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NEERUTI MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

Seletuskiri 

1 Sissejuhatus 
1.1 Projekteerimise alus 

Projekt on koostatud MTÜ Neeruti Mõisa Park tellimusel Kadrina vallas Neeruti külas asuva Neeruti 

mõisa pargi taastamiseks (skeemid 1-3). Projektiga lahendatakse pargiruumi taastamise põhimõtted, 

teedevõrk, uusistutused, arhitektuursed väikevormid ja pargimööbel.  

Kuna pargis on läbi viidud primaarsed hooldustööd, sh raied on projekt vajalik eelkõige 

taastamisistutuste tegemiseks ning teedevõrgu ümberkavandamiseks ning taastamiseks pargi 

kasutuskoormuse reguleerimisel. Samuti on projekt on vajalik pargiruumi kohandamiseks pikalt 

tühjalt seisnud hoonetesse plaanitud uute kasutusfunktsioonidega.   

Projekt pargi põhiosas on koostatud põhiprojekti staadiumis, nn saare osa (kinnistu 27305:003:1772 

piires) eskiisi staadiumis. 

 

Skeem 1. Neeruti mõisaansambli asukohaskeem (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver).   

Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 

1. muinsuskaitse eritingimused1; 

2. Neeruti mõisa pargi dendroloogiline hinnang2; 

                                                           
1 Neeruti mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused pargi restaureerimise projekti koostamiseks. OÜ Lootusprojekt, töö nr 1410, 2014. a. 
2 Neeruti mõisa pargi dendroloogiline hinnang. OÜ Viru Haljastus, 2014. a. 
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3. geodeetiline alusplaan3; 

4. tiikide rekonstrueerimise projektist4 ja Loobu jõe Neeruti mõisa juures asuva veelõigu taastamise 

eelprojektist5; 

5. Neeruti mõisa pargi ja allee hoolduskava6.  

Projekt lähtub AS Maa ja Vesi koostatud Neeruti mõisa pargi kuivenduse ja tiikide rekonstrueerimise 

põhiprojektist  (töö nr 141094, 2014) ja Loobu jõe Neeruti mõisa juures asuva veelõigu taastamise 

eelprojektist (töö nr 1409, 2014). Käesoleva projektiga on muudetud truupide asendit ja põhjapoolse 

tiigi ülevoolu asendit lähtuvalt ajaloolisest situatsioonist. Tiikide rekonstrueerimisprojekt tuleb enne 

tööde alustamist viia kooskõlla käesoleva projektiga. 

Projektiga tehakse ettepanek Hulja-Neeruti tee rekonstrueerimiseks (tunnus 27305:003:0313) pargi 

piires, kuid ei anta tee konstruktiivset lahendust, tee tuleb lahendada eraldiseisva projektiga. 

Projektiga muudetakse liikluskorraldust mõisa pargi piires (vt täpsemalt ptk 4.4.1.). Muutustest 

tulenevad täiendavad projekteerimistööd väljaspool käesoleva projektala piire tuleb lahendada 

eraldiseisva projektiga. 

Projekti autor on Sulev Nurme (Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E), kaasautorid Heiki 
Kalberg ja Ugis Volkovs, vertikaalplaneering - Edgar Kaare.  

Projektis kasutatud fotode, skeemide ja jooniste autor on Sulev Nurme, kui ei ole viidatud teisiti. 

 

1.2 Asukoht, suurus, omanikud 

Neeruti mõisa park (skeem 3) paikneb Neeruti külas, Kadrina Vallas, Lääne-Virumaal järgnevatel 

kinnistutel: 

▪ Buxhöwdeni (27305:003:1771); 

▪ Buxhöwdeni (27305:003:1772); 

▪ Sigala (27305:003:0028); 

▪ osaliselt Vahula (27305:003:0194); 

▪ osaliselt Allee (27305:003:1780); 

▪ osaliselt Sauna (27305:003:1570). 

 

Projektala läbib Hulja-Neeruti tee (tunnus 27305:003:0313), projektala piirneb läänest maanteega nr 

17141  - Assamalla-Kadrina tee (27305:003:2201). 

 

Projektala kogusuurus on 11,5 ha. Maa-ala lähtub Neeruti mõisa muinsuskaitsealast mainitud 

kinnistute piires. Vaid allee põhjapoolses osas on piiri laiendatud puude juurestikule piisava kaitse 

tagamiseks tee servast 10 m põhja poole. Kuigi allee osaliselt asub ka kinnistutel 27305:003:2050 ja 

27305:003:1880, on need kui eraaiad, projektalast välja jäetud.  Neljarealise vahtraallee pikkus on u 

315 m. 

 

 

                                                           
3 Gem-Geo OÜ. Kadrina vald, Neeruti küla, Neeruti mõis. Geoalus. Töö nr 9390, 2015. a. 
4 Maa ja Vesi AS. Neeruti mõisa pargi tiikide ja kuivenduse rekonstrueerimise põhiprojekt. Töö nr 191094, 2014. 
5 Maa ja Vesi AS. Loobu jõe Neeruti mõisa juures asuva veelõigu taastamise eelprojekt. Töö nr 1409, 2014 
6 Neeruti mõisa pargi ja allee hoolduskava. Artes Terrae OÜ. Töö nr 1514HK3, 2015. a. 
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Kinnistute Buxhöwdeni (27305:003:1771) ja Buxhöwdeni (27305:003:1772), millel park põhiosas 

asub, omanikeks on Ander ja Hanna Ild. Pargi kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Viru regioon. 

 

1.3 Kaitsestaatus, piirangud 

Neeruti mõisa park ja allee on muinsuskaitse all ehitismälestisena ("Kultuurimälestiseks tunnistamine 

ja kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 28. märts 2006. a käskkiri nr 120 (RTL, 07.04.2006, 30, 

542) Kuupäev: 05.04.2006)7, 8: Neeruti mõisa allee reg nr 15671, Neeruti mõisa park reg nr 15670. 

Neeruti pargi ja alleega on seotud järgnevad ehitismälestised (reg nr / nimi); 

▪ 15678 Neeruti mõisa ait; 

▪ 15677 Neeruti mõisa karjalaut 2;  

▪ 15676 Neeruti mõisa karjalaut 1; 

▪ 15675 Neeruti mõisa tööhobuste tall; 

▪ 15674 Neeruti mõisa sõiduhobuste tall; 

▪ 15673 Neeruti mõisa kelder; 

▪ 15672 Neeruti mõisa valitsejamaja; 

▪ 15669 Neeruti mõisa peahoone. 

 

Mälestistele on määrusega kinnitatud kaitsevöönd (skeem 2). 

 

Skeem 2. Muinsuskaitsealuse pargiala asendiskeem, koos seotud kultuurimälestistega (Maa-ameti kaardiserver). 

 

                                                           
7 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15670 
8 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15671 
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Neeruti mõisa park Keskkonnaregistri koodiga KLO12003079 on looduskaitsealune objekt alates 1959. 

a10. Looduskaitsealuse pargiosa piir (skeem 2) ühtib muinsuskaitsealuse pargi piiriga. Puistu kaitset ja 

kasutamist reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja 

puistute kaitse-eeskiri (skeem 3). 

Pargi tagaväljaku põhjapoolses tiigis elutseb Maa-ameti Looduskaitse ja Natura2000 kaardirakenduse 

andmetel tähnikvesilik (Triturus vulgaris), kes on III kaitsekategooria liik.  

Projektala läbib Loobu jõgi (KKR reg kood nr VEE1077900), mis kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse" kogu ulatuses (RTL 2004, 87 1362), on lõheliste 

elupaigana kaitstav veekogu (RTL, 18.10.2002, 118, 1714) ning kuulub kas osaliste lõikudena või 

tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134)11.  

Pargis asub kaks pärandkultuuri objekti: Neeruti mõis ja kool (reg nr 272:KOO:001) ning Neeruti mõis 

(reg nr 272:MOA:002). 

 

 

Skeem 3. Neeruti mõisa looduskaitsealuse pargiosa piir (Maa-ameti kaardiserver). 

 

                                                           
9 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200307 
10 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200307 
11 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1077900 



NEERUTI MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 1514KP3 

 

Artes Terrae 15 
 

 

Skeem 4. Projektala orienteeruv piir. Skeemi alus: Kadrina vald, Neeruti küla, Neeruti mõis. Geoalus. Gem-Geo OÜ, töö 

nr 9390, koostatud 2015.a. 

 

Projektala piirneb läänest maanteega nr 17141  - Assamalla-Kadrina tee (17141 Assamalla-Kadrina 

tee), millele kehtib tee kaitsevöönd 30 m. 

 

1.4 Muinsuskaitse eritingimused 

Muinsuskaitse eritingimused Neeruti pargile on koostanud Lootusprojekt OÜ12. Neeruti pargi 

restaureerimise projekti koostamiseks on seatud järgnevad tingimused: 

Allpool on välja toodud muinsuskaitse eritingimustega sätestatud tingimused projekteerimiseks:  

1. Neeruti mõisa park tuleb korrastada Muinsuskaitseametis kooskõlastatud projekti alusel ning 

regulaarselt hooldada projekti koosseisus esitatavale pargi hooldamise kavale. Projekt peab 

võimalust mööda ajalooliste hoonete lähiümbruses arvestama algupärase kujundusega. 

Lahenduse väljatöötamisel tuleb aluseks võtta 1885 ja 1921. aasta plaanid (Lisa 2 ja 3). Park 

tuleb korrastada arvestades ökoloogilise restaureerimise printsiipe, et kõigil pargi 

elusorganismidel säiliks ellujäämise võimalus. 

2. Ansambli ajaloolise ilme taastamiseks on vajalik veesüsteemi korrastamine, tiikide kallaste 

korrastamine. Liigniiskete alade kuivendamine.  

3. Pargi ajaloolistel plaanidel näha olevad sillad ja truubid tuleb taastada ajaloolisi eeskujusid 

järgides. Parimaks eeskujuks on vesiveski juures säilinud klombitud raudkivides sild. On lubatud 

                                                           
12 Neeruti mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused pargi restaureerimise projekti koostamiseks. OÜ Lootusprojekt, töö nr 1410, 2014. a; lk 
44-46. 
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ka sildade taastamine puitsildadena, kuna puudub informatsioon, millised olid ajaloolised sillad 

täpselt.   

4. Ajaloolise viljakuivati juures olev sild on ajalooliselt kitsam olnud ning on nüüd ajaloolisele 

hoonele ohtlikult lähedal.  Silda laiendati ilmselt Hulja – Neeruti tee laiendamisel, kui mõisa 

siseteest ehitati ümber valla tee. Ehitada uus sild kitsamana (ca 4m laiune), et hoone ja silla 

vahele jääks mitte vähem kui 1,5m (normide kohane kaugus oleks  2m). Ajaloolises kontekstis on 

normist kinni pidamine antud olukorras võimatu.  

5. Truubid tiikidest Loobu jõkke paigaldada võimalust mööda risti teega, et neid oleks võimalik 

sildadena vormistada.  

6. Ajaloolised hooned tuleb võimalust mööda ajaloolisel kohale ajaloolises mahus üles ehitada. 

Vajalik on ajaloolise tiheduse ja mastaabi taastamine. Hoonete vormikeel võib olla modernne, 

aga sobiv ajaloolise substantsi vormikeele ja iseloomuga.    

7. Ajaloolistes kohtades paiknenud arhitektuursed väikevormid võib kujundada modernses võtmes 

kuid oma vormilt ja iseloomultsobivana ajaloolise substantsiga.   

8. Lubatud on pargi kasutuse korraldamiseks rajada kujunduselt konteksti sobivaid puit- ja 

metallpiirdeid.  

9. Liikluskorraldus mõisa territooriumil ümber korraldada. Maksimaalselt vältida  mõisa südamikust 

läbisõidu võimaluste tekkimist. Leida võimalus liikluse ümberkorraldamiseks mõisa südame 

ümbruses, et vältida Jõesaarele jääva pargiosa ära lõikamist põhilisest pargiosast. Võimaluse 

korral teed ja silda selles lõigus kitsamana kujundada.  

10. Suuremad parkimise alad rahvarohkemate ürituste jaoks planeerida kaitsealuse pargi piiridest 

välja. Suurte parkimisalade katendina kasutada tugevdatud pinnast.  

11. Pinkide, valgustite jm väikevormide täpsed tüübid anda projekteerimise staadiumis.  

12. Paigaldada parki ajalooliste plaanide koopiad ja selgitav informatsioon ansambli ajaloo kohta.  

13. Pargi teede katendid projekteerida vett läbilaskvatena. Kategooriliselt on keelatud kasutada 

teede konstruktsioonis paekivi tolmu (0 – fraktsioon), sest see tsementeerub ja teede katendid 

muutuvad vett läbilaskmatuteks ja hakkavad niiske ilmaga jalanõusid ja riideid määrima. Hoone 

lähiümbruses on lubatud kasutada katendina ka põletatud või haamerdatud pinnaga graniitkive.  

14. Looduspargi lookleva teedevõrgu raamimiseks ja hooldamise kergendamiseks ääristada teed 

metall äärisega.   

Projekt arvestab ülaltoodud eritingimustega.  
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2 Ajalooline ülevaade 
Neeruti mõisast (sk s Buxhoewden) on antud põhjalik ajalooline ülevaade muinsuskaitse 

eritingimustes13. Alljärgnev lühikokkuvõte põhineb eelpoolviidatud materjalil. 

Neeruti mõisa on mainitud esimest korda 1406. a Buxhövdenite valduses. Edasi on see kuulunud 

mitmetele omanikele, sh Lodedele, v Nierothidele, Zoege v Manteuffelitele ja v Rehbinderitele. Liivi 

sõja järgselt kuulus mõis v Nierothidele, millest tuleneb ka mõisa eestikeelne nimi. Mõisa viimane 

omanik oli Eduard von Kirschten. Pargi praegused omanikud on Ander ja Hanna Ild. 

Mõisa peahoone praegusel asukohal valmis 1878. a, muud hooned, sh valitsejamaja, on vanemad ja 

pärinevad XIX sajandi I poolest. XIX sajandi viimasel veerandil rajati peahoone juurde ka park ning 

allee. 1905. a ehitati peahoone ümber, projekti autoriks oli Peterburi arhitekt Carl Schmidt.  

Neeruti mõisa park on vabakujulise historitsistliku ruumilahendusega, mida ilmestavad keerukas 

vabakujuline teedevõrk, vahelduv reljeef, tiigid ning vabas asetuses loodulikud puudegrupid (skeem 

5; foto 1). XX sajandi algul kujundati mõisasüdamest läände Neeruti mägedesse ulatuslik metsapark 

(oletatavalt kuni 100 ha). 

 

 

Skeem 5. Väljavõte 1886. a Neeruti mõisa plaanist
14

.  

 

 

                                                           
13 Neeruti mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused pargi restaureerimise projekti koostamiseks. OÜ Lootusprojekt, töö nr 1410, 2014. a; lk 
20-22. 
14 EAA 2486.1.3379 leht 222 foolio 1 
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Fotod 1-3. Ülal: Neeruti mõis 31. märtsil 1932. Aerofoto, kapten Tuvikese kogu
15

. All vaated mõisa peahoone esi- ja 

tagaväljakule XX sajandi algul
16

. 

                                                           
15 ERA 2124.2.1076. 211. 1 
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 Foto 4. Neeruti mõisa pargi esiväljak 1937
17

. 

  

                                                                                                                                                                                     
16 Virumaa Muuseum RM F1053; RM F1135.4 
17 Virumaa Muuseum RM F1501.81 
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Foto 5.Valitsejamaja XX sajandi algul
18

. 

3 Pargi seisukord 
3.1 Pargiruum 

Neeruti pargi olukord on detailselt kirjeldatud muinsuskaitse eritingimustes19 mistõttu käesolevas 

projektis esitatakse sellest lühikokkuvõte arvestades 2015. a välitööde vaatlusi.  

Neeruti park on väga hea XIX sajandi lõpupoole historitsistliku pargi näide. Park on kompaktne ning 

suhestub väga hästi miljööliselt Eesti mõisaarhitektuuris  väheesineva art noveau'liku peahoonega 

moodustades kokku tervikliku kauni ansambli – mis ongi pargi kõige olulisem väärtus. Park on hästi 

säilinud, pargis on väga hästi jälgitav kõrghaljastusega määratletud ruumiline struktuur, pargiosade 

ruumiline ja funktsionaalne jaotus, peamised aktsendid (veekogud, vaated peahoonele), tähtsamad 

hooned (peahoone, valitsejamaja, tallid (säilinud osaliselt)). Säilinud ei ole endisaegne maakivist 

müüriga piiratud tarbeaed (ehitatud 1960-te lõpul täis elamuid), teedevõrk ja arhitektuursed 

väikevormid20.  

Park jaotub kaasajal põhimõtteliselt kolmeks ruumiliselt eristuvaks alaks (skeem 6): 

▪ esiväljak ja allee; 

▪ park; 

▪ "saar". 

                                                           
18 Virumaa Muuseum RM F 105.365 
19 Neeruti mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused pargi restaureerimise projekti koostamiseks. OÜ Lootusprojekt, töö nr 1410, 2014. a; lk 
23-40. 
20 Op cit 
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Skeem 6. Pargiruumid. A – esiväljak ja allee; B – tagaväljak, park; C – saar. 

 

Skeem 7. Pargi põhivaated. 

 

Pargiosad A ja B on säilinud pargiilmelisena, C on tänaseks täiesti võsastunud. Põhilises vaatesuunas 

– alleelt peahoonele – on esi- ja tagaväljak nõrgalt seotud, põhjuseks 1960-1970-l täis ehitatud pargi 

loodeosa ja tarbeaed. Park paikneb maastikus avatult lääne suunas. Idast lähenedes avaneb park 

alles praktiliselt pargi piiril. Kuna pargi põhiosa asub peahoone suhtes ning Hulja poolt tulles reljeefil 

madalamal – jõeorus, siis ka seetõttu  on pargi tagaosa oluliselt suletum esiosaga võrreldes. Seetõttu 

on ka peamiste pargiosade atmosfäär suuresti erinev – esiväljak paraadne, avatud ja peahoonet 

A 

B 

C 
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esitlev, pargi tagaosa intiimne, suletud ning pigem pargi põhilisi kompositsioonituumi – kahte tiiki- 

esitlev. Esiväljaku avatust suurendab hävinud tallihooned ning neid piiranud haljastuse puudumine – 

see on ka üheks kaasaegseks probleemiks, sest mõisasüdamest lõunas paikneb suur laudakompleks, 

mis asub küll mõisaaegse majanduskompleksiga samas alas, kuid on tüüpilise nõukogudeaegse 

suurtootmise jäänukina vaadet rikkuv. Pargi tähtsamad vaated on esitatud skeemil 7. 

 

   

   

Fotod 6-9. Üleval: esiväljaku võtmevaateid; all tagaväljaku üks põhivaadetest peahoone poole ja peahoone poolt (jiini 

2015). 

 

3.2 Hoonestus 

Mõisasüdame hoonestus 1921. a seisuga21 on näidatud skeemil 8. Mõisasüdame ruumiline struktuur 

on pöördumatult muudetud seoses 1960-70 -tel toimunud elamute ehitamisega pargi tarbeaia alale 

ning pargi loodeossa. Samas on jäänud pargi põhiosa ehitustegevusest puutumata.  

Pargiruumi edelast piiritlevad tallid on osaliselt hävinenud. Kuna need hooned on samas pargi 

esiväljaku raamimisel võtmetähtsusega, siis sõltub pargi tulevane ilme esiväljakul nende 

taastamisest. 

                                                           
21

 ERA.T-3.24. leht 1 kohaselt 
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Pargi lõunaosas asuv kelder on hästi säilinud. Pargi kirdeosas osas asuv valitsejamaja on heas korras,  

sellest põhjapoole jääv vesiveski hoone on lagunenud ning vajab restaureerimist. Vesiveskist itta, üle 

jõe asunud majandushoone on hävinenud. Pargist läände jääb lagunenud aidahoone ja selle kõrvale 

suhteliselt hästi säilinud väike palkhoone. Hooned plaanitakse restaureerida. Saarel asunud hoone on 

hävinenud. 

 

Skeem 8. Neeruti mõisasüdame hoonestus. Mustaga on näidatud säilinud hooned 1921. a plaani järgi, punase kontuuriga 

on näidatud hävinud ja /või varemetes hooned, punasega on näidatud XX sajandi jooksul ehitatud uued hooned. 

 

 

Foto 10. Peahoone (oktoobris 2009). 
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Fotod 11-12. Peahoone torn (juuni 2015). 

   

   

Fotod 13-16. Mõisasüdamega seotud hooneid: ülal vasakul ait, paremal kelder, all valitsejamaja. All paremal pargi 

loodeossa ehitatud elamu (juuni 2015). 
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3.2.1 Teedevõrk 

Pargis on säilinud skeemil 8 näidatud ajaloolised teed. Säilinud teed on amortiseerunud kattega 

(kruus) va Neeruti-Hulja maantee, mille katte seisund on rahuldav, kuid tolmav ja vanast teepinnast 

oluliselt tõstetud. Pargiosas ja saarel väiksemaid jalgteid säilinud ei ole, kuid on aimatavad kohati 

teede asukohad. Kuna pargiruumis ei ole hilisemaid lisandusi, on 1886. a plaanilt (skeem 5) loetav 

teedevõrk võimalik võtta aluseks teede taastamisel.  

 

Skeem 8. Neeruti mõisasüdame teed. Punasega on näidatud pargiosa säilinud teedevõrk 1886. a plaani
22

 seisuga. 

Kontuurjoonega on näidatud orienteeruvalt ajaloolisel teeosal paiknev isetekkeline tee. Nooltega on märgitud praegu 

parki läbiva liikluse suunad. 

 

Parki läbib hetkeseisus läbivliiklus (vt ka foto 16), mis pargi kui mälestise säilitamise seisukohast on 

sobimatu. Projekteerimisel lähtutakse eritingimustes sätestatud nõudest muuta liiklusskeemi ja 

teedevõrku selliselt, et läbiv liiklus pargis lõpeks. Probleemne on ka Neeruti-Hulja maantee, millel 

pargi tulevase kasutamise ohutuse huvides on vajalik ette näha mitte tolmav teekate ning piirang 

kiirusele ja sõiduki teljekoormusele ja/või sõiduki tüübile.  

 

3.2.2 Veekogud, kuivendus 

Pargi võtmetähtsusega tiigid on valdavalt väga hästi säilinud ja maastikus loetavad. Peahoonega 

vaateliselt seotud Loobu jõeorg ja saar on võssa kasvanud ja vajab vaate taastamiseks kallastel 

kasvava võsa osalist eemaldamist. Nii jõelooke, veski juures asuva silla, pargi kuivenduse kui tiikide 

rekonstrueerimise kohta on koostanud projektid AS Maa ja Vesi (vt ptk 1.1.).  

                                                           
22 EAA.2486.1.3379 leht 222 foolio 1 järgi 
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Praegu pargi tagaväljaku keskel asuv kraav viiakse torusse, amortiseerunud truubid ehitatakse ümber 

ning tiigipõhjad puhastatakse. Koos põhjade puhastamisega on vajalik korrigeerida ka põhjapoolse 

tiigi kaldajoont selle kooskõlla viimiseks ajaloolise situatsiooniga. Tiigist veskihoonest mööda ja jõkke 

viinud kraavi taastamine ei ole vajalik ning lõhuks liigselt säilinud haljastust. 

 

 

Foto 17. Tiigid (märts 2015; foto Heiki Kalberg). 

 

3.2.3 Pargirajatised ja arhitektuursed väikevormid 

Pargis ei ole säilinud ajaloolisi väikevorme. Oletatavalt, tuginedes ajaloolistele plaanidele ja 

eritingimustele, võib oletada paviljoni olemasolu pargi esiväljakust läänes. Samuti võib oletada 

pargisilla olemasolu põhjapoolse tiigi ülevoolul. Peahoone taga on säilinud veranda trepifragmendid. 

Trepi restaureerimine nähakse ette hoone projektiga. 

Pargi tarbeaeda ümbritsenud kivist piirdemüür on lagunenud, halvas seisus ja lagunemisohtlik. Müür 

on jaotunud erinevate kinnistute vahel. Müüri konserveerimine oleks hädavajalik. Kuna piirdemüür 

jääb aga projektalalt välja, selle lahendusega käesolevas projektis ei tegelda. 

Nõukogude ajal ja hiljem parki paigaldatud kraavitruubid, valgustus- ja elektripostid on väärtusetud 

ja vajavad eemaldamist. 
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3.2.4 Haljastus 

Park on põhiosas (allee ja looduskaitsealune pargiosa peahoone ümber) hetkeseisus väga hästi 

hooldatud. Pargist ja alleest on eemaldatud võsa ning enamus ohtlikest puudest vastavalt 2014. a 

dendrohinnangule. Primaarseid hooldustöid ei ole läbi viidud nn endises pargiosas Loobu jõe saarel, 

pargist üle tee jääval jõelookel on töid tehtud osaliselt. 

 

   

Fotod 18-20. Allee (juuni 2015). All: saar (juulis 2015). 
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4 Projektlahendus 
4.1 Kontseptsioon 

4.1.1 Üldkontseptsioon 

Projekti üldiseks lähtekohaks on taastada mõisasüdames historitsistlikus inglise stiilis park mahus 
nagu see on võimalik, arvestades hävinud pargiosi ning pargiala jaotumist erinevate maaüksuste 
vahel.  

Park tsoneerub neljaks projektis sisuliselt erinevalt käsitletud alaks (vt skeem 9). Pargi väärtuslikum ja 
paremini säilinud osa on määratletud esiväljaku, tagaväljaku ning alleega. Skeemil 9 piiritletud alal 
(ala A) on projektlahendus ruumijaotuse ja vaadete osas konserveeriv, taastamisistutuste, teede ja 
väikevormide osas rekonstrueeriv. 

Pargist läände jääv suurest rohumaast plaanitakse kujundada uus tarbeaed, mistõttu on plaanitud 
sellele alale luua uus struktuur, mis järgib mõnevõrra analooge Euroopast. Alad C kohandatakse 
pargiruumiga lähtuvalt erinevast funktsioonist. Läänepoolseim ja põhjapoolseim ala kujundatakse 
taas pargiks, lähenemine on see tõttu pigem rekonstrueeriv ning pargiosaga A sobituv. 
Lõunapoolseima ala lahendus on aidahoone ja sellega seotud ümbruse osas ning jõe kaldal pigem 
konserveeriv ning aidast itta jääva parkla alal kohandav. 

Saare kontseptuaalne lahendus sõltub tulevikus saare kasutuselevõtust. Üldiselt võiks lahendus olla 
saare Loobu jõe kaldaaladel pigem konserveeriv, teedevõrgu ja haljastuse osas rekonstrueeriv – 
kohandav. 

 

 

Skeem 9. Kontseptsioon. A – rekonstrueeriv-konserveeriv lahendus; B – uus lahendus; C – rekonstrueeriv - kohandav 

lahendus; D – lahendus-lähenemine sõltub saare kasutusele võtmisel selle funktsioonist. 

 

Pargist on ette nähtud eemaldada mittesobivad väärtusetud rajatised (vt ptk 4.2.2.) ning läbi viia 
täiendavad rekonstrueerimisraied. Raied (joonis 3) on vajalikud rekonstrueerimislahenduse 
teostamiseks. Oluline on rõhutada, et raietele peab järgema puistu jätkusuutlikkuse tagamiseks 

A 

B 

D 

C 

C 

C 
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vajalike projektikohaste täiendistutuste tegemine, istutused on esitatud joonistel 4-5. 
Täiendistutuste puhul on rõhk põõsarinde osakaalu suurendamisel, mittesobivate vaadete 
ekraniseerimisel ning pargi ruumistruktuuri rõhutamisel, hoidmisel ja taastamisel. 

Teedevõrgu markeerimisel ja taastamisel lähtutakse eelkõige säilinud teedest ning 1886. a plaanilt 
loetavast teedest. Teedevõrgust lähtuvalt on valitud tagaväljakul ka asukohad ümarpeenardele, 
rotundile ja kahele istumissopile. 

Tiigid säilivad olevas mahus, truubid rekonstrueeritakse. Paviljonid ja sild on ette nähtud 
olemasolevat situatsiooni arvestades oletuslikele ja uutele asukohtadele, mis tulenevad pargiruumi 
säilinud osadest ja kavandatavast teedevõrgust. Muud arhitektuursed väikevormid ja puistu 
rekonstrueeritakse art noveau ja historitsistliku pargikunsti põhimõtteid ning teadaolevaid analooge 
arvestades. 

Projekti koosseisus antakse ka pargi hooldustööde plaan rekonstrueerimislahenduse rakendamise 
järgselt. Jooksev hooldus on määratletud hoolduskavaga (vt ptk 1.1). 

 

4.1.2 Lammutatavad ja restaureeritavad objektid 

Lammutatavad (eemaldatavad), konserveeritavad ja restaureeritavad objektid on näidatud joonisel 
2. Eemaldamisele kuuluvad kõik pargiruumis asuvad elektripostid ja valgustusmastid. Töötavad 
elektriõhuliinid tuleb asendada maakaabliga. Eemaldamisele kuuluvad ka lagunenud 
kraavitruubiotsad ja tallide ümbruses seoses sigalaga ehitatud betoontarindid.  

Likvideeritakse isetekkelised teed pargi lääneosas tallide juures ning nõukogude ajal ehitatud 
juurdepääsutee (vt skeem 10). Isetekkelise tee likvideerimine peahoone kõrval ja täiendava tee 
ehitamine endise mõisa tarbeaia taha lepiti kokku külaelanikega koos peetud koosolekul Neeruti 
mõisas 30.06.2015. Vajaliku teeosa projekteerimine lahendatakse eraldiseisva projektiga. 

 

Skeem 10. Likvideeritav tee peahoone kõrval (tähistatud punasega) ning võimaliku uue juurdepääsutee orienteeruv 

asukoht (tähistatud valgega). 
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Rekonstrueeritakse tiigid, tiigitruubid, kuivendussüsteem, rekonstrueeritakse teedevõrk, haljastus, 
pargisiseste vaatefookustena rotund pargi idaosas ja esiväljakul, samuti sild põhjapoolse tiigi 
ülevoolul.  

 

4.2 Puistu 

4.2.1 Puistu kirjeldus 

Puistu kirjeldus on esitatud OÜ Viru Haljastus koostatud dendroloogilises hinnangus23. Alljärgnevalt 
on esitatud kokkuvõtlik väljavõte dendroloogilisest hinnangust24. 

Kokku on hinnatud allees 212 isendit 2 liigist. 210 isendit (99,05 %) on harilikke vahtraid (Acer 

platanoides) ja 2 isendit (0,95 %) on harilikku saart (Fraxinus excelsior).  Seetõttu võib öelda, et 

tegemist on monokultuurse alleega. Pargis on hinnatud 278 isendit, 26 üheilmelist puudegruppi ja 9 

põõsastikku kokku 24 liigist. 

Tabel. 1. Üksikisendite liigiline koosseis pargis 

Nr. Liigi lühend Liik eesti keeles Liik ladina keeles 
Arv 
(tk) 

Osakaal 
(%) 

1. Sa harilik saar Fraxinus excelsior 107 38,5 
2. Va harilik vaher Acer platanoides 88 31,6 
3. LeE euroopa lehis Larix decidua 15 5,3 
4. Ta harilik tamm Quercus robur 13 4,7 
5.  NuS siberi nulg Abies sibirica 13 4,7 
6. Pä harilik pärn Tilia cordata 8 2,9 
7.  Ku harilik kuusk Picea abies 6 2,2 
8. Eb harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 5 1,8 
9. LeV valge lepp Alnus incana 5 1,8 
10. LeM Sanglepp Alnus glutinosa 3 1,0 
11. Pa Pappel Populus sp. 2 0,7 
12.  Ja harilik jalakas Ulmus glabra 2 0,7 
13. To harilik toomingas Padus avium 2 0,7 
14. KsA Arukask Betula pendula 2 0,7 
15. MäS siberi seedermänd Pinus cembra 2 0,7 
16.  ReH Hõberemmelgas Salix alba 1 0,7 
17. ReR Raagremmelgas Salix caprea 1 0,7 
18. Õu Aedõunapuu Malus domestica 1 0,7 
19. Sv Saarvaher Acer negundo 1 0,7 
20.  NuE euroopa nulg Abies alba 1 0,7 
21 Hb Harilik haab Populus alba   
22 EnV Värdenelas Spiraea   
23 EnP Pajulehine enelas Spiraea   
24 Ko Siberi kontpuu Cornus alba   

 

Üheilmelistes puudegruppides kasvavad harilik vaher, harilik saar, valge lepp, harilik toomingas, 

pappel, raagremmelgas, harilik haab, vitspaju.  

                                                           
23 Neeruti mõisa pargi dendroloogiline hinnang. OÜ Viru Haljastus, 2014. a 
24 Op cit lk 9-10 
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Põõsastikes kasvavad värdenelas, pajulehine enelas, siberi kontpuu, kikkapuu, mage sõstar. 

Park ei ole liigirikas. Alal on kokku määratud 24 erinevat puu- ja põõsaliiki, kusjuures domineerivateks 

liikideks on harilik vaher (31,6%)  ja harilik saar (38,5%). Väärisliikidest on enam esindatud euroopa 

lehis (5,3%), nulud (5,4%), harilik tamm (4,7%) ja harilik pärn (2,9%). Teisi liike on vähem. Täpsem 

liigiline ja isendiline jaotus on toodud tabelis 1. 

Allee üldilme on  hea. Puuduvad mahavarisenud puud või puuosad. Kohati on võradesse kinni jäänud 

varisenud suuri oksi, kuid suuri rippuvaid harusid ei tähelda. Alleest on välja raiutud juba varasemalt 

suurel hulgal puid, millele viitavad olemasolevad kännud ja ulatuslikud tühemikud puude ridades. 

Puude all on rohi niidetud.  Puude tervislik seisund seevastu on halb. Allees kasvab palju osaliselt 

varisenud, varisemisohtlikke, seest tühje, tugeva tüvemädanikuga puid. Allee on rajatud topeltalleena 

neljarealisena, valdavalt harilikust vahtrast. Allees kasvab 210 harilikku vahtrat ja 2 harilikku saart.     

 

4.2.2 Raied 

Pargist ja alleest on eemaldatud võsa ning enamus ohtlikest puudest vastavalt 2014. a 

dendrohinnangule. Park on põhiosas (allee ja looduskaitsealune pargiosa peahoone ümber) 

hetkeseisus väga hästi hooldatud. 

Kokku on 2015. a juuni seisuga 165 hooldust vajavat alleepuud ning 216 pargipuud. Prognoositav 

võimalik 5 aasta jooksul lisanduv sanitaarraie maht kuni 20 puud. 

Projektiga on ette nähtud täiendavad raied rekonstrueerimislahenduse teostamiseks. Valdavalt on 

tegemist isetekkeliste vahtrate haabade, hallide leppade ja remmelgatega, samuti üksikute 

põõsastega, mis kasvavad hoonete konstruktsiooni. Raied on esitatud joonisel 3. Kokku tuleb raiuda 

45 puittaime, sh 7 põõsast/noort lehtpuude loodusliku uuenduse gruppi. 

 

4.3 Haljastus 

4.3.1 Asukohad, liigiline valik 

Et omaaegseid istutusskeeme ei ole säilinud on taastamisistutuste valikul lähtutud pargi vaadetest 

ning ajastuomastest teoreetilistest lähtekohtadest gruppide moodustamisel ning asukohtade valikul 

(sarnased nt Rõuge, Kärstna, Luua, Visusti mõisate istutusskeemide põhimõtted). Kuna põõsarinnet 

on säilinud vähe, siis näeb projekt ette pargis põõsaste osakaalu olulise suurendamise (joonised 4-5). 

Uute põõsagruppide paigutamisel on lähtutud eeskätt vaadetest ning projekteeritud teede asetusest. 

Liigiliselt on kasutatud külmakindlaid ja Eesti mõisaparkides tavapäraseid liike (ebajasmiin, sirel, 

kibuvits, pargiroosid). Esifassaadi ja tagafassaadi lähedaste istutuste kavandamisel on lähtutud 1900.-

1950.-te aastate fotodest. Peahoone ümber ja pargi tagaosas on kasutatud pinnakatteroose, 

peenraroose ja pargiroose. Pargirooside valikul on eelistatud nö "vanu" vorme (nt 'Apteegiroos', 

'Hansaland', 'Robusta' jt). Vormide valikul on lähtutud vastupidavusest, erinevast kõrgusest ja 

õievärvusest. 

Lehtpuud on ette nähtud valdavalt istutada üksikistutustena raiutud puude asemele pargiruumi 

liigendamiseks või pargisiseste vaadete pilgupüüdjatena. Kasutatud on Eesti mõisaparkides 
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tavapäraseid, valdavalt kodumaiseid külmakindlaid liike. Kuna Neeruti pargis olid istutused vanadele 

fotodele ja säilinud haljastusele tuginedes komponeeritud kontrastsete lehisegruppidega, mis pargi 

põhiosas on tänaseks osaliselt hävinenud, siis on kasutatud rohkelt lehisegruppe pargi põhiosas. Ette 

on nähtud taastada ka talli ümbruse puuderead. 

 

4.3.2 Taastatavad istutused 

Neeruti pargi väärtuslikumad puud on pargi tagaosas peahoone kõrval kasvav harilik saar, samuti 

mitmed suuremõõdulised vahtrad, lehised ja saared esi- ning tagaväljakul. Kahtlemata on omaette 

väärtuseks üksikud vanad sanglepad, mis hääbumisel tuleb kindlasti asendada samast liigist istikuga. 

Kõigi üle 60 cm jämeduste puude kuivamisel pargi põhiosas asendada need samast liigist istikuga või, 

arvestades mitmete kohalike liikide mitte vastupidavust haigustele, asendada alljärgnevalt 

(olemasolev liik/asendatav liik): 

▪ must lepp/must lepp; 

▪ harilik tamm/harilik tamm; 

▪ harilik pärn/läänepärn, suurelehine pärn; 

▪ läänepärn/läänepärn; 

▪ harilik saar/Pensilvaania saar; 

▪ harilik jalakas/künnapuu, läänepärn, suurelehine pärn; 

▪ euroopa lehis/euroopa lehis, siberi lehis; 

▪ harilik kuusk/harilik kuusk; 

▪ harilik mänd/harilik mänd; 

▪ harilik elupuu/harilik elupuu. 

Pargis tuleb üle 60 cm läbimõõduga puude kuivamisel asendada kuivanud puud vähemalt 4,5 m 

kõrguse istikuga. Istik istutatakse esimesele sobivale kohale vahetult kännu kõrvale (vt ka ptk 

"Nõuded istikutele"). 

 

4.3.3 Allee 

Allee asendamiseks on koostatud 2015. a kevadel projekt25. Allee taastatakse juhul, kui 

olemasolevatest puudest on säilinud vähem kui 50 %. Allee taastatakse tervikuna, vaheleistutusi ei 

tehta.  

Neeruti mõisa allee on kavandatud taastada olemasolevaga neljarealise hariliku vahtra (Acer 

platanoides) alleena sarnaselt ja samas mahus – kaks puuderida mõlemal pool mõisa 

juurdepääsuteed. Asendiplaanil (vt joonis 28) on näidatud uute istutatavate alleepuude paiknemine. 

Istutatavate puuderidade jooned ja puude istutusvahe reas on valitud olemasolevatest 

puuderidadest lähtuvalt, kuid korrigeeritud viies istutusvahe ning puuderead ptk 4 väljatoodud 

parameetite piiresse. Puude asukohtade valikul on arvestatud olemasolevate puude tüvede 

keskkohti, istutusjooned on seatud nendest tuletatud sirgetele. Arvestatud on ka seda, et sisemiste 

puuderidade kaugus tee teljest oleks läbivalt kummalgi pool võrdne. Seetõttu nihkuvad kogu 
                                                           
25 Neeruti mõisa allee rekonstrueerimise eelprojekt. Artes Terrae OÜ. Töö nr 1514-1KP3, 2015. a. 
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alleeruumi mahus sisemised puuderead olemasolevate tüvede teepoolsest joonest ca 0,25-0,3 m 

ning välimised puud kuni 0,5 m võrra tee servast kaugemale. Nii on tagatud ühtsed istutusjooned 

ning lisaks minimeeritakse ka võimalik puujuurte kahjustamine hilisematel tee 

rekonstrueerimistöödel ja piki tee serva tehnovõrkude rajamisel.  

Allee kaugus tee servast on kavandatud 2,5 m. Puuderidade omavaheline kaugus on 2,5 m ning 

istutussamm reas 3 m. Istutatavate puude arv on 399. Peale istutustöid tuleb taastada alleealune 

murupind – eeldatavalt kuni 6 m kummaltki poolt tee servast. Enne puude istutamist tuleb täita 

vajumisest tingitud lohud huumusrikka kasvumullaga ning valmistada pind ette muru rajamise 

töödeks. Peale puude istutamist tuleb rajada muru, soovitavalt külvi teel. 

Asendiplaanil on näidatud võimalik tee ristlõige. Tee laiuseks on 3,6 m ning mõlemal pool teed 0,5 m 

laiune teepeenar, mis on ette nähtud killustikuga tugevdatud muruna (vt joonis 12). Nii hoitakse ära 

tee liigne visuaalne laius ja tagatakse vajalik läbipääs teenindavale transpordile ning 

operatiivsõidukitele. Tee ning teepeenar peavad olema piisavalt tugevad päästeameti 

operatiivsõidukite liiklemiseks. Teepeenra alla või kõrvale võib paigaldada tehnovõrguliine. Soovitav 

on kaablikanalisatsioon paigaldada enne puud istutamist. Istutatud puude juurte kahjustuste 

minimeerimiseks on soovitav tee rekonstrueerimine ja/või tehnovõrkude rajamine teostada kahe 

aasta jooksul peale allee istutamist. 

 

Tabel 2. Töömahtude tabel allee asendamisel 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1 Puude raiumine, äravedu tk 212 

2 Juurimine tk 212 

3 Juurimisaukude täitmine kasvumullaga, orienteeruvalt arvestuslikult 

1,5 m³ puu kohta 

m³ 318 

4 Maapinna juurimise ja täitmise järgne planeerimine (orienteeruvalt) m² 3800 

5 Puude istutamine, toestamine, tüvekaitsete paigaldamine; liik harilik 

vaher (Acer platanoides) 

tk 407 

6 Viljaka kasvumullaga istutusaukude täitmine, arvestuslikult istiku kohta 

0,9 m³ 

m³ 360 

7 Kooremultš, arvestuslikult 5...10 cm paksune kiht 0,5 m raadiusega 

ringiga alana puu ümber 

m³ 130 

8 Murupinna taastamine m² 3800 

 

4.3.4 Ümarpeenrad, istutused vaasidesse ja konteineritesse 

Ümarpeenrad on kavandatud 1886. a. plaanil olevatele ringidele (skeem 11), mis võisid olla tollal 

oletatavasti (vähemalt osaliselt) peenarde asukohtadeks. Valitsejamaja esise peenra asukohavalikul 

lähtuti vanast fotost (foto 5). Peenra mustrite väljatöötamisel on kasutatud analooge XIX/XX 

sajandivahetusel Eesti mõisatest (nt fotod 21-22) ning fotol 5 nähtavast peenrast. Kavandatud on 

kolme erineva mõõduga ümarpeenrad, suurema läbimõõduga peenrad on keskelt tõstetud. 

Lahenduses on kasutatud erineva õievärviga madalaid suvelilli. Soovi korral võib need asendada ka 
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madalate püsikutega (padjandtaimed). Peenra keskkoht on markeeritud vaasiga postamendiga (vt 

joonis 15). Vaasis kasutada agaavi või riitsinust. Postamendi asemel võib kasutada ajastuomasest 

stilistikast lähtuvaid skulpturaalseid vorme (päikesekellad, skulptuurid jms) – nende kujundus 

konsulteerida käesoleva projekti autoriga. Suvelillede istutamisel võib kasutada ka 1-2 liigist 

lausistutusi ilma joonisel 15 antud mustreid jälgimata. Samuti võib hooaegade kaupa mustreid muuta 

või vahetada. Mustrite muutmisel jälgida XX sajandi alguse kujundusvõtteid. 

Ümarpeenarde suvelilledest istutus vahetada vastavalt suvelillede õitsemisele 3-4 korda hooaja 

jooksul. Seejuures võivad esimese istutuskorra moodustada sibullilled, mille paiknemine ei pea 

järgima joonisel 15 antud mustreid. 

Vaase (täpsemalt ptk 4.5.7.5.) postamendiga on kasutatud peenardes kuid ka eraldiseisvalt (nt 

tagaväljaku loodeosas, tarbeaia aiaosade kesksetel platsidel). Kuigi fotol 3 on näha tagafassaadi ees 

lillevaasi, ei ole võimalik selle disaini fotolt tuvastada. Vaaside ja postamendi täpne lahendus tellida 

skulptorilt või valmistoodanguna. Vormikõne valikul lähtuda art noveau iseloomulikust plastikast. 

Kasutada võib betooni, pinnatöötlusviisina kaaluda nn patineeritud betooni. Vaaside tellimisel 

arvestada sellega, et vaas peab olema sobilik potitaimede kasvatamiseks või suviseks 

eksponeerimiseks (kasvuhoonetaimed). Soovitav on seetõttu kasutada potitaimi eraldiseisvates 

konteinerites, mida saab vaasist välja tõsta. Vaasi istikualuse pinna võib katta kergkruusaga. 

Vaaside taimestamiseks kasutada agaave või riitsinust. Sobib ka mitmest suvelilleliigist koostatav 

kompositsioon. Kompositsioone võib hooaja jooksul vahetada vastavalt lillede õitsemisele. Aprillis-

mais on soovitav vaasides kasutada sibullilli. 

 

  

Fotod 21-22. Vasakul fragment Aruküla mõisa tagaväljaku peenra fotost (Tiit Kalda kogu). Paremal fragment Ravila mõisa 

tagaväljaku peenra fotost
26

 

 

Konteinerites (vt täpsemalt ptk 4.5.7.5.) kasutada taimedena tsitruselisi, pihlakavorme, kannasid vm 

soolotaimena efektseid taimi. Soovitav on kasutada kuni 2,5 m kõrgusi (mitte madalamaid kui 1 m) 

efektse lehestiku või õitsemisega taimi või taimekompositsioone. Konteinerite kasutamisel tuleb 

silmas pidada, et oleks tagatud regulaarne kastmine ja taimede väetamine. 

                                                           
26 Sinijärv, U., Abner, O., Konsa, S., Palm, P. 2012. Eesti pargid 2. Keskkonnaministeerium/Muinsuskaitseamet; lk 208-209 
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Konteinerite paigutus on antud joonistel 4-5. Paigutust võib soovi korral muuta, samuti vähendada 

või suurendada konteinerite hulka. 

 

 
 
Skeem 11. Ümarpeenarde asukohad lähtuvalt ajaloolisest teedevõrgust. Skeemi alus 1886. a ajalooline plaan

27
. 

 
 

4.3.5 Lilleaed 

Lilleaed on kavandatud valitsejamajast lääne poole, tänaseks praktiliselt hävinud pargiossa. Lilleaeda 

piiritlev põhjapoolne tee markeerib 1886. a plaanil ka tollast pargi perifeerset teed. 

Lilleaias on kasutatud erinevaid püsikuid,  kõrrelisi, maitsetaimi. Kujundusel on lähtutud gruppide 

paigutusest, mis oli iseloomulik XIX sajandi teise poole peenarde komponeerimispõhimõtetest 

Euroopas ja Eesti mõisates (nt Rõuge mõis, vt skeem 12).  

Lilleaia lahendus on antud joonisel 14. 

 

4.3.6 Tarbeaed 

Tarbeaed on plaanitud pargist läände jäävale põllule. Aed on jagatud klassikalise potager' 

(mõisahoone juurviljaaed-ehisaed barokses ja historitsistlikus villa aias) põhimõtteid järgides 6 

regulaarseks osaks (skeem 13), mis omavahel on ühendatud pöetud muruteedega. Iga ruudu keskel 

asub ümmargune espallier'deks (espallier' – ornamentaalselt kujundatud vertikaalselt tasapinnalise 

võraga viljapuu sõrestikul, müüril või iseseisvalt) kujundatud õunapuudega plats. Espallier'dena 

                                                           
27 EAA 2486.1.3379 leht 222 foolio 1 
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kasutada keskmisekasvulisi suvi- või sügissorte, sort, toestik, sidumis- ja lõikamisviis konsulteerida 

aednikuga. Espallier'de kõrgus kuni 2,2 m. Tarbeaia täpse taimevaliku otsustab tellija. 

Tarbeaed on pargi põhiosaga ühendatud sirge teega, mis on palistatud pargirooside ridadega – tekib 

nn "Rooside allee". Allee lõpeb aia lõpus paviljoniga, kust avaneb vaade tarbeaedadele ja üle 

maantee taamal asuvale aimatavale Neeruti metsapargile. 

 

Skeem 12. Rõuge mõisa lillepeenarde skits aastast 188028. 

 

Tarbeaia alale jäävad ajaloolised hooned restaureeritakse (lahendatakse eraldi projektidega) ja 

võetakse kasutusele. Hoonete ette on kavandatud regulaarne avatud aed, mille keskel on lihtne 

purskkaev. Ala mõtteks on näituste, laatade välikohviku jm toimimise võimaldamine. Ala on aia poolt 

piiratud pergolaga ja pargi poolt kavandatava kasvuhoonega (vt ptk "Kasvuhoone"). Pergola ja 

purskkaevu lahendus täpsustada koos kasvuhoone ehitusprojektiga ja/või ajalooliste hoonete 

taastamise projektiga. 

Tarbeaia edelaosas asub komposteerimisplats, mis on vaateliselt piiratud kirsipuude reaga ja 

piirdeaiaga (joonis 27). Komposteerimisplatsi katteks on tihendatud pinnas. 

 

 

                                                           
28 EAA.1400.1.210., lk 38 
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Skeem 13. Tarbeaia skeem. 

 

4.3.7 Projekteeritud taimmaterjali loetelu 

Projekteeritud uusistutused on näidatud joonistel 4-6, 14, 15. Suvelillede orienteeruvad mahud on 

antud joonisel 14, nende täpsed kogused konsulteerida aednikuga ja sõltuvad kasutatavate taimede 

liigist ning taimede suurusest.  

Viljapuude, viinapuude ja aedviljade istikute sorte ja hulka käesoleva projektiga ei määrata – need 

täpsustatakse tarbeaia rajamisel konkreetsetest liikidest ja sortidest lähtuvalt koostöös aednikuga. 

Tarbeaia istutuste kohta teha eraldi istutusskeemid. 

Loobu jõe saarele tehtavate istutuste mahtu ja liike käesoleva projektiga ei määrata (vt täpsemalt ptk 

6 ja joonis 6). 

Istutusmahud alleepuude asendamisel on antud ptk 4.3.3. 

 
Tabel 3. Projekteeritud taimmaterjal 
 
A. Park 

Okaspuud 
   

Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles Vorminimi Istikute arv 

siberi lehis  Larix sibirica 
 

18 

euroopa lehis  Larix decidua 
 

17 

kuriili  lehis  Larix kurilensis 
 

4 

jaapani lehis  Larix kaemferi 
 

2 

kirsipuud 

kirsipuud 

aedvili 

viinapuud 

humal 

maitsetaimed, 

marjapõõsad 

kasvuhoone 
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siberi nulg  Abies sibirica 
 

17 

palsaminulg Abies balsamea 
 

8 

harilik elupuu (põhiliik, puuks) Thuja occidentalis 
 

5 

harilik elupuu (hekiks)  Thuja occidentalis ’Smaragd“ 804 

harilik elupuu Thuja occidentalis 'Little Gem'  16 

harilik elupuu  Thuja occidentalis 'Columna'  4 

harilik elupuu  Thuja occidentalis 'Globosa' 9 

elupuu ja kadaka kääbusvormide 
kollektsioon, kokku 65 (35+30) 

Thuja + Juniperus (30-
35) 

 
65 

  
Kokku 969 

Lehtpuud 
   

jaapani juudapuulehik  
Cercidiphyllum 
japonicum 

 
1 

harilik vaher  Acer platanoides 
 

49 

harilik vaher Acer platanoides Schwedleri' 3 

harilik vaher Acer platanoides Crimson King'  3 

ginnala vaher  Acer ginnala 
 

2 

must lepp  Alnus glutinosa 
 

1 

aedõunapuu (espallier'ks
29

)  Malus domestica 
 

62 

aedõunapuu kõrge suvisort   Malus domestica 
 

3 

aedõunapuu kõrgekasvuliste sortide segu 
(alleeks)  Malus domestica 

 
83 

õunapuu Malus 'August Vaga'  1 

harilik tamm   Quercus robur 
 

3 

harilik tamm  Quercus robur 'Fastigiata'  18 

harilik hobukastan  
Aesculus 
Hippocastanum 

 
1 

harilik hobukastan  
Aesculus 
Hippocastanum 'Baumannii'  1 

harilik pihlakas   Sorbus aucuparia 
 

1 

pennsilvaania toomingas  Prunus pensylvanica 
 

3 

hilistoomingas  Prunus serotina 
 

3 

hapu kirsipuu  Prunus cerasus 
 

9 

läänepärn  Tilia x europaea 
 

4 

harilik pärn  Tilia cordata 'Green Globe'  1 

rabe remmelgas  Salix fragilis 'Bullata'  2 

  
Kokku 254 

Lehtpõõsad 
   aedhortensia tugevakasvuline vorm  Hyrdangea paniculata 

 
21 

jaapani enelas  Spiraea japonica 'Goldmound'  18 

jaapani enelas  Spiraea japonica 'Golden Princess'  14 

värdenelas  Spiraea x vanhouttei 
 

26 

pajulehine enelas  Siraea salicifolia 
 

8 

kare deutzia 'Plena'   Deutzia scabra 
 

9 

looklev forsüütia  Forsythia suspensa 
 

14 

lodjap-põisenelas  Physocarpus 'Luteus'  1 

                                                           
29 kasutada intensiivsele võra kujundusele sobivat keskmise- või madalakasvulist sorti, sort valida koostöös tellija ja aednikuga 
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opulifolius 

villane lodjapuu Viburnum lantana 
 

5 

villane lodjapuu Viburnum lantana 'Aureum'  7 

väike mandlipuu  Prunus tenella 
 

7 

harilik  lumimari  Symphoricarpus albus 'Magical Galaxy' 5 

Thunbergi kukerpuu Berberis Thunbergii 'Aurea' 9 

Thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii 'Carmen'  6 

Thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii 'Harlequin'  17 

Thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii 'Atropurpurea'  7 

Thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii 'Rose Glow'  9 

Thunbergi kukerpuu Berberis Thunbergii 'Tiny Gold'  17 

Thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii Pink Attraction' 16 

tatari kuslapuu  Lonicera tatarica 'Arnolds Red'  19 

suur läätspuu  Caragana arborescens 
 

6 

siberi kontpuu  Cornus alba 'Spaethii'  2 

siberi kontpuu  Cornus alba 'Sibirica'  10 

siberi kontpuu  Cornus alba Argenteo-marginata' 1 

harilik sirel valgeõieline kõrge vorm  Syringa vulgaris 
 

5 

harilik sirel tumelilla-õieline kõrge vorm  
  

6 

paakspuu Frangula alnus 'Asplenifolia'  5 

harilik ebajasmiin  
Philadelphus 
coronarius 

 
51 

harilik ebajasmiin täidisõieline kõrge vorm  
Philadelphus 
coronarius 

 
10 

näärlehine roos  Rosa pimpinellifolia 
 

21 

allee: pargiroosid, erinevad vormid Rosa 
 

81 

pargiroos  Rosa 'Hansa' 4 

pargiroos  Rosa 'Hansaland' 16 

pargiroos  Rosa 'Persian Yellow' 15 

pargiroos  Rosa 'John Davis'  9 

pargiroos  Rosa 'Robusta'  9 

pargiroos  Rosa 'Officinalis'  4 

pargiroos  Rosa 'Maigold'  12 

kaunis veigela  Weigela florida 'Alexandra'  2 

kaunis veigela  Weigela florida 'Aurea'  6 

tömbilehine viirpuu  Crataegus laevigata Rubra Plena'  1 

  
Kokku: 511 

Ronitaimed 
   

suurelehine tobiväät  
Aristolochia 
macrophylla 

 
7 

harilik viinapuu  Vitis vinifera 'Guna' 17 

  
Kokku: 24 

    
Mullapalliga puuistikuid 419 

Paljasjuurseid või konteinertaimi 535 

Hekitaimi (elupuu); paljasjuurseid või konteinertaimi 804 
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B. Lilleaed 

Püsikud     

Nr 
joonisel 

Nimi eesti keeles Nimi ladina keeles Vorminimi  Istikute atv 

1 harilik raudrohi Achillea filipendula  'Parker' 33 

2 harilik raudrohi Achillea millefollium 

 

14 

3 harilik raudrohi Achillea millefolium  'Paprika' 9 

4 kortsleht Alchemilla mollis  15 

5 amellaster Aster amellus  'Veilchenkonigin' 30 

6 aster sp Aster novae-angliae  'Andenken an Alma Potschke' 15 

7  Astrantia major  'Lars' 72 

9 aas-rebasesaba Alopecurus pratensis  'Aureovariegata' 18 

9 kikkaputk Angelica archangelica  17 

10 baptiisia Baptisia australis  21 

11 püstelulõng Clematis recta  7 

12 tarn sp Carex grayi  26 

13 tarn sp Carex muskingumensis  16 

14 kollane kitsekakar Doronicum orientale  135 

15 suureõieline 
kukekannus 

Delphinium grandiflorum  22 

16 verev sõrmkübar Digitalis grandiflora  79 

17 siilikübar Echinacea purpurea  13 

18 mesohakas sp Echinops sphaerocephalus  11 

19 sinine mesiohakas Echinops ritro  13 

20 ogaputk Eryngium bourgatii  63 

21 oranž õnnehein  Erigeron aurantiacus  10 

22 küpress-piimalill Euphorbia cyparissias  19 

23 kuldne piimalill Euphorbia polychroma  38 

24 aruhein sp Festuca mairei  18 

25 aruhein sp Festuca cinerea  26 

26 lumikelluke Galanthus nivalis  660 

27 gruusia kurereha Geranium ibericum  40 

28 kipslill Gypsophila paniculata  14 

29 must lumeroos Helleborus niger  55 

30 ida-lumeroos Helleborus orientalis  37 

31 aediiris Iris barbata nana  80 

32 madal iiris Iris pumila  120 

33 lavendel Lavandula angustifolia  74 

34 piparmünt Menyha x piperita  11 

35 makleia Macleaya microcarpa  17 

36 pojeng Paeonia   3 

37 harilik karukell Pulsatila vulgaris  69 

38 padjandfloks Phlox subulata  68 

39 päevakübar Rudbeckia laciniata  11 
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41 päevakübar Rudbeckia fulgida var. sullivantii  57 

42 kukehari sp Sedum telephium  17 

43 kukehari sp Sedum spectabile 

 

7 

44 salvei Salvia nemorosa (superba) 

 

17 

45 salvei Salvia officinalis 

 

16 

  

 

Kokku: 2113 

Suvikud, sibullilled    

1 kõrge tageetes Tagetes erecta  24 

2 madal tageetes Tagetes patula  70 

3 tageetes sp Tagetes tenuifolia  80 

4 nartsiss Narcissus  125 

5 tulp Tulipa  62 

    361 

Põõsad     

1 näärmeline sõstar Ribes glandulosum  21 

2 läiklehine mahhoonia Mahonia aquifolium  14 

3 jaapani enelas Spirea japonica 'Anthony Waterer'  11 

4 jaapani enelas Spiraea japonica 'Golden carpet'  8 

5 madal kikkapuu Euonymus nanus  3 

9 põsasmaran Potentila fruticosa  4 

11 hanepaju Salix repens  14 

   Kokku: 75 

 
C. Suvelillepeenrad 

Peenar 1 
   

1.  aedkohhia  Kochia 
 

112 

2.  pärdiklill  Mimulus x hybridus  'Vortex Yellow' 230 

3.  aed-raudürt Verbena hybrida  ‘Obsession Scarlet Improved’ 153 

4.  mehhiko päsmaslill   Ageratum houstonianum  'Blue' 36 

5.  aed-raudürt   Verbena hybrida      ‘Obsession White’ 8 

6.  fuksia   Fuchsia Vodoo'  8 

7.  hõbepael   Dichondra  Silver Falls'       24 

8.  kivikilbik   Lobularia ’Snow Crystals’   54 

9.  ilunõges      Plectranthus  valgeservaline vorm   26 

   
Kokku: 651 

Peenar 2 
   10.  Harilik maajalg   Glechoma hederacea variegata 

 
95 

11.  Stepirohi  Stipa  'Fountain'    4 

12.    kirinõges Coleus  'Black Dragon'  36 

13.  kivikilbik Lobularia  ’Snow Crystals’  40 

14.  sinihall aruhein   Festuca glauca 
 

48 

15.  harilik pune   Origanum vulgare  'Aureum'    4 

  
  

Kokku: 227 
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Peenar 3 
   

16.  sinilobeelia   Lobelia erinus  ’Rivera Blue Eyes’  100 

17.  aedkohhia  Kochia 
 

70 

18.  hõbekakar   Argyranthemum  Mega White'  8 

19.  hõbekakar   Argyranthemum  Mega White'  4 

20.  kõlupea   Althernanthera  
 

60 

21.  pärdiklill  Mimulus x hybridus  'Vortex Yellow' 60 

   
Kokku: 302 

    Peenar 4 
   22.  hõbekakar   Argyranthemum  'Lemon' 8 

23.  heliotroop   Heliotropum  ’Scentropia’  40 

24.  pärdiklill  Mimulus x hybridus  Magic Red' 10 

25.  kivikilbik   Lobularia  ’Snow Crystals’   10 

   
Kokku: 68 

    
Vaasid ümarpeenardes 

  26. riitsinus või agaav  Ritsinus / Agave  ’Carmencita Red’ 4 

 
 

D. Taimed haljastuskonteineritesse ja eraldiseisvatesse vaasidesse 

Kokku on 78 konteinerit. Kui kasutatakse soolotaimi (tsitruselised, pihlakad, kannad vms on taimede 

kogukulu 1 taim/poti kohta - kokku 78 istikut. Kui kasutatakse erineva kõrgusega suvelilli on 

arvestuslik taimede kulu poti kohta min 5 taime – kokku 390. Taimede arvu konteineri kohta võib 

suurendada. 

Eraldiseisvaid lillevaase on kokku 11 (koos ümarpeenarde vaasidega kokku 15 tk). Kui kasutatakse 

erineva kõrgusega suvelilli on arvestuslik taimede kulu vaasi kohta min 5 taime – kokku 55. Taimede 

arvu vaasi  kohta võib suurendada. 

 
 

4.4 Teed 

4.4.1 Liiklusskeem 

Park piiratakse kogu perimeetri ulatuses piirdeaiaga (vt ka ptk "Piirdeaiad"). Pargile on planeeritud 

kaks peasissepääsu (vt joonis 11) nii jalakäijatele kui teenindavale transpordile. Üks on ajalooline 

juurdepääs mööda alleed ning teine Neeruti-Hulja maanteelt. Kolmas juurdepääs transpordile on 

vesiveski juurest valitsejamaja suunas. Kõik sissepääsud on suletavad väravaga (joonised 11, 23, 24). 

Pargiossa on sissepääs lisaks jalgväravatest ajaloolise Loobu jõe silla koha vastas ning kahest 

jalgväravast taastatava tallihoone juures. Tarbeaeda on plaanitud teenindava transpordi sissepääsud 

Neeruti-Hulja maanteelt ja alleelt, sissepääsud on suletavad väravaga.  

Kogu pargialal keelatakse sissepääs autodele va teenindav transport ja kinnistute 27305:003:2050 ja 

27305:003:1880 elanike transport, mille liikumine on lubatud vaid allee teel oma kinnistuni . Alleelt 
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jääb juurdepääs kõigile piirnevatele kinnistutele (vt ka skeem 10). Kinnistutele 27305:003:1780, 

27305:003:2050, 27305:003:1880 säilivad olemasolevad juurdepääsud. Ülejäänud kinnistutele, mis 

kasutavad juurdepääsuks parki läbivat teed on vajalik luua juurdepääs skeemil 10 näidatud 

lahendusega nagu lepiti kokku koosolekul Neeruti mõisas 30.06.2015. Juurdepääsutee ehitamist 

korraldab kohalik omavalitsus, tee lahendatakse eraldiseisva projektiga. 

Piirdeaia lahendusel arvestada sellega, et krundi 27305:003:1880 kirdenurga piire oleks vajadusel 

avatav kanalisatsiooni tühjendusmasinale. Juurdepääs peab olema tagatud kuni 

ühiskanalisatsioonivõrgu väljaehitamiseni. 

 

4.4.2 Teede asukohad 

Restaureeritavad, rekonstrueeritavad ja uued teed on antud joonistel 6-7. Esiväljaku ja pargiosa 

säilinud teed säilitatakse olemasolevatel asukohtadel.  

Pargi hävinud jalgteed taastatakse olemasolevatel trajektooridel või rekonstrueeritakse osaliselt 

fotode ja 1886. a plaani alusel. Esiväljaku auringi lahendusel on arvestatud ka muinsuskaitse 

eritingimuste kohast kohandust vastavalt 1921. plaanile.  

Pargiossa kavandatud istumiskohad, rotund ja ümarpeenrad lähtuvad 1886. a plaanist (skeem 5). 

Tarbeaia, parklate ja lilleaia teedevõrk on kavandatud nende alade kasutusfunktsiooni arvestades 

ning kohandatud säilinud teede ja 1886. a plaanilahendusega pargi põhiosas ning 1921. a 

plaanilahendusega esiväljakul. 

   

4.4.3 Mõõtmed, katendid, trepid 

Teede lahendus on antud joonistel 4-8, 12, 13. Jalgteede laiuseks pargialal on üldiselt 2,0 m, lilleaias 

on teede laius 1,2 m ning tagaväljakult lõunapoolse tiigini viiv tee on laiusega 1,5 m. 

Allee ja esiväljaku transpordiga juurdepääsetavate teede laiuseks on 3,6 m. Alleealuse teeosa servad 

on kavandatud 0,5 m laiuselt mõlemalt poolt murustatava tugipinnasega (lõige A-A), et võimaldada 

transport vajadusel ka bussidele, veoautodele ja päästetehnikale. Teede mõõtmed on esitatud 

joonisel 7-8. 

Teede põhikatendina on kasutatud graniitsõelmeid (vt joonised 4-8, 12), sõelmekattega on nii pargi 

põhiosa jalgteed ja teenindustee ning osa esiväljaku teedest (joonised 4-8, 12; B-B, C-C). 

Kattematerjali valikul eelistada halli tooniga sõelmeid, fraktsioon 0...6 mm. Graniitsõelmekatte alla ei 

ole lubatud panna paesõelmekihti. 

Sõelmekattega jalgteed kogu pargialal ääristada kas metalläärisega või immutatud puitlaudäärisega. 

Kurvidel lauad painutada, väiksema raadiusega kurvidel teha laudadele välimisse külge sisselõiked 

vahega, mis võimaldab laua painutamise purunemiseta, sisselõiked töödelda immutusvahendiga. 

Metalläärise kasutamisel kasutada spetsiaalset ääristust (nt Hauraton Linefix Super) või 

korrosioonikindlalt töödeldud 200 x 6 mm metallriba, mis kinnitatakse maasse iga 500 mm järel 
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betoonalustele keevitatud kinnitustega. Alternatiivina võib teed rajada ääriseta (teed piiratakse 

regulaarse servamisega). Metalläärise kasutamisel täpsustada ääristuse lahendus tööjoonistega. 

Sõelmekattega parklad, samuti allee ja Neeruti-Hulja tee vahel olev tarbeaia peamine teenindustee 

on piiratud betoonist kõnniteekiviga 50 x 200 x 500 mm (Ikodor). Projekteeritud äärekivid paigaldada 

10 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada kruusast või killustikust tihendatud alus. 

Äärekivid toestada kummaltki poolt betooniga 

Peahoone vahetu ümbruse teed, valitsejamaja juurdepääsutee, truupide kate ning sõelmekattega 

teede ülevoolukohad (vt vertikaalplaneerimine joonis 9) on ette nähtud halli graniitkivisillutisega (vt 

joonised 4-8, 13; D-D). Kasutada 100 x 100 x 100 mm tumehalli graniitkivi (täringukivi), pinnatöötlus – 

lõigatud või täksitud. Parkla joonte markeerimiseks kasutada sama tüüpi kivi. Sillutatud alad 

piiratakse uputatud asendis 50 x 200 x 500 mm lõigatud halli graniitäärekiviga. Aärekivid paigaldada 

10 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada kruusast või killustikust tihendatud alus. 

Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga 

Allee tee (joonised 4-8, 12; lõige A-A) on ette nähtud munakivikattega. Teele antakse ühe- või 

kahepoolne kalle vastavalt vertikaalplaneeringule. Tee serva on ette nähtud 900 x 500 x 60 

graniitplaatidest kõnnitee, mis tagab mugavama liikumisvõimaluse jalgratturitele ja jalakäijatele. 

Plaatide vahe 200 mm. Kasutada munakive suurusega 80...100 mm.  

Alleealusel teel kaevatakse või freesitakse pealispind 200...300 mm sügavuselt, vastavalt puu juurte 

reaalsele sügavusele. Juurte sügavus tuleb enne tööde alustamist täpsustada kontrollkaevetega. 

Pealispinna väljakaevamisel kaevata pinnasest välja puude juurekaelad. Vahetult tüve ümber teha 

kaevetööd käsitsi. Katendi konstruktsioon täpsustada peale kontrollsondeerimisi. 

Osad parklad ja tee laiendused (joonised 4-8, 13; lõige E-E) on kavandatud munakivist vuugimuruna. 

Kasutada munakive suurusega 80...100 mm. Vuugitäide ja paigaldusalus valmistada segus 75%-25% 

liiv-muld, vuukidesse külvata spetsiaalne vuugimurusegu. 

Majandushoonete vahelise ala plats ja kasvuhoone esise ala teed (joonised 4-8, 13; lõige F-F) on 

kavandatud betoonkivikattega. Kasutada halli "Nunna" kivi (orienteeruvate mõõtmetega 100 x 200 x 

60 mm). Kivilaotis laduda "jooksva" mustriga, pindade servad laduda risti laotud kividest servaga. 

Betoonkivipinnad piiratakse uputatud asendis halli kõnnitee äärekiviga 50 x 200 x 500 mm (Ikodor). 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada kruusast 

või killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga 

Tarbeaia teed niidetakse sisse 2 m laiuste teedena. Niitmiskõrgus 3-5 cm. 

Tagaväljakult lõunapoolse tiigi juurde viivale jalgteele on kõrguste vahe vähendamiseks kavandatud 

trepp. Trepp on kavandatud graniitastmetega (joonised 4, 9, 13; lõige H-H) 136 x 300 x 1500 mm. 

Astme kõrgus, trepi vundament  täpsustada ehitustööde eelselt  tööjoonistega. Trepp on kavandatud 

ilma külgmüüritisteta ja käsipuuta. Astme pinnatöötlus - põletatud. Astmed paigaldada ühes tükis, 

paigalduseks rajatakse kummagi otsa alla r/b vundament. Kui kasutatakse kahte astmeplokki, rajada 

ka trepi keskele r/b vundament. Kahe astmeplokiga astme lahendusel tuleb ehitamisel jälgida, et 

järjestikused plokkide vahelised vuugid ei oleks kohakuti. Vuugid täita veekindla täitega. Astmetele 

anda kalle 0,5% languse suunas ja 0,5% külgsuunas. Täpsustada tööjoonisega. 
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4.4.4 Neeruti-Hulja tee 

Käesoleva projektiga tehakse ettepanek Neeruti – Hulja teekatte vahetamiseks ja tee servade 

korrigeerimiseks lähtuvalt vajadusest piirata sõidukite liikumiskiirust ning muuta tee pargi osas 

tolmuvabaks. Projektiga tehakse ettepanek rekonstrueerida kruusakate koondplaanil (joonis 5) 

näidatud osas ning asendada kruusakate munakivikattega pargi piires. Tee laiuseks on soovitavalt 4,5 

m. 

Teeosa ümberehitamine ja korrastamine tuleb lahendada teeinseneri poolt eraldiseisva projektiga. 

Muudatused tee katendi ja laiuse osas kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. 

 

4.4.5 Parkimine 

Parkimine on lahendatud kahe peamise parkimisalaga (joonised 4-8). Kokku on kahes suures parklas 

sõiduauto kohti 29 (aidahoone juures) + 26 kohta (kasvuhoone juures). Mõlemad parklad on 

graniitsõelmekattega. Lisaks on ette nähtud parkla peatumiseks tarbeaia sissepääsu juures 5 

sõiduautole ning vahetult aidahoone idaotsa juures 7 kohta eelkõige teenindavale personalile. 

Ajutiselt saab teenindav transport peatuda ka peahoone põhjafassaadi ees, kus on ruumi kuni 3 

autole, parkimiskohti sinna ei markeerita. Turistibusside jaoks (kuni 2) on parkimisvõimalus 

tallihoone juures oleval tee laiendusel. Kohti seal ei markeerita, parkimiskorraldus näidatakse 

liikluskorraldusvahenditega. 

Ürituste ajal saab lisaparklana kasutada maantee serva. Aidahoone ja maantee vahele, tugimüüri ette 

jääb muruala, mida saab kasutada vajadusel ajutiseks parkimiseks (ruumi kuni 10 autole). Samuti 

saab kasutada ajutise parklana ka vesiveski esist platsi (kuni 5 sõiduautot). 

Kõigi parklate kate piiratakse betoonist kõnnitee äärekiviga 50 x 200 x 500 mm (Ikodor). 

 

4.4.6 Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneerimine on antud joonistel 9-10. Vertikaalplaneerimine on näidatud projektiga ette 

nähtud kattega teedele. Vertikaallahendust ei ole antud Neeruti-Hulja maanteele. Tarbeaia osa 

sisseniidetavatele teedele vertikaallahendust ei ole vaja teha, tarbeaia osa pind haritakse üles 

põllumajanduslike võtetega ja tasandatakse. Keemiline umbrohutõrje on keelatud! 

Jalgteede kalded lähtuvad olemasolevast reljeefist. Mullatööde minimeerimise, puude juurte 

säästmise  ja ajaloolise reljeefi säilitamise huvides ei saa lubada suuremahulisi mullatöid, mistõttu 

kohati ületab jalgteede pikikalle normatiivset 6%. Erosiooniohu vältimiseks on ülevoolukohad 

kindlustatud graniitkividega (vt joonised 7-10). Probleemse kaldega nõlvadele tuleb 

ehitustöödeeelselt näha ette täiendavad meetmed erosiooni tõkestamiseks tööjoonistega, lahendus 

konsulteerida käesoleva töö autoriga. 

Hoonete ümbruse vertikaallahendus on orienteeruv, see tuleb täpsustada koos hoonete 

restaureerimis- ehitusprojektidega. Samuti antakse täpne hoonete vundamendi drenaaži, 
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hüdroisolatsiooni ja niiskuskaitseriba lahendus peahoone jt konkreetsete hoonete restaureerimis- või 

ümberehitusprojektidega.  

Väljakaevatav pinnas ladustada lokaalselt erinevatesse kohtadesse muru/aasa aladele puu juurte 

piirkonnast välja. Väljakaevataval pinnasel ladustada eraldi kasvumuld ning aluspinnas. Kasvumuld 

kasutada ära haljastustöödel, üle jääv täitepinnas kasutada pargi idaosas asuvate süvendite täiteks 

(mida hetkeseisus on täidetud lehtedega) või/ja ära vedada. 

   

4.5 Arhitektuursed väikevormid, rajatised 

4.5.1 Sillad, truubid 

Loobu jõe maanteesild ja kalapääs lahendatakse vastavalt AS Maa ja Vesi projektile (vt ptk 1.1). 

Tiikide ülevoolutruupide konstruktiivne lahendus on vastavalt AS Maa ja Vesi projektile (vt ptk 1.1), 

kuid käesoleva projektiga on täpsustatud truubimüüride asendit lähtuvat 1886. a plaanist (joonis 4, 

18). Projektiga on antud lahendus ka truubi otsakute lõpetamiseks. Truubi otsakute graniitkivimüür 

laotakse kaarekujuliselt vertikaalsihis ca teepinnast truubi teljel 600 mm ning lõpetatakse 

kohalevalatava betoonplaadiga (kogukõrgus 660 mm). Truubiotsakutele eraldi lisabalustraadi või 

reelingut ei kavandata. 

Truupide konstruktiivne lahendus täpsustada tööjoonistega vastavalt käesolevas projektis näidatud 

asendile ja truubi otsaku lahendusele. 

Truupide kohale rajatav sillutis teha truubi teljel kõrgem truubile sõidu otstest joonisel 4 näidatud 

sillutatud alade piires, et moodustuks künniselaadne rajatus kiiruse vähendamiseks. Orienteeruv 

profiil antud joonisel 18, täpsustada truupide rekonstrueerimisprojekti kooskõlla viimisel käesoleva 

projektiga, arvestada ka Hulja-Neeruti tee projekteerimisel.  

Põhjapoolse tiigi ülevoolule on ette nähtud kaarsild. Sild on kavandatud lähtuvat ajastu analoogidest  

pikkusega 10,7 m (joonis 4 pos 13; joonis 17). Silla käigutee laius on 1,4 m. Silla kandekonstruktsioon 

on puidust, kolm liimpuidust peatala on ristlõikega 160 x 360 mm. Taladele kinnituvad poltidega 

piirdepostid, kattelaudis kinnitatakse taladele. Piirdepostid on omavahel seotud risttaladega. Suure 

kasutuskoormuse korral võib sillalaudisele paigaldada libisemisvastase võrgu. Käsipuude detailid 

tapitakse.  

Sillapeade moodustamiseks rajatakse mõlemale kaldale kruvivaiade grupp, millele valatakse 

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

kinnitamiseks. Sillapeade konstruktiivne lahendus tuleb täpsustada tööjoonistega. Sillapea ümbruse 

nõlvad kindlustatakse mätastamisega. 

Puitdetailide värvus on valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud 

metalldetailid tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. Laudise värvus tumehall (nt RAL 

9006). Puitdetailide ühendamisel kasutada tappimist, mittenähtavate detailide ühendamisel ka 

naelutust või polt- või kruviliiteid. Kasutada A klassi immutatud puitu. Pinnatöötlus - käsihöövel.  

Silla lahendus täpsustada tööjoonistega. Silla kujunduslahenduse muudatused kooskõlastada projekti 

autoriga. 
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4.5.2 Tugimüür aida juures 

Tugimüür aida juures on vajalik otsaseina ees oleva pinna optimaalsemaks kasutamiseks. Müür on 

kavandatud graniitkivist sarnases võtmes truubi otsakutega (joonis 5, 16). Müür on kolmeosaline 

vastavalt reljeefi muutumisele. Müüri paksus 600 mm. Müür kaetakse kohalevalatavast betoonist 

katteplaadiga.   

Tugimüür konstruktsioon, sh vundeerimine ja kõrgused täpsustada tööjoonistega lähtuvalt või koos 

aidahoone restaureerimisprojektiga. 

 

4.5.3 Paviljonid 

Parki on kavandatud kolm paviljoni (vt joonised 4, 5, 19-21). Esiväljaku paviljoni asukoht lähtub 

muinsuskaitse eritingimustes antud oletatavast paviljoni asukohast. Tagaväljaku paviljoni asukoht on 

hüpoteetiline ning lähtub 1886. a plaanil olevast ringikujulisest platsist kahe tiigi vahel, mis võiks olla 

vaateliselt sobiv koht paviljoni või lehtla jaoks. Kolmas paviljon on ette nähtud tarbeaeda, nn 

Roosiallee lõpetusele. 

Kuna ei ole säilinud täpseid andmeid Neeruti pargis olnud paviljonidest, siis nelinurkse põhiplaaniga 

paviljon-lehtla ja rotundi mahulisel lahendusel on lähtutud art noveau stilistikast ja Neeruti mõisa 

peahoone metallosadest. Kuna mõlema paviljoni puhul on oluline pigem ajastuomane õhulisus, siis 

inspireerituna Eivere mõisa pargist on pargipaviljonid lahendatud metallkonstruktsioonina. Mõlema 

paviljoni juures on kasutatud samu ornamendi motiive ja mõisa logo. Mõlemad paviljonid on 

põrandata. 

Paviljon-lehtla (joonis 20) tarindusel on võetud aluseks firma From Europe to You30 eritellimusel 

tehtav toodang (fotod 23-24), lähtudes nende paviljonide konstruktiivsest lahendusest, kuid 

spetsiaalselt Neeruti pargi jaoks on kavandatud katuseosa (vaskplekk, tõstetud keskosa, ilma 

ehisdetailideta katuse kate ja räästanurgad), seinapaneelid, kaaristu lahendus, ornamentika ja 

baasmõõtmed.  Paviljon-lehtla rajamisel on oluline, et selle seinte äärde istutatakse ronitaimed, sest 

olemuslikult toimib paviljon liaanidesse kasvanud romantilise lehtlana. Paviljoni on võimalik 

eritellimusena mainitud tootjalt tellida. 

Rotund (joonis 19) on kuusnurkne lahtine, eraldi põrandata, ühe avatud küljega. Rotundi lahendusel 

on võetud aluseks ajaloolised analoogid Euroopa pargikunstist. Küljepaneelide ornamentikas on 

kasutatud Neeruti mõisa logo motiivi. Nelinurkse põhiplaaniga paviljoni (joonis 20) küljepaneelid on 

lahendatud rotundiga sarnaste elementidega, küljepaneelide kujunduses on samuti kasutatud 

Neeruti mõisa logo motiivi.  

Mõlema paviljoni ornamentikat ja konstruktiivset lahendust võib kooskõlastades projekti autoriga 

muuta. Metallpaviljonide tellimisel on oluline alljärgnev: 

▪ konstruktsioon  peab olema korrosioonikindel; 

▪ eraldi põrandaosa puudub; 
                                                           
30 http://fromeuropetoyou.com/index.php?route=product/product&product_id=76 
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▪ katusematerjal – vaskplekk; 

▪ baasmõõtmed, seinapaneelide jaotus, katuse kuju peavad järgima joonistel 19 ja 20 antud 

lahendusi; 

▪ seinu ei klaasita, nelinurksel paviljonil on avatud kaaristu kõigil külgedel; 

▪ ornamentikas on kasutatud Neeruti mõisa logo. 

Tarbeaia paviljon on inspireeritud Luke mõisapargis rekonstrueeritud Šveitsi stiilis pargipaviljonist, 

kuid loobutud on iseloomulikust dekoorist, mis ei seosta seda otseselt konkreetse ajaloolise stiiliga. 

Puitdetailide põhivärvus on ette nähtud valge (kreemjas) RAL 9001. Küljepaneelide kattelauad ja 

talastik pastellroheline (RAL 6019). Nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud metalldetailid 

tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. Katuse kate – käsivaltsitud vaskplekk või 

käsivaltsitud tsinkplekk. Trepi alus ja sokkel on maakividest sarnaselt Truubi otsakute ja aidahoone 

juures asuva tugimüüriga. 

Paviljonide konstruktsioon täpsustada tööjoonistega. Muudatused paviljonide kujunduses 

kooskõlastada projekti autoriga. 

   

Fotod 23-24. From Europe To You lehtlalahenduse näiteid
31

. 

 

4.5.4 Platvorm 

Tellija soovil on lõunapoolse tiigi kaldale projekteeritud kerge platvorm (joonis 22). Platvorm kinnitub 

tiigi põhja kinnituvatele metallpuurvaiadele (76 mm). Vaiade puurimissügavus ja vaiade läbimõõt 

täpsustada tööjoonistega. Talastik kinnitatakse vaiadele talakingadega ning samuti metallankrutega 

graniitkivist müüri külge. Reelingu lahendus on samas võtmes silla käsipuu ja piirdeaia lahendusega. 

Puitdetailide värvus on ette nähtud valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, 

must), muud metalldetailid tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. Laudise värvus 

tumehall (nt RAL 9006).  

                                                           
31 http://fromeuropetoyou.com/cast%20iron%20gazebo%20-%20gazebo%20-%20iron/cast-iron-gates-64 
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Puitdetailide ühendamisel kasutada tappimist, mittenähtavate detailide ühendamisel ka naelutust 

või polt- või kruviliiteid. Kasutada A klassi immutatud puitu. Pinnatöötlus - käsihöövel.  

 

4.5.5 Piirdeaiad 

Pargi piirdeaedade ja väravate asendiplaan on antud joonisel 11. Parki on kavandatud kolme tüüpi 

piirdeaed. Pargi põhiosa piirdeks Neeruti-Hulja mnt ääres on metallpiire (joonis 23). Pargi tagakülge 

ja läänepoolset serva piirab puitpiire (P1; joonis 24). Tarbeaed on piiratud karjatara motiiviga 

puitpiirdega (P2; joonis 24). Vastavalt piirde lahendusele on antud ka väravalahendus. 

Metallpiirde väravapostid (joonis 23) on kavandatud erivormiga valatud betoonpostid. Postide pind 

on krohvitud, silekrohv (toonitud krohv või värvitud), krohvi tekstuur -  0,5...1,5 mm liivatekstuur, "nn 

käsitöö jäljega", värvus helehall. Värava sulused ja hinged ja automaatavaja täpsustada 

tööjoonistega. Automaatavaja tööosa paigaldada värava alumise serva plekkkatte varju. 

Metallväravad on kahe laiusega, laiem värav, ava laiusega 3,6 m (VR1) ja jalgvärav ava laiusega 2 m 

(VR2). 

Metallpiirdele on antud kaks lahendust, üks rikkalikuma dekooriga ja teine vähem rikkalikum. 

Metallaia metallosa teha sepisena või keevitatud väravana, täpsustada tööjoonisega, konsulteerida 

disaineri /sepaga. Piirdeaia ehismotiivide lõppvalikul arvestada ka peahoone rõdupiirete jm 

metalldetailide motiividega.  Muudatused lahenduses kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. 

Puitpiirde P1 üldlahendus on samas võtmes silla käsipuu ja platvormi ning prügikonteinerite piirde 

lahendusega. P2 lahendus on lihtsam, teiste puitelementidega pargis seob seda posti katte lahendus. 

Puitpiirde P1 postidena kasutada nelikanttoru, mille külge isepuurivate kruvidega kinnitatakse 

piirdekilbid. Post kaetakse kattelaudadega (joonis 24). P2 aia postidena kasutatakse sügavimmutatud 

materjali, postid kaevatakse maasse. P2 posti otsad võib teha ka lihtsa kaldpinnaga. P1 ja P2 väravate 

sulused ja hinged täpsustada tööjoonistega. Soovitav on väravatel kasutada tugirattaid (joonis 24). 

Prügikonteinerite hoiukoha ja komposteerimisplatsi piire on sarnane piirdega P1, kuid kõrgem ning 

kilbi alaosa suletud niiskuskindla vineeriga (joonis 27). 

Puitdetailide värvus on ette nähtud valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, 

must), muud metalldetailid tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv.  

Projektis on jäetud võimalus ajutiselt osa pargiga piirnevat Neeruti-Hulja tee äärset piiret paigaldada 

puitpiirdena. Sel juhul kasutada piirdeaia selles osas kreemja asemel mõnd tagasihoidlikumat värvust 

– näiteks oliivroheline RAL 7002 või signaalmust RAL 9004). 

Tarbeaia parkla pargipoolse teeotsa sulgemiseks on enne nähtud graniitpostidel ketiga suletav tõkis 

(VRP; joonised 11, 25). Keti värvus matt must. 

Taastatavate tallihoonete väravad lahendada koos hoonetega. 
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4.5.6 Prügikonteinerite koht, komposteerimisplats 

Prügikonteinerite hoiukoht on ette nähtud aida juurde, parkla serva (joonis 4, 27). Et plats ei häiriks 

pargiteel liikujaid on see ette nähtud piirata madala puitpiirdega, mille kujundus lähtub teiste 

projekteeritud puittarindite kujundusest. Piirde taha on ette nähtud lisaks varjav põõsaistutus. 

Platsi suurus on 8 x 3 m, mis mahutab 7 1100 l mahutavusega konteinerit. 

Tarbeaia edelaossa on ette nähtud puulehtede jm taimsete jäätmete komposteerimise plats 

suurusega 614 m². Plats piiratakse prügikonteinerite platsiga sarnase piirdeaiaga. Platsile on 

juurdepääs Neeruti-Hulja maanteelt. Platsile viiv tee rajatakse tugevdatud muruna. Platsi kasutamise 

eelduseks on, et komposteerunud materjal veetakse platsilt regulaarselt ära. 

 

4.5.7 Pargimööbel 

4.5.7.1 Pingid 

Parki on kavandatud metalljalanditega seljatoega pingid (fotod 25-26). Pingid on sarnased kogu pargi 

ulatuses. Pikide metallosa on must, matt, seljatoe osa tumehall (RAL 7043) või signaalmust (RAL 

9004). Fotodel näited Better Living Inc32 toodangust, kuid kasutada võib mistahes tootja sarnaseid 

tooteid. 

Pingid ankurdatakse maasse vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

 

   

Fotod 25-26. Parki kavandatud pingitüüp (fotod BETTER LIVING
33

). 

 

4.5.7.2 Infotahvel 

Infotahvli lahendus on antud joonisel 26. Tahvel on kujundatud metallpaviljonidega sarnases võtmes. 

Infokandja suurus on 1680 x 1080 mm. Tahvel  kinnitatakse alusraamile neetidega ja/või 

                                                           
32 http://www.better-living.in/garden-furniture.html 
33

 http://www.better-living.in/garden-furniture.html 
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katteliistuga. Infokandjana kasutada ilmastikukindlat (sh pleekimiskindel) PVC plaati, millele info 

trükitakse või kleebitakse. Infokandja sisu kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

Infokandja kujundus tellida disainerilt. 

 

4.5.7.3 Jalgrattahoidjad 

Jalgrataste parkimisstatiivid (foto 26, skeem 14) on kavandatud kolme kohta (joonised 4-5): tulevase 

kasvuhoone taguse parkla juurde, sõiduhobuste talli juurde ja aidahoone juures asuva parkla 

sissesõidu juurde. Projektiga on ette nähtud igasse kohta 1 viiekohaline statiiv. Jalgrataste 

parkimisstatiivid paigaldada reaalse vajaduse tekkimisel. Tallihoone ja aidahoone juurde on võimalik 

paigaldada kummalgi juhul paigaldada kuni 3 statiivi. 

Jalgrataste statiivi valikul on arvestatud pargimööbli ja paviljonide kujundusega.  Värvus on must, 

matt. Pildil on esitatud näitena Zano mudel 05.050.134, kuid kasutada võib mistahes tootja sarnaseid 

tooteid. 

 

  

Foto 27 / Skeem 14. Jalgrattastatiiv (foto ZANO
35

). 

 

4.5.7.4 Prügiurnid 

Prügiurne (foto 28) ei ole eraldi asukohtadena plaanil välja toodud. Urnide paigaldamisel peaks 

lähtuma põhimõttest – nii vähe kui võimalik ja palju kui vajalik. Prügiurnid on soovitav paigutada iga 

paviljoni juurde, hoonete sissepääsude ligidusse ja parklate sissepääsude juurde. Prügiurnid 

paigaldada reaalse vajaduse tekkimisel. 

Prügiurni valikul on arvestatud pargimööbli ja paviljonide kujundusega.  Värvus on must, matt. Pildil 

on esitatud näitena firma Ares malmurn36, kuid kasutada võib mistahes tootja sarnaseid tooteid. 

                                                           
34 https://www.zano.pl/en/street-furniture/catalogue/bicycle-racks/bicycle-rack-05-050-1 
35 http://street.furniture/en/) 
36 http://ares-ut.all.biz/en/litter-bins-cast-iron-g138350 
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Foto 28. Prügiurn (foto ARES
37

). 

 

4.5.7.5 Haljastuskonteinerid 

Peahoone ette ja kõrvale ning paviljoni juurde (joonis 4) on kavandatud teisaldatavad 

haljastuskonteinerid. Konteineritena kasutada klassikalisi punasest savist terrakotapotte (nt foto 30). 

Lillekastides  kasutada kasvuhoonetaimi (agaavid, havisabad, tsitruselised jm), kääbusõunapuid või 

kõrgeid suvikuid (nt riitsinus, kombineerituna ripplobeelia või muu sarnase taimega). Poti suurus 

valida vastavalt kavandatavatest istikutest. Taimed valib tellija. 

Ümarpeenarde (joonis 15) keskele  on kavandatud vaasid (vt nt foto 29). Vaaside valikul lähtuda art 

noveau stilistikast. 

   

Fotod 29- 30. Lillevaasi
38

 ja terrakotapoti
39

 näiteid. 

 

                                                           
37 http://ares-ut.all.biz/en/litter-bins-cast-iron-g138350 
38  http://www.beyondtheveranda.com/garden-ornaments/ 
39 http://www.potterybarn.com/products/umbria-etched-concrete-planters/?pkey=ccachepots-planters-outdoor&&ccachepots-planters-
outdoor 
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4.5.8 Kasvuhoone, kasvuhoone esine plats 

Kasvuhoone on kavandatud tarbeaia kaguossa, peahoone suunal tallihoonete varju. Kasvuhoone 

orienteeruv asendiplaan on antud joonisel 5. Kasvuhoone lahendada eraldi projektiga, koos 

kasvuhoonega lahendada ka kasvuhoone esise platsi täpne kujunduslahendus ning välja töötada ka 

pergola ja platsi keskele ette nähtud purskkaevu kujundus. 

 

4.5.9 Valgustus ja elektrivarustus 

Pargi valgustus lahendada läbi peahoone, valitsejamaja, keldri ja tallide fassaadide valgustuse. 

Mastvalgusteid mitte paigaldada. Lisaks fassaadidele valgustada dekoratiivsete punktidena välja: 

▪ truupide otsakud; 

▪ pargisild; 

▪ paviljonid; 

▪ peaväravate postid; 

▪ lillepeenarde tsentrid; 

▪ tagaväljakul peahoone ees kasvav vana saarepuu; 

▪ esiväljaku lehisegrupp; 

▪ tagaväljakul kuni 3 suuremat puud, puudegruppi; 

▪ tarbeaias espallier'de keskosad, ning rooside allee ning maanteeäärsed puudegrupid;  

▪ alleed. 

Pargielementide valgustamisel kasutada alt-üles meetodit, paviljonidel seest valgustus suunaga ülalt 

alla. Pargisillal ja platvormil võib valgustada käsipuud suunates valguse käsipuude alumiselt küljelt 

alla. Kaaluda võib ka üksikute pinkide, mis asuvad eemal teedest, altvalgustus. Puude valgustamisel 

mitte installeerida valgusteid puude külge, ega tüvele lähemale, kui 1 m. Soovitav valgustavate 

pargielementide valik on antud joonisel 28.  

Kuna valgustuse täpsem kujundus sõltub restaureeritavate-ehitatavate hoonete 

fassaadilahendustest, siis valgustus täpsemalt, sh selle elektrivarustus lahendada eraldi projektiga, 

hoonete osas koos fassaadilahendustega. Valgustuslahendus töötada välja täpsemalt koostöös 

disaineriga. 

Postide maakaablisse viimise projekt tellida Elektrilevi OÜ-lt. Tarbeaia ja pargi lääneosa saab ehitada 

peale toimivate õhuliinide maakaablisse viimist. 

 

4.5.10 Kujunduskeel, nõuded arhitektuursete väikevormide ehituseks ja täiendavaks 
projekteerimiseks 

Väikevormide kujundusel on motiividena kasutatud Neeruti peahoone metallehiseid ning elemente 

art noveau ja juugendstiilist. Alljärgnevalt on esitatud üldpõhimõtted väikevormide valikuks 

tellimiseks ja ehitamiseks: 

▪ kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast ja kehtivatest 

ehitusnormidest; 
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▪ värvigamma valikul lähtuda etteantud värvustest (vt täpsemalt märkused  joonistel ja seletuskirja 

ptk 4.5.) ja restaureeritavast peahoonest, sildade, paviljonide ja pargimööbli heledamad osad 

värvida ilmastikukindla värviga kreemjas-valge tooniga (RAL 9001), kui ei ole määratud teisiti, 

põrandad tumedama halliga (RAL 9006); 

▪ nähtavate metalldetailidena puitkonstruktsioonidel kasutada asjatuomase stiiliga sobivat 

lihtsamajoonelist sepist, soovitav värvus, must; 

▪ mittenähtavate metalldetailidena kasutada tsingitud detaile; 

▪ puittarinditel kasutada saematerjali, pinnatöötlus käsihöövel + käsilihv; 

▪ maapinnaga kokkupuutuvates ja suurema niiskuskoormusega konstruktsioonides kasutada A 

klassile vastavat immutatud puitu, muudel detailidel AB klassile vastavat immutatud puitu; 

katusealustel konstruktsioonidel maapinnaga mittekokkupuutuvates osades võib kasutada ka 

immutamata puitu; 

▪ puitdetailide liitmistel kasutada tappliiteid, nähtavate detailide ühendamisel mitte kasutada 

puidukruve (kui teisiti ei saa, tuleb kruvipead süvistada ja katta muu pinnaga samas pinnas 

korgiga (punniga), metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita; 

▪ metallkonstruktsioonid, sh valumetall-, sepis ja keevitatud elementide värvus matt, must; 

▪ metallkonstruktsioonid võivad olla valmistatud kombineerituna valumetalli, sepise ja 

valmisterastest keevitatud lahendustena; 

▪ värvitud metallkonstruktsioonide pinna alustöötlus peab tagama korrosioonikindluse; 

▪ paviljonide katusematerjalina kasutada käsivaltsitud vaskplekki; 

▪ haljastuskonteinerid, vaasid, postamendid tellida skulptorilt või valmistoodanguna; materjalina 

võib kasutada betooni või looduskivi; 

▪ pargis võib kasutada skulptuure, postamendil päikesekellasid jm, asukohavalik ja lahendus 

konsulteerida käesoleva projekti autoriga; 

▪ pargimööbel ja nelinurkne paviljon valida vastavalt ptk 4.5.3 ja ptk 4.5.7 esitatud näidiste järgi, 

kasutada võib näidetena antud toodete asemel ka teiste tootjate sarnaseid tooteid (valik 

konsulteerida projekti autoriga). 

Täpne ehisdetailide valik, värvused jms lahendada koos peahoone jt hoonete fassaadidega 

konsulteerides disaineriga. Muudatused arhitektuursete väikevormide kujunduses ja 

konstruktsioonis konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  

 

4.6 Tiigid, kuivendus 

Tiikide ja pargiala kuivenduse rekonstrueerimine on lahendatud eraldi projektiga (vt ptk 1.1). 

Käesoleva projektiga on täpsustatud truubimüüride asendit ja põhjapoolse tiigi idaosa kaldajoont 

lähtuvat 1886. a plaanist (joonis 4, 18). Truupide konstruktiivne lahendus ja põhjapoolse tiigi 

kaldajoon täpsustada tiikide ja kuivenduse rekonstrueerimisprojektis tööjoonistega vastavalt 

käesolevas projektis näidatud asendile ja truubi otsaku lahendusele. 
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5 Loobu jõe saare lahendus 

5.1 Saareosa lahenduse lähtekohad 

Joonisel 6 on esitatud Loobu jõe saare orienteeruv põhimõttelise lahenduse eskiis. Lahendus on 

esitatud eskiisina. Lahendusel on lähtutud ühelt poolt 1886. a plaanil olevast teede skeemist, teisalt 

pargiomaniku plaanist saare keskele rajada teenindushoone. Teenindushoone maht, asend ning 

funktsioon ei ole hetkeseisus selge. Joonisel on lähtutud ühest võimalikust tellija poolt ette antud 

teenindushoone asendist. Saare maastikuarhitektuurne täpne lahendus tuleb täpsustada edasise 

projekteerimise käigus, kui on teada täpsemalt tuleva hoone maht, sissepääsud jm. 

 

5.2 Saareosa puistu 

Saare puittaimestiku (fotod 18-20) moodustavad looduslikud, valdavalt halli lepa ja hariliku saare 

enamusega, noored lehtpuupuistud, mis on tekkinud vana pargi võsastumisel. Tänaseks on neil 

aladel kujunenud välja looduslik mets, milles leiduvad üksikud suuremad pärnad, arukased, harilikud 

vahtrad, harilikud saared ja harilikud kuused, mis moodustavad erivanuselise ca 60-120 a ebaühtlase 

ja hõreda I rinde. II rinde moodustab peamiselt harilik saar, hall lepp ning vähemal määral harilik 

vaher (vähem teisi lehtpuuliike), ebaühtlase tihedusega ning vanusega ca 15-40 a. Alusmetsas 

domineerib harilik saar, harilik toomingas, vähem teisi lehtpuuliike, millest soodsate valgusolude 

korral tekib uus järelkasv. Hulgaliselt on tuulemurdu ning lamapuitu. 

Rohustu on tänu vahelduvale mikroreljeefile liigirikas, valdavalt on tegemist naadi ja angervaksa 

kasvukohatüüpidega. Ülevaatusel juunis täheldati muuhulgas kollase iirise, kuutõverohu, piibelehe 

laialdasi kasvualasid. 

Vajalikud raied üksikpuude tasemel tuleb määrata üksikpuude dendrouuringuga peale primaarsete 

hooldustööde esimese ringi tegemist (vt täpsemalt Neeruti pargi ja allee hoolduskava ptk 4.5)40. 

Hoonestusala ja võimaike pargiteede-rajatiste asukohad tuleb täpsustada peale üksikpuude 

dendroloogilise uuringu tegemist. 

 

5.3 Saare eskiislahenduse üldkirjeldus 

Teedevõrk kavandada vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ja käesolevas projektis esitatud 

eskiislahendusele lähtudes eelkõige 1886. a teede plaanist, mis kohandatakse hoone lahendusega. 

Saare pargiosa ja hoone tuleb projekteerida koos. Üldlahendusena jääb saar looduslikumaks, 

säilitatakse kaldataimestik ning looduseilmelisemad kaldalade puistuosad, keskosa kujundatakse 

raietega hõredamaks ning luuakse pargiaasad hoone ümbrusse.  

Olenemata plaanitava hoone funktsioonist on vajalik tagada saarele juurdepääs. Selleks on vajalik 

ehitada sild ajaloolise silla asukohale (joonis 6). Sild lahendada rekonstrueeritava Loobu jõe sillaga 

ja/või käesoleva projektiga kavandatud pargi sillaga samas kujunduslikus võtmes. 

                                                           
40
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Arvestades seda, et Neeruti parki plaanitakse aktiivne avalik kasutus, on vajalik leida kohad 

erinevatele huvigruppidele, millega seotud tegevusi ei saa pargi põhiossa kavandada. Nii on saarele 

plaanitud alljärgnevad rajatised: 

▪ lastemänguväljak; 

▪ ala vabaõhukontsertide ja etenduste jaoks; 

▪ päevitamis-kalastamisplatvorm. 

Lastemänguväljaku ning vabaõhu kontsertide alad võib ühendada. Lastemänguväljaku lahenduses 

kasutada soovitatavalt teisaldavaid mänguvahendeid. Loobu jõe kaldale on tellija ettepanekul ette 

nähtud puitplatvormina kujundatud väike rannapromenaad kalastajatele ja/või päevitajatele. 

Promenaad lahendatakse lihtsa reelinguteta ühetasandilise puitplatvormina, millele võib ette  näha 

pinke ja puitsõrestikena lahendatud tarindid päikese/vihmavarjude jaoks. Täpne lahendus, sh 

platvormi lõpliku kuju anda edasise projekteerimise käigus. 

Rajatiste asukohad, mõõtmed ja vormikõne täpsustada edasise projekteerimise käigus. Seejuures 

võib lähtuda arhitektuursete väikevormide tarindusel ka eritingimustes lubatud moodsamast 

vormikõnest, mis eristub pargi põhiosast ning on interaktsioonis pigem kavandatava hoonega. 

Saare haljastuse saab täpsemalt paika panna peale primaarsete hooldustööde tegemist ning 

üksikpuude tasemel raiete määramist. Haljastuses tuleb kasutada samu kujunduslikke printsiipe, mis 

pargi põhiosas. Saare puistu kaguossa on ette nähtud tihedam okaspuude istutus talvise tuule ja 

parema visuaalse eraldatuse saavutamiseks. Haljastus tuleb täpsustada edasise projekteerimise 

käigus. 

Kuni rekonstrueerimiseni hallata Loobu jõe saart kehtiva hoolduskava alusel. 

6 Muinsuskaitse järelvalve 
Ehitustöödel tuleb tagada Muinsuskaitse järelevalve ehitustööde ajal vastavalt vajadusele, kuid  

minimaalselt kahenädalase intervalliga alljärgnevatel juhtudel: 

▪ raiete ettemärkimiseks ja peale raiete teostamist; 

▪ peale istutatava taimmaterjali asukohtade ja ehitatavate objektide mahamärkimist; 

▪ istutatava taimmaterjali ülevaatamiseks enne istutamist; 

▪ peale teekoridori mahamärkimist faasis, mis võimaldab otsustada kurvide ja ristumisraadiuste 

projektikohasuse üle; 

▪ peale teeküna rajamist ja teekatte paigaldamise alustamist ulatuses, mis annab ülevaate katendi 

ehituskvaliteedist, laotise võimalikust mustrist, tee ääristuse lahendusest; 

▪ peale kaablite ja torustike asukohtade mahamärkimist (enne kaevikute kaevamist); 

▪ iga uue ehitusetapi alustamisel. 

Töö alustamisel kokku kutsuda tööde avamiskomisjon, mille koosseisu kuulub mälestise omanik või 

valdaja, ehitustööde vastutav teostaja, muinsuskaitse järelevalve teostaja, Muinsuskaitseameti 

esindaja ja Keskkonnaameti esindaja. Soovitatav on tagada ka eraldi ehitusobjekti omaniku- ja 

autorijärelevalve ja/või siduda see muinsuskaitse järelevalvega. Soovitav on tööde erinevate 
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etappide valmimisel vaheülevaatusteks kokku kutsuda eelloetletud spetsialistidest komisjon. 

Komisjonid kutsub kokku pargi omanik/haldaja. 

Käesoleva projekti tõlgendamisel ja selle rakendamisel tekkivate küsimuste ning muutmisvajaduse 

korral tuleb konsulteerida esmalt projekti koostajaga. Projektimuudatused ja täiendused tuleb 

kooskõlastada projekti koostajaga, projektimuudatused ja täiendused, mis puudutavad pargiruumi 

mahulisi lahendusi, mis põhimõtteliselt muudab käesolevat projektlahendus, kooskõlastatakse lisaks 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

7 Tööde mahud 
Ehitaja on kohustatud mahud kontrollima enne pakkumise tegemist kohapeal. Alljärgnev tabel (tabel 

4) ei sisalda rajatiste ja arhitektuursete väikevormide materjalide mahte - need tuleb täpsustada 

tööjoonistega. Tööjoonised tellitakse eraldiseisva tööna ehitustööde eelselt või ehitustööde 

koosseisus. Allee taastamise mahtude tabel on antud ptk 4.3.3.. 

Tabel ei sisalda ka Neeruti-Hulja tee rekonstrueerimise mahte ega AS Maa ja Vesi projektidest 

tulenevaid tööde mahte. Truubi otsakute ja põhjapoolse tiigi väljavoolu mahud AS Maa ja Vesi 

projektis tuleb kooskõlla viia käesolevas projektis tehtud muudatustest tulenevalt. Maakaablisse 

tõstetavate kaablite täpsed mahud tuleb tellida vastavasisulise projekti koosseisus Elektrilevilt. 

Küsimuste tekkimisel töö mahtude tõlgendamise konsulteerida projekti autoriga. 

Tabel 4. Orienteeruvad põhiliste tööde mahud. 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

I Lammutatavad objektid 
  1. Likvideeritavad objektid 
  1.1. Likvideerida olemasolevat pinnase-kruusateed m² 1365 

1.2. Likvideerida betoonist vundamente? pinnases (sigala ümber) m² 41 

1.3. Eemaldada elektri- ja valgustusposte tk 33 

1.4. Tõsta ümber õhuliini maakaablisse (orienteeruvalt, vajadus täpsustatakse eraldi projektiga) jm 121 

1.5. Likvideerida kraavi silla truup ja truubiotsad (kaks otsa + truup) jm 5 

1.6. Täita pargisisest kraavi (vastavalt Maa ja Vesi projektile) orienteeruvalt m² 139 

1.7. Likvideerimistöödest tulenevaid muruparandusi* m² 1684 

1.7. Kasvupinnase vajadus seoses muru taastamisega (arvestuslikult 10 cm kiht)* m³ 168 

    II Raied ja ühekordsed puistu hooldustööd 
  

2.  Raied ja vanade puude hooldustööd     

2.1. Võsa raie (tiigi saarm jõe kallas) m² 21131 

2.2. Lamapuidu koristus,  tuulemurru eemaldamine m² 21131 

2.3. Pargiosa kujundusraie (rekonstrueerimisraie) (7 põõsast, 38 puud D10-40) tk 45 

2.4. Võrahooldus vanadele puudele kokku tk 361 

2.5. 
Eelmisest raiest jäänud kändude freesimine (vastavalt dendrohinnanguga planeeritud 
raietele, va rekonstrueerimisraie) tk 377 

2.6. Rekonstrueerimiraie järgne kändude eemaldamine tk 45 

2.7. Kändude freesimisega seoses vajalikke muruparandusi m² 782 
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2.8. 
Kasvumulla vajadus seoses muruparandustega (arvestuslikult kuni 20 cm  kännuaukude 
kohal) m³ 156 

2.9. Põõsamassiivide noorendus- ja kujunduslõikus (ca)* m² 540 

* mahud täpsustada kohapeal 
  

    III Ehitatavad / taastatavad objektid 
  

2. Teed     

3.1. Ehitada graniitsõelmekattega sõidetavaid teid (joonis 4-8, 12) m² 3922 

3.2. Ehitada graniitsõelmekattega kõnniteid (joonis 4-8, 12) m² 1922 

3.3. 
Paigaldada graniitsõelmekattega teedele tee äärist (immutatud puitlaud 120 x 20 mm või 
metallääris* (joonis 4-8, 12) jm 2498 

3.4. Paigaldada 100 x 100 x 100 mm graniitkivi* (joonis 4-8, 13) m² 2481 

3.5. 
Paigaldada graniitäärekivi (peahoone ümber, teede ülevoolukohad, valitsejamaja tee; vt 
teede plaan joonis 7, 13)* jm 785 

3.6. Allee alt väljafreesitav kruusakate (sügavus 200 mm, laius kuni 4,6 m) (joonised 7-10, 12) m³ 322 

3.7. Munakivikattega pind, graniitplaatidest käiguribaga (joonis 7, 12) m² 1031 

3.8. 
Tugevdatud muruga tugipinnasega) tee servad (kummalgi pool munakivikattega ala 0,5 m) 
(joonis 7, 12) m² 285 

3.9. 
Munakivikattega tee pinna servas (sillutise mahu sees) 0,9 m laiustest graniitplaatidest 0,9 
x 0,5 x 0,06 m riba jalakäijatele* (joonis 7, 12) m² 315 

3.10. 
Muruparandused alleepuude all kasvupinnase täiendamisega ja murustamisega pealekülvi 
teel (kummastki tee servast ca 4 m alal)  m² 2800 

3.11. Kasvumulda muruparanduste ja tee servade viimistlemiseks (kuni 5 cm kiht 2800 m² piires) m³ 140 

3.12. 
Tõkkepostide paigaldamine isetekkeliste teede otstesse (soovitav graniit, "mõisa stiilis", 
jäävad oma asukohale (vt joonis tähisega P) (joonis 5, 7, 25) tk 2 

3.13. Paigaldada betoonkivi (200 x 100 x 60 mm, "Nunna kivi") (joonised 4-8; 13) m² 1221 

3.14. Paigaldada betoonist kõnniteeäärekivi (joonised 4-8; 13) jm 1303 

3.15. Rajada munakivist vuugimuru (joonised 4-8; 13) m² 564 

3.16. 
Teha teede rajamisest tingitud muruparandusi (ca 2,5 m laiune ala tee servast) va 
alleealune osa m² 3800 

3.17. Teede rajamisega välja kaevatava kasvupinnase maht (orienteeruv) m³ 510 

3.18. Teede rajamisega välja kaevatava täitepinnase maht (orienteeruv) m³ 2900 

3.19. 
Kasvumulla vajadus teede ehitusega seotud muruparanduste tegemiseks (kuni 20 cm 
paksune kasvupinnase kiht) m³ 760 

3.20. Ehitada trepp (H-H) graniitastmetest; astmed 136 x 300 x 1500 (joonised 4, 7; 13) tk 7 

3.21. Trepi  r/b vundament m³ 0,7 

3.22. Trepi vundamendi alus (killustik) m³ 0,8 

* täpsustub hoonete projektidega 
  

    
4.  Haljastus     

4.1. Ette valmistada tarbeaia istutusala m² 23063 

4.2. Ette valmistada komposteerimisplats (mulla eemaldamine, pinnase tihendamine) m² 614 

4.3. Ette valmistada ümarpeenraid m² 56,6 

4.4. Ette valmistada muid Lilleaia peenraid m² 225 

4.5. Ette valmistada muid pargiosa peenraid m² 102 

4.6. Ette valmistada tiigi- ja jõeäärsete püsikuistutuste alad m² 269 

4.7. Ette valmistada kasvuhooneesised peenrad m³ 64 

4.8. Ümarpeenardele, Lilleaiale ja pargiosa peenardele lisakasvumulda (min 20 cm) m³ 77 

4.9. Kasvuhooneesisele peenrale kasvumulda m³ 13 

4.10. Istutada põõsaid kokku parki ja peenardesse tk 586 
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4.11. Istutada ronitaimi tk 24 

4.12. Istutada mullapalliga puid tk 419 

4.13. Istutada elupuuhekki (ca 390 jm) tk 804 

4.14. Toestada mullapalliga puid (lehtpuud, lehised) tk 365 

4.15. Multšida istikute aluseid kokku m² 550 

4.16. Multšimiseks okaspuukoorepuru (soovitav fr 20...40 mm) m³ 83 

4.17. Istutada suvelilli ümarpeenardesse kokku tk 1184 

4.18. Istutada püsikuid Lilleaeda tk 2113 

4.19. Istutada suvelilli ja sibullilli Lilleaeda tk 361 

4.20. Konteinerhaljastus vt. Täpsemalt ptk 4.3.7.     

    
5.  Pargimööbel (ptk 4.5.7.)     

5.1. Paigaldada pinke tk 61 

5.2. Paigaldada infotahvleid tk 1...3 

5.3. Paigaldada jalgrattahoidjaid tk 3 

5.4. Paigaldada prügiurne (soovitav) tk 10 

5.5. Paigaldada haljastuskonteinereid tk 79 

5.6. Paigaldada vaase postamentidel tk 15 

    
6. Rajatised ja arhitektuursed väikevormid (mahud täpsustada tööjoonistega)     

6.1. Paviljon (joonis 20) tk 1 

6.2. Paviljon (joonis 21) tk 1 

6.3. Rotund (joonis 19) tk 1 

6.4. Pargisild (joonis 17) tk 1 

6.5. Tugimüür aida juures (joonis 16) jm 30 

6.6. Platvorm tiigile (joonis 22) m² 16 

6.7. Tõkkeposte üksikuid (joonis 25) koos p. 3.12 tõkkepostide mahuga tk 12 

6.8. Tõkkepostide paare suletava ketiga tk 2 

6.9. Metallpiire, kui pargiosas asendada puitpiirdega jm 119 

6.10. Metallpiire täies mahus (pargiosas ei saenda puitpiirdega) jm 200 

6.11. Puitpiire P1 (pargiaed), sh ajutine osa talli juures jm 220 

6.12. Puitpiire P2 (karjaaed) jm 704 

6.13. Väravad VR1 (metall 3,6 m) tk 2 

6.14. Väravad VR2 (metall 2,0 m) tk 3 

6.15. Väravad VR3 (puit, P1) tk 2 

6.16. Väravad VR 4 (puit, P2) tk 3 

6.17. Truupide otsakud (joonis 18)* tk 4 

6.18 Komposteerimisplatsi piiret (ilma väravata) jm 97 

6.19. Prügikonteinerite hoiukoht (joonis 27), piirde kogupikkus jm 14 

 * täpsustub tiikide rekonstrueerimise projektiga 
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8 Juhised tööde korraldamiseks 

8.1 Üldnõuded tööde korraldamiseks 

Kõik tööd tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Ehitaja peab tagama, et 

ehitustööd sooritataks vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele ning läbiksid ette nähtud 

ülevaatuse ning kontrolli  selleks määratud ametiisikute poolt.  

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele 

transpordile läbipääs pargist suletud.  

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel (vt ka ptk 8.4.). 

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde peab 

ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada omaniku ja 

muudatustest mõjustatud naaberkruntide omanikega, vajadusel ka kohaliku omavalitsusega. Tööd 

teostada liiklust sulgemata va Neeruti-Hulja tee ja allee piirkonnas tehtavad teekatte vahetuse, 

truupide ehituse, raie- ja puude hooldustööd. Lubatud on lühiajalised Neeruti-Hulja tee sulgemised 

vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele liikluskorraldusskeemile. Maanteed nr 17141  - Assamalla-

Kadrina tee ei tohi ehitustööde ajaks sulgeda. Tööde läbiviimisel arvestada “Liikluskorralduse nõuded 

teetöödel” (RTL 2003, 54, 779). Ehitaja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma 

kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga. 

Lammutamisel tekkiv kasutuskõlbmatu materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja 

kohaliku omavalitsuse regulatsioonile. Muld koorida ja ladustada täitepinnasest eraldi ning kasutada 

taas haljastustöödel. Täitepinnas kasutada parklate aluste täiteks, ülejääk utiliseerida vastavalt 

jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonile. Raiejäägid töödelda ümber 

küttematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud 

kohti on keelatud. Ehitaja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja põhjavette. Kütused, 

õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud 

lekkekindlalt. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes 

eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on keelatud. Masinate ja seadmete tankimine 

ei tohi toimuda veekogudele, sh pargitiigid, lähemal kui 30 meetrit. 

Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettenähtud 

säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

Ehitustööde ajal kahjustatud puudele peab ehitaja tellima ülevaatuse arboristi poolt ning vajadusel 

tellima vajalikud hooldustööd tekitatud vigastuste mõju minimeerimiseks. 

Ehituse töövõtja kohustub pildistama üles kõik olemasolevad piiritähised kohapeal enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida pargi omaniku ja vastava naaberkinnistu 

omaniku juuresolekul. Piiride tähised, mis on looduses leitud ja/või fikseeritud, peavad säilima 

ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piiritähised saavad kahjustada või hävinevad, peab ehitaja 

need taastama. 
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8.2 Nõuded istikutele ja istutamisele 

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

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

Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon).  

Kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 

▪ lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ okaspuud kõrgusega mitte alla 3,5 m, lehised tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ alleepuud (pärnaallee rekonstrueerimisel) kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga 

mitte alla 6,0 cm; 

▪ keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning  kõrgusega vähemalt 

0,8 m; 

▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega mitte alla 0,3 m; 

▪ ronitaimed vähemalt kahe elujõulise haruga, kummagi haru pikkus vähemalt 0,9 m. 

 

Kui projektis pole ette nähtud kasutada puu- või põõsaliigi sorti või vormi, tuleb kasutada põhiliiki, 

kultuurvormidega põhiliike asendada ei tohi. Kui on ette nähtud kasutada mõnd kultuursorti- või 

vormi, võib neid asendada sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide või vormidega. Liikide 

valiku muutmine ja nõutust väiksemate istikute kasutamine kooskõlastada projekti autoriga. 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või pakkematerjal 

ja kinnitusmaterjal (traat, nöör jms). Istiku ümber teha kastmisvall, istikualune pind multšitakse kuiva  

sõelutud (võimalusel autoklaavitud) lehisekoorepuruga (fr 20-40 mm) kuni 10 cm paksuselt 

kastmisvalli ulatuses, juurekael jäetakse vabaks. Multšimine on vajalik niitmise hõlbustamiseks 

tüvede ümber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks istiku juures ning umbrohtude kasvamise 

pärssimiseks. Multši alla ei tohi panna filterkangast. Istutusaugud täidetakse viljaka kasvumullaga. 

Roosipeenraid ja pargiroose ning nende istutusalasid ei multšita koorepuruga vaid roosidele sobiva 

neutraliseeritud turbaga või kompostiga. 

Lehtpuuistikud ja lehiseistikud kõrgusega tuleb toestada 2...4 tugiteibaga, tugiteibad kinnitada 

omavahel jäigalt, puu iga tugiteiba külge spetsiaalse sidumisteibiga. Tugiteivas rammitakse maasse 

1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni. Tugiteibad hoitakse 

vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära. Jälgida, et puuistikud oleksid 

istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. Toestus peab välja nägema esteetiline, ripendav sidumismaterjal 

tuleb eemaldada. Okaspuude istikuid ja põõsaid toestada ei ole vaja. 

Istutatud leht- ja okaspuude tüved tuleb kaitsta trimmeri / muruniiduki töökõrguse ulatuses 

tüvekaitsega.  

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid 

kuivanud ja vigastatud oksad ning juured. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord 

nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt 

kahe aasta jooksul (vähemalt 2 x kuus, va tugevate vihmasadudega).  
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8.3 Nõuded pargiteede ehituseks / täiendavaks projekteerimiseks 

Teed tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Pinnasetööde teostamisel võtta 

aluseks MaaRYL2000 üldised ehitustööde kvaliteedinõuded. Teede katendite konstruktsioon ja 

ehitusmahud täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. Muudatused kooskõlastada projekti 

autoriga.  

Enne teede ehitustööde algust tuleb digitaalselt märkida kõik tee-elemendid (äärekivid, kurvid, 

ristumisraadiused jne). Märgitud punktid tuleb üheselt arusaadavalt tähistada. Märkida võib ainult 

litsentseeritud geodeet. Teede märkimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada joonistel 7-8 antud 

mõõtmeid ja vertikaallahendust (joonised 10-11). Teede arvestada konkreetsete punktide 

koordinaate edasisel projekteerimisel või mahamärkimisel. Projektis antud teede asendi 

tõlgendamisel tekkivate küsimustega konsulteerida projekti autoriga. Teede trajektooride ja 

kattematerjalide muutmine kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. 

Graniitsõelmeteedel kasutada segu mis sisaldab 0 - fraktsiooni (0...5 mm, 0...6 mm).  

Graniitsõelmekattega teed ääristamisel kasutada sügavimmutatud puitlauda või metalläärist (vt ptk 

4.4.3.). Lauad kurvidel painutada. Liitekohad peavad olema lahendatud nii, et tee servajoon on sujuv 

(ühendused diagonaallõikega). Metalläärise ühenduskohad ei tohi olla laiema vahega kui 3 mm. 

Metallääris ja puitääris võivad olla teepinnast kuni 10 mm kõrgemal. Äärekiviga piiratavatel 

teepindadel kasutada etteantud suurusega äärekivi (mitte suuremat). Teede kurvikaared peavad 

olema sujuvad, mitte lahendatud murdjoonena. Äärekivide otste ja laudade otste vahel ei tohi olla 

suuremaid vahesid kui 2 mm.  

100 x 100 x 100 mm graniitkivipindadel laduda kivid võrdse vahega maatriksina, kõigi ridade suund 

äärekiviga 45 kraadise nurga all41. Kivide ebaühtlusest tulenev laiuse kõikumine mõlemas suunas 

kompenseerida vuugi laiusega. Vuugi laius ei tohi ületada 1 cm. 

Mistahes teekattesse või ka murupinda jäävate kaevude kaante ümbrus viimistleda 100 x 100 x 100 

mm graniitkivist kivireaga (vt skeem 15). 

 

Skeem 15. Kaevukaante paigaldamine teekattesse ja murupinda. 

                                                           
41

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

(muru) 
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Tööde teostusel lähtuda teetööde tehnilistest kirjeldustest (Tehnilised Töökirjeldused) 

(http://www.eesti.ee/portaal/this.index), Teehoiu Tehnoloogianõuetele (RTL, 26.05.2004, 65, 1088), 

Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41 (MA peadirektori 29.12.2006. a 

käskkirjaga nr 264). 

Puude juurte piirkonnas teha kaeved käsitsi. Juhul, kui teeküna kaevamisel satutakse juurtele, mille 

diameeter on suurem kui 6 cm, säilitada juur, ümbritseda filterkangaga ning täita juure ümbrus 

käsitsi, tihendades juure ümbruse ettevaatlikult kummaltki poolt juurt. 

Juhul, kui kaevetöödel satutakse esemetele, millel võib olla arheoloogiline väärtus, peatada tööd ja 

kutsuda kohale muinsuskaitse inspektor. 

  

8.4 Kaevetööde korraldamine, ladustamine 

Kaevamistöid võib alustada ainult vastavate lubade olemasolul, kaevetööde tsoonid kooskõlastada 

töödele eelnevalt omaniku ja naaberkruntide omanikega, kelle kruntidele sissesõitu vm kaevetööd 

võivad mõjutada. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest nõuetest. Side- ja elektrikaablite kaitsetsoonis (2m) ning puude juurestiku 

kaitsetsoonis (ca 8 m raadiuses puu tüvest) teha kaevetööd käsitsi. Ehitaja peab tagama, et 

siderajatised jääksid nõuetekohasele sügavusele. Siderajatistel töötamine raske tehnikaga on 

keelatud.  

Pargis kavandatavad kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega enne tööde alustamist. Enne 

kaevetööde alustamist kutsuda kohale AS Eesti Telekom ning Elektrievi esindajad ning täpsustada 

side- ja elektri maakaablite asukohad ja sügavus. Vajadusel kutsuda kohale AS Eesti Telekom esindaja 

olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ja trasside asukohtade 

markeerimiseks looduses.  

Ehituskaevik tuleb piirata vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 

kN/m. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud vaid ehitustehnika läbipääsuks ning 

ehitustööliste liikumiseks, tagades kõrvaliste isikute ohutuse. Aia eemaldamine on lubatud vaid peale 

ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani. 

Kaeve- jt mullatööde ajaks näha ette tähistatud tehnorajad tehnika liikumiseks pargialal. Tehnorajad 

peavad olema võimalikult väljas puude võrade alt ja juurte levikualast. Ohtlikku tsooni jäävad puude 

tüved ja juured kaitsta mehaaniliste vigastuste eest, sõidukite liikumist takistavad oksad tuleb 

rebendite vältimiseks eemaldada. Okste eemaldamise võib teha kehtiva arboristi kutsetunnistusega 

spetsialist.  

Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud ise enne tööde algust leidma ja looduses 

piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu ja katte, samuti vajadusel sõlmima kasutamiseks 

kokkulepped naaberkruntide omanikega. Laod, tehnorajad, tööpiirkonnad jm tuleb tähistada selgelt 

arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid vm). Ehitusmaterjale, ehitusprahti sh täite- ja 

kasvupinnast ei tohi ladustada puude juurte levikualas. Enne ehitustööde algust on ehitaja 

http://www.eesti.ee/portaal/this.index
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kohustatud kooskõlastama tehnoradade ja puude kaitsmise plaani ning ladustatava materjali 

hoidmise koha pargi omanikuga ja järelvalvega ning vajadusel ka kohaliku omavalitsuse, 

Keskkonnaameti ja  Maanteeametiga. 

Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse 

tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on 

tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama 

sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele. 

9 Pargi hooldusplaan 
9.1 Hooldusalad, hooldustööde mahud 

Hooldatav ala on jaotatud 23 erinevaks piirkonnaks (joonis 29). Hooldusalade piirid lähtuvad osaliselt  

Neeruti pargi ja allee hoolduskavas antud hooldusalade piiridest, mida on muudetud vastavalt 

rekonstrueeritavate teede ja rajatiste asukohtadele. Hooldatavad pinnad on täpsustatud lähtuvalt 

teekattega aladest.  

Hooldusalad on jaotatud 5 klassi lähtuvalt hooldusintensiivsusest. Hooldusintensiivsus on Neeruti 

pargi diferentseeritud peamiselt muruhoolduse intensiivsuse baasil. Teede, väikevormide ning 

prügikäitluse intensiivsus on kõikides hooldusklassides sama. 

Tabelis 5 on antud hooldusala hooldusklass, hooldusala suurus ning vajadusel märkused 

hooldustööde täpsustamiseks. Samuti on tabelis antud hooldusala tüüpi, tööde spetsiifikat kirjeldav 

kood (m - muru/aasa hooldus; ü - üksikpuude hooldus; p - puistu hooldus; e - erihooldus vastavalt ala 

spetsiifikale).  

Hooldusklassidele vastavate tööde kirjeldused on esitatud ptk 8.2. Tabelis 6 on antud hooldust 

vajavate vanade puude mahud, tabelis 7 hooldust vajavate teede mahud. Hooldust vajava 

projekteeritud taimmaterjali mahud vt ptk 4.3.7.. 

 

Tabel 5. Hooldusalad, hooldusalade niidupindade mahud 

Hool-
dusala nr. 

Hooldus-
klass 

Pindala 
(m²) 

Hooldusala 
tüüp /töö 
spetsiifika 

Märkused 

1 III 27752 me 
Tarbeaed, sellest 14300 m² viljapuude alune hooldus ja 8712 m² 
põllualade hooldus. 

2 II 3272 mü 
 

3 III 689 mü Allee hooldus. 

4 II 155 mü Allee hooldus. 

5 II 62 müe Allee, heki hooldus. 

6 II 67 müe Heki hooldus. 

7 I 663 me Heki hooldus. 

8 I 3011 mü 
 

9 II 2021 mü 
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Hool-
dusala nr. 

Hooldus-
klass 

Pindala 
(m²) 

Hooldusala 
tüüp /töö 
spetsiifika 

Märkused 

10 I 633 mü 
 

11 III 215 m 
 

12 III 1817 müp 
 

13 I 5454 mü 
 

14 II 3637 mü 
 

15 IV 1010 p Võsa raie iga 2 aasta järel. 

16 IV 937 m 
 

17 III 379 m 
 

18 II 1263 mü 
 

19 V 20760 e Võsa raie iga 2 aasta järel. 

20 V 849 üe 
 

21 V 442 e 
 

22 V 861 mü Allee hooldus. 

23 III 479 mü Allee hooldus. 

 

Tabel 6. Hooldust vajavad puittaimed 

Nr Nimetus M/Ü Hulk 

1 Olemasolevad üksikpuud ja suured üksikpõõsad tk 381 

2 Põõsamassiivid m² 354 

3 Looduslik puistu, noorendik (hooldusalad 15; 18) m² 21131 

4 Projekteeritud haljastuse mahud vt ptk 4.3.7.   

 

Tabel 7. Hooldatavate teede mahud 

Nr Nimetus M/Ü Hulk 

1 Graniitsõelmekattega teed m²  

2 Munakivikattega teed m²  

3 Munakivist vuugimurukattega teed m²  

4 Graniitkivikattega teed m²  

5 Betoonkivikattega teed m²  

6 Kruusakattega teed   

7 Sisseniidetavad teed – sisalduvad tarbeaia muruhooldustööde mahus 

 
 

9.2 Pargi hooldustööd 

9.2.1 Haljastuse hooldusintensiivsus, I klass 

Muru 

Nõuded muru hoolduseks: 

▪ katvus vähemalt 95 %, kõrreliste enamusega (va tagaväljakul kasvavate suurte puude all, kus võib 

vähesest valgusest tingituna esineda rohttaimestikuta laike; 
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▪ niitmiskõrgus 5 - 8 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm; 

▪ esimene niide teha kevadel, kui kõrreliste kõrgus on vähemalt 8 cm ja kevadlilled (siniliiliad, 

ülased jms) on õitsenud; 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt 3 korda kuus; 

▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 

▪ olemasolevate teede servamine vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt kord kuus 

vegetatsiooniperioodil; 

▪ teedele ja tiikidesse sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist;  

▪ umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine; 

▪ murule langenud lehed tuleb riisuda ja eemaldada sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt 

novembris (minimaalselt üks kord) ning teostada kevadine järelpuhastus aprillis; 

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

Puud 

Nõuded üksikpuude hoolduseks: 

▪ võrade kujundus- ja hoolduslõikuse vajaduse määramiseks tuleb teostada puude ülevaatus 

vähemalt üks kord aastas, vajaduse ilmnemisel teostada probleemsete puude võrahooldus; 

lõikusaeg vastavalt liigile; 

▪ topiaarlõikus (sh hekkide ja vormpuude lõikus (eeskätt hooldusalad 5, 8, 9) 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 (probleemi likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja 

piirata juurdepääs); 

▪ tormimurd likvideeritakse jooksvalt kuni nädala jooksul peale probleemi ilmnemist (probleemi 

likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs); 

▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada ainult vajadusel vastavalt konkreetsele 

kahjustajale; 

▪ istutatud puid kastekase iganädalaselt 3 aasta jooksul peale istutamist, kastmisnorm puu kohta 

50 l, edasi vastavalt vajadusele; 

▪ istutatud kuivanud isendid asendatakse jooksvalt. 

Põõsad, põõsagrupid 

Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 

▪ 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; 

▪ põõsagruppide ja massiivide täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada 

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

asendatakse kuivanud isendid jooksvalt 3 aasta jooksul peale istutamist, edasi kord aastas 

kevadel; 

▪ 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); 

▪ istutatud põõsaid kastekase iganädalaselt 3 aasta jooksul peale istutamist, edasi vastavalt 

vajadusele. 

 

Pargiroosid, peenraroosid, pinnakatteroosid 

Nõuded pargirooside hoolduseks: 

▪ närbunud õied tuleb jooksvalt eemaldada; 

▪ hooldus- ja kujunduslõikus teostada vastavalt sordile/tüübile; 

▪ 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, vajadusel jooksvalt hooaja jooksul; 

▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrjet tuleb teostada vajadusel; 

▪ tagasilõikamine teostada sügisel vastavalt ilmastikule; 

▪ talvekate paigaldada sügisel vastavalt ilmastikule. 

 
Ümarpeenrad, suvikupeenrad, konteinerhaljastus 

Nõuded ümarpeenarde hoolduseks: 

▪ närbunud õied tuleb eemaldada jooksvalt; 

▪ peenrapinna või istutusala kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada vajaduse korral, kuid 

mitte vähem kui kaks korda kuus; 

▪ kui peenras vm on ette nähtud suvelillede vahetamine vegetatsiooniperioodi jooksul on soovitav 

taimed asendada hiljemalt siis, kui 2/3 eelmise istutuse taimedest on õitsemise lõpetanud; 

▪ peenarde või istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini 

kui kaks korda kuus; 

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

kord 10 päeva jooksul; konteinertaimi ja lillevaase kastetakse iga päev; 

▪ vaase ja postamente ja konteinereid tuleb pesta tolmust ja pinnale sattunud mullapritsmetest 

kord 2 korda kuus vegetatsiooniperioodil;    

▪ väetamine teostada lillepeenardel kord nädalas (sõltuvalt kasutatavast väetisest), 

konteinerhaljastuses kasutada väetisepulki või väetada kastmisveega, tihedus sõltuvalt 

kasutatavast väetisest; 
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▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada jooksvalt vastavalt vajadusele (mitte kasutada 

kaitsealuseid liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad 

olla ohtlikud kaitsealustele liikidele); 

▪ kasvupinnase ettevalmistus järgmiseks kasvuperioodiks teostada hiljemalt novembris; 

▪ taimekastide (lillevaaside) toimetamine talvelattu, katmine või dekoreerimine talveks teostada 

hiljemalt novembris. 

Lilleaed, püsikupeenrad 

▪ talvekate ja päikesevari (kui paigaldatakse) eemaldada pinnase sulamisel; 

▪ närbunud õied ja kuivavad taimeosad tuleb eemaldada jooksvalt; 

▪ peenraäärte servamine, peenrapinna või istutusala kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada 

vajaduse korral, kuid mitte vähem kui kaks korda kuus; 

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

kord 10 päeva jooksul;  

▪ väetamine teostada vajadusel, vastavalt mulla viljakusanalüüsile, soovitavalt kord 

vegetatsiooniperioodil, väetamisel arvestada erinevate taimegruppide vajadusi ja vastupidavust; 

▪ 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); 

▪ täiendusistutused teha kevadel või vajadusel jooksvalt hooaja jooksul; 

▪ sügisene peenra ettevalmistus taimede talvitamiseks hiljemalt oktoobri III dekaad; 

▪ talvekate paigaldada vastavalt ilmastikule, kuid hiljemalt novembris. 

 

9.2.2 Haljastuse hooldusintensiivsus, II klass 

Muru 

Nõuded muru hoolduseks: 

▪ katvus vähemalt 75%, kõrreliste enamusega, puude võrade all võib esineda rohttaimestikuta 

laike; 

▪ niitmiskõrgus 5 - 15 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm; 

▪ esimene niide teha kevadel, kui kõrreliste kõrgus on 10-15 cm ja kevadlilled (siniliiliad, ülased 

jms) on õitsenud; 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt 2 korda kuus; 

▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 

▪ olemasolevate teede servamine vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt kord 

vegetatsiooniperioodil; 

▪ teedele ja tiikidesse sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist;  

▪ umbrohutõrjet ei ole vajalik teha; 

▪ murule langenud lehed tuleb riisuda ja eemaldada sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt 

novembris (minimaalselt üks kord) ning teostada kevadine järelpuhastus aprillis; 

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

 

Puud, põõsad, põõsagrupid, roosid, suve- ja püsililled, konteinerhaljastus 
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Hooldus tehakse vastavalt I hooldusklassi nõuetele. 

 

9.2.3 Haljastuse hooldusintensiivsus, III klass 

Muru, aasad 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks: 

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

pigem rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus; 

▪ loodusliku puistuga piirnevate alade ja suurte puudegruppidega piirnevate alade looduslikke 

rohttaimi on soovitav säilitada puistu servades piiritletud massiividena nö üleminekualadena 

niidetavalt alalt puistule (riba laius 2-3 m); 

▪ kõrgus üldjuhul 15 - 25 cm, vastavalt hooajale, kevadlillede õitsemise perioodil niita õitsemise 

lõppedes, esimene niide soovitavalt mai I dekaad;  

▪ minimaalne niite kõrgus 10 cm; 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 1 kord kuus; 

▪ niitmisjääke ei eemaldada; 

▪ murule langenud lehed tuleb riisuda ja eemaldada üks kord sügisel. 

 

Puud, põõsad, põõsagrupid, roosid, suve- ja püsililled, konteinerhaljastus 

Hooldus tehakse vastavalt I hooldusklassi nõuetele, kuid lubatavad on suuremad hooldusintervallid. 

 

 

9.2.4 Haljastuse hooldusintensiivsus, IV klass 

Muru, aasad 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks: 

▪ hoolduse eesmärk on säilitada rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus; 

▪ loodusliku puistuga piirnevate alade ja suurte puudegruppidega piirnevate alade looduslikke 

rohttaimi on soovitav säilitada puistu servades piiritletud massiividena nö üleminekualadena 

niidetavalt alalt puistule (riba laius 2-3 m); 

▪ kõrgus üldjuhul 15 - 45 cm, minimaalne niite kõrgus 10 cm; 

▪ esimese niite aeg vastavalt ilmastikule peale enamuse aasataimede õitsemise lõppu (juuni III 

dekaad - juuli I dekaad); 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 2 korda vegetatsiooniperioodil; esimene 

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

dekaad; 

▪ niitmisjäägid võib purustada, purustatud niitmisjääke ei pea eemaldama; 

▪ murule langenud lehti ei koristata, lehed puhutakse teede servadest kuni 5 m ulatuses eemale 

ning kõdunemata lehed purustatakse järgneva hooaja esimesel niitel. 

Puud, puudegrupid, põõsad 
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Hooldus teostatakse vastavalt III hooldusklassi nõuetele, võrade hoolduslõikus teha üksikpuudel kord 

kahe aasta jooksul, puistus teede ääres (kuni 10 m kaugusel tee servast kummalgi pool teed ja puistu 

pargipoolselt piirilt) kord kahe aasta jooksul, va kasutajatele ohtlikud oksad, mis tuleb eemaldada 

jooksvalt esimesel võimalusel, kui mitte harvem kui kord aastas. 

 

9.2.5 Haljastuse hooldusintensiivsus, V klass 

Kaldataimestik, alustaimestik 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks: 

▪ ei niideta; 

▪ eemaldatakse praht, mahalangenud suured oksad, lamapuit; 

▪ lehti ei koristata. 

 

Puud, puudegrupid, põõsad 

Puistu hooldamisel on eesmärgiks säilitada massiivide ja gruppide looduseilmelisus. Saareosa 

hoolduspõhimõtted vaadata ümber saareosa rekonstrueerimisel. Hooldamisel arvestada 

alljärgnevaga: 

▪ võrade hoolduslõikus teha teede ääres kord viie aasta jooksul (kuni 10 m kaugusel tee servast 

kummalgi pool teed äärest ja puistu pargipoolselt piirilt) va kasutajatele ohtlikud oksad, mis tuleb 

eemaldada jooksvalt esimesel võimalusel; 

▪ eemaldada tormimurd teede äärest ja puistu pargipoolselt piirilt (kuni 10 m kaugusel tee servast 

kummalgi pool teed), mitte harvem kui kord aastas; 

▪ eemaldada rippes vm ohtlikud puud, jooksvalt, kuid mitte harvem kui kord aastas (probleemi 

likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs). 

 

9.2.6 Tarbeaed 

Tarbeaia hooldusel hooldatakse muru hooldusel III hooldusklassi nõuete kohaselt kirsiaias ja 

viinamarjaaias, samuti aladel, mida ei kasutata muruteedena. Muruteid niidetakse I klassi nõuetele 

vastavalt. Viljapuude, aedviljade jm spetsiifilise taimestiku hooldus ning agrotehnika töötada välja 

koos aednikuga vastavalt konkreetsetele kultuuridele. 

 

9.2.7 Teed, väikevormid, prügi 

Pargiteed 

Nõuded pargiteede hoolduseks: 

▪ teed pühitakse suveperioodil vastavalt vajadusele, pargialal kuid mitte harvemini, kui 1 kord 

nädalas, sisseniidetavaid teid ei pühita; 

▪ graniitsõelmekattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 2 korda lumeta perioodil, üks 

kord kevadel, teine kord peale lehtede riisumist; 
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▪ teed servatakse (puhastatakse tee ääristus rohttaimedest ja pinnasest välja) tihedusega, mis 

tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte harvem, kui 2 korda kuus 

graniitsõelmekattega/kruusakattega teedel  vegetatsiooniperioodil; 

▪ umbrohutõrje graniitsõelmekattega teedel teha vastavalt vajadusele rohimisega või 

gaasipõletiga, umbrohutõrjeks kasutatavate mürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine on 

täiesti keelatud;  

▪ graniitkivikattega ja munakivikattega pindade vuugid puhastatakse umbrohust jooksvalt, 

vastavalt vajadusele gaasipõletiga, umbrohutõrjeks kasutatavate mürkide (nn 

taimekaitsevahendid) kasutamine on täiesti keelatud; munakivikattega teepindade 

umbrohtumine ja sammaldumine on 20-30% ulatuses lubatav, umbrohi eemaldada niitmisega; 

▪ graniitsõelmekattega teedel, graniitkivikattega teedel, munakivikattega teedel ja kruusakattega 

teedel tuleb teekattel sattunud niitmisjäägid eemaldada koheselt peale niitmise lõppu; 

▪ munakivist vuugimuru kattega teepindu niidetakse II hooldusklassi nõudeid järgides; 

▪ sisseniidetavaid teepindu niidetakse I hooldusklassi nõudeid järgides; 

▪ graniitsõelmeteedele tekkinud augud täidetakse ja rullitakse vastavalt vajadusele, kuid mitte 

vähem, kui kaks korda lumeta perioodil (teha samal ajal tee profileerimisega); 

▪ sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist nädala 

jooksul; 

▪ munakivi- graniitkivi ja betoonkivipindadega teed remonditakse jooksvalt vastavalt vajadusele; 

▪ lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele, peahoone ümber hooldusaladel 

nr 6-8, 13, 14 mitte harvem, kui kord nädalas; 

▪ munakivi-, graniitkivi- ja betoonkivikattega alade vuugitäited kontrollitakse kaks korda aastas ja 

vajadusel täidetakse tagasi katendikonstruktsioonis ette nähtud seguga. 

 

Arhitektuursed väikevormid 

Nõuded arhitektuursete väikevormide hoolduseks: 

▪ pargimööbli purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

kõrvaldatakse jooksvalt koheselt probleemi ilmnemisel; juhul, kui kohene jooksev remont ei ole 

võimalik, suletakse defektne ese kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni; 

▪ pargimööblit (sh piirdeaedu) hooldatakse (vahatamine, värvimine, õlitamine) vajadusel korraliselt 

üks kord aastas kevadel; lumevabal ajal tekkinud värvikahjustused (graffiti, vandalism jms) 

likvideeritakse kuu aja jooksul peale ilmnemist; pindade hooldamisel tuleb järgida tootja või 

ehitaja poolt etteantud juhiseid ning hooldusvahendeid; 

▪ piirdeaia postide jm postide ja tarindite osade ümbrustes, mis paiknevad murupindades hoitakse 

rohukate võimalikult madal, vältida trimmerdamist ja seeläbi konstruktsioonide pindade 

kahjustamist; kahjustuse kontrollida kord kuus ning vajadusel remontida jooksvalt kahjustuste 

süvenemise vältimiseks (eeskätt korrosiooni teke metallpindadel); 

▪ hooldusaladel nr 2 ja 6-14 pestakse suvehooajal (mai-september) pingid vastavalt vajadusele, 

kuid vähemalt kord kuus; 

▪ purunenud valgustid, suunaviidad, infotahvlid jms vahetatakse välja või remonditakse esimesel 

võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu peale probleem ilmnemist; 
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▪ dekoratiivsete väikevormide (skulptuurid, vaasid jne) seisukorda kontrollitakse vähemalt 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 nädal peale probleem ilmnemist; kui 

jooksev remont selle aja jooksul ei ole võimalik, suletakse või teisaldatakse defektne ese 

kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni; kui ilmnenud viga on ohtlik kasutajale, suletakse või 

teisaldatakse väikevorm kasutamiseks koheselt kuni vea kõrvaldamiseni. 

Prügi, kompost 

Prügi koristamise tihedus: 

▪ prügi koristatakse hooldusaladel nr 1-14, 17 toimub igapäevaselt, hooldusaladel 15, 20 

minimaalselt 2 korda kuus, alal 18 üks kord aastas; 

▪ prügiurnid tühjendatakse vähemalt kord nädalas; 

▪ lehti, oksi jm taimseid jäätmeid on lubatud ladustada pikema aja jooksul komposteerimisplatsil; 

tormimurd, suured oksad, tüved jms suuremad raiejäägid eemaldatakse pargist ja veetakse ära 

koheselt või ladustatakse pargi territooriumilt väljas allatuule, vanade puudega pargiosast 

vähemalt 300 m; 

▪ komposteerunud materjal veetakse kompostiplatsilt  ära (kasutatakse ära konteinerite ja 

peenarde hooldamisel) 1 kord aastas. 

 

9.3 Hooldusalad väljaspool parki 

Pargiruumi terviklikkuse hoidmisest tulenevalt on määratletud hooldusalad 1, 3, 4, 22, 23 osaliselt või 

tervenisti väljapoole kruntide Buxhöwdeni (27305:003:1771) ja Buxhöwdeni (27305:003:1772) piire. 

Nendel aladel on hooldus vajalik olemasoleva alleeruumi ning projekteeritud alleeruumi hoolduseks. 

Hooldus tuleb neil aladel tagada koostöös naaberkinnistuste omanikega. 

 

9.4 Piirangud hooldustehnikale 

Prügikoristus ja lehtede äravedu pargis võib toimuda pargiteedel kuni 1,5 m laiuse ja kuni 1,5 t 

täismassiga sõidukiga. Murualadel võib liikuda külmumata pinnasega vaid murutraktori või sellega 

samas kaalus (300...700 kg) olevate hooldusmasinatega. Suurema massiga hooldusmasinatega võib 

pargialal liikuda erandkorral külmunud pinnasega või avariitööde tegemisel kuival perioodil. 

Murualade hooldustöid võib alustada siis, kui maapind on kevadel sulanud ja tahenenud sedavõrd, et 

hooldustehnika ei vaju enam pinnasesse. Sama kehtib sajuperioodi järgsete hooldustööde kohta. 

Pargi raiete ning koristustööde tegemiseks ei tohi kasutada suuri masinaid. Raied ja väljavedu peab 

toimuma siis kui maapind on külmunud. Puistu võrahooldustööd, milleks tuleb kasutada tõstukit ja 

vajadusel raskemat väljaveotehnikat tuleb teostada külmunud maapinnaga. Avariitööde (tuulemurru 

likvideerimine jms) teostada tehnikaga, mis vähim lõhub pargitaimestikku. Tehnika vältimatul 

liikumisel tekkinud pinnase- ja puistu kahjustused tuleb likvideerida esimesel võimalusel. 
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Lisad 

 

Lisa 1. OÜ Viru Haljastus dendroloogilise hinnangu joonised 

Lisa 2. Neeruti mõisa allee rekonstrueerimise eelprojekti asendiplaan (Artes Terrae OÜ, töö nr 1514-

1KP3). 
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Joonised 

 

1. Geodeetiline alusplaan       

2. Lammutatavad - restaureeritavad objektid       

3. Raieteplaan         

4. Koondplaan 1         

5. Koondplaan 2         

6. Saar. Eskiis        

7. Teede plaan 1  

8. Teede plaan 2        

9. Vertikaalplaneerimine       

10. Vertikaalplaneerimine. Allee osa      

11. Piirdeaedade skeem        

12. Teede ristlõiked 1        

13. Teede ristlõiked 2       

14. Lilleaed       

15. Ümarpeenrad         

16. Tugimüür aidahoone juures       

17. Pargisild         

18. Truupide otsakud        

19. Rotund        

20. Paviljon-Lehtla         

21. Tarbeaia paviljon       

22. Tiigiplatvorm        

23. Metallpiirded ja -väravad        

24. Puitpiirded ja -väravad        

25. Tõkkepost / postament / vaas   

26. Infotahvel            

27. Prügikonteinerite nurk, komposteerimisplatsi piire    

28. Valgustuse kontseptsioon       

29. Hooldustööde plaan 

 


