvalokste lõikus kogu võras     30 
b. kõrvalokste lõikus võra ala- ja keskosas     92 
c. põhiokste ja ladvaosa okste lõikus       238 

8. põõsaste võrahooldus: 
a. noorenduslõikus         4 
b. kujunduslõikus         15 

 
Perspektiivsesse raiesse määratud puud raiutakse vahetult pargi rekonstrueerimistööde eel. 
 

4.3 Haljastus 

4.3.1 Asukohad, liigiline valik 

Et omaaegseid istutusskeeme ei ole säilinud on taastamisistutuste valikul lähtutud pargi vaadetest 
ning omaaegsetest teoreetilistest lähtekohtadest gruppide moodustamisel ning asukohtade valikul14. 
Kuna põõsarinne pargi põhiosas (skeem 5 (A)) on peahoone lähedal säilinud vähe ning pargialal 
asendunud metsistunud pihlenela ning vähemal määral taraenela ulatuslike massiividega, siis näeb 
projekt ette peahoone lähiümbruses põõsaste osakaalu suurendamise ning mujal pihlenela ning 
taraenela massiivide raie ja piiramise (joonis 4). Uusi põõsagruppe on ette nähtud peahoone juurde 
ning juurdeehituse ja majandushoonete ümber. Uute põõsagruppide paigutamisel on lähtutud 
eeskätt vaadetest, projekteeritud teede asetusest ja ka vaadete varjamisest, suunamisest esiväljakult 
majandushoonetele. Liigiliselt on kasutatud külmakindlaid ja Eesti mõisaparkides tavapäraseid liike 
(ebajasmiin, sirel, kibuvits). Esifassaadi ja tagafassaadi lähedaste istutuste kavandamisel on lähtutud 
1900-1950-te aastate fotodest, liigiliselt on kasutatud pargirooside nö "vanu" vorme (nt 
'Apteegiroos', 'Robusta' jt). Vormide valikul on lähtutud vastupidavusest, erinevast kõrgusest ja 
õievärvusest. 

Lehtpuud on ette nähtud valdavalt istutada üksikistutustena raiutud puude asemele pargiruumi 
liigendamiseks või pargisiseste vaadete pilgupüüdjatena. Kasutatud on Eesti mõisaparkides 
tavapäraseid, valdavalt kodumaiseid külmakindlaid liike. Kuna Ravila pargis oli vanadele fotodele 
tuginedes oletatavalt haljastus komponeeritud kontrastsete okaspuugruppidega, mis pargi põhiosas 
on tänaseks hävinenud, siis on kasutatud kuuse ja lehisegruppe pargi põhiosa ja metsapargi 
üleminekupiiri liigendamiseks ning pehmendamiseks. 

4.3.2 Taastatavad istutused 

Dendroloogilise inventeerimise tulemusena võib öelda, et perioodist ca 1850-1900 võivad pärineda 
paljud pargi põhiosa üle 60 cm jämedustest harilikest tammedest (sh tammegrupp pargi idapiiril 
teenindustee sissepääsu lähedal), pärnadest, saartest ja jalakatest, samuti suur pähklipuu 

                                                           
14 Vt nt Hirschfeld, C. C. L. 1779/2001. Theorie der Gartenkunst. Band IV; lk 64-66 
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peahoonest kagus. Säilinud on osaliselt ka põhja-lõunasuunaline pärnaallee peahoonest läänes, 
tammeallee fragment pargi keskosas, tammegrupp pargi läänepiiril ja pärnaistutuste fragmendid 
metsapargi osas (valdavalt selle edelaosas) ning kuivavad hariliku männi grupid Tissimägedel 
(tuvastatavad postkaardivaadetel Ravila mõisale 1900-test).  

Kõigi üle 60 cm jämeduste puude kuivamisel pargi põhiosas (skeem 5 (A), va paplid, remmelgad jt 
kiirekasvulised lehtpuud) asendada need alljärgnevalt (olemasolev liik/asendatav liik): 

▪ harilik tamm/harilik tamm; 
▪ harilik pärn/läänepärn, suurelehine pärn; 
▪ läänepärn/läänepärn; 
▪ harilik saar/Pensilvaania saar; 
▪ harilik jalakas/künnapuu, läänepärn, suurelehine pärn; 
▪ euroopa lehis/euroopa lehis, siberi lehis; 
▪ harilik kuusk/harilik kuusk; 
▪ harilik mänd/harilik mänd; 
▪ harilik elupuu/harilik elupuu. 

Joonisel 4 on lisaks eraldi välja toodud punk-kriipsjoonega tänini säilinud ja üheselt loetavad alleed 
ning grupid, mis hääbumisel tuleb asendada samas mahus. Tissimägedele istutatud männigrupid 
(foto 1) on kuivamas. Puude kuivamisel asendada grupid (kumbki grupp 5 puud, puude vahe vastavalt 
olemasolevale puude vahele) teineteise suhtes sümmeetrilises paigutuses.  

 

Foto 1. Vaade lõunast pargi keskteljelt peahoonele ca 1910
15

. Fotol on punasega märgitud tänini osaliselt 

säilinud männigrupid Tissimägedel ja nooltega tähistatud tänaseks hävinud kontrastsed kuusegrupid puistus. 

  

                                                           
15 Sinijärv, U., Abner, O., Konsa, S., Palm, P. 2012. Eesti pargid 2. Keskkonnaministeerium/Muinsuskaitseamet; lk 208-209 

männigrupid 
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4.3.3 Tagaväljaku peenar 

Säilinud fotodest lähtuvalt on projektiga ette nähtud tagaväljakul asunud tõstetud lillepeenra 
taastamine (fotod 2, 3). Lillepeenra lahendus on antud joonisel 13. 
 

  

 

 

Fotod 2 - 3. Vaated tagaväljaku peenrale XX sajandi alguses
16

,
17

.  

                                                           
16 Sinijärv, U., Abner, O., Konsa, S., Palm, P. 2012. Eesti pargid 2. Keskkonnaministeerium/Muinsuskaitseamet; lk 208-209 
17 Postkaart. http://www.osta.ee/en/ravila-mois-pk-1924a-22445116.html, viimati vaadatud  24.11.2014 
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Projektiga on ette nähtud taastada ca 20 m läbimõõduga ringteega ümbritsetud plats, mille keskel 
asus ca 8 m läbimõõduga peenar. Peenra keskkoht on tänini tuvastatav Maa-ameti lidarifotol ning 
kohapeal reljeefil. Peenra lahendusel on kasutatud erineva õievärviga madalaid suvelilli. Soovi korral 
võib need asendada ka madalate püsikutega (padjandtaimed). Peenra keskkoht on markeeritud 
vaasiga postamendiga (vt joonis 13). Vaasis kasutada agaavi või riitsinust. Peenra ja ringtee vahel 
olevaid ornamentaalseid istutusi ette nähtud taastada ei ole. 

Vaaside ja postamendi täpne lahendus tellida skulptorilt. Vormikõne valikul lähtuda fotodest 2-3  
ning kasutada võib ka XIX sajandi II poolest sarnaseid näiteid teistest mõisatest. Kasutada võib 
looduskivi (paas, dolomiit) või betooni. Betooni kasutamisel kaaluda selle pinnatöötlusviisina nn 
patineeritud betooni (täpsemalt sile, laimiroheline (nt Interno Betoon PT0218)). Vaaside tellimisel 
arvestada sellega, et vaas peab olema sobilik potitaimede kasvatamiseks või suviseks 
eksponeerimiseks (kasvuhoonetaimed). Soovitav on seetõttu kasutada potitaimi eraldiseisvates 
konteinerites, mida saab vaasist välja tõsta. Vaasi istikualuse pinna võib katta kergkruusaga. 
  

4.3.4 Olemasolev esiväljaku peenar 

Olemasolev püsikupeenar peahoone ees säilitatakse kuni peahoone restaureerimistööde 
alustamiseni ning sellega seotud maapinna kõrguste muutmiseni esifassaadi ees. Peenar 
likvideeritakse teekatte paigaldamise eelselt, peenra alune maapind planeeritakse vastavalt 
projekteeritava (käesoleva projekti koostamise ajal projekteerimisel olev peahoone 
restaureerimisprojekt) esitrepi kõrgusele ja sellest tulenevatele teepinna kõrgustele. 

Teede rajamise järgselt võib olemasoleva peenraaluse ala murustada või istutada praeguse mahu 
piires ühevärvilise õiega (soovitavalt punane) peenraroosid. Sobivaimad vormid, peenra 
ettevalmistus ja hooldus konsulteerida aednikuga.  

4.3.5 Tarbeaed 

Tarbeaed on plaanitud kasvuhoone ees asunud tarbeaia kohale (joonised 3, 4). Aia suuruse määrab 
kasvuhoone vare asukoht ühelt poolt ning garaaži ja soojatrasside asukoht teiselt poolt. Tarbeaia 
taimevaliku otsustab tellija. 

4.3.6 Projekteeritud taimmaterjali loetelu 

Projekteeritud uusistutused on näidatud joonisel 4. 
 

Okaspuud 
   Nr Liik eesti keeles Liik ladina keeles Märkus Arv 

1 euroopa  lehis Larix decidua 
 

1 

2 harilik kuusk Picea abies 
 

66 

3 palsaminulg Abies balsamea 
 

6 

4 siberi lehis Larix sibirica   6 

   
Kokku: 79 

Lehtpuud 
   Nr Liik eesti keeles Liik ladina keeles Märkus Arv 

1 ginnala vaher Acer ginnala 
 

1 

2 harilik pihlakas Sorbus aucuparia 
 

1 

3 harilik tamm Quercus robur 
 

7 

4 harilik tamm 'Fastigiata'  Quercus robur 
 

7 

                                                           
18 http://www.internobetoon.ee/patineetud/0/readmore/36/ 
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5 hõberemmelgas Salix alba 
 

3 

6 läänepärn Tilia x europaea 
 

2 

7 õunapuu Malus domestica 
kõrgekasvulised 
sordid 9 

8 õunapuu 'August Vaga' Malus sp.   3 

   
Kokku: 33 

     Lehtpõõsad 
   Nr Liik eesti keeles Liik ladina keeles Märkus Arv 

1 haraline tuhkpuu  Cotoneaster divaricatus 
 

14 

2 harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius 
 

79 

3 harilik sarapuu Corylus avellana 
 

6 

4 harilik sirel Syringa vulgaris 

lillaõieline 
tugevakasvuline 
vorm 26 

5 harilik sirel Syringa vulgaris 

valgeõieline 
tugevakasvuline 
vorm 7 

6 harilik sirel Syringa vulgaris 
 

9 

7 jaapani enelas Spiraea japonica 
 

25 

8 jaapani enelas 'Little Princess'  Spiraea japonica 
 

9 

9 kurdlehine roos Rosa rugosa 
 

8 

10 lodjap-põisenelas Psyhocarpus opulififolius 
 

4 

11 mage sõstar Ribes alpinum 
 

14 

12 näärlehine roos  Rosa pimpinellifolia 
 

24 

13 pargiroos 'Dart's Defender' Rosa sp 
 

12 

14 pargiroos 'Lac Majeau' Rosa sp 
 

10 

15 pargiroos 'Officinalis' Rosa sp (Apteegiroos)  6 

16 pargiroos 'Robusta' Rosa sp 
 

6 

17 põõsasmaran Potentilla fruticosa 
vabalt valitav 
vormide segu 53 

18 siberi kontpuu Cornus alba 
 

7 

19 suur läätspuu Caragana arborescens 
 

1 

20 
Thunbergi kukerpuu 
'Atropurpurea' Berberis thunbergii 

 
6 

21 
tömbilehine viirpuu 'Rubra 
Plena'  Crataegus laevigata 

 
3 

22 ungari sirel Syringa josikaea 
 

25 

23 villane lodjapuu Viburnum lantana 
 

8 

24 värdenelas Spiraea x vanhouttei   6 

   
Kokku: 368 

Ronitaimed 
   Nr Liik eesti keeles Liik ladina keeles Märkus Arv 

1 metsviinapuu Parthenocissus quinquefolia 
 

54 

   
Kokku: 54 
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Suvikud tagaväljaku peenras 

Nr Liik eesti keeles Liik ladina keeles Märkus Arv 

1 kivikilbik ’Snow Crystals’ Alyssum sp 
 

360 

2 mehhiko päsmaslill 'Blue' Ageratum houstonianum  
 

62 

3 põõsas-hõbekakar 'Lemo' Argyranthemum frutescens 
 

36 

4 sinilobeelia ’Rivera Blue Eyes’ Lobelia erinus 
 

140 

5 aedkohhia, Kochia scoparia 
 

113 

6 riitsinus  ’Carmencita Red’ Ritsinus 
või agaav, 
konteinerisse 1 

7 
aed-raudürt 'Obsession Scarlet 
Improved’ Verbena hybrida   160 

   
Kokku: 872 

     
Vabalt  valitud suvikud esiväljaku konteinerites, kokku: 

10 tk konteineri 
kohta 240 

 
Kokku konteinertaimi (põõsad, ronitaimed):        402 tk 
Kokku mullapalliga leht- ja okaspuid        112 tk 
 
Restaureeritavad puudegrupid ja alleed (istutused tehakse siis, kui 75% olemasolevatest puudest on 
kuivanud; vt ka joonis 4): 
 
1. pärnaallee pargi keskosas, taastada läänepärnaga, kokku 66 puud; 
2. tammegrupp pargi idaosas, taastada hariliku tammega, kokku 7 puud; 
3. Tissimägedel taastada männigrupid hariliku männiga, kokku 10 puud; 
4. tammeallee pargi keskosas, taastada hariliku tammega, kokku kuni 30 puud. 
 

4.3.7 Nõuded istikutele 

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). 
Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab Põhja-
Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon).  
 
Kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 
▪ lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm 
▪ okaspuud kõrgusega mitte alla 3,5 m, lehised tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm 
▪ alleepuud (pärnaallee rekonstrueerimisel) kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga 

mitte alla 6,0 cm 
▪ keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning  kõrgusega vähemalt 

0,8 m 
▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega mitte alla 0,3 m 
▪ ronitaimed vähemalt kahe elujõulise haruga, kummagi haru pikkus vähemalt 0,9 m. 

 
Kui projektis pole ette nähtud kasutada puu- või põõsaliigi sorti või vormi, tuleb kasutada põhiliiki, 
kultuurvormidega põhiliike asendada ei tohi. Kui on ette nähtud kasutada mõnd kultuursorti- või 
vormi, võib neid asendada sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide või vormidega. Liikide 
valiku muutmine ja nõutust väiksemate istikute kasutamine kooskõlastada projekti autoriga. 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 
läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või pakkematerjal 
ja kinnitusmaterjal (traat, näär jms). Istiku ümber teha kastmisvall, istikualune pind multšitakse 
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okaspuukoorepuruga kuni 15 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses, juurekael jäetakse vabaks. 
Multšimine on vajalik niitmise hõlbustamiseks tüvede ümber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks 
istiku juures ning umbrohtude kasvamise pärssimiseks. Multši alla ei tohi panna filterkangast. 
Istutusaugud täidetakse viljaka kasvumullaga.  

Lehtpuuistikud ja lehiseistikud kõrgusega tuleb toestada 2...4 tugiteibaga, tugiteibad kinnitada 
omavahel jäigalt, puu iga tugiteiba külge spetsiaalse sidumisteibiga. Tugiteivas rammitakse maasse 
1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni. Tugiteibad hoitakse 
vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära. Jälgida, et puuistikud oleksid 
istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. Toestus peab välja nägema esteetiline, ripendav sidumismaterjal 
tuleb eemaldada. Okaspuude istikuid ja põõsaid toestada ei ole vaja. 

Juhul, kui istikute ümbruse muru niidetakse trimmeriga tuleb leht- ja okaspuude tüved eelnevalt 
kaitsta trimmeri töökõrguse ulatuses tüvekaitsega.  

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid 
kuivanud ja vigastatud oksad ning juured. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord 
nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt 
kahe aasta jooksul (vähemalt 2 x kuus, va tugevate vihmasadudega).  

4.4 Teed 

4.4.1 Teede asukohad 

Restaureeritavad, rekonstrueeritavad ja uued teed on antud joonisel 5. Esiväljaku teed säilitatakse 
olemasolevatel asukohtadel. Hävinud kõrvalhoonete ette viinud teid ei taastata, säilitatakse nende 
piirjooni markeerivad graniitpostid. Esiväljakuga piirneva juurdeehituse ja uute majandushoonete 
ümbrusse nõukogude ajal rajatud teed säilitatakse orienteeruvalt samas mahus, kuid nende kuju ja 
piire korrigeeritakse, et platse saaks kasutada parklatena. 

Tagaväljaku hävinud jalgteed taastatakse olemasolevatel trajektooridel või rekonstrueeritakse 
osaliselt fotode ja säilinud ajalooliste plaanide alusel (skeemid 4, 5). Parkmetsa osa (skeem 6 (C)) 
teed on projekteeritud võimalusel olemasolevate sissetallatud radade asukohtadel, lääneosas ka 
osaliselt uuel trajektooril arvestades omaaegse teedevõrgu omapära. 

Peahoone ümbruse teed, pargiteed, metsapargiosa teed on ühendatud juurdeehituse ning 
maandushoonete kompleksiga ning peamiste olemasolevate juurdepääsudega parki. Ühendustel on 
jälgitud olemasolevaid sissetallatud jalgradu.  

4.4.2 Mõõtmed, katendid 

Teede lahendus on antud joonistel 4-6, 18, 19. Jalgteede laiuseks pargialal on üldiselt 1,5 m, 
tagaväljakult hargnevad kaks jalgteed on kuni esimese ristumiseni 2,0 m (olulisemad tagaväljaku 
jalutusteede suunad). Parki läbiv olemasoleva praegu peamise pargi teenindusteena kasutatav tee 
(sissepääs pargi idaküljel) säilib samal kohal, tee laiuseks on 3 m. 

Esiväljaku teede laiuseks on 3 m. Sissepääsutee parkasse ja majandushoonete ja esiväljaku 
ühendustee on 4,5 m laiune. Metsapargi teede laiuseks on 1,5 m, hooldatava teekoridori laius 
kummalgi pool teed 5 m. Teede mõõtmed on esitatud joonisel 5. 

Teede põhikatendina on kasutatud graniitsõelmeid (vt joonised 4, 5, 18, 19), sõelmekattega on nii 
pargi põhiosa jalgteed ja teenindustee ning esiväljaku teed ja sõidetavad teed (joonis 5, 18, 19; A-A, 
C-C, F-F). Kattematerjali valikul eelistada halli tooniga sõelmeid, fraktsioon 0...6 mm. Sõelmekattega 
jalgteed kogu pargialal on ääristatud immutatud puitlaudäärisega. Alternatiivina võib kasutada 
metalllehte või rajada teed ääriseta (teed piiratakse regulaarse servamisega). Esiväljaku teedelt 



RAVILA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 07KP14 

 

Artes Terrae 30 
 

(sõidetavad) freesitakse üles olemasolev asfaltkate, teede piirjooni korrigeeritakse ning rajatakse 
graniitsõelmekate. Esiväljaku teed piiratakse uputatud asendis halli kõnnitee äärekiviga 50 x 200 x 
500 mm (Ikodor; vt lisa 2) või samas mõõdus lõigatud halli graniitäärekiviga.  

Kõigi graniitsõelmekattega teede rajamisel võib kattekihi teha kahekihilisena, paigaldades 
kandekihile esmalt 30 mm paesõelmed ning need kaetakse graniitsõelmetega.  

Peahoone vahetu ümbruse teed, pingialused pargi põhiosas ja serpentiintee (jalgtee keldri künka 
otsa pargi keskosas) on ette nähtud halli graniitkivisillutisega (vt joonised 4, 5, 19; B-B). Kasutada 100 
x 100 x 100 mm tumehalli graniitkivi (täringukivi), pinnatöötlus - lõigatud. Parkla joonte 
markeerimiseks asfaltplatsidel kasutada sama tüüpi kivi. Invakohtade markeerimiseks kasutada sama 
tüüpi kivi, kuid helehalli värvusega. Sillutatud alad piiratakse uputatud asendis halli kõnnitee 
äärekiviga 50 x 200 x 500 mm (Ikodor) või samas mõõdus lõigatud halli graniitäärekiviga.  

Majandushoonete vahelise ala platsid ja parklad on ette nähtud asfaltkattega. Asfaltpinnad piiratakse 
uputatud asendis halli kõnnitee äärekiviga 50 x 200 x 500 mm (Ikodor). 

Parkmetsa teed niidetakse alustaimestikku 1,5 m laiuste teedena. Liigniisked kohad tugevdatakse 
purustatud kruusaga (fr 0-12 mm). Purustatud kruusaga tugevdatakse ka üleminekud 
graniitsõelmekattega jalgteedelt pinnaseteedele 10 m pikkustel lõikudel (joonised 4, 5). Purustatud 
kruusaga tugevdatakse ka ringikeeramiskoht teenindustee lõpul jõekääru taastatava ujumiskoha 
juures. 

4.4.3 Olemasolevad asfaltkattega teed 

Olemasolev asfaltkate freesitakse üles Ravila tee 21 ja Ravila katlamaja kinnistute piires. Kate 
asendatakse joonisel 5 näidatud aladel muude materjalidega peahoone ümber ja esiväljakul. 
Katlamaja, garaaži ja juurdeehituse ümbruse olemasolevate teede asfaltkate asendatakse uue 
asfaltkattega. Samuti on ette nähtud asfalteerida majandushoonete ümbruse asfaltkattega teede 
laiendused (parklad), kui joonisel 5 ei ole näidatud teisiti. 

4.4.4 Parkimine, liikluskorraldus. 

Parkimine on lahendatud majandushoonete ja peahoone juurdeehituse vahetus läheduses. 
Parkimine on jaotatud 4 kuni 14 kohalisse parklasse, kokku 44 sõiduauto kohta. Juurdeehituse ette 
on kavandatud 2 invaliidisõiduki parkimiskohta. Parkimiskohad (vt joonis 4, 5 ja skeem 7) 
majandushoonete ümber asfaltkattel kolmel platsil markeeritakse värviga, juurdeehituse ees oleva 
10 kohalise parkla kohad ja invakohad markeeritakse halli graniitkiviga (helehall).  

Jalakäijatele säilib pääs kõikides praegustest juurdepääsudest parki. Sõidukitele, va teenindav 
transport, suletakse kõik juurdepääsud parki. Säilib vaid majanduskompleksi juures olev sissesõit, 
millest pääseb kavandatud parklatesse. Peahoonet ja sellega seotud juurdeehitust (hotelli) teenindav 
transport ja hotellikülalisi teenindavate busside võimalik liikumissuund on näidatud skeemil 7.  

Jalgrataste parkimisstatiivid on ette nähtud juurdeehituse ette (5-10 kohta) ning taastatavasse 
ujumiskohta (5-10 kohta). 

4.4.5 Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneerimine on antud joonisel 6. Vertikaalplaneerimine on näidatud projektiga ette nähtud 
kattega teedele. Metsapargi osa sisseniidetavatele teedele vertikaallahendust teha ei ole vaja. Kuna 
pargi põhiosas on suhteliselt suur kalle lõunasse on valdav osa pargiteid lahendatud ühepoolse 
põikikaldega (2%). Peahoone ümbruse teepinnad on antud ida ja lääne suunas 1% kaldega arvestades 
ca 4-6% pikikallet lõuna suunas.  
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Skeem 7. Liikluskorraldus 

Peahoone ümbruse vertikaallahendus on orienteeruv, see antakse täpselt koos peahoone 
restaureerimisprojektiga. Samuti antakse peahoone, töölistemaja jt hoonete vundamendi 
hüdroisolatsiooni ja niiskuskaitseriba lahendus peahoone jt konkreetsete hoonete restaureerimis- või 
ümberehitusprojektidega.  

Väljakaevatav pinnas ladustada lokaalselt erinevatesse kohtadesse muru/aasa aladele puu juurte 
piirkonnast välja. Väljakaevataval pinnasel ladustada eraldi kasvumuld ning aluspinnas. Kasvumuld 
kasutada ära haljastustöödel, üle jääv täitepinnas kasutada pargi idaosas asuvate süvendite täiteks 
(mida hetkeseisus on täidetud lehtedega) või/ja ära vedada. 

Teede ehitamise eelselt kaaluda täiendavalt põhja-lõunasuunaliste jalgteede serva sajuveerennide 
rajamist. Rennid lahendada tööjoonistega. 

4.4.6 Nõuded pargiteede ehituseks / täiendavaks projekteerimiseks 

Teed tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Pinnasetööde teostamisel võtta 
aluseks MaaRYL2000 üldised ehitustööde kvaliteedinõuded. Teede katendite konstruktsioon ja 
ehitusmahud täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. Muudatused kooskõlastada projekti 
autoriga.  

Teede märkimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada joonisel 5 antud mõõtmeid. Teede sidumisel 
antud mõõted joonisel on orienteeruvad (ümardatud arvestades mõõtkava 1:500), arvestada tuleb 
konkreetsete punktide koordinaate edasisel projekteerimisel või mahamärkimisel. Projektis antud 
teede asendi tõlgendamisel tekkivate küsimustega konsulteerida projekti autoriga. 

VA. TEENINDAV 
TRANSPORT, 

KÜLALISED, 

PARKIMINE 

ÜRITUSTE AJAL 

VA. TEENINDAV 
TRANSPORT, 

VA. TEENINDAV 
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P/B 

P/B 

P 

P 

VA. TEENINDAV 
TRANSPORT, 

hotelli külaliste parkla 
täiendav parkla ainult ürituste ajal 
 
sõiduautode parkla 
 
võimalik parkimiskoht bussile 
 
võimalik trajektoor busside ja 
peahoonet teenindavate 
sõidukite (sh invasõidukid)  
liikumiseks  

P 

P 
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Graniitsõelmeteedel kasutada segu (isegi juhul, kui kasutatakse kattekihi aluskihina paesõelmeid), 
mis sisaldab 0 - fraktsiooni (0...5 mm, 0...6 mm).  Graniitsõelmekattega teed ääristamisel kasutada 
sügavimmutatud puitlauda. Puitlaud painutatakse tee kurvides sujuva kaarega. Järsematel kurvidel 
tehakse painutamisel laua väliskülge sisselõiked murdumise vältimiseks. Lõiked töödelda 
immutusvahendiga. Samuti tuleb immutusvahendiga töödelda kõik muud laua lõikekohad. Äärekiviga 
piiratavatel teepindadel kasutada etteantud suurusega äärekivi (mitte suuremat). Teede kurvikaared 
peavad olema sujuvad, mitte lahendatud murdjoonena. Äärekivide otste ja laudade otste vahel ei 
tohi olla suuremaid vahesid kui 2 mm. Laudade jätkud teha teepinnast allpool.  

100 x 100 x 100 mm graniitkivipindadel laduda kivid võrdse vahega maatriksina, kõigi ridade suund 
äärekiviga 45 kraadise nurga all19 (vt ka foto lisa 2 (keskmine hall osa)). Kivide ebaühtlusest tulenev 
laiuse kõikumine mõlemas suunas kompenseerida vuugi laiusega. Vuugi laius ei tohi ületada 2 cm. 
Sarnaselt laduda pingialused.  

Mistahes teekattesse jäävate kaevude kaante ümbrus viimistleda 100 x 100 x 100 mm graniitkivist 
kivireaga (vt skeem 7). 

Tööde teostusel lähtuda teetööde tehnilistest kirjeldustest (Tehnilised Töökirjeldused) 
(http://www.eesti.ee/portaal/this.index), Teehoiu Tehnoloogianõuetele (RTL, 26.05.2004, 65, 1088), 
Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41 (MA peadirektori 29.12.2006. a 
käskkirjaga nr 264). 

  

Skeem 7. Kaevukaante paigaldamine teekattesse. 

Puude juurte piirkonnas teha kaeved käsitsi. Juhul, kui teeküna kaevamisel satutakse juurtele, mille 
diameeter on suurem kui 6 cm, säilitada juur, ümbritseda filterkangaga ning täita juure ümbrus 
käsitsi, tihendades juure ümbruse ettevaatlikult kummaltki poolt juurt. 

Juhul, kui kaevetöödel satutakse esemetele, millel võib olla arheoloogiline väärtus, peatada tööd ja 
kutsuda kohale muinsuskaitse inspektor.    

4.5 Arhitektuursed väikevormid, rajatised 

4.5.1 Sillad 

Pirita jõe kanalil asunud kaarsilda käesoleva projektiga ette nähtud taastada ei ole. Projektiga on 
kavandatud 2 silda pargi põhiossa ja üks sild metsapargi ossa (vt joonised 4, 10). Sildade 
kujundamisel on kasutatud Ravila kaarsilla diagonaalimotiivi (vt muinsuskaitse eritingimused foto 34). 

                                                           
19

 Vt kiviladumisnäide: http://www.kivipartner.ee/Katariina-allee 

http://www.eesti.ee/portaal/this.index
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Sillad on kavandatud pikkustega 5,0 (joonis 4 pos 18) ja 9,7 m (joonis 4 pos 15, 17). Sildade käigutee 
laius on 1,4 m. 

Kummagi sillatüübi kandekonstruktsioon on puidust, kolm liimpuidust peatala on lühemal sillal 
ristlõikega 160 x 320 mm, pikemal 160 x 360 mm. Talade kinnituvad poltidega piirdepostid, 
kattelaudis kinnitatakse taladele. Piirdepostid on omavahel seotud risttaladega. Suure 
kasutuskoormuse korral võib sillalaudisele paigaldada libisemisvastase võrgu. Käsipuude detailid 
tapitakse. Posti otsa lahendus vt joonis 14 D2. 

Sillapeade moodustamiseks rajatakse mõlemale kaldale kruvivaiade grupp, millele valatakse 
monoliitne r/b sillapea. Sillapeasse paigaldatakse betoneerimise ajal poldid silla puittalade 
kinnitamiseks. Sillapeade konstruktiivne lahendus tuleb täpsustada tööjoonistega. Sillapea ümber 
tehakse maakividega kaldakindlustus. 

Ehitamise eelselt tuleb sildade pikkuse lõplikud mõõtmed ja sellest tulenevad võimalikud 
konstruktsiooni muudatused täpsustada tööjoonistega.  

4.5.2 Paviljonid 

Parki on kavandatud kolme tüüpi paviljonid (vt joonis 4 pos 9, 16, 19, 21): 

▪ rotund - kaheksanurkse põhiplaaniga lahtine paviljon (joonis 8); 
▪ nelinurkse põhiplaaniga lahtine paviljon (joonis 7); 
▪ Metsapaviljon - kaheksanurkse põhiplaaniga lahtine kooritud ümarmaterjalist paviljon (joonis 9). 

Rotundid on kavandatud pargi oletatavate kunagiste oluliste vaatepunktide markeerimiseks, 
Metsapaviljonid metsaparki jalutussihtkohtade loomiseks ning nelinurksed paviljonid tenniseplatsi 
ning supluskoha teenindamiseks. Kuna ei ole säilinud täpseid andmeid Ravila pargis olnud 
paviljonidest, siis nelinurkse põhiplaaniga paviljoni ja rotundi mahulisel lahendusel on lähtutud XIX 
sajandi stilistikast  ning Ravila mõisa peahoone verandadest, kuid detailidega on jäädud 
tagasihoidlikuks rõhutamata mõnd konkreetset ajaloolist stiili või otseselt peahoonet. Metsapaviljon 
on kujundatud romantilise rustikaalse "roikamotiiviga" ehitisena, milliseid kasutati metsaparkides ja 
pargi äärealadel sageli XIX sajandi pargikujunduses. 

Rotund (joonis 8) on lahtine, eraldi põrandata, katuseosa talastik on alt avatud. Küljepaneelid on 
kujundatud eriprofiiliga püstlaudisega, mille motiivi on kasutatud ka nelinurkse paviljoni ja puitpiirde 
(prügikonteinerite hoiukoht) lahenduses. Paviljoni ülaosa on liigendatud diagonaalmotiiviga 
paneelidega, et lahendust paremini siduda sildade jt puitrajatistega. Üks rotundidest asub kaartiigi 
keskel (joonis 4, pos 16) ja teine läänepoolsel keldrimäel (joonis 4, pos 9). Kuna mõlema asukoha 
muldkehad on ajaloolised, tuleb kaevetööde eelselt teha arheoloogiline uuring (vt täpsemalt ptk 5). 
Puitdetailide värvus on ette nähtud valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, 
must), muud metalldetailid tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. 

Nelinurkse põhiplaaniga paviljonid (joonis 7) on kavandatud tenniseväljaku juurde ja supluskoha 
juurde. Viimane on supluskohale lähenevalt teelt avanevas vaates fookuseks. Paviljon on lahendatud 
rotundiga sarnaste elementidega: poolavatud, vertikaalse laudisega külgkilbid, sarnased talade otsad 
jm). Üldmahul on lähtutud mõnevõrra Luke mõisapargis rekonstrueeritud Šveitsi stiilis 
pargipaviljonist, kuid loobutud on iseloomulikust dekoorist, vähendatud on mõõtmeid, langetatud 
sokkel jms. Postide kapiteelid on lahendatud stiliseeritud toskaana orderi elementidega. Puitdetailide 
värvus on ette nähtud valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud 
metalldetailid tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. 

Metsapaviljon (joonis 9) on lahendatud kooritud erimõõdulisest ümarmaterjalist lahtise paviljonina. 
Külgkilpide lahendusel on kasutatud diagonaali motiivi, üldproportsioonidel lähtutakse 
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eelpoolkirjeldatud rotundist. Metsapaviljoni ei värvita, puitdetailidel kasutatakse värvitut 
immutusmaterjali. 

Paviljonide rajamisel lähtuda ptk 4.5.15. esitatud nõuetest. Paviljonide konstruktsioon täpsustada 
tööjoonistega.  

4.5.3 Varisein 

Variseinad on ette nähtud garaaži otsaseina varjamiseks vaates peahoone poolt ja küttetorustiku 
varjamiseks garaaži ja kasvuhoone vahelisel alal. Variseinte lahendus on antud joonisel 11. Varisein 
on lahendatud lihtsa puidust tapitud sõrestikuna. Variseina postid ja sõrestik on lahendatud sarnases 
võtmes paviljonidega. Sõrestiku ülaosa on kujundatud diagonaalmotiiviga. Variseina materjali 
viimistlus on sarnane teiste puitkonstruktsioonidega. Puitdetailide värvus on ette nähtud valge 
(kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud metalldetailid tsingitud või 
korrosioonikindel silmapaistmatu värv. 

Sõrestik ankurdatakse maasse betoonalustele ning kinnitatakse seinale metallklambritega. Seina ja 
sõrestiku vahele peab jääma min 150 mm õhuvahe. 12 m varisein kinnitatakse põhjanurgast 
klambriga kasvuhoone seina külge või tugevdatakse diagonaaltoega, lõunaosas ja keskosas 
tugevdatakse diagonaaltoega (joonis 11). 

4.5.4 Terrassid ja platvormid 

Tellija soovil on töölistemaja kõrval olevale pinnasekuhjatisele (peale 1905. a põlemist jäänud 
pinnasesse maetud vare ja ehituspraht) projekteeritud puitterrass (vt joonis 12). Terrassi plaanitakse 
kasutada hotelliga seotud kõrvaltegevusteks (välikohvik, käsitöömüük jms). 

Terrass on lahendatud sarnaselt sildadega: kasutatud on sillakäsipuudega sarnast lahendust ja 
laudist. Terrassi küljed kaetakse 5...10 mm õhuvahega püstlaudisega. Puitdetailide värvus on ette 
nähtud valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud metalldetailid 
tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. 

Terrass on kavandatud olemasoleva maapinna peale, pinna kõrgusi ei muudeta. Olemasolevas 
muldkehas teha vaid need kaevetööd, mis on vajalikud terrassi talastiku vundamendi jaoks, 
muldkeha pealispinda eraldi profileerida ei ole vajalik. 

Olemasolev raudbetoonpaneel pargi keskosas, mis on jäänud ajast, mil seda kohta kasutati 
jaanituleplatsina on ette nähtud süvistada pinnasesse ja katta laudisega (joonised 5, 19 H-H). Nii tekib 
maapinnal olev puitplatvorm, mis ei sega pargivaateid, kuid mis on kasutatav ürituste korraldamisel 
(vt täpsemalt ptk 4.6.3).  

4.5.5 Kiviaed, vared, kasvuhoone müür, väravapostid 

Pargi idaservas olev kiviaed (vt ka joonis 3) on ette nähtud pinnasest välja puhastada ja üles laduda 
väljakaevatavast kivimaterjalist. Aed laduda nn klassikalise kiviaiana, trapetsikujulise ristlõikega, 
külgede tagasiastega ca 20%, kõrgusega 80...100 cm. Puude lähiümbruses (tüvest kuni 5 m) kaevata 
kivid pinnasest välja käsitsi. Kiviaia trajektoorile jäävad puud diameetriga alla 20 cm on soovitav 
eemaldada (vt ka joonised 2-1 ja 2-2), jämedamad puud võib laduda aia sisse. 

Esiväljakul asunud hoonete varesid pinnasest välja ei puhastata, vaid säilitatakse olemasolevas 
seisundis. Müüridelt eemaldada lehtpuude uuendus, mille diameeter on peenem kui 10 cm. 

Kasvuhoone säilinud piirdemüür on ette nähtud esimeses faasis (enne kasvuhoone taastamist) 
konserveerida. Müüri vuugid ja sokliosa tuleb puhastada pinnasest jm prahist, sorteerida välja 
müüridest irdunud kivid, puhastada orgaanilisest materjalist vuugid. Peale müüride väljapuhastamist 
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tuleb hinnata müüride ehituslik seisukord ja valida täpne konserveerimistehnoloogia. Müüri ei tohi 
välja puhastada juhul, kui sellele ei järgne kohene konserveerimistegevus. Müüri konserveerimisel ja 
taastamisel tuleb kasutada kohapeal olemasolevaid müürist irdunud kive, puuduvate asendamisel 
kasutada olemasolevaga samasugust materjali. 

Esiväljaku põhjaservas asuvad väravapostid on ette nähtud restaureerida. Enne restaureerimistöid 
tuleb hinnata postide tehniline seisund ja määrata autentsed detailid. Probleem on selles, et kohalike 
elanike mälestuste kohaselt remonditi poste peale II ilmasõda kättejuhtunud materjalidega. 
Oletatavasti on säilinud postide autentsed osised vaid postide alaosas (foto 4). 

 

Foto 4. Esiväljaku väravapostid (foto Sulev Nurme). 

4.5.6 Supluskoht 

Supluskoht on projekteeritud taastatavana endisaegsele asukohale Pirita jõe lookel (vt joonised 4, 
15). Supluskoha tehniline lahendus on antud eraldi projektiga (käesoleva projekti osa B). Supluskoha 
kujundus  jälgib olemasolevat kaldajoont. Kaarekujuline lahendus toetab võimalust paigaldada 
jõekääru keskele ajutine ujuv lava, mida saab kaldal ringpingilt jälgida. 

Supluskoha taastamiseks tuleb puhastada mudastunud jõekäär. Kallas profileeritakse 
nõuetekohaselt20  ja kaetakse liivaga. Kaldajoonele on ette nähtud puitpinkidega puitplatvorm (joonis 
15). Puitplatvormi lõunaotsa juurde on kavandatud paviljon (joonised 4, 7) ja jalgrattahoidja. 
Platvormi põhjaotsa lähedale on plaanitud riietuskabiin (joonis 16). Riietuskabiin on lahendatud 
paviljoniga samas võtmes, kabiin viimistleda sarnaselt paviljoniga. 

                                                           
20 Ravila mõisapargi rekonstrueerimisprojekt. Osa 2. Tiikide ja supluskoha rekonstrueerimine ning sajuveesüsteemi rajamine. Koostaja 
Veeprojekt OÜ, töö nr 26-14. 
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4.5.7 Tenniseväljak 

Tenniseväljak taastatakse vanale asukohale (joonised 4, 5, 18). Plats rajatakse hobiplatsile sobivate 
mõõtmetega (16 x 34 m). Platsi katteks purustatud punase tellise puru või graniitsõelmed. Plats 
ümbritsetakse 3,0 m kõrguse metallvõrkpiirdega. Kuna looduslik kalle ei võimalda platsile anda 
nõuetekohast 0,5% kallet ning et vältida maapinna täitmist, piiratakse plats lihtsa betoonist 
tugimüüriga, mis põhjaküljes on maapinnaga tasa ning lõunaküljes ca 40 cm kõrgune. Piirdepostid 
paigaldatakse tugimüüri sisse. Piirdepostide värvus on must, võrkpiire - tsingitud.  

Platsi lääneküljele on ette nähtud paviljon (joonis 7; vt täpsemalt ptk 4.5.2.). 

4.5.8 Prügikonteinerite koht, komposteerimisplats 

Prügikonteinerite hoiukoht on ette nähtud katlamaja taha, parkla serva (joonis 14). Et plats ei häiriks 
pargiteel liikujaid on see ette nähtud piirata madala puitpiirdega, mille kujundus lähtub teiste 
projekteeritud pargielementide kujundusest (sarnane värvus, diagonaalimotiiv, sarnane laudis, 
sarnased postid jm). Platsi suurus on 4,1 x 5,1 m, mis mahutab kaks 2,5 m³ suurust konteinerit või 
neli 1 m³ konteinerit. 

Garaažist edelasse on projekteeritud puulehtede komposteerimise plats suurusega 22 x 20 m. Platsi 
eraldi piirdega ei piirata. Plats ja sellele viiv tee rajatakse tugevdatud muruna (joonis 20 J-J). Platsi 
kasutamise eelduseks on, et komposteerunud materjal veetakse platsilt regulaarselt ära. 

4.5.9 Pargimööbel 

Parki on ette nähtud kolme tüüpi pinke. Pargi põhiosas ja juurdeehituse ümbrusse on kavandatud 
firma Lappset pink "Paus" (vt joonis 4 ja lisa 1 pink tüüp A). Pingi metallosa värvus valida must, 
puiduosa värvus kreemjas valge (RAL 9001). Metsapargi ossa ja mänguväljakule on kavandatud firma 
Lappaset seljatoeta pink "Scandinavia" (vt joonis 4 ja lisa 1 pink tüüp B). Pingi metallosa värvus valida 
must, puiduosa värvus - naturaalne puit või peitsitud "tamm". Mõlemad pingitüübid ankurdatakse 
maasse vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Kasutada võib ka teiste tootjate sarnase tarindusega 
pinke. 

Kolmas tüüp pinke on ette nähtud tagaväljakule. Pinkide kujundus lähtub üldjoontes tagaväljakul XIX 
- XX sajandivahetusel asunud pinkidest (foto 5, skeem 8). Pingid valmistada tellimustööna. Pinkide 
puitosad tapitakse, jalgade, seljatoe, käsipuude jm välisnurgad ümardatakse (R 2 mm). Pingi 
orienteeruvad baasmõõtmed: 

▪ laius 1,6...1,8 m 

▪ isteosa kõrgus 0,45...0,48 mm, isteosa kalle 2° 
▪ isteosa laius 0,55...0,6 m 
▪ seljatoe kõrgus servadel 0,65...0,7 m, keskel 0,78...0,85 m 
▪ käsitoe kõrgus isteosast 0,28...0,33 m. 
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Foto 5. Ravila pargi originaalpink. Väljavõte fotost 3. 

Jalgade, tugivööde ja käetugede valmistamiseks kasutada mitte üle 80x80 mm puitu, seljatoe ja 
esikülje nikerdatud raami paksus mitte üle 60 mm. Pinkide tellimisel kooskõlastada enne pinkide 
valmistamist tootjapoolne kavand projekti autoriga. 

Pinkide värvus sarnane teiste puittarinditega - valge RAL 9001. Pinke ei ankurdata. 

 

Skeem 8. Eritellimusel valmistatava tagaväljaku pingi võimalik kujundus. 

Pingialustele paigaldatavate pinkide ankurdamisel maapinda lähtuda alljärgnevast skeemist (skeem 
9). Pingialuse orienteeruv pikkus = pingi pikkus + 30 cm, maksimaalne pikkus 2,0 m. Pingialuse laius 
1,0 m. Pingialus tehakse piirneva teega sama kattekonstruktsiooni ning ääristusega. 

 

Skeem 9. Pingi asend alusel.  

Peahoone ette ja kõrvale (joonis 4) on kavandatud teisaldatavad lillekastid. Lillekastidena kasutada 
400...600 x 400...600 x 400...600 mm puitkaste. Lillekastide kujundusel või valikul lähtuda muudest 
projekteeritud puittarinditest (vt soovitav näidis skeem 10). Kasti detailid tappida, kasti põranda ja 
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maapinna vahele peab jääma min 50 mm õhuvahe. Lillekastide värvus valida toon-toonis teiste 
projekteeritud puittarinditega (valge-kreemjas RAL 9001). Kastidesse istutatavad taimed istutada 
eraldi konteineritesse, mis võimaldab kastide sisu kiiresti ja mugavalt vahetada. 

 

Skeem 10. Puidust lillekasti näidis
21

 

Lillekastides  kasutada kasvuhoonetaimi (agaavid, havisabad, tsitruselised jm), kääbusõunapuid või 
kõrgeid suvikuid (nt riitsinus, kombineerituna ripplobeelia või muu sarnase taimega).  

Parki on kavandatud kaks jalgrattahoidjat (vt joonis 4, lisa 1). Jalgrattahoidja tüüp firma Lappset  
"Ströget". Hoidja peab võimaldama esiratta lukustamise hoidja külge. Jalgrattahoidja ankurdatakse 
maasse vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Hoidja värvus - must. Ühe hoidja soovitav mahutavus 
4...6 jalgratast. Kasutada võib ka teiste tootjate sarnaseid tooteid. 

Statsionaarsed prügiurnid on vajalik paigutada ujumiskoha, lastemänguväljaku, võimlemisplatside, ja 
tenniseplatsi juurde (joonis 4). Prügiurnid (lisa 1) on paigutatud  pinkidest eemale, kuid jalakäijatele 
kergesti leitavatele kohtadele, eemale vaadetest. Kasutada maasse ankurdatavat ja pealt kaetud 
metallämbriga urni (Lappset "Park"). Metallosa värvus valida tumeroheline must, puiduosa värvus 
sarnaselt pingile tüüp B: naturaalne puit või peitsitud "tamm". Prügiurnide projektikohast arvu võib 
vähendada. 

Pargiteede sulgemiseks on ette nähtud ketiga suletavad väikesemõõdulised metallpollarid (vt lisa 1). 
Pollarid paigaldatakse parki suunduvate teede otstesse sõidukite liikumise piiramiseks (vt joonis 4). 
Pollarite kujundus valitakse samas vormikõnes valgustimastide, prügiurnipostide ja 
jalgrattahoidjatega. Värvus must (RAL 9005). 

4.5.10 Skulptuurid, vaasid, esiväljaku graniitpostid 

Tagaväljakul on säilinud skulptuuri (naisfiguur) asukoht. Olemasolevale asukohale võib skulptuuri 
ajaloolistele fotodele tuginedes taastada (vt nt foto 6). Skulptuur tellida autorilt, skulptuuri 

                                                           
21  Vt ka http://estquality.ee/leiunurk 

posti otsad viimistletud sarnaselt joonis 14 D2 

tapitud raam 

tapitud sõrestik 
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materjalivalikul eelistada valgetoonilist kivimaterjali, postament võib olla sarnane lillepeenra vaasil 
kasutatud postamendiga. 

Vaas ja sellega seotud postament on kavandatud tagaväljaku peenra keskele (vt fotod ja tekst ptk 
4.3.3; joonis 13). Kuna ka peahoone tagatrepp ja Vaasid ja postamendid tellida skulptorilt (täpsemalt 
vt ptk 4.3.3.)  

Esiväljaku graniitpostid säilitada olemasolevatel asukohtadel. 

 

Foto 6. Vaade tagaväljakule oletatavasti 1910-tel. Esiplaanil skulptuur.
22

 

4.5.11 Terviserada ja "jõujaamad" 

Metsaparki läbiv perimetraalne rada (vt joonised 4, 5, 20; skeemid 6, 11) võimaldab 
tervisesportijatele ligikaudu 1,5 km pikkuse marsruudi, kuid arvestades skeemil  11 näidatud 
võimalusi on võimalik kombineerida erineva pikkusega marsruute kuni 6 km ulatuses.  

Metsapargis kulgev rada on kasutatav nii jalutamiseks kui sportimiseks. Rajale ei nähta ette 
spetsiaalset katet, rada niidetakse alustaimestikku ning liigniisked kohad kindlustatakse purustatud 
kruusaga.  

Raja äärde on projekteeritud 6 võimlemisala (joonised 4, 5), nn "jõujaamad", kus on võimalik peatuda 
ja teha võimlemis- või jõuharjutusi. Võimlemisala suurus on 5 x 5 m, ala suurust võib konkreetses 
kohas vähendada. Võimlemisalale võib paigutada kui 4 võimlemisvahendit. Alale ei ole ette nähtud 
spetsiaalset katet, kuid intensiivse kasutuse korral mudastumise vältimiseks on soovitav alad katta 20 
cm paksuse purustatud okaspuukoorepuruga. Võimlemisvahendite paigutuse näiteid on antud 
skeemil 12.  

                                                           
22 Ravila mõis (Meeks), härrastemaja aia poolt. Kose khk. Eesti Rahva Muuseum; ERM Fk 887:668 
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Skeem 11. Terviserajad. Sinisega on tähistatud nn "jõujaamadega" valdavalt metsaradade osa, punasega 

pargiteed, mida on võimalik kasutada terviserajale pääsuks ning erineva pikkusega jalutus- või 

jooksumarsruutide valikuks. Musta punktiiriga on tähistatud võimaliku seiklusraja piirkond, mustade 

nooltega pääsud pargiga piirnevatele aladele, mida saab soovi korral tervisesordiks kasutada.  
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Skeem 12. "Jõujaamad" - võimlemisplatsi 

komplekteerimise näidiseid. A - 4 

vahendiga plats; B - 3 vahendiga plats; C - 

2 vahendiga plats 

Skeemil on kasutatud firma Lappset 

täiskasvanute välivõimlemisvahendeid. 

A 

B 

C 
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Skeemil 12 on antud näited pärinevad firma Lappset tootevalikust23. Skeemil kajastuv on illustratiivse 
iseloomuga ja ei kajasta kindlasti kõiki võimalusi. Kasutada võib mistahes tootja sobivaid tooteid, 
toodete disain ja värvivalik peab olema tagasihoidlik (metallosa soovitavad värvid hallid või rohelised 
toonid, puitosad immutatud toonimata puit) ja parki stiililiselt sobiv.  Käesoleva projektiga ei anta 
ette täpset võimlemisvahendite valikut - see tuleb paika panna koostöös tervisespordi asjatundjaga. 
Koos toodete paigaldamisega tuleb platsidele panna ka kasutamisjuhendid, et inimesed teaks, kuidas 
vastavat vahendit kasutada. 

Terviseraja võimlemisplatsid on vajalikud pargi kasutamise eesmärke arvestades, kuid nende 
rajamine ei ole esimene prioriteet ning seda võib välja ehitada eraldiseisvalt peale ajaloolise osa 
taastamistöid ja etapiviisiliselt. 

4.5.12 Laste mänguväljak 

Mänguväljak (joonis 17) on kavandatud pargiala lääneserva. Mänguväljak on projekteeritud tellija 
soovil ning selle vajadus on tingitud hoonekompleksi tulevase kasutusega seoses ööbimis- ja ürituste 
korraldamise kohana. Mänguväljak on samuti kasutamiseks kohalikele lastele. Asukoht on valitud 
selliselt, et see häiriks ülejäänud pargiruumi vaateliselt vähem ja selle rajamine ei too kaasa 
väärtuslike puude mahavõtmist. Kuna mänguväljakust kagusse jääv krunt on räämas, siis 
mänguväljaku rajamisega loodavad põõsaistutused tekitavad ka visuaalse puhvri. Maa-ala on hetkel 
kasutuseta ja sellesse piirkonda on ladustatud lehti (2014 kevade seisuga). Mänguväljaku 
üldkujundus on võimalikult rahulik. Kasutatud on tumedamatoonilist turvakatet (roheline) ning 
loomuliku puidu värvi mänguvahendeid. Mänguväljak ekraniseeritakse pargist põõsaistutustega.  

Mänguväljak on mõeldud lastele vanuses 5-14 a. Plaanitud põhivahenditeks on erinevad kiiged, 
ronila ja universaalväljak (joonis 17). Mänguväljaku katteks on kohalevalatav turvakate (joonised 5, 
18; I-I), turvakattematerjali põhitooniks valida keskmist tooni roheline. Turvakattega ala piiratakse 
sõelmeteedega sarnaselt laudäärisega. 

Mänguväljak on vajalik pargi kasutamise eesmärke arvestades, kuid selle rajamine ei ole esimene 
prioriteet ning seda võib välja ehitada peale ajaloolise osa taastamistöid ja etapiviisiliselt. 

4.5.13 Valgustus ja elektrivarustus 

Pargi valgustuse kontseptsiooni kohaselt valgustatakse pargi põhiosa teed (skeem 6 (A)) kuni 4,5 m 
kõrguste pargivalgustitega. Valgusti kupli tüübina kasutatakse LED põhist stiliseeritud lihtsat 4-6 
tahulist laternat. Valgustite minimaalne vahe 25 m. Soovitav valguse toon on kollane (2700-3300 K). 
Pargi valgustus ja elektrivarustus lahendatakse eraldi projektiga. 

Alajaama kõrval olev Elektrilevi OÜ 10 kV õhuliini posti ümberpaigutamise või eelmisest postist 
maakaablisse viimise projekt tellida Elektrilevi OÜ-lt. Parkla saab ehitada peale posti ümbertõstmist 
või õhuliini maakaablisse viimist. 

4.5.14 Kujunduskeel, nõuded arhitektuursete väikevormide ehituseks ja täiendavaks 
projekteerimiseks 

Väikevormide kujundusel ei ole lähtutud konkreetsest ajastust või stiilist. Motiivina on kasutatud 
Ravila pargis asunud kaarsilla diagonaali-motiivi, paviljonidel, riietuskabiinil ja sildadel ka Šveitsi stiili 
elemente. Vaasi, vaasi postamendi ja pingi (ka skulptuuri) tellimisel lähtuda lisaks käesolevas 
projektis ette antud lahendusest ajaloolistest fotodest.  

Enamus kavandatud ehitisi on lihtsad puitkonstruktsioonid. Nende rajamisel tuleb lähtuda 
alljärgnevalt kirjeldatud põhimõtetest: 
                                                           
23

 http://www.lappset.com/global/en/Products/Product_search/Product_search_list.iw3?categories=S0102 
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▪ kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast ja kehtivatest 
ehitusnormidest; 

▪ värvigamma valikul lähtuda etteantud värvustest ja restaureeritavast peahoonest, sildade, 
paviljonide ja pargimööbli heledamad osad värvida kreemjas-valge tooniga (RAL 9001) 
ilmastikukindla värviga; 

▪ nähtavate metalldetailidena kasutada asjatuomase stiiliga sobivat lihtsamajoonelist sepist, 
soovitav värvus, must; 

▪ mittenähtavate metalldetailidena kasutada tsingitud detaile; 
▪ enamusel puittarinditel kasutada saematerjali, pinnatöötlus käsihöövel + käsilihv, sillatalad on 

ette nähtud liimpuidust, metsapaviljoni puitdetailid kooritud okaspuu ümarmaterjalist; 
▪ maapinnaga kokkupuutuvates ja suurema niiskuskoormusega konstruktsioonides kasutada A 

klassile vastavat immutatud puitu, muudel detailidel AB klassile vastavat immutatud puitu; 
katusealustel konstruktsioonidel maapinnaga mittekokkupuutuvates osades võib kasutada ka 
immutamata puitu; 

▪ puitdetailide liitmistel kasutada tappliiteid, nähtavate detailide ühendamisel mitte kasutada 
puidukruve (kui teisiti ei saa, tuleb kruvipead süvistada ja katta muu pinnaga samas pinnas 
korgiga (punniga), metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita; 

▪ katusematerjalina kasutada käsivaltsitud tsingitud raudplekki, va Metsapaviljon; 
▪ vaasid, postamendid tellida skulptorilt, materjalina võib kasutada betooni või looduskivi; 
▪ pargimööbel valida lisas 1 esitatud näidiste järgi, kasutada võib näidetena antud toodete asemel 

ka teiste tootjate sarnaseid tooteid (valik konsulteerida projekti autoriga). 
 
Muudatused arhitektuursete väikevormide kujunduses ja konstruktsioonis konsulteerida ja 
kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. Valik projekteeritud arhitektuursete väikevormide 
visualiseeringuid on esitatud joonisel 22. 
 

4.6 Ajutiste rajatiste asukohad, võimalikud ehitusalad 

4.6.1 Suvekohvik, lava 

Omanike soovil on näidatud endisaegse aida asukohal orienteeruv ala hooajaliselt toimiva ajutise 
suvekohviku püstitamiseks. Kohviku toimimiseks on võimalik alale paigaldada ajutine teisaldatav 
puitplatvorm ning sellele teisaldatavad päikese/vihmavarjud. Kohviku ala jääb puude vahele ning ei 
häiri vaadetes esiväljakul (vt ka joonis 4). Suvekohviku tarindid võib paigaldada mitte enne 01. juunit 
ning tuleb eemaldada ja ladustada hiljemalt septembri lõpuks. Suvekohviku tarindite lahendus ei ole 
käesoleva projekti osa.  

Kuna tagaväljakul korraldatakse etendusi ja kontserte, siis on näidatud võimalik ala ajutise lavaehitise 
jaoks (joonis 4). Lava võib püstitada vahetult konkreetse ürituse eel ning eemaldada peale ürituse 
toimumist. Juhul, kui lavaesise ja ümbruse alal tekivad murukahjustused, tuleb jätta ürituste vahelise 
perioodi pikkuseks vähemalt 2 nädalat, et murutaimed saaksid taastuda. 

4.6.2 Kasvuhoone 

Praeguses seisus on säilinud endisaegsest kasvuhoonest vaid keskosa, klaasitud tiibehitised on 
hävinenud. Säilinud on osaliselt idapoolse tiibehitise põhjaseina müür ja osaliselt ka vundament. 
Idapoolne tiibehitis on seetõttu võimalik taastada endises mahus.  Kasvuhoone täpne lahendus tuleb 
anda edasise projekteerimise käigus. 

4.6.3 Seikluspark 

Projektala lõunaossa, metsapargi osasse on näidatud võimalik ala tulevase seikluspargi rajamiseks. 
Valitud ala puistu on tihe, sinna ei ulatu vaated Pirita jõe orust, plaanitud ujumiskohast ega pargi 
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põhiosast. Seikluspargi vajadus, atraktsioonid, kujundus ja suurus tuleb paika panna edasise analüüsi 
ning projekteerimise käigus. 

4.6.4 Jaanituleplats 

Praegune jaanituleplats peahoone taga on ette nähtud likvideerida ning viia tagasi traditsioonilisele 
kohale pargi lõunaosas. Kuigi jaanituleplats ei kuulu olemuslikult pargi algkujundusse, on projektis 
näidatud kohal jaanitulesid peetud 1940-test alates. Jaanituleplats ei eelda erirajatisi, võimaliku lava 
saab ümber kujundada olemasolevast r/b paneelist, mida ka lavana kasutati (vt täpsemalt ptk 4.5.4.).  
Jaanituleplatsi kasutamisel tuleb arvestada sellega, et põletatud materjali jäägid tuleb eemaldada 
võimalikult kiiresti peale tule tegemist. Lõkkease pargi on mõnes mõttes ka vajalik pargis 
paratamatult tekkiva oksarisu jm puitmaterjali, mida ei saa komposteerida, põletamiseks. 

4.7 Veekogud, kuivendus 

Ravila pargi tiigid ja tiikidevaheline ühenduskraav kui ühed olulisemad endise pargikujunduse 
kandjad on ette nähtud restaureerida. Valdavalt tähendab see põhja puhastamist, erodeerunud 
kaldajoone ning ülevoolude korrastamist. Tiikide, tiikide ühenduskraavi ja pargiala kuivendus ning 
supluskoht on lahendatud eraldi projektiga. 

5 Järelvalve 
5.1 Arheoloogilise järelvalve või/ja eeluuringute vajadus 

Mullatööde alustamisel on vajalik teostada arheoloogilised eeluuringud järgnevate objektide töödega 
seoses: 

▪ pargi keskosas olevale keldrimäele rotundi ehitamisega seotud mullatööd; 
▪ töölistemaja terrassi ehitamisel; 
▪ Tissimägedega seotud haljastustööd; 
▪ tiikide taastamisega seotud mullatööd; 
▪ tagaväljaku peenra taastamisega seotud mullatööd; 
▪ esiväljakuga seotud mullatööd. 

Olulisem on seejuures on teha vajadusel eeluuringud keldrimäel, mille kehand võib olla sellel kohal 
juba enne pargi rajamise aega. Sellele võib viidata märge rootsiaegsel kaardil (vt täpsemalt 
muinsuskaitse eritingimused, skeemid 6, 7). Ilmselgelt on praegune küngas kujundatud koos pargiga 
pigem kui iseloomulik inglise stiilile omane pargielement - künkas asub kelder on oluliselt väiksem 
muldkehast. Oluline on järelvalve ka tagaväljaku mullatöödel, kus tuleks tähelepanu pöörata 
võimalike peenra ehituslike elementide (postament, vaas) või skulptuuri tükkide olemasolule tiigis või 
pinnases. Samuti tuleb uurida ovaaltiigi ning  tiikidevahelise ühenduskraavi vahel väidetavalt olnud 
kivitruubi olemasolu ja seisundit, et saaks selle võimalusel taastada.  

5.2 Muinsuskaitse järelvalve 

Ehitustöödel tuleb tagada Muinsuskaitse järelevalve ehitustööde ajal vastavalt vajadusele, kuid  
minimaalselt kahenädalase intervalliga alljärgnevatel juhtudel: 

▪ raiete ettemärkimiseks ja peale raiete teostamist 
▪ peale puude võrahoolduse teostamist 
▪ peale istutatava taimmaterjali asukohtade ja ehitatavate objektide mahamärkimist 
▪ istutatava taimmaterjali ülevaatamiseks enne istutamist 
▪ peale teekoridori mahamärkimist faasis, mis võimaldab otsustada kurvide ja ristumisraadiuste 

projektikohasuse üle 
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▪ peale teeküna rajamist ja teekatte paigaldamise alustamist ulatuses, mis annab ülevaate katendi 
ehituskvaliteedist, laotise võimalikust mustrist, tee ääristuse lahendusest 

▪ peale kaablite ja torustike asukohtade mahamärkimist (enne kaevikute kaevamist) 
▪ iga uue ehitusetapi alustamisel. 

Soovitavalt kutsuda kokku tööde avamiskomisjon, mille koosseisu kuulub mälestise omanik või 
valdaja, ehitustööde vastutav teostaja, muinsuskaitse järelevalve teostaja, Muinsuskaitseameti 
esindaja ja Keskkonnaameti esindaja. Soovitatav on tagada ka eraldi ehitusobjekti omaniku- ja 
autorijärelevalve ja/või siduda see muinsuskaitselise järelevalvega. 

Käesoleva projekti tõlgendamisel ja selle rakendamisel tekkivate küsimuste ning muutmisvajaduse 
korral tuleb konsulteerida projekti koostajaga. Projektimuudatused tuleb kooskõlastada projekti 
koostajaga, Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

6 Tööde mahud 
6.1 Tööde mahtude koondtabel 

Ehitaja on kohustatud mahud kontrollima enne pakkumise tegemist kohapeal. Küsimuste tekkimisel 

konsulteerida projekti autoriga. 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

I Lammutatavad objektid 
  1. Lammutatavad/ likvideeritavad objektid 
  1.1. Üles võtta olemasolevat asfaltkattega teed m2 3066 

1.2. Likvideerida elektri. ja valgustusposte tk 14 

1.3. Likvideerida pesukuivatusraam (ca 5 x 10 m) tk 1 

1.4. Likvideerida amortiseerunud võrkaeda jm 121 

1.5. Likvideerida metallist pargisild (ca 1 x 2,5 m) tk 1 

    II Raied ja ühekordsed puistu hooldustööd 
  2.  Raied ja ühekordsed puistu hooldustööd 
  2.1. Võsa eemaldamine, põõsamassiivide piiramine (joonised 2, 4) ha 2,5 

2.2. Lamapuidu koristus,  tuulemurru eemaldamine ha 2,8 

2.3. Ülepinnaline hooldusraie puistuosas ha 4,75 

2.4. Pargiosa hooldusraie tk 214 

2.5. Pargiosa kujundusraie (perspektiivne raie) tk 49 

2.6. Kuivanud harude raie tk 12 

2.7. 
Juurevõsu, võsa ja loodusliku uuenduse eemaldamine vanade puude võrade 
alt tk 45 

2.8. Toestamist vajavad puud/toestamine tk 2 

2.9. Põhi- ja kõrvalokste lõikus kogu võras tk 30 

2.10. Kõrvalokste lõikus võra ala- ja keskosas tk 92 

2.11. Põhiokste ja ladvaosa okste lõikus  tk 238 

2.12. Põõsaste noorenduslõikus* tk 4 

2.13. Põõsaste võrakujunduslõikus* tk 15 

2.14. Freesida kände kokku tk 255 

2.15.  Kändude freesimisega seoses vajalikke muruparandusi m2 573,8 

2.16. Kasvumulla vajadus seoses muruparandustega m3 114,8 

* põõsaste lõikusmahud täpsustada kohapeal 
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    III Ehitatavad / taastatavad objektid 
  2. Teed 
  3.1. Pinnaseteede/sisseniidetavate teede koridori puhastamine m2 18880 

3.2. Pinnaseteede esmane sisseniitmine, trajektoori ettevalmistamine m2 1693 

3.3. 
Kruusaga tugevdatav osa  (arvestuslikult 20 cm purustatud kruusa) 
pinnaseteedel (orienteeruv) m2 388 

3.4. Ehitada graniitsõelmekattega sõidetavaid teid m2 2181 

3.5. Ehitada graniitsõelmekattega kõnniteid m2 2288 

3.6. Paigaldada immutatud puitlaudäärist jm 3353 

3.7. Paigaldada betoonäärekivi (lisa 2) jm 904 

3.8. Paigaldada olemasolevale alusele uus asfaltkate m2 1087 

3.9. Rajada uut asfaltkattega teed m2 485 

3.10. Rajada 100 x 100 x 100 mm graniitkivikattega teed m2 1672,5 

3.11. Rajada laudkattega teepinda (ujumiskohas) m2 107,5 

3.12. Rajada tugevdatud murupinda (komposteerimisplats koos sissesõiduteega) m2 741 

3.13. Paigaldada turvakatet lastemänguväljakule m2 434,5 

3.14. Rajada punase tellise puru kattega tenniseplats m2 544 

3.15.  Ette valmistada ja katta koorepuruga (kuni 20 cm) võimlemisplatse (5 x 5 m) tk/m2 6/150 

3.16. 
Teha teede rajamisest tingitud muruparandusi (ca 2,5 m laiune ala tee 
servast) m2 5613 

3.17. Teede rajamisega välja kaevatava kasvupinnase maht (orienteeruv) m3 1107,2 

3.18. Teede rajamisega välja kaevatava täitepinnase maht (orienteeruv) m3 2823,5 

3.19. Kasvumulla vajadus teede ehitusega seotud muruparanduste tegemiseks m3 842 

    4.  Haljastus 
  4.1. Ette valmistada tarbeaia istutusala m2 546 

4.2. Ette valmistada tagaväljaku peenra alus m2 38,5 

4.3. Tagaväljaku peenra täitepinnast m3 5,1 

4.4. Tagaväljaku  peenra kasvumulda m3 7,7 

4.5. Istutada põõsaid tk 368 

4.6. Istutada ronitaimi tk 54 

4.7. Istutada mullapalliga puid tk 112 

4.8. Toestada mullapalliga puid (lehtpuud, lehised) tk 40 

4.9. Multšida istikute aluseid kokku m2 275 

4.10. Multšimiseks okaspuukoorepuru (soovitav fr 20...40 mm) m3 55 

4.11. Istutada suvelilli tagaväljaku peenrasse tk 872 

4.12. Istutada suvelilli esiväljaku konteineritesse tk 240 

    5.  Pargimööbel 
  5.1. Paigaldada pargipinke tüüp A (Lappset "Paus"; lisa 1) tk 20 

5.2. Paigaldada pargipinke tüüp B (Lappset "Scandinavia"; lisa 1) tk 10 

5.3. Paigaldada eritellimusel Ravila pargi originaalpingile sarnaseid pargipinke  tk 16 

5.4. Paigaldada lipuvardaid (kõrgus kuni 6 m, värvus valge) tk 3 

5.5. Paigaldada jalgrattahoidjaid (Lappset "Ströget" NF9002; lisa 1) tk 2 

5.6. Paigaldada teisaldatavaid lillekaste tk 23 

5.7. Paigaldada teedele ketttõkiseid (RF R-7539; lisa 1) tk 6 

5.8. Paigaldada prügiurne (Lappset "Park"; lisa 1) tk 14 
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    6. Rajatised ja arhitektuursed väikevormid (mahud täpsustada tööjoonistega) 
  6.1. Paviljon (joonis 7) tk 2 

6.2. Rotund (joonis 8) tk 2 

6.3. Metsapaviljon (joonis 9) tk 2 

6.4. Pargisild 9,7 m (joonis 10) tk 2 

6.5. Pargisild 5,0 m (joonis 10) tk 1 

6.6. Terrass (joonis 12) m2 124 

6.7. Ujumiskoha statsionaarne pink (joonis 15), kogupikkus (4 osa) jm 45,8 

6.8. Riietuskabiin (joonis 16) tk 1 

6.9. Varisein (joonis 11) pikkusega jm 8,5 

6.10. Prügikonteinerite hoiukoht (joonis 14), piirde kogupikkus jm 18,4 

    7.  Restaureeritavad rajatised 
  7.1. Restaureerida väravapostid tk 2 

7.2. Välja kaevata ja üles laduda kiviaeda (vt joonis 3) jm 151 

7.3. Konserveerida kasvuhoone vare ja müür jm 67,3 

    8. Spordi- ja mängurajatised 
  8.1. Tenniseväljaku tugimüür (joonised 4, 18) jm 100 

8.2. Tenniseväljaku piirdeaed (joonis 18), kõrgus 3,0 m jm 100 

8.3. Paigaldada võimlemisplatsidele võimlemisvahendeid (6 x 4 tk) tk 24 

8.4. Paigaldada mänguväljakule mänguvahendid vastavalt joonisele 17: 
  

 
universaalmänguvahend (pos 1) tk 1 

 
kiik-karussell 4 teismelisele (pos 2) tk 1 

 
ronila (pos 3) tk 1 

 
kaalukiik (pos 4) tk 1 

 
vedrukiiged (pos 5) tk 3 

 
rippkiik, (pos 6) tk 1 

  

6.2 Kaevetööde korraldamine 

Pargis kavandatavad kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega enne tööde alustamist. Enne 

kaevetööde alustamist kutsuda kohale Elioni ning Elektrievi esindajad ning täpsustada side- ja elekti 

maakaablite asukohad ja sügavus.   
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7 Pargi hooldusplaan 
7.1 Hooldusalad, hooldustööde mahud 

Park on jaotatud 26 ruumiliselt piiritletud hooldusalaks projektala piires ning  3 hooldusalaks 
naaberkruntidel (joonis 21). Kontuurid lähtuvad projekteeritud teedevõrgust, hoonete ja puistu 
asendist. Kontuuride määratlemisel on arvestatud pargiruumi hooldusega ka juhul, kui parki ei 
rekonstrueerita. Viimasel juhul on arvestatud sellega, et projekteeritud  teedevõrk (va peahoone 
ümbruses juba eksisteerivad teed) markeeritakse niitmisega. Teedealuse niidetava ala kogusuurus on 
sel juhul 3681 m2. Hooldusalade koondtabel on esitatud tabelis nr 3. Tabelis 3 on antud kontuurile 
vastav kood (m - muru/aasa hooldus; ü - üksikpuude hooldus; p - puistu hooldus; erihooldus vastavalt 
ala spetsiifikale), millele vastav tööde spetsiifika on kirjeldatud peatükis 7.3. 

Tabel 3 . Hooldusalad 

Nr 
Pindala 

(m2) 
Hooldus-

klass 
Töö 

spetsiifika 
Märkused 

1 546 II e tarbeaed, hooldus vastavalt agrotehnikale, murualana 
vastavalt II klassi nõuetele 

2 2311 I mü  

3 3260 I mü  

4 577 I mü  

5 283 I mü  

6 1525 I mü  

7 626 I m peahoone ümbruse haljasribad 

8 503 I m  tagaväljaku peenra ümbrus ja trepitagune muruplats 

9 1138 I mü  

10 2348 II mü  

11 1976 II mü  

12 1626 II mü  

13 2755 I mü  

14 1368 I mü  

15 3015 II mü  

16 2534 II mü  

17 4410 II mü  

18 1983 III müp  

19 3247 III müp  

20 3676 III mp  

21 5863 III mü  

22 438 II me tenniseväljaku hooldus 

23 3639 III mp  

24 619 II m  

25 44764 V p  

26 11879 IV m sh niidetavad teed 1693m 2, murutee hooldusklass - II 

27 6740 V m V klassi kohandatud nõuded 

28 2270 II mü  

29 1676 V p  
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Park on jaotatud 5 hooldusintensiivsuse astmega piirkondadeks vastavalt tabelile 3. Hooldustööde 
intervallid ja kirjeldused vastavalt hooldusastmele on antud täpsemalt järgnevates peatükkides. 
Hoolduse planeerimisel pargis tuleb arvestada, et igas kontuuris võib olla erinev tööde spetsiifika.  

Ühekordsete puistu raie- ja hooldustööde mahud on antud ptk 4.2.2. Üksikpuude ja puistute 
spetsiifilised tööd on antud puistu hinnanguga seotud koondtabelis (lisa 3). 
 

7.2 Pargi hooldustööd 

7.2.1 Haljastuse hooldusintensiivsus, I klass 

Muru 
Nõuded muru hoolduseks: 
▪ katvus vähemalt 95 %, kõrreliste enamusega 
▪ niitmiskõrgus 5 - 10 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm 
▪ esimene niide teha kevadel, kui kõrreliste kõrgus on vähemalt 8 cm ja kevadlilled (siniliiliad, 

ülased jms) on õitsenud 
▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt 3 korda kuus  
▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada 
▪ teede servamine vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt kord kuus vegetatsiooniperioodil; 

servamisel puhastada välja teede ääristus 
▪ esi- ja tagaväljaku hooldusaladel nr 3, 4, 5, 8, 9, 13 ja 14 piirkonnas kasta (teisaldatavad vihmutid) 

muru kuival perioodil vastavalt vajadusele et ei tekiks põuakahjustusi 
▪ väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 

väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 
▪ umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine 
▪ murule langenud lehed tuleb riisuda ja eemaldada sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt 

novembris (minimaalselt üks kord) ning teostada kevadine järelpuhastus aprillis 
▪ õhustada, multšida ja rullida soovitavalt üks kord aastas (kevadel aprilli III dekaad). 
 
Puud 
Nõuded üksikpuude hoolduseks: 
▪ võrade kujundus- ja hoolduslõikus tuleb teostada vähemalt üks kord aastas, lõikusaeg vastavalt 

liigile 
▪ topiaarlõikus (sh hekkide ja vormpuude lõikus) tuleb teostada vastavalt vajadusele, arvestades 

puu liiki ja kasvukohta; lõikamistihedus peab tagama soovitud korrektse võra kuju (ülekasvanud 
võrsete pikkus mitte üle 5 cm) 

▪ murdumisohtlikud ja murdunud harud/puud ning suured oksad likvideeritakse jooksvalt kuni 
nädala jooksul peale probleemi ilmnemist 

▪ tormimurd likvideeritakse jooksvalt kuni nädala jooksul peale probleemi ilmnemist 
▪ istutatud puid kasta kord kahe nädala jooksul vähemalt 2 aastat peale istutamist 
▪ puittaimi üldjuhul väetada ei ole vaja, sammaldumisel jm probleemide tekkel teha mullaproovid 

ja edasine tegutsemine valida vastavalt proovide tulemustele 
▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada ainult vajadusel vastavalt konkreetsele 

kahjustajale. 
 

Põõsad, põõsagrupid 
Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 
▪ põõsaste alus (piiritletud istutusala) hoida umbrohuvaba, rohimine vastavalt vajadusele, kuid 

mitte vähem kui kaks korda kuus 
▪ peenra alus kobestada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui kord kuus; multšitud pinnad 

uusistutuste all täiendada kevadeti kord aastas vähemalt 4 aasta jooksul peale istutamist 



RAVILA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 07KP14 

 

Artes Terrae 50 
 

▪ hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat, 
noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt üks kord 
aastas 

▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda muruhoolduse käigus jooksvalt 
▪ kujundus- ja topiaarlõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 
▪ põõsaste kohale kasvavate puude okste lõikus, mis varjutavad valgust põõsastele, teostada kord 

aastas rutiinsete puistu hooldustööde käigus 
▪ väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 

väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 
▪ istutatud põõsaid kasta kord kahe nädala jooksul, põuaperioodil vähemalt kord nädalas vähemalt 

2 aastat peale istutamist 
▪ põõsagruppide ja massiivide täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada 

vajadusel kord aastas kevadel, keskelt tühjaks jäänud gruppidel siirdada äärtest juurtega 
elujõulisi võrseid keskosadesse või istutada keskele uued istikud 

▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele (mitte kasutada kaitsealuseid 
liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad olla ohtlikud 
kaitsealustele liikidele) 

 
Pargiroosid 
Nõuded pargirooside hoolduseks: 
▪ närbunud õied tuleb jooksvalt eemaldada 
▪ hooldus- ja kujunduslõikus teostada vastavalt sordile 
▪ istutusalade (peenarde) pinna kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada tihedusega, mis 

tagab umbrohuvaba mullapinna, tihedusega mitte vähem kui kord nädalas 
▪ peenarde või istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini 

kui kord kuus 
▪ kasta vajadusel, kuid mitte vähem kui üks kord kümne päeva jooksul, põuaperioodil mitte 

harvemini kui 2 korda nädalas 
▪ väetada tuleb vastavalt viljakusanalüüsile vähemalt kaks korda suve jooksul, täiendav kasvumuld  

tuleb lisada üks kord aastas 
▪ täiendusistutused tuleb teostada igal kevadel 
▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrjet tuleb teostada vajadusel 
▪ tagasilõikamine teostada sügisel vastavalt ilmastikule 
▪ talvekate paigaldada sügisel vastavalt ilmastikule 

 
Tagaväljaku peenar 
Nõuded suvikupeenra hoolduseks: 
▪ närbunud õied tuleb eemaldada jooksvalt 
▪ peenrapinna või istutusala kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada vajaduse korral, kuid 

mitte vähem kui kaks korda kuus 
▪ kui peenras vm on ette nähtud suvelillede vahetamine vegetatsiooniperioodi jooksul on soovitav 

taimed asendada hiljemalt siis, kui 2/3 eelmise istutuse taimedest on õitsemise lõpetanud 
▪ peenarde või istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini 

kui kord kuus 
▪ põuaperioodil kasta kaks korda nädalas, muul ajal vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui 

kord 10 päeva jooksul 
▪ vaasi ja postamenti tuleb pesta tolmust ja pinnale sattunud mullapritsmetest kord kuus 

vegetatsiooniperioodil    
▪ väetamine teostada vajadusel vastavalt kasvupinnase viljakusanalüüsile ja liigivajadusele 
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▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada jooksvalt vastavalt vajadusele (mitte kasutada 
kaitsealuseid liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad 
olla ohtlikud kaitsealustele liikidele) 

▪ kasvupinnase ettevalmistus järgmiseks kasvuperioodiks teostada hiljemalt novembris 
▪ taimekastide (lillevaaside) toimetamine talvelattu, katmine või dekoreerimine talveks teostada 

hiljemalt novembris. 
 

7.2.2 Haljastuse hooldusintensiivsus, II klass 

Muru 
Nõuded muru hoolduseks: 
▪ katvus vähemalt 75% 
▪ kõrgus 10 - 15 cm, vastavalt hooajale, sibullillede ja kirikakarde õitsemise perioodil niita 

õitsemise lõppedes, minimaalne niite kõrgus 8 cm 
▪ esimese niide teha kui rohttaimede kõrgus on min 10 cm ning kui kevadlilled (ülased jm) on 

õitsenud 
▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord kuus (vegetatsiooniperioodil 

min niidete arv 5) 
▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit, niitmisjääke ei pea eemaldama 
▪ teede servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt kord kuus vegetatsiooniperioodil 
▪ katvuse, sammaldumise vm probleemide ilmnemisel väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks 

teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna 
vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

▪ murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele novembris ning vajadusel 
korrata kevadel aprillis 

▪ õhustada, multšida ja rullida vajadusel (kevadel) üks kord aastas 
 

Puud 
Nõuded üksikpuude hoolduseks: 
▪ võrade hoolduslõikus tuleb teostada üks kord aastas, lõikusaeg vastavalt liigile 
▪ tormimurd, sh murdunud harud, suured oksad jm likvideeritakse jooksvalt ühe nädala jooksul 

peale probleemi ilmnemist 
▪ istutatud puid kasta kord kahe nädala jooksul vähemalt 2 aastat peale istutamist 
▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vajaduse korral  

 

Põõsad, põõsagrupid 
Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 
▪ põõsaste alus (piiritletud istutusala) hoida umbrohuvaba, rohimine vastavalt vajadusele, kuid 

mitte vähem kui üks kord kuus 
▪ multšitud pinnad täiendada kevadeti kord aastas 
▪ hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat 
▪ sanitaar- ja noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt 

üks kord aastas, kujunduslõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 
▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda muruhoolduse käigus jooksvalt 
▪ väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 

väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 
▪ kasta vastavalt vajadusele, põuaperioodil vähemalt kord nädalas 
▪ täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada vajadusel kord aastas kevadel 
▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele 
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7.2.3 Haljastuse hooldusintensiivsus, III klass 

Muru 
Nõuded muru hoolduseks: 
▪ katvus vähemalt 60 %, võib esineda muruvabasid laike, muruhoolduse eesmärk on säilitada 

eelõige rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus 
▪ angervaksa, naati, harakputke jt kõrgekasvulisi looduslikke rohttaimi on soovitav säilitada puistu 

servades piiritletud massiividena nö üleminekualadena niidetavalt alalt puistule 
▪ kõrgus üldjuhul 15 - 35 cm, vastavalt hooajale, sibullillede ja kirikakarde õitsemise perioodil niita 

õitsemise lõppedes, minimaalne niite kõrgus 10 cm 
▪ esimese niite aeg vastavalt ilmastikule peale enamuse aasataimede õitsemise lõppu (juuni III 

dekaad - juuli I dekaad) 
▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 2 korda vegetatsiooniperioodil; esimene 

kord peale aasataimede õitsemist juuni III dekaad - juuli II dekaad ja teine kord septembri I - II 
dekaad 

▪ niitmisjäägid tuleb purustada, purustatud niitmisjääke ei pea eemaldama 
▪ murule langenud lehti ei koristata, lehed puhutakse teede servadest kuni 5 m ulatuses eemale 

ning kõdunemata lehed purustatakse järgneva hooaja esimesel niitel. 
 
Puud 
Nõuded üksikpuude hoolduseks: 
▪ hoolduslõikus tuleb teostada vastavalt vajadusele, soovitavalt üks kord aastas 
▪ tormimurd likvideeritakse jooksvalt esimesel võimalusel, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas 
▪ istutatud puid kasta 2 korda kuus vähemalt 2 aasta jooksul peale istutamist 
▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vajaduse korral 

 
Põõsad, põõsagrupid 
Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 
▪ põõsaste alus hoida muru ja põõsamassiivi piiril võimalikult umbrohuvaba - niitmisel jäänud 

suured rohututid jm eemaldada trimmeriga vm viisil; soovitav on jätta kõrgekasvuliste looduslike 
rohttaimede ribad (laiusega 1...2 m) üleminekuks niidetavat alalt põõsastikele või puistule 

▪ põõsaste alused multšida ja hoida umbrohuvabana 4 aasta jooksul peale istutamist, hiljem multši 
täiendada ei ole vaja ning kui põõsad on elujõulised ja hea kasvuga, pole vajalik eemaldada ka 
umbrohtu 

▪ hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat 
▪ sanitaar- ja noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt 

üks kord aastas; kujunduslõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 
▪ kasta vastavalt vajadusele, põuaperioodil vähemalt kord nädalas 
▪ täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada vajadusel kord aastas kevadel 
▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele. 

 

7.2.4 Haljastuse hooldusintensiivsus, IV klass 

Muru 
Sisseniidetavatel teedel lähtutakse joonistel 4 ja 21 ette nähtud teedest (pinnase- ja muruteed 
puistus). Niitmist ei pea teostama kõikide alade piires, kuid prioriteediks on teedevõrk mahus, mis 
tagab mugava jalutamisvõimaluse. Nõuded: 

▪ rajad niidetakse sisse min kuni 1,2...1,5 m laiuselt 
▪ niitmistihedus on minimaalselt 1 kord nädalas, niitmiskõrgus 3-5 cm; juhul, kui sisseniidetud alale 

tekivad murukahjustused, tuleb tee käimiseks sulgeda ja lasta kahjustatud piirkondades 
rohttaimedel taastuda jätkates siiski niitmist varasema tihedusega (vajadusel freesida 
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kahjustatud kohad üles, tasandada ning taastada muru pealekülviga kasutades tallamist paremini 
taluvate kõrreliste segu)  

▪ raja mudastumisel tuleb probleemne koht tugevdada kruusaga 
▪ võimlemisalade alustaimestik niidetakse sama tihedalt sisseniidetavate teedega. 
 
Puud 
Nõuded üksikpuude hoolduseks: 
▪ tee välispiirist kuni 15 m kaugusel olevate puude võrade hoolduslõikus tuleb teostada vastavalt 

vajadusele, soovitavalt üks kord aastas, hoolduslõikusel lõigata ära vaid ohtlikud kuivanud ja 
kuivavad oksad 

▪ teele langenud puud ning suured oksad ja teel liikujatele ohtlik tormimurd vm ohtlikud puud 
teede ääres (kuni 15 m kaugusel tee servast või vajadusel, kui ohtlik puu võib kukkudes ulatuda 
teeni ka kaugemal) likvideeritakse jooksvalt esimesel võimalusel, kuid mitte harvem kui üks kuu 
peale probleemi ilmnemist 

▪ teega piirnevate puude alumised oksad, mis asuvad madalamal kui 2,5 m, eemaldada vastavalt 
vajadusele (soovitavalt puud üle vaadata ja lõikus teostada kord aastas) 

 

Põõsad, põõsagrupid 
Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 
▪ teega piirnevad põõsamassiivide teepoolne serv niita regulaarselt vältides põõsaste levimise 

teele 
▪ kuni 5 laiusel osal tee servast arvestades eemaldada põõsamassiivides sinna tekkinud lehtpuude 

uuendus soovitavalt üks kord aastas 
 
Niidetava teega piirnevad alad 5 m kummalgi pool sisseniidetavaid teid 
Nõuded teekoridori hoolduseks: 
▪ niidetakse üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul, niidet ei eemaldata (purustatakse kohapeal) 
▪ eemaldatakse suured langenud oksad, tormimurd jms, mis ei takista teedel liikumist üks kord 

aastas 
 

7.2.5 Haljastuse hooldusintensiivsus, V klass 

V hooldusala moodustavad valdavalt loodusliku metsa laadsed puistud, mida hoitakse võimalikult 
looduslähedasena. Nõuded: 
▪ alasid ei niideta 
▪ eemaldatakse vaid need kuivanud ja kuivavad või murdunud puud, mis langedes võivad ohustada 

teedel liikujaid või kahjustada rajatisi 
▪ tormimurd ja lamapuit eemaldada juhul, kui see kahjustab väärtuslikumaid puid, säilitada 

kuivanud puud, mis on potentsiaalsed pesapuud 
võrahooldus teha vaid neil puudel, mille kuivanud oksad võivad kahjustada teedel liikujaid, 
rajatisi või väärtuslikemaid puid 

▪ pihlenela levimise tõkestamiseks tuleb probleemsetes kohtades massiivide servaalasid niita kord 
aastas juulis. 

7.2.6 Teed, väikevormid, prügi 

Pargiteed 

Nõuded pargiteede hoolduseks: 
▪ teed pühitakse suveperioodil vastavalt vajadusele, pargialal kuid mitte harvemini, kui 2 korda 

kuus, sisseniidetavaid teid ei pühita 
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▪ graniitsõelmekattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 2 korda lumeta perioodil, üks 
kord kevadel, teine kord peale lehtede riisumist 

▪ teed servatakse (puhastatakse tee ääristus rohttaimedest ja pinnasest välja) tihedusega, mis 
tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte harvem, kui kord kuus 
vegetatsiooniperioodil 

▪ graniitsõelmekattega teedel ja tenniseplatsil tuleb teekattel sattunud niide eemaldada koheselt 
peale niitmise lõppu 

▪ graniitsõelmekattega teedel teostatakse umbrohutõrje vastavalt vajadusele vähemalt kaks korda 
vegetatsiooniperioodi jooksul, graniitkivikattega pindade vuugid puhastatakse umbrohust 
jooksvalt, vastavalt vajadusele 

▪ graniitsõelmeteedele tekkinud augud täidetakse ja rullitakse vastavalt vajadusele, kuid mitte 
vähem, kui kaks korda lumeta perioodil (soovitav teha samal ajal tee profileerimisega) 

▪ sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist nädala jooksul 
▪ kõvakattega teed, sh asfaltkate teed remonditakse jooksvalt vastavalt vajadusele 
▪ kõvakattega teedel teostatakse umbrohutõrje vajadusel jooksvalt  
▪ lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele, peahoone ümber hooldusaladel 

nr 3, 4, 5, 8, 9, 13 ja 14 mitte harvem, kui kord nädalas 
▪ graniitkivikattega alade vuugitäited kontrollitakse kord aastas ja vajadusel täidetakse tagasi 

katendikonstruktsioonis ette nähtud seguga. 
 

Arhitektuursed väikevormid 

Nõuded arhitektuursete väikevormide hoolduseks: 
▪ pargimööbli purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

kõrvaldatakse jooksvalt koheselt probleemi ilmnemisel; juhul, kui kohene jooksev remont ei ole 
võimalik, suletakse defektne ese kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni 

▪ inventari värvitakse vajadusel korraliselt üks kord aastas kevadel; lumevabal ajal tekkinud 
värvikahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse kuu aja jooksul peale ilmnemist 

▪ hooldusaladel nr 3, 4, 5, 8, 9, 13 ja 14 pestakse suvehooajal (mai-september) pingid vähemalt 
kord kuus 

▪ purunenud valgustikuplid vahetatakse välja või remonditakse esimesel võimalusel, kuid mitte 
hiljem kui 1 kuu peale probleem ilmnemist 

▪ dekoratiivsete väikevormide (skulptuurid, vaasid jne) seisukorda kontrollitakse üks kord aastas, 
probleemide ilmnemisel kõrvaldatakse need esimesel võimalusel  

▪ paviljonide, variseinte, sildadega esinevad kahjustused, mis ei ole kasutajale ohtlikud, 
remonditakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu peale probleem ilmnemist; kui 
jooksev remont selle aja jooksul ei ole võimalik, suletakse defektne ese kasutamiseks kuni vea 
kõrvaldamiseni; kui ilmnenud viga on ohtlik kasutajale, suletakse väikevorm kasutamiseks 
koheselt kuni vea kõrvaldamiseni 

▪ lastemänguväljakute konstruktsioonid kontrollitakse kord nädalas, ilmnenud vead kõrvaldatakse 
koheselt, konstruktsioonide purunenud osad remonditakse koheselt või kui see ei ole võimalik, 
suletakse konstruktsioon kuni purunenud osa vahetamiseni või vea kõrvaldamiseni 

 

Prügi 
Prügi koristamise tihedus: 
▪ prügi koristatakse hooldusaladel nr 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 22, 24 igapäevaselt, mujal minimaalselt 1 

kord nädalas 
▪ prügiurnid tühjendatakse vähemalt kord nädalas 
▪ sügisperioodil teedele langenud lehed peahoone ümbruses (hooldusaladel nr 3, 4, 5, 8, 9, 13 ja 

14) eemaldatakse igapäevaselt puhuriga. 
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7.3 Võimalikud hooldusalad väljaspool parki 

Pargiruumi terviklikkuse hoidmisest tulenevalt on määratletud 3 hooldusala väljaspool parki 
(hooldusalad 27, 28, 29). Nendel aladel tehtavad tööd tuleb kokku leppida kinnistute omanikega.  

Hooldusala 28 piirneb esiväljakuga ning selle hooldamisel tuleb rakendada II hooldusklassi nõudeid. 
Hooldusala 29 piirneb pargi lääneosas puistuga ja selles tuleb rakendada V hooldusklassi nõudeid.  

Hooldusalal nr 27, mis hõlmab orienteeruvalt endisaegset Pirita jõe kanalit tuleb teha järgnevaid 
hooldustöid: 

▪ niita kanali kallastelt kuni 10 m ulatuses  kummalgi kaldal 1 kord aastas juuni III-juuli I dekaadil, 
niidet ei ole vaja eemaldada 

▪ eemaldada joonisel 21 näidatud alal kanali kallastel kasvav võsa, säilitada võib okaspuud. 
▪ eemaldada suurveega kallastele sattuv prügi ja ajupuud kord aastas. 

7.4 Piirangud hooldustehnikale 

Prügikoristus ja lehtede äravedu pargis võib toimuda pargiteedel kuni 1,3 m laiuse ja kuni 1,5 t 
täismassiga sõidukiga. Murualadel võib liikuda vaid murutraktori või sellega samas kaalus (300...500 
kg) olevate hooldusmasinatega. Suurema massiga hooldusmasinatega võib pargialal liikuda 
erandkorral külmunud pinnasega või avariitööde tegemisel kuival perioodil. 
 
Murualade hooldustöid võib alustada siis, kui maapind on kevadel sulanud ja tahenenud sedavõrd, et 
hooldustehnika ei vaju enam pinnasesse. Sama kehtib sajuperioodi järgsete hooldustööde kohta. 
 
Puistu võrahooldustööd, milleks tuleb kasutada tõstukit ja vajadusel raskemat väljaveotehnikat tuleb 
teostada külmunud maapinnaga. Avariitööde (tuulemurru likvideerimine jms) teostada tehnikaga, 
mis vähim lõhub pargitaimestikku. Tehnika vältimatul liikumisel tekkinud pinnase- ja puistu 
kahjustused tuleb likvideerida esimesel võimalusel.  
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Lisad 

Lisa 1. Pargimööbel 

 

Pink tüüp A. Lappset "Paus" 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Tuotekortti.iw3?prodID=NF3902* 

 

 

 

 
 

Pink tüüp (C). Lappset "Scandinavia" 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Tuotekortti.iw3?prodID=NF2531M* 
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Jalgrattahoidja. Lappset "Ströget" NF9002 

Vt täpsemalt: http://www.lappset.se/?pId=60&modID5=169 

 

 

 

 

Prügiurn.  Lappset "Park" 

Vt täpsemalt: 

http://www.lappset.com/global/en/Products/Product_search/Product_card.iw3?prodID=060103-1 
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Ketttõkis. Reliace-Foundry R-7539 

http://www.reliance-foundry.com/bollard/all-bollards/R-7539-Bollard#prettyPhoto 

 

 
Lillekast. Estquality 

Vt täpsemalt: http://estquality.ee/leiunurk/ 

  



RAVILA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 07KP14 

 

Artes Terrae 60 
 

Lisa 2. Kõnnitee äärekivi. Hall graniitkivi 

 

 

IKODOR hall kõnnitee äärekivi 500 x 50 x 200 mm 

Vt täpsemalt: http://ikodor.ee/tooted/aarekivid/ 

 

 

Hall graniitkivi 

Vt täpsemalt: http://www.kivipartner.ee/Graniitkivid  
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Lisa 3. Puistute koondtabelid 

Üksikpuude koontabel 

(digiversioonis lisatud eraldi failina)  
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Eraldiste koontabel 

(digiversioonis lisatud eraldi failina) 


