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15. Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Võhmuta mõisa peahoone, reg nr 

15868, Võhmuta mõisa ait, reg  nr 15870, Võhmuta mõisa tõllakuur, reg nr 15871, 

Võhmuta mõisa väravahoone, reg nr 15872, Võhmuta mõisa härjatall, reg nr 15873, 

Võhmuta mõisa viinavabriku varemed, reg nr 15874, Võhmuta mõisa piirdemüürid, reg 

nr 15875. Koostaja Artes Terrae, maastikuarhitekt Sulev Nurme. Tellija Võhmuta 

Mõisapark MTÜ. 

Merle Kinks tutvustas rekonstrueerimisprojekti. Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele, 

kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 15 ja Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas 

volitada vaneminspektoreid Anne Kaldamit ja Mirjam Abelit kooskõlastama 

rekonstrueerimisprojekti kui on  

sisse viidud järgmine parandus: 

15.1 pargi jalgteedele mitte kavandada graniitäärekive, soovitame ääristamiseks kasutada kas 

puitu, metalli, või jätta ääristamata.   

 

Komisjon tunnustab kõrge tasemega tehtud tööd! 

 
 

Ärakiri õige  

 

/Sulev Nurme/ 

 

 

 

 

Komisjoni poolt tehtud täiendused on projekti sisse viidud. Graniitkividest ääristus jalgteede osas on 

asendatud immutatud 35 x 100 mm puitlaudäärisega. 

 

/Sulev Nurme/ 

11.04.2014. 
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VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

 

1 Sissejuhatus 
1.1 Projekti koostamise alus 

Käesolev töö on koostatud Võhmuta Mõisapark MTÜ tellimusel Lääne-Viru maakonnas, Tamsalu 

vallas, Võhmuta külas asuva Võhmuta mõisa pargi (mälestise reg. nr. 15869) rekonstrueerimiseks (vt. 

asukohaskeem – skeem 1). Projekt on koostatud vastavalt Võhmuta mõisa pargi muinsuskaitse 

eritingimustele1 ja tellijapoolsele lähteülesandele (vt lisa 1).  

Projekti koostamisel on kasutatud alusplaanina 2013.a. suvel mõõdistatud geodeetilist alusplaani2 

täpsusastmega 1 : 500.  

Projektlahenduses on esitatud lisas 1 esitatud projektiga käsitletavate vajalike tegevuste loetelu, va 

valgustuse elektripaigaldise osa, mis on vormistatud eraldi kaustana (koostaja ins. Enn Kippasto).  

 

Skeem 1. Võhmuta mõisaansambli asukohaskeem (alus – Regio CD Atlas).   

 

Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis. Kuna osa projekteeritud rajatistest ja sõltub otseselt 

Võhmuta pargi tiigi seisukorrast, mis hetkeseisus on mudastunud ja sissevajunud kallastega, on 

tiigiga seotud rajatiste (sillad, kaldakindlustused, paadisild, tiigisaared, saartele ette nähtud 

paviljonid) lahendused antud nii, et seoses tiikide restaureerimisega tuleb täpsustada vundeerimine 

ning vastavalt sellele täpsustada kõik muud vajalikud sõlmed. Samuti võib-olla vajalik täpsustada tiigi 

vahetu ümbruse vertikaalplaneeringut vastavalt tiikide restaureerimisega. Tiigi restaureerimisprojekti 

koostamisel tuleb lähtuda käesolevast tööst ning kõik asendiplaanilised jm muutused, mis muudavad 

käesoleva projektiga ette nähtud pargi ruumilist, asendiplaanilist jm lahendust tuleb kooskõlastada 

projekti autoriga (sulev@artes.ee, tel 53401463). 

                                                           

1 Nurme, S. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 
29ET13; kooskõlastatud Muinsuskaitseametis 24.09.2013 (Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 24. septembri  2013 koosoleku 
protokoll nr 259) 
2 Võhmuta mõisapark. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. OÜ Geoport, töö nr 059-13 
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Projekti vastutav spetsialist ja põhiautor ja koostaja on Sulev Nurme (Muinsuskaitse Ameti 

tegevusluba VS 137/2004-E). Töös kasutatud fotode autor (kui ei ole lisatud viidet) on Sulev Nurme. 

 

Skeem 2. Projektala asendiskeem (skeemi alus – www.maaamet.ee) 

 

1.2 Asukoht, suurus 

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

mõis3. Objekt asub 8 km Järva-Jaanist ja 15 km Tamsalust (skeem 1).  

Projektala hõlmab Võhmuta mõisa katastriüksust nr 78702:002:0041 (skeem 2, skeem 3). 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.  

Pargi pindala on 5.67 ha, sellest ehitiste alune pind 3003 m². Pargi tiikide pindala on 0.46 ha4. 

 

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.). 

Pargialale või  selle kontaktvööndisse jäävad alljärgnevad muinsuskaitsealused objektid (skeem 3)5: 

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

3 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) (12.01.2014.) 
4 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) (12.01.2014.) 
5 RTL 1998, 147, 558; https://www.riigiteataja.ee/akt/87781 (12.01.2014.) 

Järva-Jaani 

Vajangu, 

Tamsalu 

Võhmuta mõisa peahoone 
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▪ 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 
 

 

Skeem 3. 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 orienteeruvad piirid. Valge jämeda 

punktiirjoonega on märgitud muinsuskaitsealuse pargiala (reg. nr. 15869) piir. Punase  joonega on märgitud projektala 

(katastriüksuse 78702:002:0041) piir (skeemi alus – www.maaamet.ee). 

 

Projektalaga on seotud alljärgnevad pärandkultuuriobjektid (skeem 4)6: 

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

 Zoege von Manteuffelite perekonnakalmistu   nr. 786:HAU:002 

 

Võhmuta mõisa parki haldab MTÜ Võhmuta mõisapark. 

 

                                                           

6 EELIS (Keskkonnainfo infoleht) http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/ (12.01.2014.) 

Võhmuta mõisa park 15869 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 
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Skeem 4. Võhmuta pargiga seotud pärandkultuuriobjektid (skeemi alus – www.maaamet.ee) 

 

1.4 Kokkuvõte muinsuskaitse eritingimustest 

Muinsuskaitse eritingimused on koostatud suvel 2013 ja kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga 

septembris 20137.  

Projektiga ettenähtud tööd on vajalikud pargiruumi füüsiliseks säilitamiseks ja teisalt 

teadvustamiseks nii kohalikele elanikele kui huvilistele, kuna park on metsistunud ja äärmiselt halvas 

seisukorras. 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, et tagada pargi (maastiku) elementide kohanduslahenduste väljatöötamine seoses 

kaasaegse situatsiooniga8.  

Eritingimused sätestavad projekteerimise lähtekohad eritingimuste ptk-s 4.3. pargiruumi 

projekteerimise üldistele lähtekohtadele (üldtingimused 4.3.1.), vaadete avamisele (ptk 4.3.2.), 

teedele (ptk 4.3.3), puistule (ptk 4.3.5) ja arhitektuursetele väikevormidele (ptk 4.3.4).  

Projekti koostamise ajal selgus, et pargi valdaja tegutseb aktiivselt Sosnovski karuputke ja katkujuure 

tõrjega (üldtingimused p. 5),  mis 2013.a. sügise seisuga on andnud häid tulemusi, siis eraldi seda 

teemat projektis ei käsitleta. Teede laheduses on lähtutud eritingimustest, ent teed on kavandatud 

tulevast hooldust silmas pidades siiski sobiva äärisega (ptk 4.3.2., p. 8).  

Projekti eritingimustega saab tutvuda Muinsuskaitseameti Arhiivis. 

 

                                                           

7 Nurme, S. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 
29ET13; kooskõlastatud Muinsuskaitseametis 24.09.2013 (Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 24. septembri 2013 koosoleku 
protokoll nr 259) 
8 Nurme, S. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 
29ET13; lk 4, 38 

Võhmuta kool (mõisa peahoone) 786:KOO:005 

Zoege v. Manteuffelite perekonnakalmistu  786:HAU:002 
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2 Ajalooline lühiülevaade 
Ajalooline ülevaade koos omanikeloo ja ansambli ning pargi kujunemislooga on esitatud Võhmuta 

mõisa pargi muinsuskaitse eritingimustes peatükkides 2.1. - 2.3. Väga põhjaliku ülevaate Võhmuta 

mõisa ajaloost on teinud R. Müts 2011 .a.9 ning M. Männisalu 1978.a.10. Parki ja sellega seotud 

põhihooneid on käsitlenud veel U. Hermann 1977.a.11, A. Hein 1984.a.12, J. Jõgi 1988.a.13. Mõisa ja 

ansambli ajalugu on lühidalt käsitletud ka peahoone tarindite inventuuril 2011.a.14. Loetletud 

allikatele tuginedes on esitatud alljärgnevalt mõisa ajalugu käsitlev lühikokkuvõte. 

 

Skeem 5. Võhmuta mõisasüda 1888/1889.a. Fragment plaanist
15

 

 

Mõis (saksa k Wechmuth) eraldus ilmselt XVII sajandil Väinjärve mõisast. Varasem ajalugu on seotud 

Karri ja Rosenite suguvõsaga, XVIII sajandil kuulus mõis Tiesenhausenitele. XIX sajandi esimesel 

poolel kuulub mõis mitmetele omanikele, sh. Essenitele, sajandi teisest poolest alates kuni 1919. 

                                                           

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 Männisalu, M. 1978. Võhmuta mõisa ajalooline õiend. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. 
ERA T-0-76-1-10260 
11 Hermann, U. 1977. Rakvere rajoon, Tamsalu k/n. Võhmuta mõis. Asendiplaan. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee Vabariiklik 
Restaureerimisvalitsus. Tallinn; MKA P-2984   
12 Hein, A. 1984. Võhmuta mõisahoone pargiga. Arhitektuurimälestise pass. ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestuste Kaitse 
Inspektsioon. MKA V-466 
13 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 
14 Loit, M. 2011. Võhmuta mõisa peahoone väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine ning hooldusjuhend. Muinsuskaitseamet, 
Tallinn 
15 Männisalu, M. 1978; lk 44 (algviide RAKA f.33, nim.3. s.ü, 1786) 



29KP13 

 
VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

   
 

 

12 Artes Terrae 
 

aasta võõrandamiseni kuulus mõis Zoege von Manteuffelitelele, mõisa viimane omanik oli Ernst 

Zoege von Manteuffel. Peale võõrandamist on olnud peahoones kool, kõrvalhooneid on kasutatud 

nõukogudeaegsete ühismajandite tarbeks, valdavalt on kogu ansamblit kasutatud pea terve XX 

sajandi vältel mitteperemehelikult, mistõttu juba 1970-tel tehtud uuringutes mainitakse Võhmuta 

ansambli kehva olukorda, lagunemist ja võsastumist. 

Arvatavasti XVIII sajandi teisel poolel ehitatud ühekorruselist barokset puidust peahoonet laiendati ja 

muudeti XIX sajandi esikümnetel. Hoone sai klassitsistliku ilme, mille üheks olulisemaks väljenduseks 

on tänini säilinud nelja sambaga portikus (foto 1). Üheaegselt peahoone ümberehitusega ehitati 

esiväljaku külgedele silmapaistva klassitsistliku kavandiga väravahoone, tall-tõllakuur ja ait.  

Võhmuta park rajati inglise stiilis XIX sajandi algul koos klassitsistliku ansamblituumikuga arvatavasti 

H. L. v. Tiesenhauseni ajal, parki laiendati XIX sajandil keskel ja teisel poolel (vt. ka skeemid 5 ja 6). 

 

Skeem 6. Võhmuta mõisasüda 1884.a. Fragment plaanist
16

 

  

                                                           

16 Eestimaa Maakrediidi Selts. Talu ja mõisamaade hindamistoimikud. Järvamaa, Järva-Jaani kihelkond, Võhmuta mõis. EAA 2486 1 3052 
leht 183 
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Foto 1. Peahoone esifassaad 1938.a.
17

   

 

3 Puistu 
3.1 Puistu inventeerimise metoodika 

Käesolev dendroloogiline hinnang on koostatud üksikpuudeide kaupa. Üksikpuude hindamisel on 

mõõdetud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 

▪ tüve rinnasdiameeter 
▪ tervislik seisukord 
▪ vigastused ja kahjustused 
▪ võra ning tüve seisukord. 
 

Gruppidena on hinnatud vaid puistu perifeersetes osades paiknevad paju-remmelga-halli lepa 

enamusega võsased väiksemad puistuosad, mille kirjeldamine üksikpuudena ei ole otstarbekas. 

 
Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter (alates rinnasläbimõõduga 6 cm) või rinnasümbermõõt 

(üle 100 cm läbimõõduga puudel). Põõsastel diameetreid üldjuhul ei mõõdeta (mõõdetakse juhul, kui 

on välja kujunenud selgelt eristatav tüvi või tüved diameetriga vähemalt 6 cm). Diameetrid on 

mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.  

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

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel18): 

▪ kuivav või kuivanud puu (1):   

 võrsete juurdekasvud puuduvad 

 kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu võrast moodustavad 
kuivanud oksad 

                                                           

17 ERM Fk 887:1004 
18 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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 üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust   

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

 kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust 
▪ tugevasti kahjustatud puu (2): 

 võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud 

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

 tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 2/3 läbimõõdu ulatuses 

 koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses 

 kahjustatud  1/3...2/3 lehestikust või okastikust 
▪ nõrgestatud puu (3): 

 juurdekasv pidurdunud 

 üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas 

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

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

 lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad esineda muudatused 
värvuses 

▪ kergelt vigastatud puud (4): 

 juurdekasv pole oluliselt pidurdunud 

 peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused 

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

 tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid) 

 lehed või okkad on enamuses normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega 
▪ kahjustamata, terved puud (5): 

 juurdekasvud on normaalsed 

 ei esine mehaanilisi vigastusi 

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

Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või võras. 

Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 

▪ vigastuse tüüp (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 
▪ vigastuse asukoht; 
▪ vigastuse ulatus (orienteeruv suurus). 

 

Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest ja kahjuritest, 

ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on seen-, bakter- 

ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. 

Kuna seenhaiguste jms täpseks määramiseks on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas 

töös piirdutud seen- jt. haiguste sekundaarsete tunnuste nimetamisega, mis olid visuaalselt 

määratletavad hindamise ajal. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine puul selle likvideerimiseks piisav 

põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest 

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

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

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

ning piksekahjustused jne. Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

▪ kahjustuse tüüp ja põhjus 
▪ kahjustuse asukoht (paiknemine) 
▪ kahjustuse ulatus. 
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Tüve hindamisel on kirjeldatud: 

▪ seisukord (tüvi on terve või vigastatud – praod, õõnsused jms); 
▪ harulisus 
▪ deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne) 
▪ dekoratiivsus. 
 

Võra hindamisel on kirjeldatud: 

▪ kuivade okste hulk ning paiknemine võras 
▪ ladvaosa olukord 
▪ võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms) 
▪ võra dekoratiivsus. 
 

Kui vigastusi või kahjustusi ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on märkuste osa 

hindamistabelis jäetud tühjaks. 

Kuna hindamisperioodil ei olnud võimalik pääseda tiigisaartele (mudastunud veepeegel, mida ei saa 

läbida jalgsi ega kummipaadiga), siis on hinnatud kahe suurema saare puistu tervikuna. Hindamine 

tehti kahes osas, juulis 2013 ja kontrolliti lehtedeta perioodil novembris 2013. Määrati: 

▪ liigiline koosseis 

▪ puistuelementide põhiparameetrid 

▪ puistu üldseisukord 

▪ probleemistik. 

 

Puistu andmete vormistamisel on lähtutud metsakorralduses kasutatavast praktikast, metsanduslikke 

tagavaraga seotud takseerandmeid mõõdetud (rinnaspindala, hektaritagavara jms) ei ole. Puistuna 

on hinnatud ka endise töölistemaja asukohal kasvav isetekkeline lehtpuupuistu, mis säilitatakse 

olemasolevas mahus ja seisundis, eemaldades vajadusel  jooksvalt vaid piirilt ohtlikud puud.  

 

Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 1 asuvas tabelis. (seletuskiri ja tabelid on 

kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi).  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 

silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite märkuste veergu.  

 

3.2 Puistu inventeerimise tulemused 

Takseeriti 595 ühikut üksikpuid ja gruppe ning eraldati 3 eraldist. Uuringutel määrati 37 liiki puittaimi, 

sh 7 võõrliiki (koos viljapuude ja põõsastega), paljud liigid esinevad üksikeksemplaridena, mistõttu 

tervikuna on puistu suhteliselt liigivaene. Puistu inventeerimistulemused on esitatud lisas 2. 

Valdavateks liikideks on harilik vaher (Acer platanoides, osakaal 26,6%), harilik saar (Fraxinus 

excelsior,  osakaal 24,2%) ja harilik jalakas (Ulmus glabra, osakaal 13,8%). Üksikutest okaspuudest 

leidub harilikku kuuske, üksikuid euroopa lehiseid (2 tk) ja üksikpuudena siberi nulg, torkav kuusk ja 

peahoone ees 3 elupuud. Põõsastest esineb mõisapargile tavapäraselt enam harilikku sirelit (Syringa 

vulgaris), ja üksikpõõsastena ebajasmiini (Philadelphus coronarius) peahoone lähedal, isetekkeliste 

üksikpõõsastena on müüriservades punast leedrit (Sambucus racemosa). Liigiline koosseis on 

esitatud tabelis 1.  

 



29KP13 

 
VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

   
 

 

16 Artes Terrae 
 

 

Tabel 1. Puistu liigiline koosseis 

Nr 
Liigi 
lühend 

Liik eesti keeles Liik ladina keeles Osakaal (%) Arv (tk) 

1 Va harilik vaher Acer platanoides 26,6 158 

2 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 24,2 144 

3 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 13,8 82 

4 Tm harilik toomingas Prunus padus 4,4 26 

5 Re remmelgaliik Salix sp 3,0 18 

6 Lv hall lepp Alnus incana 2,7 16 

7 Pä harilik pärn Tilia cordata 2,4 14 

8 KsA arukask Betula pendula 2,0 12 

9 Pp papliliik Populus sp 1,7 10 

10 Si harilik sirel Syringa vulgaris 1,7 10 

11 ReRa raagremmelgas Salix caprea 1,5 9 

12 LeP punane leeder Sambucus racemosa 1,2 7 

13 Ta harilik tamm Quercus robur 1,2 7 

14 Õ aedõunapuu Malus domestica 1,2 7 

15 Lm must lepp Alnus glutinosa 0,8 5 

16 Pa pajuliik Salix sp 0,8 5 

17 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 0,8 5 

18 El harilik elupuu Thuja occidentalis 0,5 3 

19 Ku harilik kuusk Picea abies 0,5 3 

20 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 0,5 3 

21 Ej ebajasmiin Philadelphus coronarius 0,3 2 

22 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 0,3 2 

23 Lh euroopa lehis Larix europaea 0,3 2 

24 RoK kurdlehine  kibuvits Rosa rugosa 0,3 2 

25 Vr aedvaarikas Rubus idaeus 0,3 2 

26 Kb kibuvitsa liik Rosa sp 0,2 1 

27 Km karusmari Ribes uva-crispa 0,2 1 

28 Ksl harilik kuslapuu Lonicera xylosteum 0,2 1 

29 KuT torkav kuusk Picea pungens 0,2 1 

30 LäS suur läätspuu Caragana arborescens 0,2 1 

31 NuS siberi nulg Pinus sibirica 0,2 1 

32 Pl aedploomipuu Prunus domestica 0,2 1 

33 ReR raberemmelgas Salix fragilis 0,2 1 

34 SõMu must sõstar Ribes nigrum 0,2 1 

35 SõP punane sõstar Ribes rubrum 0,2 1 

36 Vi viirpuuliik Crataegus sp 0,2 1 

37 Õ sp õunapuuliik Malus sp 0,2 1 

38 segagrupid 2,2 13 

39 jalal kuivanud 2,7 16 

Kokku 100,0 595 

 

Puistu seisukord on suhteliselt halb - tänu võsastumisele on kasvutingimused kehvad, mistõttu paljud 

noored puud on deformeerunud võradega ning ei ole perspektiivsed isegi peale harvendamist. 

Nõrgestatud või halvas seisukorras puid on puistut üle 45%, ligikaudu 6% on jalal kuivanud. Esineb 
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palju lamapuitu (eriti saartel) ja kuivanud puude murdumise tagajärjel tekkinud kahjustusi. 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.  

Tabel 2. Puistu seisund (tabelis ei kajastu eraldistena hinnatud puud) 

Seisundihinnang Puude arv (tk) Osakaal (%) 

1 - kuivav või kuivanud puud 34 5,7 

2 - tugevasti kahjustatud puud (9%) 76 12,8 

3 - nõrgestatud puud (41%) 197 33,1 

4 - kergelt vigastatud puud  (33%) 172 28,9 

5 - kahjustamata, terved puud (15%) 116 19,5 

Kokku: 595 100 

 

 

3.3 Raied 

Raied on esitatud üksikpuude kaupa joonisel 2, metoodilistel alustel on raied määratud ainult 

tiigisaartele ja töölistemaja varemel asuvale puistuosale. Raied on määratud 2 osas: 

▪ välitööde käigus on määratud hooldusraiesse puud (tähistatud plaanil (joonis 2) punase ristiga):  

 mis oma seisundist tulenevalt on ohtlikud 

 mis kahjustavad juurte või okstega otseselt mälestisi 

 isetekkelised puud, mis kasvuruumi puudumisest vm põhjusel on deformeerunud võraga, 

vm põhjusel vähedekoratiivsed, võtavad kasvuruumi väärtuslikumatelt puudelt või on 

nende asukoht pargiruumi arvestades ebasobiv. 

▪ projekteerimistööde käigus on nn perspektiivsesse raiesse määratud need puud (puud on 

tähistatud plaanil (joonis 2) sinise ristiga):  

 mille likvideerimine on vajalik seoses hoonete ja rajatiste restaureerimisega või vältimatu 

ehitustöödega seoses 

 mis võib likvideerida vaid seoses puu kuivamisel, murdumisel või seisundi muutumisel, 

mille tagajärjel puu võib olla muutunud ohtlikuks (peab eelnevalt konsulteerima 

dendroloogi vm pädeva spetsialistiga). 

 

Hooldusraiesse määratud puud on vajalik eemaldada esmajärjekorras, perspektiivsesse raiesse 

määratud puud tuleb eemaldada vahetult enne vastavate tööde tegemist. 

 

Puistu seisundi parandamiseks määrati kohesesse sanitaarraiesse 86 puud, puistu valgustingimuste 

parandamiseks on vajalik järgnevate aastate jooksul hooldusraietega eemaldada veel 133 puud. 

Need puud on vajalik raiuda sõltumata pargis ettevõetavatest edasistest töödest. Hooldusraiesse 

määratud puudest võib esialgu jätta raiumata puud, mis ei kahjusta otseselt hoonete 

konstruktsioone. 52 puud on määratud tingimuslikku raiesse, mille raie enamuses on seotud pargi 

rekonstrueerimistöödega või hoonete restaureerimisega. Nende hulgast tuleb eraldi tähelepanu 

pöörata puule nr 70, mis on suhteliselt halvas seisukorras ja võib murdudes ohustada peahoonet, 

kuid hetkeseisus on tegemist väärtusliku vana puuga, mida võiks säilitada kuni kuivamiseni. Jälgida 

tuleb ka neid puid, millel on ette nähtud raiuda kuivanud harud (kokku 16 puud), mis peale harude 

raiet ühepoolseks jäänuna võivad muutuda murdumisohtlikuks. 191 puul on vajalik teha primaarne 

võrahooldus. Raied on esitatud kokkuvõtlikult tabelis 3. 
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Tabel 3. Raied ja primaarne võrahooldus 

Raie/hooldustegevus arv (tk) 

hooldusraie  137 

sanitaarraie 82 

perspektiivne raie 52 

kuivanud harude raie  16 

raied kokku 271 

toestatavaid puid  3-4 

võrahooldus - kuivanud kõrval- ja põhiokste lõikus võra alaosas 20 

võrahooldus - kuivanud kõrval- ja põhiokste lõikus kogu võras, võra harvendamine 117 

kuivanud ladva või/ja ladvaosas asuvate suurte põhiokste lõikus 54 

juurevõsu või võra alla kasvanud peene loodusliku uuenduse eemaldamine 38 

tüveõõnsuste puhastamine 3 

põõsaste/põõsagruppide noorenduslõikus 8 

 

  

Fotod 2-3. Vasakul puistu orienteeruval pargi peateljel pargi tagaosas, taamal paistab tiik, paremal töölistemaja varemel 

kasvav puistu.   

Sanitaarraiesse on määratud kuivanud, kuivavad ja ohtlikud puud. ca 32% hooldusraietega märgitud 

puude mahust moodustavad alla 16 cm läbimõõduga isetekkelised puud ja 27 % 16-30 cm 

läbimõõduga isetekkelised puud. Enamus hooldusraietega raiutavatest puudest moodustavad 

remmelgad, toomingad, saared ja vahtrad. Perspektiivsesse raiesse määratud puud võib eemaldada 

vaid vahetult vastavate pargiosade või hoonete restaureerimistööde eelselt (va puud, mis 

kahjustavad olemasolevaid rajatisi). Raiete teostamiseks on vajalik Muinsuskaitseameti nõusolek, 

raiete teostamiseks on vajalik raiete ettemärkimine projekti autori või dendroloogi poolt. Raied ja 

puude hooldustöid võib teostada vaid vana pargi hoolduse- ja raiekogemusega arboristi 

kutsetunnistust omav spetsialist. 
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Fotod 4-7. Vasakul ülal üraskikahjustus pärnal? pargi keskosas, paremal murdunud haruga pargi suurim puu (puu nr 116). 

Vasakul all: katkujuurest haaratud tagaväljak juunis 2013, paremal võssakasvanud tiigikallas pargi kirdeosas juunis 2013. 

 

Raiete teostamisel võib jalalt langetada kuni 20 cm jämedused puud, mille langetamine ei ohusta 

hooneid, rajatisi ega naaberpuid. Raiejäägid tuleb pargist eemaldada ning vajadusel võib need 

ajutiselt ladustada härjatalli-viinaköögi ees olevale platsile. Kännud tuleb freesida, oksad tuleb ära 

vedada (või teha hakkepuiduks). Freesitud kännupealsed tuleb täita mullaga, tasandada ja taastada 

muru heintaimede pealekülviga. 

Pargis esines 2013.a. sügisel üksikpuudena tormimurdu. Pargis on esmaseid hooldustöid tehtud 

2013.a. suvel, mille käigus eemaldati võsa ja tehti töid karuputke tõrjeks. Tormimurd tuleb 

eemaldada. 
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4 Projektlahendus 
4.1 Võhmuta pargi restaureerimisvajadus ja restaureerimiskontseptsioon 

Haldaja plaani kohaselt mõisasüdame hooned restaureeritakse ja kohandatakse vastavalt 

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

Pargile eraldi spetsiaalseid funktsioone ette ei nähta, kuid hoonete taastamisega on vajalik 

elementaarselt korrastada ka park lähtudes pargi ajaloolistest, stilistilistest ning ansamblilistest 

seostest ning tagada pargi külastamiseks vajaliku taristu olemasolu. Seejuures on vajalik kohandada 

ansambli toimimiseks vajalikud tugistruktuurid nagu parkla, valgustus jm pargiruumiga. Koostatava 

projekti põhiliseks eesmärgiks on:  

▪ taastada (restaureerida) säilinud pargiosa ruumiline struktuur 

▪ taastada ja kohandada seoses muutunud situatsiooniga (park on jagatud erinevate kinnistute 

vahel) ansamblituumiku teed  

▪ rekonstrueerida pargis olnud pargiehitised analoogidele tuginedes 

▪ kohandada ansambliga kaasaegse kasutusega seotud rajatised (eeskätt parkimine ja 

mänguväljak).   

 

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

2013 seisu, kus ilma sekkumata mälestis hävib (vt ka fotod 2-7), on projektiga plaanitav mälestise 

säilimiseks hädavajalik ning kooskõlas ka Kultuurimälestiste registris 2005.a. viidatud meetmetega19. 

Projektlahendus on säilinud pargirajatiste osas säilitav, konserveeriv või 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) pigem rekonstrueeriv arvestades säilinud 

allikaid (vt. ka skeem 5 ja 6, lisaks eritingimused ptk 1.5.) ja Eesti XIX sajandi esimese poole 

pargikunsti. Kaasnevate tegevustega seotud rajatised on kohandatud pargiruumiga viisil, mis 

minimaalselt rikub säilinud tervikut.  

 

4.2 Üldlahendus 

Projektlahenduse väljatöötamisel on lähtutud  1884.a.20 ja 1888/1889.a.21 mõisasüdame plaanidest 

ning säilinud ajaloolistest fotodest22. Säilinud ajaloolised plaanid annavad ettekujutuse pargiruumi 

ülesehitusest, üldisest ruumilisest struktuurist vaadetest ja teedevõrgust23.  

Teadaolevalt on peahoone taguses pargiosas, tiigisaartel asunud paviljonid ja sillad, mille asukohad 

on loetavad 1888/1889.a. plaanilt. Hoonele lähem, ümmargusel saarel asunud paviljon on olnud 

ümmarguse põhiplaaniga, kaugemalasuval põhjapoolsel saarel olnud paviljon on olnud nelinurkse 

põhiplaaniga. Paviljonide ja sildade mõõtmete või kujunduse kohta ei ole andmeid säilinud. Tiik on 

küll võsastunud ja osaliselt kinnikasvanud, kuid hoomatav ajaloolistel plaanidel esitatud mahus, 

                                                           

19 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15869 
20 Eestimaa Maakrediidi Selts. Talu ja mõisamaade hindamistoimikud. Järvamaa, Järva-Jaani kihelkond, Võhmuta mõis. EAA 2486 1 3052 
leht 183 
21 Männisalu, M. 1978; lk 44 (algviide RAKA f.33, nim.3. s.ü, 1786) 

22
 Vt. täpsemalt Nurme, S. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae 

OÜ, töö nr 29ET13 ptk 1.5, kasutatud allikad nt 20-33. 
23 Nurme, S. 2013. Muinsuskaitse eritingimused Võhmuta mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 
29ET13 skeemid nr 13-15. 
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veetaseme languse tõttu vm põhjustel kuivaks jäänud põhjaosas asunud ümarajooneline lahesopp on 

tänaseks kuiv, kuid selle kuju on aimatav reljeefil. 

 

Skeem 7. Vaade tiikide saarte ja paviljonidega kujundatud pargimaastikule C.C.L. Hirscfeldi järgi
24

.  

 

Pargi haljastuse kohta võib teha kahjuks ainult oletusi. Mõisasüdame plaani ning säilinud vanade 

puude paiknemist arvestades võib üsna suure tõenäosusega öelda, et park oli vabakujuline 

kujundatud lehtpuurühmadega, aktsentideks olid peahoone lähedal okaspuugrupid. Põõsagruppe on 

säilinud väga vähe, arvestades põõsaste eluiga, gruppide paiknemist ja asukohti (suur osa on 

esiväljakul) võib arvata, et enamus neist on ilmselt istutatud XX sajandi II poolel. 

Projekti üldiseks lähtekohaks on taastada Võhmuta mõisasüdame ümber asunud inglise stiilis park 

mahus nagu see on võimalik, arvestades hävinud pargiosi ning pargiala jaotumist erinevate 

maaüksuste vahel. Projektiga soovitakse lisaks pargiruumi üldisele markeerimisele- taastamisele ka 

XIX sajandi I poole spetsiifiline atmosfäär, mille loomisel on oluline roll kavandatud arhitektuursetel 

väikevormidel (skeem 7). 

Pargist on ette nähtud eemaldada mittesobivad väärtusetud rajatised (vt ptk 4.3) ning läbi viia raied. 

Raietega (joonis 2) tuuakse välja inglise stiilile omane pargistruktuur ning avatakse vaated pargi 

kompositsiooni võtmeks olnud tiikidele ja ka maastikku. Samuti raiutakse välja võsast säilinud 

rajatised (piirdemüürid, tiik, hooned). Samas on oluline rõhutada, et raietele peab järgema puistu 

jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalike projektikohaste täiendistutuste tegemine, istutused on esitatud 

joonisel 4. Täiendistutuste puhul on rõhk põõsarinde taastamisel ning pargi ruumistruktuuri 

taastamisel. 

                                                           

24 Hirschfeld, C. C. L. 1779/2001. Theorie der Gartenkunst. Band V; lk 364 
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Põhimõtteliselt uusi teid ei ole projektiga lisatud, küll on korrigeeritud pargi ida- ja lõunaosa 

ajalooliselt olnud teede trajektoore, et kohandada neid praeguse olukorraga. Teedevõrgu taastamisel 

lähtutakse samadest plaanidest ja säilinud teedest, trajektoorid on kohandatud vastavalt 

olemasolevale situatsioonile lähtuvalt hävinud hoonetest, pargiala paiknemisest erinevatel 

kinnistutel ning taastatava mõisasüdame tulevasi funktsioone silmas pidades.  

Tiik on ettenähtud taastada vastavalt säilinud kaldajoonele ja ptk 4.2. viidatud ajaloolistele plaanidele 

tuginedes. Tiigi taastamise tehnilist lahendust käesolev projekt ei sisalda, kuid  tiigi taastamine on 

käesoleva projekti elluviimise üheks eelduseks. Tarbeaed taastatakse orienteeruvas mahus 1884.a. 

plaanilahendust arvestades, paviljonid ja sillad 1888.a. pargi plaani ja analooge arvestades. Muud 

arhitektuursed väikevormid ja puistu rekonstrueeritakse XIX sajandi I poole pargikunsti põhimõtteid 

ning teadaolevaid analooge arvestades. 

Projektile on lisatud ka hooldustööde plaan (joonis 21), 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 6). 

 

4.3 Konserveeritavad ja lammutatavad objektid 

Konserveeritavad, restaureeritavad ja lammutatavad objektid on esitatud joonisel 3. 

Projektlahenduse kohaselt on ette nähtud konserveerida alljärgnevad objektid: 

▪ säilinud kiviaiad pargi esiväljakul ja härjatalli ning endise tarbeaia juures (fotod 8-9), aedade 

puuduvad osad on ette nähtud taastada olemasoleva kiviaia järgi 

▪ kaitsealune piirdemüür pargi lõunaserval (mälestise nr 15875; foto 10) 

▪ säilinud valitsejamaja vundamendimüür ja mantelkorsten (foto 11) 

▪ sissekukkunud salvkaev aednikumaja juures. 

 

  

Fotod 8-9. Paremal: piirdemüür esiväljakul väravamajast lõuna pool, ülal paremal piirdemüür härjatalli juures 
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Fotod 10-11. Vasakul maakivimüür pargi lõunapiiril, paremal valitsejamajast säilinud mantelkorsten. 

 

  

  
 

Fotod 12-15. Ülal paremal: tall-tõllakuuri kõrval asuv betoonplaatidest plats ja abihoone müür, ülal paremal puidust 

amortiseerunud kuurid valitsejamaja ees. All vasakul sõnnikuhoidla härjatalli ees, paremal amortiseerunud betoonist 

elektriõhuliini postid tagaväljakul. 

 

Projektlahenduse kohaselt on ette nähtud likvideerida: 

▪ kasutuseta elektriõhuliini postid kogu pargialal (foto 15) 

▪ mittetöötav puurkaev viinavabriku ees 

▪ nõukogudeaegse amortiseerunud sõnnikuhoidla tugimüür viinavabriku ees (foto 14) 
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▪ nõukogudeaegne kohalevalatud betoonplaatidest plats ja selle taha jäävad silikaattellisest 

lagunenud abihoone müürid tall-tõllakuuri kõrval (foto 12) 

▪ pargialale mittesobivad väheesteetilised info- ja teadetetahvlid (vt joonis 3) 

▪ amortiseerunud ajutised puidust kuurid endise valitsejamaja ees ja tagaväljakul (foto 13). 

 

Käesolev projekt ei sisalda tiigi rekonstrueerimise lahendust ent projekti koostamise eeldus ja pargi 

restaureerimistööde eelduseks (vähemalt tiigi kallastega seotud aladel) on tiigi taastamine, milleks 

on vajalik koostada eraldi projekt. 

 

4.4 Teed ja platsid, vertikaalplaneerimine 

4.4.1 Teekatted 

 

Teede kavandamisel (vt joonised 4-7) on lähtutud ptk 4.2. kirjeldatud põhimõtetest. Projekteeritud 

teede trajektoorid järgivad XIX sajandi lõpukümnenditest pärinevatel plaanidel loetavaid teid. 

Parkimine on lahendatud algselt härjatalli ja viinavabriku ees asunud avatud platsile (skeem 6), mille 

kuju ja suuruse määrab hilisema külavahetee asukoht (tiikide kohal ühtib arvatavasti 1884.a. plaanil 

loetava pargiteega, kuid algselt ei olnud sellel suunal ühendust otse härjatalli ette). Teede 

plaanilahendus võimaldab luua ühendused ka ülejäänud pargialadega Pajuri maaüksusel (kui 

tulevikus ka need peaks korrastatama), võimalikud ühenduskohad on näidatud joonisel 4. 

Jalgteede laiuseks pargialal on 2 m, tarbeaias 1,5 m. Esiväljaku teede laiuseks on 3,0 m, 

juurdepääsuteed tall-tõllakuurile ja ühendustee parklaga on 4,0 m laiune. Teede asend ja mõõtmed 

on esitatud joonisel 5. 

Teede katendina on kasutatud graniitsõelmeid (vt joonis 7), sõelmekattega on nii jalgteed kui 

sõidetavad teed (joonis 7; A-A, B-B). Jalgeed on ääristatud immutatud laudäärisega. Alternatiivina 

võib kasutada metalllehte või rajada teed ääriseta teekatet (servamisega). Peahoone tagune plats, 

hoonete niiskuskaitseribad, pingialused ja projekteeritud infotahvlite alused on ette nähtud 

graniitkivisillutisega (joonis 7; D-D). Parkla piiratakse kaherealise 100 x 100 x 100 mm graniitkivist 

äärisega. 

 

4.4.2 Parklad 

Parkla võimaldab parkimise 21 sõiduautole ja 2 bussile. Vajadusel saab härjatalli lääneotsa juures 

olevatel sõiduautode kohtadel parkida kuni 3 16 m pikkust bussi. Jalgrataste parkimiskohad on ette 

nähtud projekteeritud mänguväljaku juurde (endise aednikumaja kõrval) ja härjatalli juurde. Kumbki 

ala on mõeldud kuni 6 jalgrattale, kuid kohti võib vajadusel lisada. Jalgrattastatiiv on antud lisas 5. 

Parkimisala põhiosa kate on sarnaselt teiste teedega graniitsõelmed, kuid parkimistasku osa katteks 

on hallist spetsiaalsest betoonikivist vuugimuru (joonis 7; C-C). Kividena kasutada 80 mm paksuseid 

spetsiaalseid vuugimuruks toodetud neljakandilisi kive (vt. lisa 4). Plastkärge või betoonist muru 

kärgkivi kasutada ei ole lubatud.  

Aida ning tall-tõllakuuri tagused alad on ette nähtud rajada armeeritud muruna (joonised 5, 7; E-E) 

võimaldamaks vajadusel neid alasid kasutada ajutiseks parkimiseks. 
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4.4.3 Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneeringu lahendus on esitatud joonisel 6. Vertikaalplaneerimisega on haaratud vaid 

taastatavate teedele vajalike pikikallete tagamiseks vajalik maa-ala teede ümber (muudetava maa-ala 

piir näidatud  eraldi tingmärgiga joonisel). Sajuvee ärajuhtimiseks on ette nähtud graniitkivist 

sajuveerennid probleemsetesse kohtadesse (vt joonis 6; G-G). Eraldi sajuvee äravoolusüsteemi ette 

nähtud ei ole, kuna projekteeritud teekatted on vett läbilaskvad ning vertikaalplaneeringu kohaselt 

immutatakse sajuvesi teedelt murualadele.  

Soovitavalt võib olla vajalik sajuveekanalisatsiooni rajamine parklasse. Projektlahendusega on 

näidatud restkaevu asukoht. Rajamiseks on vajalik koostada sajuvee kanaliseerimise projekt, mis on 

otstarbekas lahendada koos härjatalli ja viinavabriku räästavee kanaliseerimisega. Parkla ja parklaga 

piirnevate hoonete räästavee võib juhtida tiiki, kui parkla sajuveesüsteem varustatakse õlipüüduriga. 

Projektiga on ette nähtud restaureeritavate hoonete niiskuskaitseribad ehitada 100 x 100 x 100 mm 

hallist graniitkivist (vt joonis 7; C-C, D-D, E-E), niiskuskaitseribadele anda kalle hoonest eemale min 

6%. Lahendus lähtub pargiteede materjalivalikust ning tuleb täpsustada hoonete 

restaureerimisprojektide raames.  

Kuna projekteerimise hetkel ei olnud teada restaureeritavate hoonete tehniline lahendus, tuleb 

hoonete räästavee kanaliseerimine lahendada hoonete restaureerimisprojektide koosseisus. 

Räästavee võib juhtida tiiki. 

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasoleva maapinna kõrgusi hoonete sokliosas. 

Juhul, kui hoonete restaureerimislahendustega muudetakse maapinna kõrgusi, tuleb korrigeerida 

vastavalt sellele ka vertikaalplaneeringut. Seetõttu on soovitav enne teede rajamist kindlasti 

täpsustada restaureeritavate hoonete sokliosa ja sissepääsude, treppide jms kõrgused.  

  

4.4.4 Liikluskorraldus  

Pargiala on ette nähtud liikumiseks vaid jalakäijatele. Praegu autodele avatud sissepääsud piiratakse 

graniitpostidega (joonis 14, skeem 8). Teenindava transpordiga ligipääs peahoonele ja 

kõrvalhoonetele on võimalik parklast ja otsetee kohalikult teelt projektala põhjaküljes. Parkla ja 

esiväljaku vaheline tee ning põhjaküljes olev juurdepääsutee on tavaolukorras suletud 

kettväravatega (vt joonised 4, 14 ja skeemid 8, 9). Pargis sees liikluskorraldusmärke ei kasutata, 

transpordiga juurdepääsuteedel sissepääsu reguleeriv märgistus soovitavalt lahendada koos 

kettpiiretega (vt. näiteks skeem 8), esiväljakul teenindava transpordi liiklust eraldi märgistusega 

reguleerida ei ole vaja. Väravahoone ette liikluskorraldusmärke paigaldada ei tohi, vajadusel võib 

reguleerivad märgid paigaldada mitte lähemale kui 10 m väravahoone kummalegi otsafassaadile. 

Maanteeäärne läänekülje sissepääs jalakäijatele tõkestatakse graniitpostiga ja ei vaja eraldi 

liikluskorralduslikke märke.   

Liikluskorraldust reguleerivad märgid tuleb paigutada parklasse vastavalt normidele. Sõidukite 

liikumine parklas on ühesuunaline (skeem 9). 
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Skeem 8. Kettvärava näidis, graniitpostid ja keti kinnitus vt täpsemalt joonis 14. 

 

 

 

 

Skeem 9. Liiklusskeem pargis. 

 

 

 

 

mootorsõidukitele  

suletud, erandjuhul  

võimalik (värav) 

jalakäijate pääs võib olla 

päevaselt ajaliselt 

reguleeritud  

sissepääs vaid teenindavale 

transpordile, suletud 

väravaga 

P 

P 

sissepääs vaid alajaama  

teenindavatele sõidukitele, 

suletud väravaga 

metallpollarid, vajadusel 

tagaterrassile pääsu 

sulgemiseks 

metallpollarid, vajadusel 

tagaterrassile pääsu 

sulgemiseks 

P 

P 

P 

sissepääs tavakasutajale suletud 
 
vaba sissepääs ainult jalakäijatele või 
jalakäijatele ja teenindavale 
transpordile 
 
vajadusel ajutuselt jalakäijatele suletav 
 
 
täiendavad parklad ainult ürituste ajal 
 
parkla ja liiklussuund parklas 

ainult jalakäijatele 
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4.4.5 Liikluskorralduslikud ettepanekud turvalisuse ja mälestiste kaitse parandamiseks 
Jootme-Koeru pargiga piirnevale  teelõigul   

Projektala piirneb kruusakattega Jootme-Koeru teega (tee nr 15151). Kuna park piirneb ca 190 m 

pikkusel lõigul teega ning osa esiväljaku piirdemüüri ja väravahoone jäävad vahetult tee äärde, 

mõjutab teel toimuv otseselt kaitsealuseid mälestisi. Probleemiks on suvine tolm ning talvine 

lumelükkamine. Viimasega seoses on eriti ohustatud vastrestaureeritud väravahoone ja esiväljaku 

piirdemüürid kuid ka pargi lõunapiiril olev eraldi kaitse all olev pargimüür. Lisaks sellele asub 

väravahoone väliskurvis, mistõttu teel suure kiirusega liikujate rataste alt lendav pori ja kivitükid 

kahjustavad krohvi. Teiseks suuremaks probleemiks on ka pargikülastajate ohutus, sest paratamatult 

pargi restaureerimisega seoses suureneb külastajate arv, sh piirkonnas jalgsi kui sõidukitega (sh 

bussidega) liiklejate arv. Seetõttu tehakse käesoleva projektiga järgnevad ettepanekud pargiga 

piirneva teelõigu liikluskorralduse muutmiseks: 

1. alandada pargiga piirneval lõigul kiirust 30 km/h-ni, kasutades nii vastavaid liiklusmärke kui 

liikluse rahustamise võtteid (näiteks teekitsendus), alandatud kiirusega teelõik võiks olla Tamsalu 

maanteest kuni Võhmuta - Metsamõisa teeristini  

2. teekitsendus väravahoone juures võimaldaks tuua probleemse nurga juurest liiklust pisut eemale 

vähendades seeläbi pritsimist jm ning mehaaniliste kahjustuste tekkimise võimalusi 

3. rajada asfaltkate alates Järva-Jaani - Tamsalu maanteest kuni Võhmuta - Metsamõisa teeristini 

või kasutada kruusakatte immutamist tolmuga perioodil 

4. ümber ehitada väravahoone esine ristmik selliselt, et liiklus kõrvalteele (Kruusakarjääri tee) 

toimuks mööda transpordimaad, mitte läbi 78702:002:0041 kinnistu, liikluse tõkestamiseks on 

soovitav kasutada mõisapargis ja selle lähedalt leitud vanu graniitposte (mitte kasutada nt 

põrkepiiret, metalltoru vm keskkonda mittesobivaid materjale). 

 

4.5 Arhitektuursed väikevormid 

4.5.1 Kujunduskeel, ehituslikud üldnõuded 

Väikevormide projekteerimisel on lähtutud XIX sajandi I poole mõisaparkide kujundamisel kasutatud 

vormikõnest. Projekti kohaselt rajatakse taas puitsillad, ümarpaviljon ning nelinurkse põhiplaaniga 

paviljon. Kuna kummagi paviljoni asukoht on plaanilt loetav, kuid ei ole säilinud andmeid nende 

kujunduse kohta on rekonstrueerimisel võetud aluseks analoogid (vt täpsemalt ptk 4.5.2 - 4.5.6.).  

Kuna nii sillad, kui mõlemad paviljonid ja platvormid (üks neist ette nähtud viinavabriuku 

restaureerimiskavandiga viinavabriku idafassaadi ette ja teine paadisillana tagaväljaku ringtee ühe 

sihtkohana) on seotud tiigi rekonstrueerimisega, siis on antud väikevormide arhitektuurne lahendus 

ning põhimõtteline konstruktiivne lahendus, mis tuleb täpsustada vastavalt sellele kuidas 

lahendatakse tiikide rekonstrueerimisprojekt ning kuidas kujunevad tiigikaldad. Eriti puudutab see 

projekteeritud rajatiste vundeerimist, mille lahenduse täpseks koostamiseks on soovitav teha 

vähemalt tiigisaarte ehitusgeoloogiline uuring. 

Enamus kavandatud ehitisi on lihtsad puitkonstruktsioonid. Nende rajamisel tuleb lähtuda 

alljärgnevalt kirjeldatud põhimõtetest: 

▪ kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast ja kehtivatest 

ehitusnormidest 

▪ paviljonid on lahendatud sarnaselt peahoonega toskaana orderis, tööjooniste koostamisel 

lähtuda etteantud proportsioonidest ja mõõtudest 
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▪ värvigamma valikul lähtuda 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 

▪ kasutada saematerjali, pinnatöötlus käsihöövel; sambad treida soovitavalt looduslikust puidust; 

sillatalad, ümarpaviljoni arhitaav ja ümarpaviljoni sarikad võib valmistada liimpuidust 

▪ 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 

kruve; metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita 

▪ piirdeaia, variseinte, sildade, prügikonteinerite hoiukoha, paadisilla ja infotahvli postide 

kujunduses on kasutatud sama motiivi (joonised 11, 12, 13, 16, 17,18, 19) 

▪ katusematerjalina kasutada käsivaltsitud tsingitud raudplekki 

▪ betoondetailide juures kasutada viimistlusena harjamist või /ja patineerimist, sobiv toon nt 

laimiroheline või sellega sarnased toonid 

▪ vaasid, postamendid tellida skulptorilt, materjalina võib kasutada betooni või looduskivi 

▪ pargimööbel valida lisas 5 esitatud näidiste järgi, kasutada võib näidetena antud toodete asemel 

ka teiste tootjate sarnaseid tooteid (valik konsulteerida projekti autoriga). 

 

Projekteeritud arhitektuursete väikevormide visualiseeringud on esitatud joonisel 22. 

 

4.5.2 Paviljonid 

Nelinurkse põhiplaaniga paviljon ("Teemaja"), mille kasutus on mõeldav nn teemajana, asub 

tagaväljaku peamisel vaatesihil ja moodustab selle vaatefookuse. Paviljon on lahendatud toskaana 

orderis. Üldkujundusel on lähtutud  Hiiu-Suuremõisa pargis asunud paviljonist (foto 16), mille 

fassaadilahendus sobib Võhmuta mõisa peahoonega. Paviljoni lahendus on antud joonisel 9, 

karniisiosa detail joonisel 10.  

Paviljon ehitatakse puitkarkassile (soovitav 75 x 150 mm, kuid valida võib ka massiivsema materjali - 

sõltub kuidas soovitakse teha siseviimistlus). Paviljoni sambad treitakse täispuidust ja värvitakse, 

arhitaavi kujundamisel kasutada hööveldatud saematerjali ja eriprofiiliga liiste. Ukse ja akende 

detailid täpsustada tööjoonistega, lähtudes Võhmuta mõisa peahoone sarnastest detailidest. 

Välisseina materjalina kasutada laia siledat (profileerimata) punnlauda, et saavutada sile seinapind, 

nurgad viimistletakse laiade püstlaudadega, mille laius markeerib samba laiust. Nii portikuse tagune 

katusealune, kui ruumi katusealune kaetakse. Laematerjalina kasutada sobiva eriprofiiliga laudu, 

seinte sisekülgedel kasutada laudist. Siseviimistlus sõltub sellest, kuidas paviljon kasutusele võetakse 

ja lahendatakse edasise projekteerimise käigus.  

 

Paviljoni vundamendi ja põrandaosa lahendus sõltub eeskätt pinnaseoludest peale tiigi 

restaureerimist. Seetõttu võib tööjooniste koostamisel kaaluda ka plaatvundamendi kasutamist ilma 

paest välisviimistluseta (vt joonis 9). Vundamendi valamisel paigaldatakse betoneerimise ajal poldid 

karkassi talade ja sammaste kinnitamiseks. Samba baasi alusplaat valmistatakse paest (kui 

kasutatakse paeviimistlusega sokliosa) või betoonist ja värvitakse sambaga samas toonis.. 

 



VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 29KP13 

 

Artes Terrae 29 
 

 

Foto 16. Hiiu-Suuremõisa paviljon ca 1900, fragment fotost
25

. 

 

Ümarpaviljoni lahendus lähtub Räpina pargitemplist (foto 17, paviljoni joonis vt. joonis 10), mõõte 

on täpsustatud Võhmuta mõisa peahoonest ja ümmargusest tiigisaarest lähtuvalt. Paviljoni 

sammastik, arhitaav ja katuseosa on lahendatud Teemajaga sarnase värvi- ja materjalilahendusega. 

 

 
 
Foto 17. Räpina paviljon 1964. a, (fragment fotost) foto V. Ranniku

26
. 

 
Ümarpaviljon on lahtine, katuseosa talastik on alt kaetud horisontaalse laudisega (ajastuga sobiv 

eriprofiiliga laudis). Põrandaosa lahenduses on antud kaks võimalikku lahendust - kasutada erikujuga 

paeastmetest (joonis 10) plaate ning põranda osas graniitsõelmeid või katta kogu põrand 

paeplaatidega. Samas, sarnaselt Teemajaga sõltub ka ümarpaviljoni vundamendi ja põrandaosa 

                                                           

25 EAA 1691-1-140-16 
26 Veljo Ranniku fotokogu, Kultuurimälestiste Riiklik Register. 
    http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=3018 
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lahendus pinnaseoludest peale tiigi restaureerimist. Seetõttu võib tööjooniste koostamisel kaaluda 

ka plaatvundamendi kasutamist ilma paeplaatidega katmata, kasutades ptk 4.5.1. antud betooniosa 

viimistlust.  

 

Paviljonide konstruktsioon täpsustada tööjoonistega.  

 

 

4.5.3 Sillad 

Kaarsildade kujundamisel on kasutatud XIX sajandi pargikunstis laialt levinud diagonaalimotiivi 

(joonised 18-19). Kaarsild on valitud seoses avade küllaltki suure pikkusega sild A on projekteeritud 

avale 10,8 m ja sild B 11,7 m. Sildade käigutee laius on 1,25 m. Enamus pargi sildadest (kokku 4) on 

avaga 10, 8 m, ainult ümarpaviljoni juurde viiva silla ava on pikem (sild B). 

Kummagi sillatüübi kandekonstruktsioon on puidust, kaks liimpuidust peatala on mõõtmega 

160x360mm, millede külge kinnituvad poltidega piirdepostid ja millele kinnitatakse kattelaudis. Suure 

kasutuskoormuse korral võib sillalaudisele paigaldada libisemisvastase võrgu. Käsipuude detailid 

tapitakse. Posti otsa lahendus vt joonis 16 D7. 

Sillapeade moodustamiseks rajatakse mõlemale kaldale kruvivaiade grupp, millele valatakse 

monoliitne r/b sillapea. Sillapeasse paigaldatakse betoneerimise ajal poldid silla puittalade 

kinnitamiseks. Sillapea ümber tehakse mätastuse ja vitspunutisega kaldakindlustus. 

Ehitamisel tuleb sildade pikkuse lõplikud mõõtmed ja sellest tulenevad võimalikud konstruktsiooni 

muudatused, eriti vundeerimine, täpsustada tööjoonistega. Juhul kui vundamendi toestuseks sobiv 

paas ei asu sügaval võib kruvivaiade asemel kaaluda r/b kohalevalatavate postide kasutamist, mis 

toetuvad otse paele.  

 

4.5.4 Variseinad 

Variseinu on kasutatud kahe istumiskoha kujundamiseks. Peahoonest lõunasse jääv istumiskoht 

markeerib 1884.a. plaanil loetavat poolkaarekujulist platsi, teine, ringikujuline plats on kujundatud 

ühele tiigisaartest, et anda jalutajale põhjus saarele minemiseks. Variseinad (joonis 12) on kaarja 

põhiplaaniga lihtsad tapitud puitsõrestikud. Sarnaselt sildade jt puitrajatistega on variseinad 

plaanitud värvida kreemjas-valge tooniga (RAL 9001). Variseinte kõrvale istutatakse metsviinapuud ja 

suunatakse sõrestikele kasvama.  

Postid kinnitatakse postvundamentidele joonisel 13 näidatud viisil postisiseste metallplaatidega nii, 

et posti otsa ja maapinna vahele jääb vähemalt 1 cm laiune õhuvahe. Plaadid on vundamenti sisse 

valatud. Vundamendi pealispinnale antakse neljapoolne kalle 1%. Posti otsa lahendus vt joonis 16 D7, 

posti ankurdus maasse vt joonis 16. 

 

4.5.5 Infotahvlid, viidad 

Kuna park on suhteliselt väike, ei ole vajadust jalakäijatele orienteerumiseks paigaldada eraldi viitu 

vm märke ning neid käesoleva projektiga parki ette ei nähta. Pargi kahe peamise jalakäijate 

sissepääsu juurde, millest üks asub parklas ja teine pargi aidast lõunas pargi läänepiiril, sissepääsu 

lähedal, on ette nähtud infotahvlid (joonised 4, 13), kuhu saab paigutada kogu orienteerumiseks 

vajaliku info. Pargi visuaalse ilme huvides on soovitav infotahvlitele paigutada ka kaitsestaatust 
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näitavad märgised, projekti rahastajate logod jms. Kuigi jalakäijate sissepääs võib toimuda ka läbi 

väravahoone ei ole selle juurde visuaalse risustamise vähendamiseks ühtegi tahvlit vm infokandjat 

kavandatud. 

Infotahvlite lahendus on antud joonisel 13. Tahvlite postid ankurdatakse maasse ptk 4.5.4. 

kirjeldatud viisil ning puitdetailid viimistletakse ptk 4.5.1. kohaselt. Ühendustes kasutada tappimist. 

Infotahvli esikülje plaadi materjali võib disaineri ettepanekul asendada muu materjaliga. Infotahvlite 

infoväljade kujundus tellida disainerilt.  

 

4.5.6 Prügikonteinerite hoiukoht 

Prügikonteinerite hoiukoha lahendus on antud joonisel 17. Hoiukoht on plaanitud väravatega 

suletava aedikuna parkla idakülge, kus sellele on hea ligipääs prügiautol ning kus see riivab vähem 

silma. Konteinerite hoiukoha mahutavus on 6 x 800...1200 m3 konteinerit või 2 x 2,3 m3 + 2 x 

800...1200 l konteinerit.  

Aedik on plaanitud horisontaalse joonega puitaiana, mille postid ja motiiv on sarnane piirdeaiaga (ptk 

4.5.7.). Aia kilbid kaetakse aediku seespoolselt küljelt värvitud niiskuskindla vineeriga. Aedikul on 

esiküljel kaks väravat, keskmine postivahe on suletud. Soovi korral või suletud sektsiooni asendada 

samuti väravaga. Ühendustes kasutada tappimist. Tahvlite postid ankurdatakse maasse ptk 4.5.4. 

kirjeldatud viisil ning puitdetailid viimistletakse ptk 4.5.1. kohaselt. Postid kinnitatakse otse 

pinnasesse, mistõttu on nõutav kasutada A klassi immutatud puitu. Posti otsa lahendus on sarnane 

teiste kasutatud puitkonstruktsioonidega, ent kuna kasutatud postide materjal on jämedam, on posti 

ots dimensioneeritud vastavalt (joonis 16 D7). 

 

4.5.7 Piirdeaed, väravad 

Pargi läänepiirile, maantee äärde on projekteeritud piirdeaed takistamaks elanike harjumuspärast 

sõitmist autodega läbi pargi ning teisalt tagamaks tulevase lahenduse kohaselt pargi sellesse ossa 

projekteeritud mänguväljaku (vt ptk 4.7.) turvalisust. 

Piirdeaed on lihtne horisontaalse joonega tapitud lattaed (joonis 16). Aia lahendus lähtub mitmete 

mõisaparkide sarnastest piirdeaedadest (nt Saare), mille latt on vertikaalsuunas 45 kraadi pööratud. 

Postid kinnitatakse otse pinnasesse, mistõttu on nõutav kasutada A klassi immutatud puitu. Posti 

otsa lahendus on sarnane teiste kasutatud puitkonstruktsioonidega, ent kuna kasutatud postide 

materjal on jämedam, on posti ots dimensioneeritud vastavalt (joonis 16 D7). Sarnaselt sildade jt 

puitrajatistega on variseinad plaanitud värvida kreemjas-valge tooniga (RAL 9001). 

Aias on kolm läbipääsu: pidevalt avatud (väravata) pääs jalakäijatele, kahepoolse tiibväravavaga 

suletav pääs aida tagusele alale (ajutine parkimine) ning lattväravaga teeninduspääs alajaama 

teenindamiseks. Tiibvärav on avatud teenindavatele sõidukitele ja omanikele, alajaama juurdepääs 

on tavaolukorras suletud (vt ka ptk 4.4.4. skeem 9).  

Tiibvärava ja lattvärava detailid  täpsustada tööjoonistega. Nähtavate liitedetailide puhul nagu 

nurgad, hinged, riivid jms kasutada sepist. 
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4.5.8 Platvormid 

Projektalale on ette nähtud kaks platvormi. Esimene, ristkülikukujulise põhiplaaniga ca 6 x 13,5 m) 

paikneb viinaköögi idafassaadi juures ja see rajatakse välikohviku tarbeks. Platvorm lahendatakse 

täpselt koos viinaköögi restaureerimise projektiga. Platvormi lahendusel lähtuda käesolevas projektis 

sarnaste puittarindite vormikõnest. Platvormi visioon on esitatud skeemil 10. 

 

Skeem 10. Viinaköögi juurde kavandatava platvormi visioon. 

 

Teine platvorm (joonis 11) on projekteeritud paadisillana 1888/1889.a. plaanilt loetava jalgtee 

visuaalse lõpetusena tiigi kaldale. Paadisild põhimõõtmetega 8,1 x 3,2 paikneb tiigi kaldajoonel. 

Paadisilla talastiku toetamiseks moodustatakse kruvivaiadest vaialus. Kruvivaiadele kinnitatakse 

paadisilla puidust peatalad ja kõrgemal neli monoliitset r/b tala. Puidust abitalad kinnitatakse 

teraskingadega peatalade külge. Ehitamisel tuleb vundeerimine täpsustada tööjoonistega. Juhul kui 

vundamendi toestuseks sobiv paas ei asu sügaval võib kruvivaiade asemel kaaluda r/b 

kohalevalatavate postide kasutamist, mis toetuvad otse paele.  

Paadisilla käsipuu sarnaneb sildade motiivile (joonised 18, 19), posti lahendus vt joonis 13, D3. 

Paadisilla ehitamisel kasutada hööveldatud sügavimmutatud puitu. Käsipuu detailid tapitakse, 

viimistlusel kasutatakse ptk 4.5.1. kirjeldatud põhimõtteid. 

 

4.5.9 Piirdemüürid 

Pargi säilinud piirdemüürid (joonised 3, 4, 15)  on ette nähtud konserveerida ja / või võimalusel 

restaureerida. Müürid tuleb välja puhastada pinnasest jm prahist, sorteerida välja müüridest irdunud 

kivid, puhastada orgaanilisest materjalist vuugid. Peale müüride väljapuhastamist tuleb hinnata 

müüride ehituslik seisukord ja valida täpne konserveerimistehnoloogia. Müüre ei tohi välja 

puhastada juhul, kui sellele ei järgne kohene konserveerimistegevus. Müüride konserveerimisel ja 

taastamisel tuleb kasutada kohapeal olemasolevaid müürist irdunud kive, puuduvate asendamisel 

kasutada lõigatud paekivi, kivide suurus ja pinnatöötlus valida vastavalt olemasolevatele kividele 

(joonis 15).  

Taastatavate müüriosade mõõdud ja täpne trajektoor valida vastavalt säilinud müüriosadest (sh 

müüriosad pinnases).  
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Müüride konserveerimisel tuleb eemaldada joonisel 2 näidatud puud. 

 

4.5.10 Postamendid, vaasid, graniitpostid 

Vaasid ja sellega seotud postamendid on lisatud üksikute punktidena lillepeenarde ja istumiskohtade 

markeerimiseks (vt joonis 4, 14). Vaasid ja postamendid tellida skulptorilt. Vormikõne valikul  

kasutada 19. sajandi I poole sarnaseid näiteid teistest mõisatest (nt Aruküla (Koeru)).  

Vaasside ja postamendi täpse materjalivaliku annab skulptor. Kasutada  võib looduskivi (dolomiit) või 

betooni. Betooni kasutamisel kaaluda selle pinnatöötlusviisina nn patineeritud betooni (täpsemalt 

sile, laimiroheline (nt Interno Betoon PT0227)). Vaaside tellimisel arvestada sellega, et vaas peab 

olema sobilik potitaimede (agaav vms) suviseks eksponeerimiseks. Soovitav on seetõttu kasutada 

potitaimi eraldiseisvates konteinerites, mida saab vaasist välja tõsta. Vaasi istikualuse pinna võib 

katta kergkruusaga.  

Graniitposte (joonis 14) on kasutatud väravahoone juures liikluse suunamiseks ja väravahoone 

kaitseks ning sissepääsude juures autoliikluse tõkestamiseks (läänepoolne jalakäijate sissepääs, mille 

keskele paigutatakse graniitpost) või autoliikluse piiramiseks vajadusel (vt täpsemalt ptk 4.4.4. skeem 

8 ja joonis 4).   

Graniitposti mõõtmed täpsustada originaalposti järgi (foto 18). Postidele, mille külge kinnitatakse 

ketid, tuleb kinnitada metallaasad. 

 

Foto 18. Säilinud üksik graniitpost esiväljakul. 

 

4.5.11 Pargimööbel 

Pingitüüp (lisa 5) on valitud võimalikult tagasihoidlik arvestades pargistiili jt projekteeritud rajatisi. 

Kasutada 1,6-2,0 m pikkust puitpinki, mida saab ankurdada maasse. Kasutatav pink peab olema 

töödeldud ilmastikukindlalt ja sobilik avalikuks kasutamiseks. Pingi disain võib olla nüanssides lisas 5 

näidatust erinev, kuid selle seljatoe kuju (keskelt ülespoole kumerduv), sügavus, üldkõrgus ja isteosa 

                                                           

27 http://www.internobetoon.ee/patineetud/0/readmore/36/ 
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kõrgus, samuti seljatoe sõrestiku kuju peavad vastama lisas 5 antud pingi disainile (prototüüp: Axel 

Rose, Cornis Turnberry Bench). Pingi värvus kreemjas valge (RAL 9001).  

Pingid paigaldada 100 x 100 x 100 mm hallist graniitkivist alustele, 1000 x 2300 mm (joonis 4). 

Pingialuste pikkust võib vähendada vastavalt konkreetse mudeli pikkusele, projektikohaselt on 

arvestatud pingi tagaküljest ja otstest min 15 cm pingialuse välisküljeni (skeem 11). 

 

Skeem 11. Pingi asend alusel. 

 

Prügiurnide asukohad on näidatud joonisel 4. Prügiurnid (lisa 5) on paigutatud  pinkidest eemale, 

kuid jalakäijatele kergesti leitavatele kohtadele eemale vaadetest. Kasutada maasse ankurdatavat ja 

pealt kaetud metallämbriga urni, mille põhimaht mõõdud ja disainikeel on lisas 5 näidatule sarnaste 

motiividega (posti ja väliskesta liigendatus). Värvus valida tumeroheline või must (RAL 6005 või RAL 

9005). Prügiurnide projektikohast arvu võib vähendada.  

Jalgrattahoidjad (lisa 5) on ette nähtud 2 kohta (joonis 4, vt ka ptk 4.4.4.) pargi peamiste 

sissepääsude lähedale. Kumbki rattahoidja on 6 kohaline, suurema parkimisvajaduse puhul võib 

rattahoidjaid lisada. Jalgrattahoidjad valida samas stiilis prügikastidega (posti kujundus, raami 

kujundus jms). Värvus valida tumeroheline või must (RAL 6005 või RAL 9005). 

Pollarid. Tellija soovil on tagaväljakule, peahoone tagusele platsile suubuvate jalgteede sulgemiseks 

ette nähtud ketiga suletavad väikesemõõdulised metallpollarid (vt lisa 5). Pollarid paigaldatakse kahe 

jalgtee äärde (vt joonis 4). Pollarite kujundus valitakse samas vormikõnes valgustimastide, 

prügiurnipostide ja jalgrattahoidjatega. Värvus must (RAL 9005). 

Lipumastid on ette nähtud tall-tõllakuuri läänenurga lähedale. Ette on nähtud 2 valgeks värvitud 

lipumasti, masti kõrgusega 6 m, mastide vahe on 1,85 m. Tipukuul ümmargune või lapik, valge. 

Mastid paigutada tall-tõllakuuri esifassaadiga paralleelses asetuses. Paigaldusalus valida  vastavalt 

valitud valmistoote nõuetele (vt lisa 5). 

 

4.5.12 Valgustus 

Pargi valgustuse kavandil on lähtutud sellest, et hoonete ümbruse hädavajaliku valgustuse tagab 

hoonete fassaadide arhitektuurne valgustus. Mastvalgustid on ette nähtud juurdepääsuteedele ja 

parklasse, pargiosas valgustatakse arhitektuurse valgustuse põhimõtteid kasutades ette antud 
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punktid - paviljonid, sillad, pingid. Pinkide valgustamisel markeeritakse pinkide asukohad pinkide alla 

paigutatud pinnavalgustitega. 

Valgustuslahenduse kohta on koostatud eraldiseisev projekt (Line Engineering OÜ, insener Enn 

Kippasto). 

 

4.6 Tiik 

Projektlahendus lähtub sellest, et olemasolev tiik korrastatakse ja rekonstrueeritakse orienteeruvalt 

XIX sajandi lõpu seisule sarnases mahus (vt. skeemid 5, 6). Tiigi lahendamisel säilitatakse 

olemasolevad saared ning taastatakse skeemilt 6 loetav kanal pargi lõunapoolsemate saarte vahel (vt 

ka joonis 4, skeem 12). Kanali asukoht on tänini looduses loetav, kuid mudastunud ja võssa kasvanud. 

Samuti on ette nähtud taastada skeemil 6 näha olev lahesopp viinavabriku kõrval. Lahesopi 

orienteeruv asukoht natuuris on aimatav (vt ka skeem 12). Tiigisaarte täpne kaldajoon lahendada tiigi 

projektiga, käesoleva projektlahenduse kohast tiigisaarte kaldajoont võib vajadusel korrigeerida 

säilitades ajaloolise kavatise (skeem 12). 

Tiigi kaldakindlustused näha ette mätastamise ja vajadusel biolaguneva geosünteediga, 

erosiooniohtlikumate kohtade ja veepiiri kindlustuse võib lahendada ka vitspunutisega (vt joonised 

18, 19) nagu seda on kasutatud mitmetes inglise parkides Euroopas (nt Frederiksborg, Mihailovskoje 

jt). 

 

Skeem 12. Tiik. Noolega on näidatud tänini loetav mudastunud kanal ortofotol (vt võrdlusena 1884.a. plaan). Valge 

peene punktiirjoonega on näidatud tiigi olemasolev kontuur, mida tiigi korrastamisel peaks järgima tervikuna ning 

kollase punktiirjoonega on näidatud tänaseks kuivanud, kuid reljeefil aimatav ja 1884.a. plaanil kajastuv lahesopp 

(skeemi alus Maa-ameti ortofoto ja 1884.a. plaan
28

). 

 

                                                           

28 Eestimaa Maakrediidi Selts. Talu ja mõisamaade hindamistoimikud. Järvamaa, Järva-Jaani kihelkond, Võhmuta mõis. EAA 2486 1 3052 
leht 183 
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Tiigi rekonstrueerimiseks tuleb koostada eraldi projekt. Projekti mahus on vajalik täpsustada 

kaldaalade vertikaalplaneerimine, millele vastavalt võib-olla vajalik korrigeerida projekteeritud 

sildade ja paviljonide sokliosa kõrgusi. Tuleks otsida võimalusi korrastada tiik kogu ulatuses (st ka 

Pajuri maaüksusel), mis eeldab koostööd naabermaaüksuse omanikuga. 

Kuna tiigi kaldal kasvab ohtralt kollast võhumõõka, on vajalik see enne suuri kaevetöid üles kaevata ja 

siirdada sobivasse kasvukohta. 

 

4.7 Serpentiinküngas 

Võhmuta pargi üks iseloomulikumaid ja unikaalsemaid elemente on säilinud küngas tiigi lõunakaldal. 

1888/1889.a. plaanilt on selgesti loetav, et küngas on olnud olemas juba sellel ajal ning künka otsa on 

viinud serpentiinina looklev tee (skeem 13). Kuigi tegemist on tüüpilise inglise pargi elemendiga on 

neid terviklikult säilinud vähe. Projektikohaselt taastatakse serpentiinne tee ja väike plats künka otsas 

(joonis 4). Plats markeeritakse keskel postamendiga (joonis 14), millele võib paigaldada vaasi või 

päikesekella. Mõlemal juhul tuleb väikevorm tellida skulptorilt. 

 

Skeem 13. Serpentiinküngas 1888/1889a. plaanil (väljavõte plaanist
29

). 

 

4.8 Mänguväljak 

Mänguväljak (joonis 20) on kavandatud pargiala edelanurka omanike soovil ja on eelkõige seotud 

plaanitava kohvikuga aednikumajas ning tegevustega aidahoones. Valitud asukoht häirib ülejäänud 

pargiruumi vaateliselt vähem, selle rajamine ei too kaasa väärtuslike puude mahavõtmist. 

Mänguväljaku disain ei  lähtu "mõisastiilist", vaid on lahendatud iseseisvas võtmes.  

Mänguväljak on mõeldud lastele vanuses 5-14 a. Plaanitud põhivahenditeks on ronimisvõrk, 

rippkiiged ja universaalväljak (joonis 20). Ideelahendusena on esitatud ka seiklusrajana lahendatav nö 

"kindlus", mis võimaldab kasutada tasakaalu- ja ronimiselemente ning mis piiritleb mänguala 

maantee poolt. Mänguväljaku katteks on kohalevalatav turvakate (joonis 7; F-F), turvakattematerjali 

                                                           

29 Männisalu, M. 1978; lk 44 (algviide RAKA f.33, nim.3. s.ü, 1786) 
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põhitooniks valida keskmist tooni roheline. Mänguala on liigendatud tagasihoidlikus mahus erivärvi 

turvakattega ja maakividega.  

Mänguväljak on vajalik pargi kasutamise eesmärke arvestades, kuid selle rajamine ei ole esimene 

prioriteet ning seda võib välja ehitada etapiviisiliselt. 

 

4.9 Haljastus 

4.10 Uusistutuste kontseptsioon 

Kuna ajaloolisi istutusskeeme ei ole säilinud on taastamisistutuste valikul lähtutud pargi vaadetest 

ning omaaegsetest teoreetilistest lähtekohtadest gruppide moodustamisel ning asukohtade valikul30. 

Kuna põõsarinne on pargis asendunud valdavalt pajuenamusega võsaga tiigi kallastel ja pargi 

kirdeosas (mis on vajalik pargiruumi markeerimiseks likvideerida) on põhirõhk põõsagruppidel. 

Põõsagruppe on ette nähtud ülepinnaliselt, nende paigutamisel on lähtutud eeskätt vaadetest ning 

teede asetusest.  

Puud on ette nähtud istutada üksikistutustena raiutud puude asemele pargiruumi liigendamiseks või 

pargisiseste vaadete fookustena. Kasutatud on Eesti mõisaparkides tavapäraseid liike. Põhimõtteliselt 

uue elemendina on ette nähtud puude ridaistutus Kruusakarjääri tee äärde markeerimaks praeguse 

mõisapargi piiri - ajalooliselt selles kohas puuderida sellises mahus ei ole olnud (ei eksisteerinud ka 

seda teed).  

Tiigisaarte osas on käesolevas projektis ettenähtud haljastus soovitav ning sõltub esiteks 

hooldusraiete järgsest seisukorrast ja teiseks tiigi rekonstrueerimisega kaasnevate tööde järgsest 

seisukorrast. Tiigisaarte haljastus on otstarbekas rajada peale tiigi rekonstrueerimist ning täpsustada 

täiendistutuste vajadus ning maht. 

 

Skeem 14. Endisaegne allee asukoht ja vaade (maanteelt väravahoone suunas) XX sajandi esikümnenditel Võhmuta 

mõisasse viivale alleele. Kollase punktiiriga näidatud vana maantee asukoht (skeemi alus Maa-Ameti ortofoto; EAA 4373-

1-238-51). 

 

Pargiteljel olev sissesõidutee (jääb väljapoole projektala piire) on säilinud (praegune Jootme-Koeru 

maantee). Sissesõidutee ääres asus kahepoolne allee (harilik jalakas?;  vt skeem 14), mis tänaseks on 

hävinud. Projektiga tehakse ettepanek kaaluda võimalusi kokkuleppel Maanteeameti ja 

                                                           

30
 Vt. nt Hirschfeld, C. C. L. 1779/2001. Theorie der Gartenkunst. Band IV; lk 64-66 
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naaberkinnistute omanikega allee taastada. Arvestades seda, et harilik jalakas ei ole haiguskindel on 

soovitav kasutada näiteks läänepärna , mis on mahult sarnane jalakale. 

 

4.10.1 Lillepeenrad, konteinerhaljastus 

Lillepeenarde lahendus on antud joonisel 8. Ajaloolistelt fotodelt ja 1884. a. plaanilt võib oletada, et 

peahoone vahetus ümbruses oli (vähemalt XIX - XX sajandivahetusel) kasutatud hulgaliselt lilli ja 

konteinerhaljastust (foto 19). Fotolt 19 võib oletada, et lisaks ronitaimedele on kasutatud 

konteinereid eksootiliste taimedega ning ringikujulist suvikutepeenart. 1884.a. plaanil on peahoone 

lõunafassaadi ees näha ringikujulist väikest platsi, mis võis olla arvatavasti (analoogidele tuginedes) 

lillepeenar. 

  

Foto 19. Võhmuta mõisa peahoone esine 1905.a. (tellija fotokogu/ MKA Arhiiv A-10589
31

). 

Projektlahenduse kohaselt on peahoone ümbruse elavdamiseks kavandatud suvelillepeenrad 

peahoone ette kummalegi poole treppi ning peahoone lõunafassaadi ette haljasribale ja läheduses 

olevale ümmargusele platsile (joonis 4). Teede vahel asuvale ringile kavandatud peenar on tõstetud 

ja tsentris rõhutatud postamendi ning vaasiga (joonis 8, peenar A). Maja ees ja otsafassaadi juures 

asuv keskmine peenar on tasapinnalised, tsentris rõhutatud vaasiga (joonis 8, peenar B). Otsafassaadi 

ees olevad servmised peenrad on sarnased põhimahus peenraga B, kuid ilma vaasita (joonis 8, 

peenar C). Peenarde mustrite motiivide valikul on lähtutud Aruküla (Koeru) mõisa ümbruse fotodest 

XX sajandi esikümnetel. Lillepeenarde kujundamisel võib kasutada ka teisi liike ning mustreid 

varieerida hooajati vastavalt soovile ja võimalustele.  

Peahoone tagafassaadi haljasribade liigendamiseks on kavandatud kaks suvelilledest lillbordüüri 

laiusega 40 cm, kaugusega tee servast 60 cm (vt joonis 4 D, E). Bordüüris on kasutatud aed-raudürdi 

sorti ‘Obsession Red with Eye’. Bordüüri rajamine on valikuline, bordüüris võib kasutada ka teisi 

suvelillede liike ühevärviliselt või mitmest sordist või liigist kombineeritult. 

                                                           

31 Loit, M. 2012. Võhmuta mõisa peahoone väärtuslike tarindite ja detailide inventeerimine ning hooldusjuhend. Muinsuskaitseamet, 
Tallinn. MKA Arhiiv A-10589; lk 3 
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Vaasides kasutada soovitavalt eksootilistest taimedest jukka liike (Yucca) või/ja agaaviliike (Agave) 

või kõrgekasvulisi suvikuid, nt riitsinus (Ricinus), mida võib komponeerida üle vaasi serva rippuvate 

suvikutega (nt ripp-lobeelia (Lobelia), ripp-petuunia (Petunia jne). 

Variseintega piiratud platside keskele on ettenähtud postamendid vaasiga (joonis 4; joonis 14). 

Vaasides kasutada soovitavalt samuti jukka liike (Yucca) või/ja agaaviliike (Agave).  

Peahoone tagusel platsil on soovitav platsi elavdamiseks kasutada konteinertaimi. Kasutada kuni 60 

cm kõrgusi koonusjaid puittünne, mis olid iseloomuliku elemendina mõisaaedades kasutusel XIX 

sajandi lõpul. Puittünnides kasutada tsitruselisi (kasutada vaid juhul, kui on olemas talvised 

hoiuruumid, kus temperatuur ei lange alla nulli) või Eesti päritolu iluõunapuid või pihlaka 

dekoratiivsorte (vt ka lisa 5). Konteinerhaljastust võib kasutada lisaks ka mujal platside liigendamiseks 

- näiteks aednikumaja juures, teepaviljoni juures või vinavabriku kõrvale kavandataval terrassil. 

 

4.10.2 Ürdiaed 

Ürdiaed on plaanitud orienteeruvalt samale asukohale, kus 1884. a. plaanil on olnud üks võimalikest 

tarbeaia osadest (joonis 4). Aia kuju lähtub ajaloolisel plaanil nähtavast kujust. Ürdiaed on 

liigendatud teedega neljaks sektoriks, aia keskel asuvale teede ristumiskohta markeerivale ümarale 

platsile on kavandatud postament vaasiga (joonis 14), milles on meelepärane eksootiline potitaim, 

või taimede kompositsioon, soovitavalt söödav (nt rippmaasikas, füüsal, mungalill vms). Postamendi 

võib asendada kõrge konteinertaimega (nt potis iluõunapuu või pihlakas). 

 

4.10.3 Taimmaterjali loetelu 

Okaspuud (mullapalliga istikud) 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. palsaminulg     Abies balsamea     5 

2. siberi nulg      Abies sibirica      1 

3. siberi lehis      Larix sibirica      3 

4. euroopa lehis     Larix decidua      2 

5. harilik kuusk     Picea abies     9 

Kokku:                       20 

 

Lehtpuud (mullapalliga istikud) 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. harilik vaher 'Crimson King'   Acer platanoides 'Crimson King'   1 

2. harilik vaher 'Schwedleri'    Acer Platanoides 'Schwedleri'    1 

3. ginnala vaher     Acer ginnala      3 

4. harilik vaher    Acer platanoides     2 

5. harilik hobukastan     Aesculus hippocastanum    1 

6. must lepp      Alnus glutinosa      2 

7. granaatpihlakas     Crataegosorbus miczurinii ´Granatnaja´  2 

8. õunapuu 'August Vaga'    Malus 'August Vaga'     2 

9. aedõunapuu (kõrgekasvulised sordid)   Malus domestica     3  

10. aedõunapuu 'Valge Klaar'    Malus domestica 'Valge Klaar'    1 



29KP13 

 
VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

   
 

 

40 Artes Terrae 
 

11. maguskirsipuu (kõrgekasvuline sort)  Prunus avium      1 

12. harilik tamm     Quercus robur      9 

13. harilik tamm 'Fastigiata'    Quercus robur 'Fastigiata'    4 

14. künnapuu     Ulmus laevis      1 

15. hõberemmelgas 'Sericea'    Salix alba 'Sericea'     2 

16. rabe remmelgas     Salix fragilis     1 

17. läänepärn      Tilia europaea      37 

Kokku:                         73 

 

Lehtpõõsad (konteinertaimed) 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. tähk-toompihlakas     Amelanchier spicata    4 

2. aedaroonia     Aronia melanocarpa     5 

3. thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea'  Berberis thunbergii 'Atropurpurea'   5 

4. jaapani ebaküdoonia    Chaenomeles japonica     8 

5. suur läätspuu     Caragana arborescens     11 

6. siberi kontpuu     Cornus alba      8 

7. siberi kontpuu 'Spaethii'    Cornus alba 'Spaethii'     4 

8. siberi kontpuu 'Sibirica'    Cornus alba 'Sibirica'     4 

9. haraline tuhkpuu     Cotoneaster divaricatus    8 

10. harilik sarapuu     Corylus avellana     9 

11. harilik sarapuu 'Fuscorubra'   Corylus avellana 'Fuscorubra'    1 

12. tatari kuslapuu 'Arnold Red'   Lonicera tatarica 'Arnold Red'     7 

13. harilik ebajasmiin     Philadelphus coronarius    63 

14. must sõstar (tugevakasvuline sort)   Ribes nigrum      4 

15. kurdlehine roos     Rosa rugosa      14 

16. näärlehine roos     Rosa pimpinellifolia     15 

17. pargiroos 'Hansaland'    Rosa 'Hansaland'     5 

18. pargiroos 'Rose de Rescht'    Rosa 'Rose de Rescht'     6 

19. pargiroos 'Louise Odier'    Rosa 'Louise Odier'     6 

20. harilik lumimari     Symphoricarpus albus     17 

21. harilik sirel      Syringa vulgaris     16 

22. jaapani enelas 'Goldflame'    Spiraea japonica 'Goldflame'    8 

23. tuhkurenelas     Spiraea cinerea     14 

24. värdenelas      Spiraea x vanhouttei     7 

25. vitspaju      Salix viminalis      3 

26. villane lodjapuu     Viburnum lantana     12 

Kokku:                         264 

 

Ronitaimed (konteinertaimed) 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. suurelehine tobiväät    Aristolochia macrophylla    6 

2. metsviinapuu     Parthenocissus quinquefolia    10 

Kokku:                         16 
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Suvikud (konteinertaimed) peenar A (joonis 8)* 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. aedkohhia       Kochia scoparia     8 

2. põõsas-hõbekakar     Argyranthemum frutescens' Lemo'   8 

3. kivikilbik      Alyssum ’Snow Crystals’    318  

4. sinilobeelia     Lobelia erinus ’Rivera Blue Eyes’   80 

5. aed-raudürt     Verbena hybrida ‘Obsession Scarlet Improved’  60 

6. mehhiko päsmaslill     Ageratum houstonianum 'Blue'   62  

7. vaasis: riitsinus, Ritsinus ’Carmencita Red’ või agaav (Agave)    1 

Kokku:                         536 

 

Suvikud (konteinertaimed) peenar B (joonis 8)* 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. kivikilbik      Alyssum ’Snow Crystals’    64  

2. põõsas-hõbekakar     Argyranthemum frutescens' Lemo'   4 

3. sinilobeelia     Lobelia erinus ’Rivera Blue Eyes’   50  

4. mehhiko päsmaslill    Ageratum houstonianum 'Blue'   62 

5. aed-raudürt     Verbena hybrida ‘Obsession Scarlet Improved’  50 

6. vaasis: riitsinus, Ritsinus ’Carmencita Red’ või agaav (Agave)    1 

Kokku:                         231 

 

Suvikud (konteinertaimed) peenar C (joonis 8)* 

Nr Liik eesti k    Liik ladina keeles     arv tk 

1. mehhiko päsmaslill     Ageratum houstonianum 'Blue'   64 

2. aed-raudürt     Verbena hybrida ‘Obsession White’   62 

3. aedkohhia       Kochia scoparia     4 

4. pärdiklill      Mimulus x hybridus 'Vortex Yellow'   82 

5. riitsinus      Ritsinus ’Carmencita Red’    3 

Kokku:                         195 

 

*Märkus: suvikute istikute arv sõltub kasutatavate istikute suurusest või kasutatavast suvikuliigist või 

sordist. 

 

4.10.4 Muru- ja aasapinnad 

 

Pargialune rohttaimestik tuleb tööde käigus võimalikult säilitada, va vertikaalplaneerimisega seotud 

alad (joonis 6) ja rajatiste ehitamisega seotud alad. Muru kvaliteedi tõstmine esiväljakul ja 

pargialadel, kus mikroreljeef ei vaja tasandamist, tagada regulaarse hooldamisega. 

  

Pargi taastamistööde käigus tekkivad augud, lohud, rattajäljed jms tuleb täita kasvumullaga, 

tasandada ja külvata muru. Et tagada taimede kasvamaminek tuleb tagada korrastataval pinnal 

vähemalt 10 cm paksune kasvumulla kiht. Tagaväljakul, kus toimub katkujuure tõrje ning sosnovski 
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karuputke tõrje ja kus esteetilisuse tagamiseks on vajalik teha kohatisi tasandustöid, on otstarbekas 

muru taastada pealekülvi teel kogu katkujuurest ja karuputkest haaratud tagaväljaku osa ulatuses.  

 

Tööde teostamisel pargis (eriti tiigi ümbruses) tuleb rasketranspordi jaoks rajada ajutised 

killustikkattega teenindusteed eelistatavalt kohtadesse, kus ei kahjustata säilitatavat rohttaimestikku 

ja puude juuri. Tiigi rekonstrueerimisel tuleb minimeerida kaldaalade rohttaimestiku hävimine. 

Tehnika ja ehitusmaterjalid (sh raiutud puit, killustik jne) võib ladustada härjatalli ja viinaköögi esisele 

avatud platsile, osa ehitusmaterjale võib ladustada ajutiselt  ka aidatagusele avatud alale (arvatavasti 

on seda nõukogude ajal tugevdatud kruusaga). 

 

Täpsemad hooldusjuhised on antud ptk 7. 

 

4.10.5 Nõuded istikutele, istutamine ja istutusjärgne hooldus 

 

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). 

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab Kesk-

Eesti kliimatsoonile. 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 (pärnarida) 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. 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Istiku ümber teha kastmisvall, istikualune pind multšitakse 

okaspuukoorepuruga kuni 20 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses. 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. Okaspuude istikuid ja 

põõsaid toestada ei ole vaja. 

Trimmeriga niitmisel tuleb 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.  
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5 Tööde mahud ja järjekord 
5.1 Tööde järjekord, rekonstrueerimise etapid 

Pargi taastamistööd Võhmuta pargis võib teostada kolmes põhietapis: 

▪ I - konserveerimise etapp: pargiruumi puhastamine, markeerimine hooldusega 

▪ II - restaureerimise etapp: pargiruumi säilinud osise projektikohane taastamine, puistu 

elujõulisuse suurendamine 

▪ III - restaureerimise etapp: pargiruumi projektikohane kohandamine ja täiendamine  loomaks  

muljet XIX sajandi tüüpilisest ja samas isikupärasest Võhmuta mõisa pargist 

Esimese põhiliseks eesmärgiks on läbi primaarsete hooldustööde pargi edasise allakäigu ja hävimise 

peatamine, pargi ruumilise struktuuri markeerimine ning regulaarse rutiinse hoolduse tagamine. 

Selleks on vaja läbi viia alljärgnevad tööd: 

1. teostada hooldusraied vastavalt joonisele 2, teha ülepinnaline üksikpuude ja põõsaste võrade 

hooldus  

2. likvideerida parki sobimatud rajatised vastavalt joonisele 3 

3. hooldada pargialasid regulaarselt vastavalt joonisele 21 ja ptk 7 kirjeldatud hoolduspõhimõtete 

järgi 

4. puhastada tiigi veepeegel sinna kogunenud prahist, puutüvedest ja võsast. 

 

Teise etapi põhieesmärgiks on pargipuistu ja seeläbi ka pargiruumi jätkusuutlikkuse tagamine ja 

pargiruumi kompositsiooni markeerimine ja esile toomine. Selleks on vaja läbi viia alljärgnevad tööd: 

1. puhastada tiik, taastada tiigi ajalooline kaldajoon 

2. restaureerida piirdemüürid 

3. rajada esiväljaku teed ja pargisisene jalgteedevõrk, sh pääs serpentiinkünkale; teede rajamise 

käigus tuleb luua valmidus pargi elektripaigaldise rajamiseks 

4. rajada tiigisaarte sillad 

5. rajada teedeäärsed istumiskohad (üksikud pingid) 

6. teostada valdav osa taastamisistutusi (va lillepeenrad ja puuderida Kruusakarjääri tee ääres 

7. vältimatu kohandava tegevusena tuleb rajada parkla 

 

Kolmanda etapina tuleb ellu viia ülejäänud projektikohased tegevused. Prioriteetseteks töödeks on: 

1. lillepeenarde rajamine ja kõikide täiendistutuste tegemine 

2. paviljonide rajamine 

3. piirdeaia rajamine 

4. istumiskohtade ehitamine, pinkide, postamentide jm paigaldamine 

5. ürdiaia rajamine 

6. pargi valgustussüsteemi rajamine. 

 

Mänguväljaku ehitus on otstarbekas siduda aednikumaja restaureerimise ja kohviku loomisega 

sellesse. Mänguväljaku võib jätta rajamata või rajada tagasihoidlikumas mahus. 
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5.2 Põhiliste tööde mahud 

Ehitajal on kohustus kalkulatsioonide koostamisel ehitustööde eelselt kontrollida mahud ning 

vajadusel täpsustada need tööjoonistega. Küsimuste korral pöörduda projekti autori poole. 

 

I Likvideeritavad objektid 
  Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1. Likvideerida kohalevalatud betoonplaatidest pinda esiväljakul m2 270 

2. Likvideerida ca 3,5 m kõrgust silikaattellisest müüri jm 31 

3. Likvideerida puukuurid tk/m2 4/144 

4. Likvideerida elektriõhuliini poste (topeltpostid, betoon) tk 6 

5. Likvideerida infotahvleid tk 2 

6. Likvideerida sõnnikuhoidla tugimüüri jm 47 

7. Likvideerida sõnnikuhoidla betoonplaadistus (orienteeruv) m2 470,7 

8. Likvideerida viinaköögiesine asfaltplats m2 71 

9. Likvideerida viinaköögi ees olev puurkaev tk 1 

    

    II Ehitatavad objektid 
  Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1.  Raied ja puistu hooldustööd 
  1.1. Hooldusraie  (joonis 2, lisa 2; ptk 3.3.) tk 219 

1.2. Kuivanud harude raie  (joonis 2, lisa 2; ptk 3.3.) tk 16 

1.3. Perspektiivne raie  (joonis 2, lisa 2; ptk 3.3.) tk 52 

1.4. Toestatavaid puid  (joonis 2, lisa 2; ptk 3.3.) tk 4 

1.5. 
Võrahooldus - kuivanud kõrval- ja põhiokste lõikus võra 
alaosas tk 20 

1.6. 
Võrahooldus - kuivanud kõrval- ja põhiokste lõikus kogu 
võras, võra harvendamine tk 117 

1.7. 
Kuivanud ladva või/ja ladvaosas asuvate suurte põhiokste 
lõikus tk 54 

1.8. 
Juurevõsu või võra alla kasvanud peene loodusliku uuenduse 
eemaldamine  (joonis 2, lisa 2; ptk 3.3.) tk /m2 38 /950 

1.9. Tüveõõnsuste puhastamine tk 3 

1.10. Põõsaste/põõsagruppide noorenduslõikus tk 8 

1.11. Freesida kände hooldusraiete järgselt tk 219 

1.12. Freesida kände perspektiivsete raiete järgselt tk 52 

1.13. 
Muruparandused peale hooldusraie järgsete kändude 
freesimist m2 876 

1.14. 
Kasvumulla lisamine hooldusraiejärgsetele muruparandustele 
(orienteeruv maht) m3 175 

1.14. 
Muruparandused peale perspektiivse raie järgsete kändude 
freesimist m2 208 

1.15. 
Kasvumulla lisamine persp. raiejärgsetele muruparandustele 
(orienteeruv maht) m3 42 

    2. Teed ja platsid 
  

2.1. 
Rajada graniitsõelmekattega sõidetavaid teid (vt joonis 4, 
joonis 5, joonis 7) m2 3820 
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2.2. 
Rajada graniitsõelmekattega jalgteid (vt joonis 4, joonis 5, 
joonis 7) m2 3668 

2.3. 
Rajada vuugimuru busside parkimiskohta (hall Talot kivi; (vt 
joonis 4, joonis 5, joonis 7; lisa 4) m2 362,5 

2.4. 
Rajada vuugimuru sõiduautode parkimiskohta (hall Talot kivi; 
(vt joonis 4, joonis 5, joonis 7; lisa 4) m2 558,5 

2.5. Rajada 100 x 100 x 100 hallist graniitkivist jalgteed m2 427,5 

2.6. 
Rajada 100 x 100 x 100 hallist graniitkivist niiskuskaitseribasid 
(täpsustada hoone projektiga, vt joonis 4; joonis 7) m2 407,5 

2.7. 
Rajada graniitsõelmekattega puude aluseid (vt joonis 4, joonis 
7) m2 14,1 

2.8. Rajada killustikuga tugevdatud muru (vt joonis 4, joonis 7) m2 897 

2.9. 
Rajada immutatud lauast (35 x 100 mm)  tee äärist 
jalgteedele (joonis 7) jm 4296 

2.10. Rajada 100 x 100 x 100 mm graniitkivist teeäärist parkla serva jm 194 

2.11.  
Teede ja platside rajamisega korrastatavad murupinnad 
(joonIs 4, joonis 5) orienteeruvalt m2 13200 

    3. Arhitektuursed väikevormid, pargimööbel, rajatised 
  3.1. Paigaldada pinke koos pingialusega (joonis 4; lisa 5) tk 17 

3.2. Paigaldada pinke ilma pingialusteta (joonis 4; lisa 5) tk 16 

3.3. Paigaldada postamente vaasiga (sh tõstetud peenar) tk 4 

3.4. Paigaldada vaase poolpostamentidel (joonis 8) tk 3 

3.5. Paigaldada prügiurne (lisa 5) tk 22 

3.6. Paigaldada lipumaste (joonis 4; lisa 5) tk 2 

3.7. 
Ehitada variseinad, materjalide spetsifikatsioon tööjoonistega 
(joonis 4, joonis 12) tk 3 

3.8. 
Ehitada puitsillad 10,8 m avaga,  materjalide spetsifikatsioon 
tööjoonistega (joonis 4, joonis 18) tk 4 

3.9. 
Ehitada puitsillad 11,7 m avaga,  materjalide spetsifikatsioon 
tööjoonistega (joonis 4, joonis 19) tk 1 

3.10. 
Ehitada ümarpaviljon,  materjalide spetsifikatsioon 
tööjoonistega (joonis 4, joonis 10) tk 1 

3.11. 
Ehitada "Teemaja",  materjalide spetsifikatsioon 
tööjoonistega (joonis 4, joonis 9) tk 1 

3.12. 
Ehitada paadisild,  materjalide spetsifikatsioon tööjoonistega 
(joonis 4, joonis 11) tk 1 

3.13. 
Ehitada piirdeaed koos väravatega,  materjalide 
spetsifikatsioon tööjoonistega  (joonis 16) jm 127 

3.14. Paigaldada graniitposte (joonis 4, joonis 14) tk 10 

3.15. Paigaldada ketiga suletavaid graniitposte (joonis 14) tk 4 

3.16. Paigaldada ketiga suletavaid metallpollareid (joonis 4; lisa 5) tk 4 

3.17. 
Paigaldada infotahvleid materjalide spetsifikatsioon 
tööjoonistega (joonis 4, joonis 13) tk 2 

3.18. 
Ehitada prügikonteinerite hoiukoha piiret, materjalide 
spetsifikatsioon tööjoonistega (joonis 4, joonis 17) jm 16,2 

3.19. 

Ehitada terrass viinaköögi idafassaadi juurde, lahendus ja 
materjalide spetsifaikatsioon lahendada koos viinaköögi 
restaureerimisprojektiga m2 74,8 
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4. Restaureeritavad piirdemüürid ja mantelkorsten 
  

4.1. 

Restaureerida ja taastada esiväljaku piirdemüüre,  
materjalide spetsifikatsioon tööjoonistega (joonis 4, joonis 
15) kokku jm 85 

4.2. 
Restaureerida tarbeaia kõrval olevat piirdemüüri,  materjalide 
spetsifikatsioon tööjoonistega (joonis 4, joonis 15) kokku jm 55,5 

4.3. 
Konserveerida valitsejamaja vundament,  materjalide 
spetsifikatsioon tööjoonistega  jm 33 

4.4. 

Konserveerida valitsejamaja mantelkorsten, lahendus ja 
materjalide spetsifikatsioon lahendada vastavalt uuringule ja 
koostatavale tööprojektile  tk 1 

    5. Mänguväljak 
  5.1. Rajada mänguväljaku turvakatet m2 493,6 

5.2. Paigaldada suuri maakive turvakattesse (joonis 20, joonis 7) tk 14 

5.3. Paigaldada universaalmänguvahend (joonis 20) tk 1 

5.4. Paigaldada kiik (joonis 20) tk 1 

5.5. Paigaldada ronimisvõrk (joonis 20) tk 1 

5.6. 

Ehitada linnusetornidena kujundatud ronimismoodulid, 
lahendus ja materjalide spetsifikatsioon lahendada vastavalt 
uuringule ja koostatavale tööprojektile  tk 4 

    6. Haljastus 
  6.1. Istutada mullapalliga puid (joonis 4) tk 93 

6.2. Istutada põõsaid ja ronitaimi (konteinertaimed, joonis 4) tk 280 

6.3. Istutada suvelilli lillepeenardesse tk 962 

6.4. 
Valmistada ette lillepeenarde ja bordüüri pinda (joonis 4, 
joonis 8) m2 109 

6.5. 
Multšitavaid (okaspuukoorepuru kuni 20 cm) põõsaste 
istutusalasid kokku m2 763 

6.6. 
Multšitavat (okaspuukoorepuru kuni 20 cm) pinda 
puuistutuste all kokku (0,6 x 0,6 m puu kohta) m2 33,5 

6.7. Konteinertaimi tünnides (lisa 5) tk 15 

 

6 Hooldus 
6.1 Hooldusalad ja hooldusintensiivsus 

Park on jaotatud 22 ruumiliselt piiritletud kontuuriks (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 markeeritakse niitmisega. Juhul, kui park rekonstrueeritakse ei ole vaja 

hooldustööde plaanimisel arvestada joonisel 21 esitatud hooldusalaga nr 1 (jääb teede alla). Park on 

jaotatud 4 hooldusintensiivsuse astmega piirkondadeks vastavalt tabelile 4. Hooldustööde intervallid 

ja kirjeldused vastavalt hooldusastmele on antud täpsemalt järgnevates peatükkides. 

Hoolduse planeerimisel pargis tuleb arvestada, et igas kontuuris on pisut erinev tööde spetsiifika. 

Tabelis 4 on antud kontuurile vastav kood (m - muru/aasa hooldus; y - üksikpuude hooldus; p - puistu 

hooldus), millele vastav tööde spetsiifika on kirjeldatud peatükis 7.2. 
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Tabel 4. Hooldusalade suurus ja hooldusintensiivsus 

Hooldusala 
Suurus 
(m2) 

Intensiivsus-
klass 

rekonstrueeri-
misel 

Intensiivsus-klass 
ainult 

hooldamisel 

Tööde 
spetsiifika* 

Märkused 

1 6125 - niidetav tee m 
Arvestatakse vaid juhul, kui parki ei 
rekonstrueerita 

2 3655 1 1 my 
 3 3023 1 1 my 
 4 2200 1 1 my 
 5 699 1 1 my 
 6 3568 2 2 my 
 7 1600 2 2 my 
 8 4411 3 3 mp 
 9 3634 2 2 mp 
 10 145 1 1 my 
 11 2315 1 1 my 
 12 1718 1 1 my 
 13 86 1 4 my 
 14 805 1 1 my 
 15 1605 3 4 mp 
 16 1551 3 4 mp 
 17 325 1 1 m 
 18 1590 2 2 my 
 

19 4455 2 2 mp rekonstrueerimisel tarbeaia osas väiksem 

20 1325 2 2 m 
 21 794 4 4 p 
 

22 6103 3 4 my 
rekonstrueerimisel taimede hooldusala 
tiigisopistuse ja parkla võrra väiksem 

 

* Märkus tööde spetsiifika veerule:  m - muru, niidu hooldus 

     y - üksikpuude hooldus 

     p - puistu hooldus 

 

6.2 Hoolduse spetsiifika 

6.2.1 Hoolduse intensiivsusklassid 

Hooldustööde tiheduse ja kirjelduste määramisel on lähtutud osaliselt "Tallinna linna haljastute 

klassifikatsioon ja hoolduse nõuded"32 ning Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekti raames 

välja töötatud hooldussüsteemist33. Tabelis 4 ja joonisel 21 antud kontuuride hooldusintensiivsuse 

aste on määratud eelkõige vastavalt kontuuri asukohale. Ansamblituumiku hoonete ümbrus, 

                                                           

32 Tallinna linna haljastute klassifikatsioon ja hoolduse nõuded, Tallinna LV 2001 
33 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ, töö nr 08KP12; ptk 7. 
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esiväljak ja tagaväljak on tähtsamad ja külastatavamad kohad, mis vajavad suuremat hooldust, samas 

kui pargi piirialade tihe puistu võiks olla pigem loodusliku ilmega, mille hooldustihedus on väiksem. 

Pargi keskosa ja äärealade vahele jäävad puudegruppidega pargiaasad on visuaalseks üleminekuks 

erinevate alade vahel.  

Erinev hooldusintensiivsus on määratud ainult haljastusele. Teede ning arhitektuursete väikevormide 

hooldust pargisiseselt ei diferentseerita (kõigil aladel teostatakse ühesuguselt).  

Erandiks on joonisel 21 esitatud kontuur nr 1, mis markeerib pargiteede asukohti. Kontuurile vastava 

ala hooldust rakendatakse juhul, kui parki ei rekonstrueerita. Sisseniidetavate teede hooldusnõuded 

on antud eraldi kirjeldusena. 

 

6.2.2 Sisseniidetavad teed (kontuur nr 1) 

Sisseniidetavatel teedel lähtutakse joonisel 21 ette nähtud aladest. Niitmist ei pea teostama kõikide 

alade piires, prioriteediks on esiväljak ning tagaväljaku teedevõrk mahus, mis tagab mugava 

jalutamisvõimaluse. Esiväljaku ring niidetakse sisse plaanil näidatud mahus ja laiuses, samuti 

peahoone ümber olevad teed. Tagaväljakul ja pargiosas olevad rajad niidetakse sisse min 1,1...1,2 m 

laiuselt (murutraktori töölaius). 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 kahjustatud kohad üles, tasandada ning taastada muru pealekülviga kasutades 

tallamist paremini taluvate kõrreliste segu. Kui probleem tuleneb maapinna niiskusest tuleb 

piirkonda tee sisseniitmine lõpetada või/ja leida paralleelne trajektoor. 

 

6.2.3 Haljastuse hooldusintensiivsus, I klass 

Muru 
▪ katvus vähemalt 95 %, kõrreliste enamusega 
▪ katkujuurt ja iiriseid võib selgepiiriliste gruppidena tiigi kaldanõlvadel hoida, sosnovski  karuputk 

tuleb tõrjuda täielikult, katkujuur tõrjuda niidetavatelt aladelt 
▪ niitmiskõrgus 5 - 10 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm 
▪ esimene niide teha kevadel, kui kõrreliste kõrgus on vähemalt 8 cm ja kevadlilled (siniliilijad, 

ülased jms) on õitsenud 
▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt 2 korda kuus;  
▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada 
▪ teede servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt kord kuus vegetatsiooniperioodil; 

servamisel puhastada välja teid ääristavad graniitkivid 
▪ väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 

väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 
▪ esiväljaku piirkonnas kasta (teisaldatavad vihmutid) muru kuival perioodil vastavalt vajadusele et 

ei tekiks põuakahjustusi 
▪ umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine 
▪ murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 

vajadusel korrata kevadel aprillis 
▪ õhustada, multšida ja rullida vajadusel, soovitavalt üks kord aastas (kevadel aprilli III dekaad) 
 

Puud 
▪ võrade kujundus- ja hoolduslõikus tuleb teostada vähemalt üks kord aastas, lõikusaeg vastavalt 

liigile 
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▪ 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 
▪ Kruusakarjääri äärse puuderea võra alumine kõrgus hoida 2,5-3,0 m kõrgusel maapinnast, puude 

kasvamisel võra kõrgust suurendada kuni 4,5 m; OLULINE on, et puu võra pikkus ei oleks vähem 
kui 1/3 puu kogupikkusest 

▪ 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 

 

Põõsad, põõsagrupid 
▪ 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 
▪ 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 
▪ 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 
▪ närbunud õied tuleb jooksvalt eemaldada 
▪ lõigata 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 
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Suvelilled (peenrad vt joonis 8) 
▪ 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 
▪ kasta kaks korda nädalas 
▪ väetamine teostada vajadusel vastavalt kasvupinnase viljakusanalüüsile ja liigivajadusele 
▪ 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. 
 

 

6.2.4 Haljastuse hooldusintensiivsus, II klass 

Muru 
▪ katvus vähemalt 75% 
▪ katkujuurt ja iiriseid võib selgepiiriliste gruppidena tiigi kaldanõlvadel hoida, sosnovski  karuputk 

tuleb tõrjuda täielikult, katkujuur tõrjuda niidetavatelt aladelt 
▪ 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 soovitavalt 1 kord kuus 
▪ 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 soovitavalt novembris ning 
vajadusel korrata kevadel aprillis 

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

Puud 
▪ võrade hoolduslõikus tuleb teostada üks kord aastas, lõikusaeg vastavalt liigile 
▪ tormimurd, sh murdunud harud, suured oksad jm likvideeritakse jooksvalt ühe nädalajooksul 

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 
▪ 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 
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▪ 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 
 

6.2.5 Haljastuse hooldusintensiivsus, III klass 

Muru 
▪ katvus vähemalt 60 %, võib esineda muruvabasid laike, muruhoolduse eesmärk on säilitada 

eelõige rohustu niidu- puisniiduilmelisus 
▪ katkujuurt võib säilitada piiritletud massiividena 
▪ kõrgus 15 - 20 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 (juuli) 
▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 2 korda vegetatsiooniperioodil; esimene 

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

▪ niitmisjääke ei pea eemaldama 
▪ murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 

vajadusel korrata kevadel aprillis 
 

Puud 
▪ hoolduslõikus tuleb teostada üks kord aastas 
▪ tormimurd likvideeritakse vajadusel 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 
▪ põõsaste alus (piiritletud istutusala) hoida üldiselt umbrohuvaba, rohimine vastavalt vajadusele, 

kuid mitte vähem kui kaks korda vegetatsiooniperioodil 
▪ peenra aluse multšitud pinnad täiendada kevadeti kord aastas vähemalt 4 aasta jooksul peale 

istutamist 
▪ 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 
 

6.2.6 Teed, väikevormid, prügi I-III klass 

Teed 

▪ teed pühitakse suveperioodil vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui 2 korda kuus 
▪ graniitsõelmekattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 2 korda lumeta perioodil, üks 

kord kevadel, teine kord peale lehtede riisumist 
▪ teed servatakse (puhastatakse teed ääristav graniitkiviriba rohttaimedest ja pinnasest välja) 

tihedusega, mis tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte harvem, kui kord kuus 
vegetatsiooniperioodil 
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▪ graniitsõelmekattega teedel teostatakse umbrohutõrje vastavalt vajadusele vähemalt kaks korda 
vegetatsiooniperioodi jooksul, graniitkivikattega pindade vuugid puhastatakse umbrohust 
vastavalt vajadusele 

▪ purustatud kruusakattega teedesse tekkinud augud täidetakse ja rullitakse vastavalt vajadusele, 
kuid mitte vähem, kui kaks korda lumeta perioodil 

▪ sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist nädala jooksul 
▪ kõvakattega teed, sh murukivikattega teed remonditakse vastavalt vajadusele 
▪ kõvakattega teedel teostatakse umbrohutõrje kord aastas 
▪ lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele 
▪ vuugimuru ja plaatteede vuugitäited kontrollitakse kord aastas ja vajadusel täidetakse tagasi 

katendikonstruktsioonis ette nähtud seguga ning taastatakse taimestik pealekülvi teel 
 

Arhitektuursed väikevormid 

▪ 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 

▪ piirdeaed vaadatakse üle kord aastas (sügisel), ilmnenud vead kõrvaldatakse hiljemalt järgmise 
aasta 1. maiks 

▪ 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, puulehed 

▪ prügi koristatakse igapäevaselt 
▪ prügiurnid tühjendatakse vähemalt kord nädalas 
▪ lehed koristatakse ja veetakse ära vastavalt vajadusele 1 - 2 korda aastas (vt muru 

hooldusnõuded) 
▪ sügisperioodil teedele langenud lehed eemaldatakse igapäevaselt puhuriga. 

  

6.2.7 Piirangud hooldustehnikale 

Prügikoristus ja lehtede äravedu pargis toimub 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.  
 
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.  



VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 29KP13 

 

Artes Terrae 53 
 

 



29KP13 

 
VÕHMUTA MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

   
 

 

54 Artes Terrae 
 

 
 

LISAD 

Lisa 1. Töövõtulepingu nr 1 Lisa 1. Põhiprojekti ülesehitus 

 

Töövõtja on kohustatud läbi viima järgmised tegevused: 

I Põhiprojekti koostamine, mis sisaldab järgmisi tegevusi: 

a) Võhmuta mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused; 

b) Võhmuta mõisa pargi maa-ala geodeetiline mõõdistamine; 

c) Võhmuta mõisa pargi puistu dendroloogiline inventeerimine; 

d) Maa-ala vertikaalplaneering; 

e) Pargiteede ja platside projekteerimine; 

f) Raie kava, asendus- ja täiendusistutuste projekteerimine; 

g) Arhitektuursete väikevormide projekteerimine; 

h) Pargivalgustuse elektriprojekt. 

 

II Põhiprojekti kooskõlastamine Muinsuskaitseametis ja Keskkonnaametis 
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Lisa 2. Hinnatud üksikpuude koondtabel* 

*Lisatud töö digiversioonile eraldi failina 

 

Tabelis kasutatud lühendid 

Liigilühendid 

Vt. tabel 1. ptk 3 

 

 

Hooldustöid ja raieid kirjeldavad lühendid 

Lühend Tegevus 

rs kuivanud ja kuivavate puude eemaldamine 

rh perspektiivsete puude kasvuruumis kasvavate puude eemaldamine 

rk kujunduslikult väheväärtuslike puude eemaldamine 

rp etapiviisiliselt raiutavate puude raie / tingimuslik puude raie 

s säilitatav känd või tüügas (elustikupuu) 

lo vajab põhi- ja kõrvalokste lõikust 

lop vajab põhiokste / ladvaosa okste lõikust 

lok vajab kõrvalokste lõikust 

lk kujunduslõikus 

ln noorenduslõikus 

rhar kuivanud või kuivavate harude raie 

rl säilitada, kuid raiuda all või sees kasvav looduslik uuendus 

ht tüve / koorevigastuste hooldus 

hj juurevigastuste hooldus 

t vajab toestamist 

y ümberistutatav puu või põõsas 
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Lisa 3. Eraldiste koondtabel* 

A - vanus;  B - boniteet; H - keskmine kõrgus; D - keskmine diameeter; T - täius 
SL - sinilille kasvukohatüüp; SL,ND - sinilille-naadi 
 

Eraldise 
nr, pindala 

(m2), 
seisund 

Rinne 

Koosseis Kasvu-
koha-
tüüp 

B A (a) H (m) D (cm) T 

Tagavara Soovitav 
väljaraie 
(%) kordaja puuliik ha-l eraldisel 

1 1 70 Re 

(SL, 
ND) 

(3) 

40-60 16 15-30 

70 

    

0 
1090 m2   15 Sa 40-60 16 15-30     

4   10 Ja 40-60 16 15-30     

    5 Va 40 16 15-30     

  2 100 Va 10 4-6 4-8 70     0 

  

Vanus ja täius ebaühtlane. Üksikud jalal kuivanud puud, tuulemurd, lamapuit 
 

Eraldise 
nr, pindala 

(m2), 
seisund 

Rinne 

Koosseis Kasvu-
koha-
tüüp 

B A (a) H (m) D (cm) T 

Tagavara Soovitav 
väljaraie 
(%) kordaja puuliik ha-l eraldisel 

2 1 30 Ku 

(SL) (3) 

40-60 18 20-40 

60 

    

50; Re, 
Lv 100 

1090 m2   20 Va 40-60 18 20-40     

4   20 Sa 40-60 18 20-40     

    20 KsA 40 18 20-40     

    10 
Lm, Re, 

Lv 30 16 20-30     

  2 40 Va 10-15 6-8 6-15 

50 

    
80; Re, 
Lv, Pa 

100 

    40 Sa 10-15 6-8 6-15     

    20 
Tm, Lv, 
Ja, Re 10-15 4-6 6-8     

  

Vanus ja täius ebaühtlane. Alusmets Tm, Ja, Sa, Pa, Srp. Üksikud jalal kuivanud puud, 
tuulemurd, lamapuit 
 

Eraldise 
nr, pindala 

(m2), 
seisund 

Rinne 

Koosseis Kasvu-
koha-
tüüp 

B A (a) H (m) D (cm) T 

Tagavara Soovitav 
väljaraie 
(%) kordaja puuliik ha-l eraldisel 

3 1 40 Sa 

(SL) (3) 

60-80 20 30-50 

60 

    

50; Re, 
Lv 100 

1500 m2   40 Va 40-60 18 20-40     

4   10 KsA 40-60 18 20-40     

    10 
Ku, Lm, 
Lv,  Re 40 16 20-30     

  2 40 Va 10-15 6-8 6-15 

50 

    
80; Re, 
Lv, Pa 

100 

    40 Sa 10-15 6-8 6-15     

    20 
Lm, Lv, 
Ja, Re 10-15 4-6 6-8     

  

Vanus ja täius ebaühtlane. Alusmets Tm, Ja, Sa, Pa, Srp. Üksikud jalal kuivanud puud (Sa, 
Ku, Re), tuulemurd, lamapuit 
 

 

*Lisatud töö digiversioonile eraldi failina. Tabel kehtib koos joonisega 2. 
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Lisa 4. Murukivi parklate vuugimuru rajamiseks 

 

Mõõtmed (P/L/K):  240x160x80 mm 

Värvus: hall 

 

 

Täpsem info: 

http://www.talot.ee/et/tooted/betoontooted/sillutisekivid/muru 
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Lisa 5. Pargimööbel  

Pingid 

 

Mõõtmed 

Kõrgus: 970 mm 

Pikkus: 1555...1800 mm 

Laius: 620 mm 

 

Värvus vastavalt seletuskirja ptk-le 4.5.1. 

 

Täpsem info: http://www.alexander-rose.co.uk/collections/cornis/cornis-turnberry-bench 

 

Prügikastid 

Mõõtmed 

Kõrgus maapinnast: 950 mm 

Laius: 546 mm 

Mahutavus: 40 l 

 

Värvus vastavalt seletuskirja ptk-le 4.5.1. 

 

Täpsem info: 

http://www.bin-shop.co.uk/santiago-litter-bin-40-

litre%20Capacity 
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Jalgrattahoidja 

  

Mõõtmed: 
 
Kõrgus: 465mm  
Pikkus: 2201mm 
Laius: 374mm 
 

Värvus vastavalt seletuskirja ptk-le 4.5.1. 

 

Täpsem info: 

http://www.bin-shop.co.uk/street-furniture/cycle-storage-and-security/bike-racks/6-space-modular-

decorative-bicycle-rack 

 

Tünn konteinertaimedele 

 

Allikas: Mäetaguse mõisa esiväljaku projekt, autor Sulev Nurme (Artes Terrae OÜ 36ET13) 
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Lipumastid 

 

Kõrgus: 6 m 

 

Värvus vastavalt seletuskirja ptk-le 4.5.1. 

 

Täpsem info: 

http://www.lipumastid.ee/est/tooted.html 
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JOONISED 
 

1. Geodeetilline alusplaan (OÜ Geoport)      M 1: 500 

2. Likvideeritavad, konserveeritavad ja restaureeritavad objektid   M 1: 1000 

3. Raiete plaan         M 1: 500 

4. Koondplaan         M 1: 500 

5. Teede- ja sidumisplaan        M 1: 500 

6. Vertikaalplaneerimise plaan       M 1: 500 

7. Teede ristlõiked         M 1: 50 

8. Lillepeenrad        M 1: 50 

9. Teemaja (paviljon)        M 1: 50 

10. Ümarpaviljon        M 1: 50 

11. Paadisild         M 1: 50 

12. Variseinad         M 1: 25 

13. Infotahvel         M 1: 25 

14. Vaas ja postament        M 1: 20 

15. Kiviaiad         M 1: 25 

16. Piirdeaed         M 1: 25 

17. Prügikonteinerite hoiukoht       M 1: 50 

18. Sild 10,7 m (Sild A)        M 1: 50 

19. Sild 11,8 m (Sild B)        M 1: 50 

20. Mänguväljak          M 1: 200 

21. Hooldusalade plaan        M 1: 1000 

22. Projekteeritud väikevormide visualiseeringud 

 


