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Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti 

koostamiseks 

 

1 Sissejuhatus 

1.1 Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Võhmuta mõisa pargi eritingimused on koostatud Võhmuta Mõisapark MTÜ tellimusel Lääne-Viru 

maakonnas, Tamsalu vallas, Võhmuta külas asuva Võhmuta mõisa pargi (mälestise reg. nr. 15869) 

rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (vt. asukohaskeem – skeem 1).  

Kuna park on metsistunud ja 2013.a. seisuga äärmiselt halvas seisukorras on projektiga ettenähtavad 

tööd vajalikud pargiruumi säilitamiseks. Plaanitava projekti sisu ei ole otseselt rekonstrueerimine 

selle sõna restaureerimisalases tõlgenduses (kui endise kuju taastamine või teatud ajastule või 

iseloomulikul kujul ümberehitamine), vaid hetkeseisus hävimisohtliku pargi seisundi säilitamiseks ja 

parandamiseks vajalike meetmete kavandamine ning pargi (maastiku) elementide 

kohanduslahenduste väljatöötamine seoses kaasaegse situatsiooniga. 

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

kasutatud fotode autor (kui ei ole lisatud viidet) on Sulev Nurme. 

Töö teostati juulis 2013.  

 

Skeem 1. Võhmuta mõisaansambli asukohaskeem (alus – Regio CD Atlas).   
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Skeem 2. Asendiskeem (skeemi alus – www.maaamet.ee) 

    

Skeem 3. Pargi piir 2012
1
 

1.2 Asukoht, suurus 

Võhmuta mõisa park asub Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Võhmuta külas, lähiaadress - Võhmuta 

mõis2. Objekt asub 8 km Järva-Jaanist ja 15 km Tamsalust (skeem 1).  

Projektala hõlmab Võhmuta mõisa katastriüksust nr 78702:002:0041 (skeem 2, skeem 4). Säilinud 

ajalooline pargiala ja sellega seotud ehitised (skeemid 2, 4, 6) paiknevad projektalast ulatuslikumal 

alal, asudes põhiosas Võhmuta mõisa, Pajuri (78702:002:0038), Malle (78702:002:0183), Pargi 

(78702:002:0203), Päikesemaa (78702:002:0108) ja Karikakra (78702:002:0980) kinnistutel.  

                                                           
1 Võhmuta mõisa park. 2012. Eesti Pargid 2. Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Tallinn; lk 193 
2 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 

Järva-Jaani 

Vajangu, 

Tamsalu 

Võhmuta mõisa peahoone 
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Pargi pindala on 5.67 ha, sellest ehitiste alune pind 3003 m². Pargi tiikide pindala on 0.46 ha3. 

1.3 Kaitsestaatus 

Võhmuta mõisa park on arhitektuurimälestisena kaitse alune park (reg. nr. 15869) vastavalt 

"Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998.a. määrusele nr. 8, (RTL 1998, 

147/148, 558) Kuupäev: 30.03.1998. Park on algselt kaitse alla võetud juba 1973.a. (ENSV MN määrus 

nr 346 01.08.1973.a.). 

 

Skeem 4. Muinsuskaitseobjektid Võhmuta pargis (projektalal) ja selle kontaktvööndis: (1) Võhmuta mõisa 

peahoone 18-19. saj, reg. nr. 15868; (2) Võhmuta mõisa ait, reg. nr. 15870; (3) Võhmuta mõisa tõllakuur, reg. 

nr. 15871; (4) Võhmuta mõisa väravahoone, reg. nr. 15872; (5) Võhmuta mõisa härjatall, reg. nr. 15873; (6) 

Võhmuta mõisa viinavabriku varemed, reg. nr. 15874; (7) Võhmuta mõisa piirdemüürid (orienteeruv asukoht 

kollane punktiirjoon), reg. nr. 15875. Valge peene kriipsjoonega on näidatud kaitsealuste objektide 50 m 

kaitsevööndite piirid. Valge jämeda punktiirjoonega on märgitud muinsuskaitsealuse pargiala (reg. nr. 

15869) orienteeruv piir. Punase  joonega on märgitud projektala (katastriüksuse 78702:002:0041) piir 

(skeemi alus – www.maaamet.ee). 

Pargialale või  selle kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad muinsuskaitsealused objektid (skeem 

4)4: 

 Võhmuta mõisa peahoone   18 - 19. saj reg. nr. 15868  

 Võhmuta mõisa ait    19. saj I pool reg. nr. 15870  

 Võhmuta mõisa tõllakuur   19. saj I pool reg. nr. 15871  

                                                           
3 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 
4 RTL 1998, 147, 558; https://www.riigiteataja.ee/akt/87781 

Võhmuta mõisa park 15869 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 
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 Võhmuta mõisa väravahoone  19. saj I pool reg. nr. 15872  

 Võhmuta mõisa härjatall   19. saj  reg. nr. 15873 

 Võhmuta mõisa viinavabriku varemed 19. saj  reg. nr. 15874 

 Võhmuta mõisa piirdemüürid   19. saj  reg. nr. 15875 

 

Projektalaga on seotud alljärgnevad pärandkultuuriobjektid5: 

 Võhmuta Kool (Võhmuta mõisa peahoone)   nr. 786:KOO:005 

 Zoege von Manteuffelite perekonnakalmistu   nr. 786:HAU:002 

 

Võhmuta mõisa parki haldab MTÜ Võhmuta mõisapark. 

 

 

Skeem 5. Võhmuta pargiga seotud pärandkultuuriobjektid (skeemi alus – www.maaamet.ee) 

 

1.4 Ülevaade Võhmuta mõisa ja pargiga seotud olulisematest varasematest töödest 

1. Bernotas, R. 2008. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, 

Võhmuta külas, Võhmuta mõisa pargi territooriumile kaevatud veetrassi kaevises. 

Muinsuskaitseamet; MKA A-9001 

2. Hein, A. 1984. Võhmuta mõisahoone pargiga. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee 

Arhitektuurimälestuste Kaitse Inspektsioon. MKA V-466 

3. Hein, A. 1983. Võhmuta mõisa kõrvalhooned. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee 

Arhitektuurimälestuste Kaitse Inspektsioon. MKA V-467 

4. Hermann, U. 1977. Rakvere rajoon, Tamsalu k/n. Võhmuta mõis. Asendiplaan. ENSV MN Riiklik 

Ehituskomitee Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. Tallinn; MKA P-2984 

5. Jõgi, J. 1988. Tammsalu vald. Võhmuta mõis. Komplekssed teaduslikud uuringud. Endise 

Võhmuta mõisa peahoone. Ülesmõõtmistööd. Kd I - Üldosa; ERA T-76-1-14173 

6. Jõgi, J. 1988. Tammsalu vald. Võhmuta mõis. Komplekssed teaduslikud uuringud. Endise 

Võhmuta mõisa peahoone. Ülesmõõtmistööd. Kd II - Arhitektuursed detailid; ERA T-76-1-14174 

                                                           
5 EELIS (Keskkonnainfo infoleht) http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/ 

Võhmuta kool (mõisa peahoone) 786:KOO:005 

Zoege v. Manteuffelite perekonnakalmistu  786:HAU:002 
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7. Loit, M.2012. Võhmuta mõisa peahoone väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine ning 

hooldusjuhend. Muinsuskaitseamet, Tallinn 

8. Männisalu, M. 1978. Võhmuta mõisa ajalooline õiend. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee 

Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. ERA T-0-76-1-10260 

9. Mülts, R. 2011. Võhmuta mõis ja küla aegade tuules. Kultuurilooline ülevaade ühe Eestimaa küla 

kujunemisest läbi sajandite. Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut (juhendaja PhD Marju Kõivupuu) 

10. Potsep, I., Kiivet, L. 1956. Võhmuta mõisa auvärav Paide rajoonis. Arhitektuursed 

ülesmõõtmisjoonised. Šifr. nr. 229/56. ENSV MN Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komitee 

Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Tallinn; Leht nr 1. Põhiplaan ja vaade läänest. MKA Arhiiv Ü-

77 

11. Teigar, A. 2012. Võhmuta mõisa hoonetekompleksi muinsuskaitse eritingimused väravahoone 

restaureerimiseks. Teigar. Sova. Arhitektid OÜ, Tallinn 

12. Treikelder, J., Lass, J. 1976. Võhmuta mõisaansambel.  Võhmuta mõisa II kõrvalhoone. 

Ülesmõõtmisjoonised. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee Vabariiklik Restaureerimisvalitsus; ERA.T-

76-1-17775 

13. Võhmuta mõis. Inventariseerimine. Eesti NSV Mõisaarhitektuur. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee 

Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut.  ERA T-0-76-1-14783 

14. Lääne-Viru maakond Tammsalu vald Võhmuta küla. Võhmuta mõisa park. Veetrassi eelprojekt. 

ERA 5025-2-4518. 

1.5 Eritingimuste koostamisel kasutatud allikmaterjalid 

1. Ferdmann, H. von Zur Mühlen, H. 1985. Baltisches historisches Ortlexikon I. Estland. Böhlau 

Verlah GmbH & Cie, Köln 

2. Hein, A. 1984. Võhmuta mõisahoone pargiga. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee 

Arhitektuurimälestuste Kaitse Inspektsioon. MKA V-466 

3. Hein, A. 1983. Võhmuta mõisa kõrvalhooned. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee 

Arhitektuurimälestuste Kaitse Inspektsioon. MKA V-467 

4. Hermann, U. 1977. Rakvere rajoon, Tamsalu k/n. Võhmuta mõis. Asendiplaan. ENSV MN Riiklik 

Ehituskomitee Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. Tallinn; MKA P-2984 

5. Loit, M. 2012. Võhmuta mõisa peahoone väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine ning 

hooldusjuhend. Muinsuskaitseamet, Tallinn. MKA arhiiv A 10589 

6. Maiste, J. 2005. Eestimaa mõisad. Kunst, Tallinn 

7. Männisalu, M. 1978. Võhmuta mõisa ajalooline õiend. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee 

Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. ERA T-0-76-1-10260 

8. Mülts, R. 2011. Võhmuta mõis ja küla aegade tuules. Kultuurilooline ülevaade ühe Eestimaa küla 

kujunemisest läbi sajandite. Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut (juhendaja PhD Marju Kõivupuu) 

9. Praust, V. 2005. Virumaa mõisad. Tänapäev, Tallinn 

10. Potsep, I., Kiivet, L. 1956. Võhmuta mõisa auvärav Paide rajoonis. Arhitektuursed 

ülesmõõtmisjoonised. Šifr. nr. 229/56. ENSV MN Riikliku Ehituse ja Arhitektuuri Komitee 

Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Tallinn; Leht nr 1. Põhiplaan ja vaade läänest. MKA Arhiiv Ü-

77 

11. Raam, V. 1997. Eesti arhitektuur 3. Valgus, Tallinn 

12. Teigar, A. 2012. Võhmuta mõisa hoonetekompleksi muinsuskaitse eritingimused väravahoone 

restaureerimiseks. Teigar. Sova. Arhitektid OÜ, Tallinn 
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13. Eesti pargid 2. 2012.Muinsuskaitseamet, Keskkonnaministeerium, Tallinn 

14. Võhmuta mõisa park. 2012. Eesti Pargid 2. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Tallinn; 

lk 193 

15. Võhmuta mõis. Inventariseerimine. Eesti NSV Mõisaarhitektuur. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee 

Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut.  ERA T-0-76-1-14783 

16. Mõisasüdame plaaan 1884. Talu ja mõisamaade hindamistoimikud. Järvamaa, Järva-Jaani 

kihelkond, Võhmuta mõis. EAA 2486-1-3052 leht 183 

17. Eestimaa kubermang. 7-35 Järva ja Viru maakonnad. Эстляндская губерния. 7-35 

Вейсенштейнский и Везенбергский уезд (1898) ERA T-6 -3 -689 leht 1 

18. Mõisasüdame plaan 1919. Võhmuta mõisa riigistamiskava. ERA 62-20-17698 

19. Mõisasüdame plaan 1920. Toimik Võhmuta mõisa planeerimise kohta. ERA 62-2-1711 

20. Foto: Võhmuta mõisa väravahoone; EAA 4373-1-238-49 

21. Foto: Võhmuta mõisa allee  (foto vahemikus 1890 - 1919); EAA 4373-1-238-51 

22. Foto:  Anna Juliane v. (Annette) Baumgarten  EAA 1674-3-96-1 

23. Foto:  Alexander Ferdinand v. Essen EAA.1674-3-434-1 

24. Foto:  Ernst Zoege v. Manteuffel EAA 1451-1-105-3 foto 3 

25. Foto:  Peter Zoege v. Manteuffel EAA 1674-3-1462-2 

26. Foto:  Rittergut Wechmuth; EAA 4373-1-238-49 

27. Foto:  Bogislaus Rosen ja tema naised Fragment maalist. TLA 1465-1-3761 

28. Foto:  Võhmuta mõisa meierei (ait) ca 1950-tel. Heli Kargi kogu 

http://jjpildid.wordpress.com/2011/01/11/vohmuta-mois-3/ 

29. Foto: Võhmuta mõisahoone 1930-1940; EFA 215-3-9344 

30. Foto:  Võhmuta algkool 1938; EFA 215-3-9462 

31. Foto:  Võhmuta mõis (Weehmut), härrastemaja esikülg 1937. J. - Jaani khk; ERM Fk 887:1003 

32. Foto:  Võhmuta mõis (Weehmut), härrastemaja aiakülg 1937. J. - Jaani khk; ERM Fk 887:1004 

33. Foto:  Võhmuta mõis, 1812 a. sõjamälestiseks ehitatud auvärav 1915; ERM Fk 484:44 

34. Bogislaus Rosen. Esimene värvikas mõisaomanik. 

http://www.eha.ee/arhiivikool/index.php?tree_id=126 

35. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 

36. EELIS (Keskkonnainfo infoleht) http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/ 

37. http://register.muinas.ee 

38. "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 30.03.1998 määrus nr. 8, (RTL 1998, 

147/148, 558) Kuupäev: 30.03.1998; https://www.riigiteataja.ee/akt/87781 

39. http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/karuputke-torje-2/ 
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2 Ajalooline ülevaade 

2.1 Võhmuta mõis ja selle omanikud 

Võhmuta mõisa ajalugu on väga põhjalikult käsitlenud 1978.a. Marta Männisalu Võhmuta mõisa 
käsitlevas ajaloolises õiendis6 Ründo Mülts Võhmuta küla käsitlevas ajaloolises uurimuses7. 
Käesolevas töös olev ajaloolise ülevaade on koostatud peamiselt ülal viidatud allikatele toetudes. 

Esmateated Võhmuta külast (ajalooliselt kuulus Järvamaa Järva-Jaani kihelkonda) pärinevad 1564.a., 
kui küla (Wemes) on mainitud Rootsile koostatud revisjoniraamatus8. Võhmuta küla kuulus pikka 
aega arvatavasti 17. sajandi algul asutatud Väinjärve mõisa koosseisu. 1632. a9. müüb tollane 
Väinjärve mõisa omanik Toomas Karr mõisa Bogislaus Rosenile (foto 1). Bogislaus Rosen (1572–1658) 
oli tollasel Eestimaal tähelepanuväärne mees. Pommerist pärit varaka kaupmehena oli ta tollase 
Rootsi riigi üks suurimaid võlausaldajaid. Võlgade katteks kinkis Gustav II Adolf talle ulatuslikke 
maavaldusi Eesti- ja Ingerimaal ning 1617.a. andis talle aadlitiitli10. 1639.a. koostatud testamendiga 
pärandas ta Väinjärve mõisa oma pojale Andreas von Rosenile.  
 
1669.a. müüb A. v. Rosen Võhmuta küla 3000 riigitaalri eest Brigitta von Höppenerile. Viimast 
peetakse ka Võhmuta mõisa (Wechmuth) rajajaks, mõisa rajamist on dateeritud ajavahemikku 1669-
168211. Huvitaval kombel mainitakse Võhmutat (Wämes, Wemota) Väinjärve karjamõisana 1686.a. ja 
1694.a12. Ülemmaakohtus arutusel olnud Roseni ja Höppeneri Võhmuta küla üleandmise küsimusest 
peetud kohtuasja dokumentidest13 võib oletada, et juba Rosenite ajal olevat Võhmuta maadel 
tegutsenud Väinjärve karjamõis, mis koondas enda alla piirkonna talumaad, kuigi erilist  
majandustegevust seal arvatavasti ei toimunud14.  
 
Põhjasõja lõppedes pärandas Brigitta v. Höppener Võhmuta Constans von Höppenerile, keda mõisa 
omanikuna mainitakse 1712.a15. Restitutsiooni käigus anti Võhmuta haagikohtunik Hans Heinrich von 
Tiesenhausenile (1685-1734?), viimast märgitakse mõisa omanikuna 1726.a., kuid M. Männisalu 
arvates võib tegu olla tema teise pojaga, Gustav Johann v. Tiesenhauseniga (1725-1782)16. Viimane 
pantis mõisa määramata ajaks C. v. Höppenerile, kes elas mõisas arvatavasti kuni oma surmani 
1756.a.17. Kuna Tiesenhausen ise Võhmutal ei elanud, pantis ta mõisa edasi 1756. a. Joachim 
Friedrich von Rosenile ning edasi 1768. a. Jakob von Ortmannile. 1774. a. mainitakse taas omanikuna 
Gustav Johann v. Tiesenhausenit, kelle surma järel 1782.a. läheb mõis üle tema pojale Hans Friedrich 
v. Tiesenhausenile18. Hans Friedrich alustab suurte plaanidega, kuid plaanid katkestab tema 
ootamatu surm 1784. a. - mõisa pärib tema poeg Hans Ludwig von Tiesenhausen. Kuid et viimane on 
alles nelja aastane, siis võtab mõisa juhtimise üle Gustav Johann v. Tiesenhauseni lesk Eva 
Wilhelmine von Nieroth. Eva Wilhelmine oli juriidiliselt mõisa omanik kuni oma surmani 1800.a., kuigi 
mõis oli ilmselt välja renditud 1886.a. Humala mõisast pärit Gustav Howenile19.  
 

                                                           
6 Männisalu, M. 1978. Võhmuta mõisa ajalooline õiend. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. 
ERA T-0-76-1-10260 
7 Mülts, R. 2011. Võhmuta mõis ja küla aegade tuules. Kultuurilooline ülevaade ühe Eestimaa küla kujunemisest läbi sajandite. Tallinna 
Ülikool, Ajaloo Instituut (juhendaja PhD Marju Kõivupuu) 
8 Männisalu, M. 1978; lk 6 
9 Op cit; lk 8 
10 Bogislaus Rosen. Esimene värvikas mõisaomanik. http://www.eha.ee/arhiivikool/index.php?tree_id=126 (09.07.2013) 
11 Männisalu, M. 1978; lk 8-9 
12 Op. cit. 
13 Op cit; lk 9 
14 Mülts, R. 2011. Võhmuta mõis ja küla aegade tuules. Kultuurilooline ülevaade ühe Eestimaa küla kujunemisest läbi sajandite. Tallinna 
Ülikool, Ajaloo Instituut (juhendaja PhD Marju Kõivupuu); lk 13 
15 Op. cit.; lk 16 
16 Männisalu, M. 1978; lk 10 
17 Mülts, R. 2011; lk 17 
18 Männisalu, M. 1978; lk 11 
19 Op. cit.; lk 12 
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1800. a. pandilepinguga läks mõis E. W. v. Nierothi vennapoja, Kuie mõisast pärit Gustav  Reinhold  v.  
Nierothi, käsutusse, keda Võhmutas mainitakse erinevatel aastatel kuni 1815. aastani. Juriidiliselt 
kuulus mõis Tiesenhausenitele, 1804.a. pärandijaotusaktiga saab Võhmuta omanikuks Hans Ludwig v. 
Tiesenhausen ja 1805.a., mil vastne mõisahärra abiellub Marie Catharina (Katherine) v. 
Beckendorffiga Liivi mõisast, jääb noorpaar Võhmutale. 1815.a. eraldab H. L. v. Tiesenhausen Seliküla 
küla Karinu mõisast ja liidab selle Võhmutaga. Hans Ludwigu valitsemise aega peetakse Võhmuta nö 
hiilgeajaks20: arendatakse mõisasüdame hoonestust, muuhulgas valmib siis ka Võhmutale isikupärane 
väravahoone ja rajatakse inglise stiilis park21.  
 

 
 
Foto 1. Bogislaus Rosen (pildil vasakul), fragment maalist22 
 
Hans Ludwigu omandisse jääb mõis kuni 1818. a., mil taas tehakse pandileping (mis 1821.a. 
muudetakse müügilepinguks) ning mõis läheb Georg Hermann v. Baumgartenile (1782-1839). 
Võhmuta jääb Baumgartenite omandusse kuni 1840.a.-ni, mil Georg Hermanni lesk Anette (foto 2) 
pandib mõisa Alexander Ferdinand von Essenile (foto 3). A. F. v. Essen oli kindralmajor23, keisri 
tiibadjutant ja Ismailovi rügemendi kapten24. 1841.a. vormistati pandileping müügilepinguks. Essen 
abiellus 1844. a. Hulja mõisast pärit Julie v. Dellingshauseniga. Alexander v. Esseni ajal (184725) 
eraldati Võhmutast Metsamõis (Landstelle Karlsbrunn) ning müüakse osa mõisamaid 1849. a. Seliküla 
mõisnikule Paul Andreas v. Dehrile26. Samas korrastati mõisasüdant ja peahoone siseruumides tehtud 
ümberehitustest on osaliselt säilinud tänini huvipakkuv dekoor. Essenid resideeruvad Võhmutal kuni 
1859.a., mil mõis müüdi A. v. Esseni surma järgselt Carl Otto v. Schillingule, kes rahaprobleemide 
tõttu pantis mõisa järgmisel aastal (1860 või ka 186127) Peter Zoege v. Manteuffelile. Manteuffeli ajal 
moderniseeriti viinavabrik, korrastati mõisasüdant, muuhulgas peahoonet. Tema ajal rajati ka 

                                                           
20 Mülts, R. 2011; lk 20 
21 Op. cit.; lk 36 
22

 Bogislaus Rosen ja tema naised. TLA 1465-1-3761 
23 EAA 1674-3-434-1, tekst foto tagaküljel: Essen, Alexander Ferdinand v., 11.11.1799-26.09.1889, Wechmuth, Gen. Major 
24 Männisalu, M. 1978; lk 15 
25 Ferdmann, H. von Zur Mühlen, H. 1985. Baltisches historisches Ortlexikon I. Estland. Böhlau Verlah GmbH & Cie, Köln; lk 657 
26 Mülts, R. 2011; lk 21 
27 Männisalu, M. 1978; lk 17-18 
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peahoonest kirdesse, pargi piirist mitte kaugele jääv perekonnakalmistu, mille rajamise ajendiks 
olnud legendi kohaselt mõisapreili õnnetu armastus, mis lõppenud viimase enesetapuga28.  
 

  
 
Fotod 2, 3. Vasakul Anna Juliane v. (Annette) Baumgarten

29
, paremal Alexander Ferdinand v. Essen

30
 

 
 
Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Peter Zoege v. Manteuffeli noorem poeg Ernst Zoege 
(1867-1923; foto 4), kellele isa mõisa üle andis 1897.a.. Manteuffeli esimene poeg Peter Arthur 
(1866-1947; foto 5) on huvitav persoon seetõttu, et ta omandas Tartus ja Saksamaal mitmekülgse 
hariduse, tegi teadust geograafia- ja etnograafiavallas ning elu teisel poolel tegutses vabakutselise 
kirjanikuna Eestis ja Saksamaal pannes aluse nn talupojanovellile31.  
 
Võhmuta mõis rekvireeriti enamlaste poolt 11.detsembril 1917.aastal. Seoses saksa okupatsiooniga 
1918.a. taastati küll mõisasüsteem, kuid 1919.a maareformiga võõrandati ka Võhmuta. Ernst Zoege v. 
Manteuffel emigreerus Saksamaale, kus ta 1923.a. suri32. 
 
Maareformijärgselt anti mõisahooned kasutada (osaliselt ajutiselt) asundustalunikele. 
Mõisasüdamest kujunes asundusküla. 1920-te algul jätkas mõisa viinavabrik piiritusevabrikuna, 
mõisa aita asutati meierei ja kauplus (foto 6). Tall-tõllakuuri kasutati asunike hobusetallina33. 
Piiritusevabrik ja meierei suleti 1950-te teisel poolel. 
 

                                                           
28 Mülts, R. 2011; lk 38 
29 EAA 1674-3-96-1 
30 EAA 1674-3-434-1 
31 Männisalu, M. 1978; lk 18 
32 Mülts, R. 2011; lk 73-78 
33 Mülts, R. 2011; lk 38 
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Fotod 4, 5. Vasakul Ernst Zoege v. Manteuffel

34
, paremal kirjanik Peter Zoege v. Manteuffel

35
. 

 
1923. aastal asutati peahoonesse Võhmuta algkool36 ja pisut hiljem ka raamatukogu37. Kool tegutses 
1963. aastani, mil kool likvideeriti38. II Maailmasõja ajal tegutses mõisa peahoones rindejoonelt 
evakueeritutele toitlustamis- ja infopunkt39.  
 
Nõukogude perioodil kuulusid osa mõisahoonetest kolhoosile "Oktoobri võit" (1948), "Uus Kevad" 
(1950-1952), "Karl Marx" (1952-1958) ja hiljem Tamsalu sovhoosile40. Peahoonesse asutati 
riigimajandi osakonnakeskus. 1960-tel rajati mõisapargi lõunaossa väike elamukvartal. Mõisahooneid 
kasutati tootmis- ja abihoonetena. 1992.a. Tamsalu sovhoos likvideeriti. Võhmuta mõisasüdame 
hooned võttis üle 1993. a. asutatud eraettevõte. Hooned ja park on seisnud pikalt hooldamata ja 
kasutamata, hooned on valdavalt avariilises seisus41. 2000-te lõpust alates on mõisasüdame omanik 
Gareth Niblett. 
 

                                                           
34 EAA 1451-1-105 leht 3 foto 3 
35 EAA 1674-3-1462-2 
36 Loit, M.2012. Võhmuta mõisa peahoone väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine ning hooldusjuhend. Muinsuskaitseamet, 
Tallinn. MKA arhiiv A 10589; lk 2 
37 Mülts, R. 2011; lk 89 
38 http://loodus.keskkonnainfo.ee 
39 Mülts, R. 2011.; lk 99 
40 Op. cit.; lk 120 
41 http://register.muinas.ee/ (07.07.2013) 
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Foto 6. Mõisa aidas tegutsenud meierei arvatavasti 1950-tel

42
. 

 

 

2.2 Ansambel, hoonestus 

Esmane hoonestus ning eeldatavasti ka tagasihoidlik rohtaed rajati Võhmutale arvatavasti 17. 

sajandil. Algne peahoone oli lihtne mantelkorstna ja ärklikorrusega puithoone, kompleksis paiknesid 

laudad koos karjaaia ja talliga43. 17. sajandi hoonestus hävis Põhjasõjas.  

Võhmuta mõisasüdame hoonestus taastati enam-vähem C. v. Höppeneri ajal 1723. aastaks44. 

Hoonestuse moodustasid endiselt tagasihoidlikud puithooned. Peahoone, võrreldes 17. sajandi 

situatsiooniga, oli oluliselt suurem, mantelkorstna ja täiskelpkatusega45. 18. sajandi peahoone asus 

arvatavasti praeguse hoone asukohal ja ehitati ümber 19. sajandi algul nagu tunnistavad interjöörist 

algselt 1956.a. leitud detailid46. Peale peamaja taastati põhilised kõrvalhooned ning rajati lihtsa 

regulaarse planeeringuga viljapuu- ja köögiviljaaed, lisaks on teada tapu- ning pleekaia olemasolu47. 

Oletatavasti mõisasüdame tuumiku - peahoone ja peamised abihooned, konfiguratsioon kujuneski 

välja 18. sajandil. Tollaste aedade või pargi kohta, peale eelpoolviidatud andmete, info puudub või on 

spekulatiivne, põhinedes kaudsetel allikatel48. 

Eesti mõisate hulgas omalaadse hoonete paigutusega eristuv ansambel, mis tänini Võhmutal on 

säilinud, kujunes välja 19. sajandi esimestel kümnenditel49. Klassitsistliku hoonete tuumiku 

moodustavad peahoone, tall-tõllakuur ja väravahoone, mis piiritlevad auringi (skeemid 6-12). 

Peamiste hoonete - peahoone, tall-tõllakuur ja ait - üldine paiknemine ansamblituumikus on Eesti 
                                                           
42 Heli Kargi kogu (http://jjpildid.wordpress.com/2011/01/11/vohmuta-mois-3/). (08.07.2013) 
43 Mülts, R. 2011; lk 25 
44 Op. cit. 
45 Op. cit; lk 26 
46 Männisalu, M. 1978; lk 25 
47 Mülts, R. 2011; lk 25 
48 Mülts, R. 2011; lk 24-28 
49 Raam, V. 1997. Eesti arhitektuur 3. Valgus, Tallinn, lk 164 
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mõisasüdametele harjumuspärase konfiguratsiooniga, kuid peahoone kesktelje suhtes keeratult, 

samuti, kas taotluslikult või mitte, asetseb aidahoone peahoone kesktelje suhtes pisut kaugemal, kui 

tall-tõllakuur. Ansamblituumik on orienteeritud ida-lääne suunaliselt (arvestades peahoone 

kesktelge). Ajastule tüüpiliselt on Võhmutale rajatud ka inglise stiilis park, paiknedes valdavalt 

peahoonest idas. Põhimahus pargi peaosa küll vaateliselt arvestab peahoone sümmeetriateljega, 

kuid ei ole sellele rangelt orienteeritud (skeemid 12, 13). Ansambel paikneb tasasel reljeefil. Kunstlik 

keerulise kaldajoonega tiik (pigem kanalitesüsteem) on lookleva kaldajoonega ning selles asus, kui 

toetuda 19 sajandi lõpu plaanidele ja 1970-te lõpul tehtud mõõdistamisele50, 6 saart (skeemid 8, 9).  

   

Fotod 7, 8. Vasakul: vaade peahoonega samal teljel paiknenud alleelt läbi väravahoone peahoone 

portikusele
51

. Paremal: Võhmuta mõisa esiväljak 1937.a.
52

 

Ansamblituumiku plaanilahenduse teeb aga eriliseks53 väravahoone, mis rajati arvatavasti 1813-

181454 1812.a. Isamaasõjas saavutatud võidu tähistamiseks55. Väravahoone asub peahoone 

portikusega (keskteljega) samas sihis võimaldades suunatud vaate peahoone teljel paiknenud alleelt 

peahoone sissepääsule (foto 7). 

Võhmuta mõisasüdames paikneb vastavalt inventeerimisandmetele 12 hoonet (vt skeem 6)56. 

Hoonetest on tänaseks säilinud peahoone, väravahoone, laudad, tall-tõllakuur, ait, härjatall ja 

viinavabrik (skeem 12). Enamus hoonetest on avariilises seisus, aidal ja tall-tõllakuuril on katused 

täielikult või osaliselt sisse langenud. Lisaks sellele paiknesid tiigi kaldal künkal ja ühel tiigisaartel 

pargipaviljonid - nende asukohad on skeemidel 6, 8 ja 9 aimatavad.  

                                                           
50 Hermann, U. 1977. Rakvere rajoon, Tamsalu k/n. Võhmuta mõis. Asendiplaan. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee Vabariiklik 
Restaureerimisvalitsus. Tallinn; MKA P-2984   
51 EFA 215-3-9344 
52 ERM Fk 887:1003 
53 Maiste, J. 2005. Eestimaa mõisad. Kunst, Tallinn; lk 246 
54 Teigar, A. 2012. Võhmuta mõisa hoonetekompleksi muinsuskaitse eritingimused väravahoone restaureerimiseks. Teigar. Sova. Arhitektid 
OÜ, Tallinn; lk 3 
55 Raam, V. 1997; lk 165 
56 Võhmuta mõis. Inventariseerimine. Eesti NSV Mõisaarhitektuur. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise 
Instituut. ERA T-0-76-1-14783; skeem 2 
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Fotod 9, 10, 11. Ülal vasakul: vaade väravahoonele (1915.a.?) läänest 
57

. Ülal paremal: Vaade väravahoonele 

läänest 1978
58

. All: vaade väravahoonele idast enne 1919.a.
59

   

Klassitsistlik väravahoone, mida peetakse Võhmuta mõisaansambli üheks väärtuslikumaks hooneks 

(fotod 9-11). Väravahoone on stiilseim ehitus ansamblis ning oma vormikõnega valitseb 

ansamblituumikut60. Teadolevalt on väravahoone ainus omataoline Eestis61. Väravahoone püstitamist 

sõjavõidu auks seostatakse eeskätt tollases tsaariarmees teeninud major Gustav Reinhold Johann v. 

Nierothiga62, viidates aga sellele, et tollase omaniku, Hans Ludwig von Tiesehauseni, osavõtt sõjast ei 

ole kinnitatud, jääb M. Männisalu täpse ehitamise põhjuse osas äraootavale seisukohale63. 

                                                           
57 ERM Fk 484:44 
58 ERA T-0-76-1-10260 
59 EAA 4373-1-238-49 
60 Raam, V. 1997; lk 165 
61 Praust, V. 2005. Virumaa mõisad. Tänapäev, Tallinn; lk 145 
62 Mülts, R. 2011; lk 33 
63 Männisalu, M. 1978; lk 23 
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Väravahoone oli sümmeetrilise, keskse esi- ja tagafassaadi osas kergelt eenduva keskrisaliidiga 

ristkülikukujulise põhiplaaniga64 hoone. Hoone teljel asus läbipääs, mis oli algselt suletav kahepoolse 

sepisväravaga65. 

 

Foto 13. Peahoone esifassaad 1938.a.
66

   

Peahoone (fotod 13-17) paikneb arvatavasti 18. sajandil rajatud peahoone asukohal67, seda laiendati 

ja ehitati ümber 19. sajandi jooksul korduvalt, mistõttu hoone tänane arhitektuurne ilme on 

mõjustatud 19. sajandi erinevatest perioodidest. Esimene kivist tagasihoidik peahoone valmis 1786.a. 

arvatavasti Hans Friedrich v. Tiesenhauseni ettevõttel. Tänini säilinud klassitsistlikus põhimahus 

peahoone ehitust alustati 1810.a68. Peamised ümberehitustöö tehti 19. sajandi esimestel 

kümnenditel H. L. v. Tiesenhauseni eestvõttel, hiljem ehitati hoonet ümber A. F. v. Esseni ajal 19. 

sajandi keskpaiku ning 19. sajandi teisel poolel P. Zoege v. Manteuffeli ajal. 19. sajandi lõpul rajati 

hoone sümmeetriat eirav juurdeehitus69 ning saali juurde (lõunapoolse otsafassaadi ette) suhteliselt 

harvaesinev metallist terrass.Peahoone põhjalik kirjeldus on toodud 2011.a. Mari Loiti koostatud 

Võhmuta mõisa peahoone väärtuslikke tarindeid käsitlevas töös70 ja 1988 tehtud uuringutes71. 

                                                           
64 Potsep, I., Kiivet, L. 1956. Võhmuta mõisa auvärav Paide rajoonis. Arhitektuursed ülesmõõtmisjoonised. Šifr. nr. 229/56. ENSV MN Riikliku 
Ehituse ja Arhitektuuri Komitee Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Tallinn; Leht nr 1. Põhiplaan ja vaade läänest. MKA Arhiiv Ü-77 
65 Käsitletud hoonete täpsemaid kirjeldusi vt. Männisalu, M. 1978; lk 21-28, väravahoone vt. täpsemalt Teigar, A. 2011; lk 3 
66 ERM Fk 887:1004 
67 Raam, V. 1997; lk 164 
68 Mülts, R. 2011; lk 30 
69 Hein, A. 1984. Võhmuta mõisahoone pargiga. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestuste Kaitse 
Inspektsioon. MKA V-466 
70 Loit, M. 2011. Võhmuta mõisa peahoone väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine ning hooldusjuhend. Muinsuskaitseamet, 
Tallinn 
71 Jõgi, J. 1988. Tammsalu vald. Võhmuta mõis. Komplekssed teaduslikud uuringud. Endise Võhmuta mõisa peahoone. Ülesmõõtmistööd. 
Kd I, Kd II ; ERA T-76-1-14173; ERA T-76-1-14174 
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Fotod 14-17. Ülal vasakul: peahoone tagafassaad 1937.a.
72

, paremal vaade esifassaadile 1938.a
73

. All paremal 

tagafassaad ja vasakul esifassaadi portikus 1978.a.
74

 

Tall-tõllakuur ja ait (fotod 6, 18) ehitati praegusel kujul samuti 19. sajandi esimestel kümnenditel H. 

L. v. Tiesenhauseni eestvõttel. Hooned paiknevad vastakuti peahoonest läänes ja peahoone suhtes 

keeratult, raamides põhja- ja lõuna suunal esiväljaku (skeemid 6, 8, 12). Mõlemad hooned on sarnase 

klassitsistliku fassaadiliigenduse ning dekooriga, esifassaade ilmestavad pisut eenduvad kuue 

toskaana orderis75 ümarpilastriga ilmestatud kolmnurkfrontooniga keskrisaliidid76. Hooned on 

tänaseks väga halvas seisus, endised täiskelpkatused77 sisse kukkunud ja müürid lagunemas. Tall-

tõllakuuri (foto 19) arhitektuurist saab täpse ülevaate 1976.a. koostatud detailsete 

ülesmõõtmisjooniste põhjal78. 

                                                           
72 ERM Fk 887:1004 
73 EFA 2153-9344 
74 ERA T-0-76-1-10260 
75 Hein, A. 1983. Võhmuta mõisa kõrvalhooned. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestuste Kaitse 
Inspektsioon. MKA V-467 
76 Männisalu, M. 1978; lk 26 
77 Raam, V. 1997; lk 165 
78 Treikelder, J., Lass, J. 1976. Võhmuta mõisaansambel.  Võhmuta mõisa II kõrvalhoone. Ülesmõõtmisjoonised. ENSV MN Riiklik 
Ehituskomitee Vabariiklik Restaureerimisvalitsus; ERA.T-76-1-17775 
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Fotod 18-21. Ülal vasakul: vaade aidahoone lõunafassaadile ja paremal vaade tõllakuuri esifassaadile 

1938.a
79

. Keskel ait ja all tall tõllakuur 1978.a.
80 

                                                           
79 EFA 2153-9344 
80 ERA T-0-76-1-10260 
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Karjakastell asub ansamblituumikust loodes. Laudakompleks sellel kohal on asunud arvatavasti juba 

19 sajandist, kiviehitis pärineb 19. sajandi teisest poolest81. Pae- ja maakivi segust müüridega 

põhimahus tänaseni säilinud hoone on olnud lihtne kiviehitis82. Hoone on valdavalt nõukogude 

perioodil suuresti ümber ehitatud ja kaotanud suures osas algupärasest lahendusest: muudetud on 

katust, suletud ja samas juurde raiutud on aknaid ning ukseavasid jne.  

  

  

Fotod 23-26. Ülal vasakul karjakastell ja paremal härjatall 1978.a.
83

 All vasakul viinaköök 1938 a. ja paremal 

1944.a.
84 

Nuumhärjatall, rajatud 19. sajandi teisel poolel85 oli, algselt lihtne pae- ja maakividest kelpkatusega 

hoone, mis paiknes viinaköögi kõrval, esiväljakust kirdes. Asukohavalik lähtus sellest, et härgade 

söötmiseks kasutatud praak saadi viinaköögist86. Härjatall on nõukogude ajal tugevasti ümber 

ehitatud. Pika hooldamatuse tõttu on hoone varemeis, katus sisse langenud ja müürid lagunevad. 

Viinaköök (piiritusevabrik) asub tiigi kaldal, peahoonest kirdes. Algne, oletatavasti puitehitisena 

rajatud, viinaköök ehitati Võhmuta mõisasse praeguse viinaköögi asukohta arvatavasti juba 18. 

sajandil. Ühekorruseline madal uus kivist viinaköök rajati endisaegse asemele 187787. 1888.a. 

viinakööki laiendati tollase Eesti kubermanguvalitsuse mehaaniku Kotovini projekti kohaselt, mille 

                                                           
81 Hein, A. 1983 
82 Männisalu, M. 1978; lk 26 
83 ERA T-0-76-1-10260 
84 E. Berkovitši kogu / Mülts, R. 2011; lisa 38 
85 Hein, A. 1983 
86 Männisalu, M. 1978; lk 27 
87 Op. cit. 
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tulemusena valmis tänaseni osaliselt säilinud kõrge kelpkatusega kahekordne kivihoone88. Võhmuta 

mõisa viinaköögi täpsema kirjeldusega saab tutvuda R. Mültsi uurimusest89. 

M. Männisalu on 1978.a. ajaloolise õiendi kokkuvõttes90 tabavalt kirjutanud: 

"Võhmuta on suhteliselt noor mõis, mis kujunes alles 17. sajandi lõpupoole. Pikka õitsenguaega või 

majanduslikku tõusu perioodi tal nähtavasti esinenud polegi. Nagu eelnevast nägime on ta väga tihti 

ja pikkade aegade vältel olnud panditud või rendile antud. Tõenäoliselt sellest tulenevalt ei esine 

Võhmuta ansamblis ka sellist representatiivset peahoonet nagu enamikes meie aadlimõisates. Siin on 

vaid mitmeid stiili- ja ümberehitusperioode üle elanud tagasihoidlik härrastemaja, mille tänini 

säilinud üldilmes domineerib hilisklassitsism. Klassitsistliku stiili terviklikumad jooned säilivad 

väravahoones, tõllakuuris ja aidas."  

Võhmuta mõisa hoonestus oli avariilises seisus juba 1980-te algul nagu kinnitavad samal ajal 

koostatud arhitektuurimälestiste passid91. Kuni 2000-te lõpuni hoonestuse ja pargi seisund vaid 

halvenes ning tänaseks on jõudnud seisu, kuigi ansambli uus omanik on hakanud tegelema esmaste 

korrastustöödega, kus ilma jõulise sekkumiseta mõisasüdame hoonestus ja park hääbuvad. 

 

Foto 27. Peahoone portikus 2008.a.

                                                           
88 Op. cit. 
89 Mülts, R. 2011; lk 45 
90 Männisalu, M. 1978; lk 29 
91 Hein, A. 1983; Hein, A. 1984 
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Fotod 28-30. Ülal tall-tõllakuuri lõunafassaad, keskel aida lõunafassaad ja all karjakastelli idafassaad 2013.a.
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 Fotod 31-32. Ülal väravahoone läänefassaad 2008.a., all peahoone metallterrass 2013.a.   
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Skeem 6. Võhmuta pargi ehitised
92

 

 

Skeem 7. Võhmuta mõisasüda 1898
93

. 

 

                                                           
92 Võhmuta mõis. Inventariseerimine. Eesti NSV Mõisaarhitektuur. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise 
Instituut. ERA T-0-76-1-14783; skeem 2 
93 Eestimaa kubermang. 7-35 Järva ja Viru maakonnad. Эстляндская губерния. 7-35 Вейсенштейнский и Везенбергский уезд. ERA T-6 -3 
-689 leht 1 
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Skeem 8. Võhmuta mõisasüda 1884.a. Fragment plaanist
94

 

 

                                                           
94 Eestimaa Maakrediidi Selts. Talu ja mõisamaade hindamistoimikud. Järvamaa, Järva-Jaani kihelkond, Võhmuta mõis. EAA 2486 1 3052 
leht 183 
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Skeem 9. Võhmuta mõisasüda 1888/1889.a. Fragment plaanist
95

 

  

Skeemid 10, 11. Vasakul Võhmuta mõisasüda 1919.a
96

. Mõisasüdame plaan 1920
97

. Fragmendid plaanidest
98

 

 

                                                           
95 Männisalu, M. 1978; lk 44 (algviide RAKA f.33, nim.3. s.ü, 1786) 
96 Võhmuta mõisa riigistamiskava. ERA 62-20-17698 
97 Toimik Võhmuta mõisa planeerimise kohta. ERA 62-2-1711 
98 Mülts, R. 2011; lisa 53, lisa 54 



Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 29ET13 

 

Artes Terrae 27 
 

 

 

suurte teede ja platside orienteeruvad kontuurid 

(1884) 

pargiteede kontuurid 1884. 

 

veekogud (1884) 

 

veekogud 2013 

 

säilinud hooned 

 

hävinud hooned 

 

hoonest säilinud alusmüür 

Skeem 12. Perioodil 1884 - 2013 

toimunud muutused (skeemi alus Maa-

amet / EAA 2486 1 3052 leht 183) 

violetse värvusega on tähistatud 

orienteeruv pargiala 19. sajandi lõpul 



Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 29ET13 

 

Artes Terrae 28 
 

 

Skeem 13. Mõisasüdame ruumiline ülesehitus. Violetse punktiirjoonega on näidatud peahoonega seotud 

ansambli tähtsamate (avatud) ruumide paiknemine. A. auhoov, esiväljak; B. tagaväljak; C - pargi peahoonega 

vaateliselt seotud põhiosa. 

 

Skeem 14. Ajalooline ja säilinud pargiala. Alad A, C, F - tänaseks hävinud või pargina mitte enam tajutavad 

ning pargiruumiga kaasajal vaateliselt raskesti seostatavad alad; B, D - pargina säilinud ja tajutavad alad; E, G 

- hävinud pargiosad, heinamaad või puisniidulaadsed heinamaad, mis teatud tingimustel on pargiga 

vaateliselt seostatavad ja seeläbi tajutavad pargialana; H - Zoege v. Manteuffelite perekonnakalmistu, algselt 

oletatavasti pargiga seotud. B - projektiga käsitletav pargiala, D - kaitsealune pargiala, mida projektiga ei 

käsitleta (skeemi alus Maa-amet) 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

D 

E 

G 

F 

H 
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2.3 Park 

Võhmuta park rajati inglise stiilis 19. sajandi esikümnenditel põhimahus koos klassitsistliku 

ansamblituumikuga arvatavasti H. L. v. Tiesenhauseni ajal. Kuigi varasemast on teada tarbeaedade ja 

võimali, et ka iluaia olemasolust juba 18. sajandist või isegi enne seda99, võib nende paiknemist ja 

kujundust vaid oletada. 1880-te plaanilt (skeem 8) võib näha kärnerimajast lõunasse jääva regulaarse 

struktuuriga aiaosa, mis oli tollal viljapuuaed.  Viljapuuaeda piiras maakivist kõrge kivimüür, mis rajati 

19. sajandi viimastel aastatel Ernst Zoege v. Manteuffeli ajal100. Kas tarbeaed rajati 19. sajandil 

sellesse kohta, või asus ta seal juba enne 19. sajandi alguse ümberehitusi, on praegu raske öelda. 

Säilinud plaanimaterjalilt (skeem 8, skeem 9) saab teha mingeid järeldusi tegelikult vaid 19. sajandi 

teise poole pargikujunduse kohta. 

1880-tel oli park ilmselt oluliselt suurem hõlmates (ajaloolistele plaanidele toetudes - skeemid 7-9) 

arvatavasti skeemil 12 näidatud maa-ala. Skeemilt 7, mis illustreerib 19. sajandi viimaseid aastaid, 

võib järeldada, et perifeerne pargiala (skeemidel 12 ja 14 piiritletud pargiala) läks 1920-te kruntideks 

jagamise ohvriks (skeemid 10, 11). Et lõuna- ja läänepoolsed perifeersed alad olid pargiosad, näitab 

ka 1884.a. ja 1888.a. (skeemid 8, 9) plaanidel neil aladel kujutatud looklev teedevõrk. Põhjapoolsete 

aladel, kuhu jäid küün ja töölistemaja kasvas ilmselt leht- ja okaspuudega puistu. Käsitletaval alal 

kasvab tänini võsastunud puudesalusid, kuid nende järgi ei ole võimalik midagi täpsemalt öelda. 

Esiväljakule viiv sirge tee oli kuni väravahooneni ääristatud lehtpuudest alleega (pärn?). Esiväljak oli 

avatud. Praegu esiväljakule tekkinud puistu on valdavalt isetekkeline, üksikud vanemad puud, väljaku 

keskosas, sh elupuud peahoone ees pärinevad arvatavasti algkooli perioodist. Vanad tammed, 

vahtrad, jalakad ja pärnad, mis peahoonest üksikult ja grupiti paiknevad esiväljaku servades võivad 

pärineda 19. sajandi teisest poolest.  

Peahoone tagune ala oli avatud ja raamitud arvatavasti puudegruppidega, milles aktsentideks  olid 

okaspuud. Vaateliselt oli peahoone tagafassaad seotud tiigiga, konkreetselt arvatavasti tiigi lääneosa 

tipus asunud ümmarguse saare kõrval paiknenud paviljoniga, mis võis olla ümartempel101. Teiseks 

vaatefookuseks võis olla tiigi lääneosas asuval lõunapoolsel suuremal saarel paiknenud nelinurkse 

põhiplaaniga paviljon (vt ka skeem 15).  Vaadetesüsteemiga võisid olla seotud ka tiigi läänetipus 

asunud künkakujuline saar ja sarnane rajatis tiigi kaguservas. Vaadete ja teedevõrguga olid seotud 

kindlasti ka saari muu pargiga ühendanud sillad102, mis on aimatavad 1888.a. plaanil. Oletatavasti 

avanesid vaated kahepoolselt üle tiigi peahoonest kanalitele, nende sildadele ja paviljonidele ning 

vastupidi. Peale perekonnakalmistu rajamist võis olla ka see vaateliselt seotud pargiga. Kuna park on 

tänaseks täiesti võsastunud ei ole võimalik olemasoleva situatsiooni põhjal midagi enamat öelda.  

Problemaatiline  teha otsustusi ka teedevõrgu kohta, sest mitmekümneaastase hooldamatuse 

tagajärjel pole võimalik kohapeal eristada isegi esiväljaku ringteed. 

Puistus leidub mitmeid vanu puid, mis võivad pärineda 19. sajandist. Nende täpsema paiknemise 

kohaselt võimalikke järeldusi kujunduse kohta saab teha peale dendrohinnangu koostamist ja 

                                                           
99 Mülts, R. 2011; lk 25 
100 Mülts, R. 2011; lk 38 
101 Männisalu, M. 1978; 20 
102 Hein, A. 1984 
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vastavat kaardianalüüsi, sest võsastumise tõttu ei ole võimalik hetkeseisus vanade puude paiknemise 

põhjal täpsemaid järeldusi teha. 

 

Skeem 15. Oletatavad peamised vaatesuunad pargis, vt ka skeem 13 (skeemi alus Maa-amet) 

3 Pargi seisukord 

3.1 Pargiruum, kompositsioon, ruumiline struktuur 

 Pargi üldine struktuur aastal 2013 on vaid aimatav. Põhimõtteliselt on hästi eristatav tänu säilinud 

hoonestusele esiväljak ning osaliselt avatud ala tagaväljakul peahoonest tiigini (skeem 12 punasega 

näidatud alad). Ülejäänud pargiruumide ja vaadete defineerimiseks on vajalik teha puistu hinnangu 

alusel jämedamate puude asukohtadele toetudes pargiruumi analüüs. 

 

3.1.1 Teedevõrk 

Ajalooline teedevõrk on skeemidel 8 ja 9 loetav, kuid looduses tänu võsastumisele hetkeseisus ei ole 

teede asukohti võimalik hinnata. Olemas on parki piiritlevad teed, mis osaliselt kattuvad 1884.a. 

teedevõrguga. Väravahoone ja peahoone ning aida ja tall-tõllakuuri järgi on võimalik tuletada ka 

esiväljaku ja peahoonega seotud teedevõrk ajalooliste plaanide alusel. Katendiga natuuris loetavaid 

teid säilinud ei ole. 

Esiväljakut läbivad ida-lääne ja põhja-lõunasuunaliselt aja jooksul sisse tallatud isetekkelised 

vähemärgatavad rajad. 

Probleemne on kohaliku kruusakattega maantee (nr 15151 Jootme-Koeru tee), mis puudutab 

vahetult väravahoone edelanurka ja külgneb kaitsealuse piirdeaiaga. Tee hooldamine ja teel 

liiklemine (teelt väljasõidud jms) võivad kahjustada kaitsealuseid objekte. Samuti on häiriv teelt parki 

sattuv tolm. 
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3.1.2 Veekogud 

Tiik on säilinud üldiselt ajaloolises mahus, kuid kinnikasvanud ning võsastunud. Kaldajoon on loetav, 

kuid kinnikasvamise tõttu kohati raskesti määratletav. Tiigisaared on säilinud ja eristatavad. Samuti 

on hästi eristatav küngas103 kaldajoonel (skeem 9), millel võis paikneda ümarpaviljon.  

 

3.1.3 Pargirajatised ja arhitektuursed väikevormid, vared 

Spetsiifilisi pargirajatisi ja väikevorme säilinud ei ole. Pargi edelapiiril säilinud kaitsealune 

maakivimüür on lagunenud ja kivid irdunud. Mõisasüdant piiritlenud madalad kiviaiad, mis 

konstruktiivselt on olnud lahendatud osaliselt ka tugimüüridena (skeem 16) ja mis on kantud ka 

1977.a. asendiplaanile104 on lagunenud, kuid loetavad ja piiritletavad. Müürid vajavad taastamist. 

Peahoone ja härjatalli vahel asuvad kivimüürid on suhteliselt heas korras, kuid neile on kasvanud 

puud, mis müüre kahjustavad, müürid vajavad konserveerimist. Kaitsealune maakivimüür endise 

tarbeaia nurga juures on suhteliselt heas korras, kuid vajab kohati konserveerimist. 

Peahoonest põhja poole jääb kaks varet (skeem 16), endine töölisteelamu, millest on säilinud 

osaliselt vaid pinnasesse mattunud alusmüür ning peahoone kõrval asuv praktiliselt pinnasesse 

mattunud vare, mille keskel paikneb imposantne mantelkorsten - oletatav valitsejamaja asukoht105. 

Mantelkorsten ja valitsejamaja vundamendimüürid vajavad rämpsust puhastamist ning 

konserveerimist. 

Peahoone lõunafassaadi juures on säilinud 19. sajandi lõpust pärineva metallterrassi astmed. Astmed 

on osaliselt pinnasesse mattunud. Terrassi taastamist tuleb käsitleda koos peahoone 

restaureerimisega, säilinud metallosa vajab restaureerimist. 

Tiigi läänekaldal on hästi säilinud küngas, millel asus oletatavasti ümartempel106. 

Endise valitsejamaja juurde on püstitatud mitu ajutist puitehitist, mida on kasutatud lautade ja 

kuuridena. Ehitised on lagunenud ja parki sobimatud, ehitiste tagune ala on risustatud. Kuurid tuleb 

likvideerida. 

Esiväljakul vedeleb üks pargi auringi ümber olnud graniitpostidest, mis on soovitav pargi 

heakorrastusel ära kasutada tõkkepostina sobivas kohas. 

 

                                                           
103 Vt ka Hermann, U. 1977. Rakvere rajoon, Tamsalu k/n. Võhmuta mõis. Asendiplaan. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee Vabariiklik 
Restaureerimisvalitsus. Tallinn; MKA P-2984 
104 Hermann, U. 1977 
105 Hein, A. 1983 
106 Männisalu, M. 1978; 20 



Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 29ET13 

 

Artes Terrae 32 
 

 
 

Skeem 16. Väljavõte 1977.a. asendiplaanist
107

. Punase joonega on näidatud 2013. a. pargis loetavad kiviaiad, 

punase punktiirjoonega pinnasesse mattunud kiviaiad. 

 

3.1.4 Puistu 

Puistu on võsastunud ja hooldamata. Puistu on liigivaene, määratud on varasematel uuringutel 20 

liiki, sh 11 võõrliiki (koos viljapuude ja põõsastega)108. Valdavateks liikideks on harilik vaher ja harilik 

pärn. Üksikutest okaspuudest leidub harilikku kuuske, üksikud euroopa lehised ja peahoone ees 

elupuud. Põõsastest esineb mõisapargile tavapäraselt harilikku sirelit, ebajasmiini peahoone lähedal. 

Puistu seisukord on halb - tänu võsastumisele on kasvutingimused kehvad. Esineb palju lamapuitu ja 

kuivanud puude murdumise tagajärjel tekkinud kahjustusi. Ohtralt esineb ka jalal kuivanud puid. 

Puistu seisundi täpse hinnangu saab anda peale dendroloogilise inventeerimise tegemist. 

Palju puid kasvab kivimüüridel ja hoonete konstruktsioonidele ohtlikult lähedal (vastu 

konstruktsioone või kauguses, kus puu kukkumine kahjustaks oluliselt hooneid), mistõttu raiete 

plaanimisel on vajalik isetekkelist haljastust vaadelda ka sellest aspektist. 

Peahoone juures tagaväljakul on levima hakanud Sosnovski karuputk (Heracleum sosnowskyi), mis 

invasiivse liigina tõrjub välja kohalikud rohttaimed ning lisaks on ohtlik pargi kasutajatele109. Lisaks 

lokkab tagaväljakul ja tiigi kallastel katkujuur (Petasites hybridus), mis kohati on muu rohttaimestiku 

praktiliselt välja tõrjunud110. 

                                                           
107 Hermann, U. 1977, leht 1 
108 Eesti pargid 2. 2012.Muinsuskaitseamet, Keskkonnaministeerium, Tallinn;  lk 195 
109 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/karuputke-torje-2/ 
110 Eesti pargid 2. 2012.Muinsuskaitseamet, Keskkonnaministeerium, Tallinn;  lk 195 
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   Foto 33. Vaade peaalleele enne 1919.a.
111

 
 

 

Foto 34. Tagaväljak - vaade tiigile. Kogu ala katab katkujuur. 

 

                                                           
111 EAA 4373-1-238-51 
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Fotod 35 - 36. Ülal: võsastuv pargiaas pargi kaguosas, all puude taha peitunud peahoone esiväljakul (vaade 

tõllakuuri edelanurga lähedalt) 
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Fotod 37. Puistu viinavabriku lähedal 

  

Fotod 38 - 39. Vasakul: kuurid endise valitsejamaja vareme ees. Paremal: üksik säilinud graniitpost esiväljaku 

sirelipõõsaste kõrval. 
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Fotod 40 - 41. Konstruktsiooni kasvavad puud peahoone taga (vasakul) ja maakivimüüril peahoone ja 

härjatalli vahel (paremal). 

 

3.2 Pargi väärtus ja kaitsevajadus 

Võhmuta park on kaitse all tüüpilise näitena vabakujunduslikust pargist112. Tähelepanu väärib 

esiväljaku omanäoline ruumiline lahendus. Samuti on unikaalne Võhmuta mitme saarega tiik, mis on 

vabakujulise pargi võtmeelemendiks. Samuti tuleb toonitada, et Võhmuta mõisasüdamesse ei ole 

rajatud 20. sajandil oluliselt uut ja mõisaansambliga mitte haakuvat hoonestust (kui välja arvata 

üksikud eramukrundid endise tarbeaia kohal), samuti ei ole ehitatud parki rajatisi, mis oluliselt 

vähendaksid pargi võimalikku väärtust või rikuksid kompositsiooni. Pargis leiduvad üksikud kuurid, 

elektripostid jm on rajatised on olemuselt ajutist laadi ning kergesti eemaldatavad. Seetõttu on üheks 

Võhmuta pargi põhiväärtuseks suhteliselt tervikliku ansambli olemasolu, mida väärtustavad eelkõige 

hoonetest väravahoone, ait ja tall-tõllakuur kui kujukad klassitsistliku mõisaarhitektuuri näited ning 

vabakujuline põneva tiikidesüsteemiga park.  

Eelnevaga on põhjendatud ka pargi kaitsestaatus. Samas tuleb rõhutada seda, et nii hoonestus kui 

park on väga halvas seisus, seisund on pidevalt halvenenud viimased 30-40 aastat ja ilma 

sekkumiseta kaotab kompleks iga aastaga üha rohkem oma väärtustest. 

  

                                                           
112 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15869 
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4 Muinsuskaitse eritingimused 

4.1 Hinnang Võhmuta parki kavandatavale tegevusele 

Seoses plaanidega restaureerida Võhmuta mõisasüdame hoonestus, plaanib praegune haldaja 

korrastada ka pargi. Mõisasüdame hooned restaureeritakse ja kohandatakse vastavalt 

turismiettevõtte spetsiifikale (majutus, toitlustus, mõisaga seotud käsitöönduslik tootmine jms). 

Pargile eraldi spetsiaalseid funktsioone ette ei nähta - park on ansambli oluline osa ning koos 

hoonete taastamisega on vajalik elementaarselt korrastada ka park lähtudes pargi ajaloolistest, 

stilistilistest ning ansamblilistest seostest. Park jääb avalikku ja külastajatele tasuta kasutusse, samuti 

kasutuseks kohalikule külakogukonnale seltsielu edendamiseks. Koostatava projekti põhiliseks 

eesmärgiks on eeskätt taastada säilinud pargiosa ruumiline struktuur ja ette näha elementaarseks 

kasutamiseks vajalik kasutajaliides - ansamblituumiku teed, primaarsed väikevormid (pingid jms) ning 

kohandada ansambliga kaasaegse kasutusega seotud rajatised (eeskätt parkimine, külaplats).   

Arvestades, et pargi seisund on pidevalt halvenenud vähemalt juba 1970-test ning jõudnud aastaks 

2013 seisu, kus ilma sekkumata mälestis hävib, on projektiga plaanitav mälestise säilimiseks 

hädavajalik ning kooskõlas ka Kultuurimälestiste registris 2005.a. viidatud meetmetega113. 

 

4.2 Muinsuskaitseline lähenemine ja kontseptsioon 

Muinsuskaitseline lähenemine ansambli tuumiku ja pargi ruumilise struktuuri, hoonestuse, rajatiste 

ning tiigisüsteemi osas on kindlasti säilitav, restaureeriv, varemete osas - konserveeriv. Pargi puistu, 

pargiosa teedevõrgu ning arhitektuursete väikevormide osas on lähenemine väheste ja mitmeti 

tõlgendatavate allikmaterjalide tõttu, samuti pargi piiride vähenemise tõttu (võrrelduna 19. sajandi 

lõpu seisuga) rekonstrueeriv. Kaasnevate tegevustega seotud rajatiste osas tuleb need kohandada 

pargiruumiga viisil, mis minimaalselt rikub säilinud tervikut. Oluline on Võhmuta mõisaansambli 

esteetilise terviklikkuse säilitamine ja võimalusel hävinud osiste taastamine või taasloomine.  

Käesolevate eritingimuste eesmärgiks on juhiste andmine Võhmuta mõisa pargi taastamiseks ning 

säilinud ruumistruktuuri hoidmiseks. Eritingimused lähtuvad ansambli ruumilisest ja funktsionaalsest 

struktuurist ning ansambli seostest maastikuga. Võhmuta park on seisundis, kus selle väärtuste 

säilitamiseks ei piisa vaid hooldustöödest, kuna vaid juba ruumilise struktuuri taastamine eeldab 

läbimõeldud raieid täiendusistutusi jt. taastavaid tegevusi. Seetõttu ei saa pargi taastamisel piirduda 

vaid hoolduskavaga, vaid tuleb koostada soovitavalt põhiprojekti staadiumis 

rekonstrueerimisprojekt.  

 

                                                           
113 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15869 
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4.3 Eritingimused 

4.3.1 Üldtingimused 

Võhmuta pargi kaitsealune osa jaguneb 2013.a. jaguneb territoriaalselt mitme kinnistu vahel. 

Eritingimused ja kavandatav pargi rekonstrueerimisprojekt käsitlevad kahjuks vaid kaitsealuse pargi 

läänepoolset, ansamblituumiku ümber jäävat pargiosa. Siinkohal tuleb rõhutada vajadust tegeleda 

pargi korrastamisega kasvõi läbi elementaarse hooldusega terviklikult. Käesolevad eritingimused on 

koostatudki silmas pidades pargi kui terviku korrastamist.  

Rekonstrueerimisprojekti koostamisel tuleb lähtuda alljärgnevatest üldtingimustest. 

1. Pargi rekonstrueerimine ei saa tähendada rekonstrueerimist selle sõna otseses tähenduses, vaid 

kohandamist kaasaegse situatsiooniga. Seetõttu rekonstrueerimiskontseptsiooni loomisel tuleb 

arvestada olemasolevate ajalooliste allikate ja analoogidega sarnastest Eesti mõisaparkidest XIX 

sajandi II poolest. 

2. Pargi rekonstrueerimiskontseptsioonil lähtuda esiväljaku regulaarsest ülesehitusest ning 

tagaväljaku osas inglise pargistiili põhimõtetest arvestades tiigiga kui "peisaaži silmaga"114.  

3. Arhitektuursete väikevormide kavandamisel arvestada peahoone ning esiväljaku kõrvalhoonete 

vormikõnega (klassitsism). Uued elemendid peavad sobima miljöösse, kuid see ei eelda ajaloolise 

kitši taotlemist. 

4. Arvestades karuputke ja katkujuure ulatusliku levimisega ning pargi võsastumisega esitada 

projekti koosseisus ka pargi taastamisega seotud hooldustöid (hooldustööde spetsiifika, 

järjekord) ja hoolduspiirkondi selgitavad materjalid (vajalikud skeemid, üldised mahud). 

5. Projekt tuleb koostada ja kooskõlastada vastavalt Muinsuskaitseseadusele. 

4.3.2 Vaated 

1. Vaadete kavandamisel (avamisel) lähtuda skeemidest 13...15. 

2. Esiväljakul tuleb tagada peahoone vaadeldavus läbi sissesõiduvärava (vt ka fotod 7, 10). 

3. Esiväljakul tuleb tagada kõrvalhoonete vaadeldavus peahoone portikusest. 

4. Tagaväljakul tuleb tagada tiigi vaadeldavus tagafassaadi eest. 

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

 

4.3.3  Teed, platsid, parkimine 

1. Projektiga lahendada endiste teede katendite uuendamine või markeerimine. Teedevõrgu 

projekteerimisel esiväljakul lähtuda võimalusel skeemidel 8, 9 ja 16 nähtuvast situatsioonist, 

säilinud hoonete sissepääsudest ja säilinud teedest. 

                                                           
114 Humphrey Repton - "Veis on peisaaži silm." Rubtsov, Rubtsov, L.I. 1979, Projektirovanie sadov i parkov, Moskva “Stroiizdat” 
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2. Pargi muudes osades lähtuda skeemidel 8, 9 ja 16 nähtuvast situatsioonist, taastades katendiga 

vaid need teed, mis on vajalikud pidevalt erinevate huvipunktide vaheliseks liikumiseks või 

hoonete teenindamiseks.  

3. Kuna ansamblituumiku ruumiline struktuur on ajas vähe muutunud, siis esiväljakule ja sellega 

seotud aladele uusi teid võib ette näha juhul, kui need on hädavajalikud hoonete 

teenindamiseks.  

4. Kuna osa pargist paikneb naaberkinnistul, siis pargisiseste teede kavandamisel lahendada teed 

selliselt, et ei tekiks tupikteid. Samas on otstarbekas pargisiseste jalgteede trajektooride 

kavandamisel lähtuda sellest, et võimalusel saaks neid pikendada naaberkinnistule. Eelkõige  

tiikide ümber paiknenud tee taastamiseks. Pargisisestel teedel eelistada katendiga teedele 

teeradade sisseniitmist.  

5. Teekate tuleb ette näha vaid peateedele ja transiitse kasutamisega jalgteedele. Jalutusradadena 

eelistada sisseniidetavaid radu, vajadusel ette näha pinnase tugevdamine purustatud 

peenkruusaga.  

6. Väravahoone esisel maantee osal on soovitav ette näha liikluse rahustamine, sh täiendav 

kiiruspiirang, kuna maantee paikneb vahetult ansambli olulisema hoone - väravahoone vastas. 

Soovitav on projektiga teha ettepanek kruusakatte immutamiseks pargiga külgneval teeosal  

tolmu vähendamiseks. 

7. Teekatete projekteerimisel eelistada vett läbilaskvat teekatet (purustatud kruus, graniitsõelmed, 

munakivisillutis, munakivi-vuugimuru). Pargisisestel jalutusteedel eelistada sisseniidetud radasid. 

Parklad võib ette näha asfaltkattega.  

8. Mitte kasutada betoonist äärekive (va parklad juhul, kui kasutatakse asfaltkatet - sel juhul võib 

kasutada betoonäärekive nn uputatud asendis), võimalusel projekteerida jalgteed ääristuseta. 

9. Teede rajamisel lahendada lisaks teedele hoonete ümbruste vertikaalplaneerimine. 

 

4.3.4  Arhitektuursed väikevormid, pargiehitised 

1. Lammutada valitsejamaja vare ees asuvad kuurid, eemaldada kasutusest väljas olevad 

elektripostid. 

2. Ette näha piirdemüüride ja varemete välja puhastamine isetekkelisest haljastusest ja pinnasest, 

ette näha piirdemüüride taastamine ja/või konserveerimine.  

3. Täiendavaid piirdeaedu võib ette näha turvalisuse vm kaalutlustel vaid pargi piiridel kohtades, 

kus need ei sega pargivaadet (aidahoonest lõunas, härjatalli ees, või härjatallist idas). Piirdeaeda 

ei tohi kavandada parki poolitavale krundipiirile. Piiritähistena võib kasutada vaid piiride 

käänupunktides madalaid, maapinnal asuvaid tähiseid. 

4. Arhitektuursete väikevormide (tiigisillad, paviljonid, lehtlad) lahendus tuleb sobitada ansambliga. 

Kasutada XIX II poole kontekstist lähtuvalt traditsioonilisi ehitusmaterjale, ehitustehnoloogiaid ja 
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pinnaviimistlust. Puitmaterjalis mitte kasutada naturaalset ümarpalki ega ümarfreespalki. 

Kivikonstruktsioonides eelistada viimistlusmaterjalina maakivi või silekrohvi (värvus toon-toonis 

peahoonega). 

5. Esiväljakule (sh. väravahoone ette, väravhoonest kahele poole jäävate kiviaedade ette, aida ja 

tõllakuuri vahelisse ruumi, härjatalli ja viinavabriku esifassaadide ette ja peahoone ette) mitte 

ette näha vaateid häirivaid tehnorajatisi, ega arhitektuurseid väikevorme. Liiklusmärgid, 

infotahvlid, tõkke- ja piirdepostid jms paigutada selliselt, et need ei häiriks vaateid loetletud 

objektidele. 

6. Parki kavandatavate viitade, infotahvlite ja siltide arv tuleb minimeerida. Infotahvlid (sh 

rahastavate asutuste infotahvlid) paigutada nii, et need ei jääks vaadetesse. Pargi plaan jm on 

soovitav ette näha parklasse. 

7. Valgustuse lahendamisel kasutada objektide arhitektuurse valgustamise põhimõtteid, esiväljakul 

hoonetega seotud valgustust. Mitte kasutada mastvalgusteid.  

 

4.3.5  Puistu : raied, istutused   

1. Puistus tuleb läbi viia sanitaarraie ja hooldusraie vastavalt üksikpuudena teostatavale puistu 

hinnangule.  

2. Näha puude- ja põõsaste täielik või osaline eemaldamine esiväljakult. Säilitada võib vaates 

väravahoone juurest peahoonele vaate külgedele jäävad vahtrad, sirelid ja elupuud juhul, kui 

nende kõrval olevate puude-põõsaste eemaldamisel allesjäävad puud on esteetilised. 

3. Eemaldada hoonete ja rajatiste konstruktsioone ohustavad või kahjustavad puud. 

4. Säilitada kõik pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või mingil muul viisil ohtu 

muinsuskaitsealustele objektidele või inimestele.  

5. Säilitada loodusliku uuenduse teel tekkinud puud-põõsad, mis on terved, millele on tagatud 

kasvuruum ning mille asukoht sobib pargikompositsiooniga. 

6. Kuna park on dendroloogiliselt liigivaene, siis elujõuisuse ja vaheldusrikkuse suurendamiseks võib 

istutatavad puuliigid valida pargi rajamisajal kasutusel olnud liikide seast. Dendroloogilise 

liigirikkuse suurendamine ei ole samas pargiruumi taastamisel primaarse tähtsusega. 

7. Uute istutuste puhul tuleb puude asukohtade leidmisel kõige olulisemaks pidada vabakujulise 

pargi kujundusprintsiipe ja vaateid (vt ka skeemid 13-15). Esiväljakul tuleb tagada peahoone 

vaadeldavus läbi sissesõiduvärava (vt ka fotod 7, 10). 

8. Kaaluda võimalusi väravahoonele suundunud allee taastamiseks (eeldab kokkuleppeid 

naaberkruntide omanike ja tee haldajaga). 

 

 


