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RAIKKÜLA MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA 

1 Sissejuhatus 

1.1 Hoolduskava koostamise alus 

Hoolduskava on koostatud MTÜ Raikküla Mõis tellimusel Raplamaal, Raikküla vallas asuva Raikküla 

mõisa pargi hoolduse korraldamiseks. Hoolduskava koostamisel on lähtutud osaliselt "Parkide 

hoolduskava koostamise juhendist". Hoolduskava koostamisel on kasutatud järgmisi alusmaterjale: 

 Muinsuskaitse eritingimused (koostaja Karmel Jõesoo1, 2015.a; käsikiri, MKA-s 

kooskõlastamata); 

 Raikküla mõisapargi dendroloogiline hinnang (koostaja Olev Abner)2; 

 Geodeetiline alusplaan (koostaja OÜ Sirkel & Mall Geodeesia 2015)3; 

 Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang (koostaja Sulev Nurme)4. 

 

Kuna Raikküla mõisa pargile ja alleele on koostatud eelnevalt muinsuskaitse eritingimused ja 

esiväljaku olukorda käsitlev eksperthinnang, milles on antud põhjalik ülevaade pargi ajaloost, siis 

hoolduskavas antakse mälestise ajaloost eelmainitud allikatel põhinev lühiülevaade. Hoolduskava on 

korrigeeritud vastavalt Muinsuskaitseameti ettepanekutele (Raplamaa vaneminspektori Mikk Mutso 

e-kiri 5. jaanuar 2016; vt lisa 3). 

 

Käesolev hoolduskava on koostatud perioodiks 10 aastat. Hoolduskava koostamise ja rakendamise 

põhieesmärgiks on tagada pargi kui mälestise muinsuskaitseliste väärtuste säilimine.  

1.2 Asukoht, suurus, haldaja 

Raikküla mõisa park (skeem 1) paikneb Raikkülas, Raikküla vallas, Raplamaal. Hoolduskavaga 

käsitletav ala on toodud skeemil 2 ning paikneb järgnevatel kinnistutel: 

 Raikküla mõis (65402:001:0210); 

 Valitsejamaja (65402:001:0235); 

 Raikküla mõisatall (65402:001:0218); 

 Raikküla mõisapark (65402:001:0115). 

 

Pargiga vahetult seotud katastriüksused on: 

 Raikküla kool  (65402:001:0076); 

 Puukuuri (65401:001:0208); 

 Sireli (65402:001:0025). 

 

Hoolduskava ala suurus on 4,4 ha. 

                                                           

1 Jõesoo, K. Raikküla mõisa park ja allee (reg.nr. 15300) muinsuskaitse eritingimused. Käsikiri. Tallinn, 2015 
2 Abner,O. Raikküla pargi puistu hinnang. Käsikiri. Tallinn 2006  
3 Sirkel & Mall Geodeesia OÜ. Raikküla mõis. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. M 1:500. Tallinn 2015 
4 Artes Terrae OÜ. Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang. Töö nr: 48MT14. Tartu, 2014 
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Skeem 1. Asukohaskeem (all ikas: Maa-ameti kaardirakendus X -GIS) 

 

 
Skeem 2. Hoolduskava ala piir  (all ikas: geoalus

5
 ja Maa-ameti ortofoto) 

 

                                                           

5 Sirkel & Mall Geodeesia OÜ. Raikküla mõis. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. M 1:500. Tallinn 2015 
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Parki haldab MTÜ Raikküla Mõis, kontaktisik: Ivo Lambing (telefon: 56244382; e-post: 

ivonks@gmail.com).   

1.3 Kaitsestaatus 

Raikküla mõisa park ja allee on muinsuskaitse all ehitismälestisena, reg nr 15300 

("Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi 

määramine" Kultuuriministri 24. augusti 2005. a käskkiri nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423) Kuupäev: 

24.08.2005)6.  

 
Skeem 3.  Raikküla mõisasüdame kinnismälestise kaitseala ja muinsuskaitsealused objektid 

(kultuurimälestised). Kinnismälestise kaitsevöönd tähistatud helesinise viirutusega, 

kultuurimälestise ala tähistatud tumesinise viir utusega. (al l ikas:  Maa-ameti kaardiserver X-GIS)  

Raikküla mõisa pargiga on seotud järgnevad ehitismälestised (reg nr / nimi; vt skeem 3): 

 15299 Raikküla mõisa peahoone; 

 15301 Raikküla mõisa valitsejamaja; 

 15302 Raikküla mõisa ait-kuivati; 

 15303 Raikküla mõisa tall; 

 15304 Raikküla mõisa küün-tõllakuur; 

 15305 Raikküla mõisa jääkelder; 

 15306 Raikküla mõisa sepikoda; 

 

Hoolduskava alaga ei ole vahetult seotud (reg nr / nimi; vt skeem 3): 

 15303 Raikküla mõisa tall; 

 15304 Raikküla mõisa küün-tõllakuur; 

 15305 Raikküla mõisa jääkelder; 

 15306 Raikküla mõisa sepikoda. 

Mälestistele on määrusega kinnitatud kaitsevöönd (skeem 3). 

                                                           

6 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15300 (vaadatud 15.11.2015) 
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1.4 Hoolduskava koostamisel kasutatud allikmaterjalid 

Kirjalikud allikad 

1. Abner, O. 2006. Raikküla pargi puistu hinnang. Käsikiri. Tallinn 2006 
2. Eesti pargid II. Muinsuskaitseamet/Keskkonnaministeerium. Varrak. Tallinn  
3. Maiste, J. 1996. Eesti mõisad. Kunst. Tallinn 
4. Männisalu, M. 1972. Raikküla mõisahoone. Ajalooline õiend. ENSV MN REK Vabariiklik 

Restaureerimisvalitsus. MKA arhiiv P-1411 
5. Nurme, S. 2014. Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang. Töö nr: 48MT14. 

Tartu 
6. Praust, V. Raikküla mõis. http://www.mois.ee/harju/raikkyla.shtml 
7. Sakk, I. 2002. Eesti mõisad. Reisijuht. Sakk&Sakk. Tallinn 
8. Sirkel & Mall Geodeesia OÜ. 2015. Raikküla mõis. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. M 1:500. 

Tallinn 
9. Stomma, T. 2009. Ekspertarvamus. Dagopen OÜ Projektbüroo 
10. Jõesoo, K. 2015. Raikküla mõisa park ja allee (reg.nr. 15300) muinsuskaitse eritingimused. 

Käsikiri. Tallinn 
11. Kultuurimälestiste register. 15300. Raikküla mõisa park ja allee. 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15300 
12. Raikküla mõisahoone ja park. Arhitektuurimälestise pass. MKA Arhiiv 

http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5504 
13. Raikküla mõis. Ajalooline õiend. MKA Arhiiv 

http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1923 
14. Kaks Fanaatikut taastavad salapärast Raikküla mõisa. 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/raplamaa/raikkula/elu/fotod-kaks-fanaatikut-taastavad-
salaparast-raikkula-moisa.d?id=66410438 

 
Plaanid ja ajaloolised fotod: 

1. EAA 3724.4.259 Raikküla mõisasüda 1878. a. (Karte von einem Theile der Hofslaendereien 
des Privaten Gutes Rayküll); Eesti Ajalooarhiiv 

2. Veljo Ranniku fotokogu, MKA Arhiiv 
http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=3176  

3. Maa-ameti kaardiserver  http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis  
4. http://entsyklopeedia.ee/galerii/rapla_kihelkond  
5. Jaan Vali fotokogu http://opetaja.edu.ee/harjumaa_moisad/nim_html/n_raikkyla_01.html  
6. Ivo Lambingu erakogu (sh https://www.facebook.com/RaikkulaMois/photos/) 
7. Ilse Rahkema erakogu  

2 Ajalooline lühiülevaade 

Raikküla mõisa (saksa k Rayküll) põhjalik ajalooline ülevaade on antud muinsuskaitse eritingimustes7 

ning lühem ajalooline taust Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnangus8. Alljärgnev 

lühikokkuvõte põhineb eelpoolviidatud materjalil. 

Esimesed teated mõisast pärinevad 1469. aastast. Esmaomanikuna mainitakse  Jürgen von 

Vietinghofi, edasi on kuulunud mõis Fürtsenbergide, Fersenite, Bistramite, Holstein-Gottorpide ja 

Staalide perekondadele. XIX sajandi II poolel kuulus mõis Keyserlingidele. Mõisa viimseks omanikuks 

oli Hermann Keyserling. Alates 1925. aastast on Raikküla peahoones asunud lastekodu ning hiljem 

                                                           

7 Jõesoo, K. Raikküla mõisa park ja allee muinsuskaitse eritingimused. Tallinn. 2015 
8 Artes Terrae OÜ. Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang. Töö nr: 48MT14. Tartu, 2014. 
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eriinternaatkool.  1960. aastal toimus peahoones põleng. 1965. aastal valmis peahoone kõrvale uus 

koolihoone. 1980ndatel üritati peahoonet osaliselt restaureerida, kuid paraku ebaõnnestunult. 20. 

sajandi lõpuks oli hoone varemetes. Mõisasüda müüdi 1999.a. Jõesoode perekonnale, kelle valduses 

on hooned tänini.  

Algne barokne peahoone ehitati 18. sajandi viimastel kümnenditel, arvatavasti samast ajast pärineb 

ka algne pargiosa, mille põhimaht on seotud (ja orienteeritud) keskteljeliselt peahoonega. Peahoone 

ehitati ümber 1820. a tollasele perioodile omaselt klassitsistlikus stiilis peale 1817. a põlengut. 

Raikküla mõisahoone arhitektiks arvatakse olevat rahvusvaheliselt tunnustatud Carl Ludwig Engel. 

Peahoone on esinduslik, selle esifassaadi ilmestab sammasportikus 6 tüseda joonia sambaga. 

Fassaadi keskteljel on asunud paraadsissekäik ja selle kohal rõdu, mille uks oli lahendatud 19. sajandi 

esikümnenditele iseloomulikult veneetsia akna laadis. Tagafassaadi keskteljel asub imposantne 

terrass. Peahoonega sümmeetriliselt ehitati ilmset ümber osaliselt varasemad puit- ja kivihooned u 

1820ndatel samuti klassitsistlike joontega kõrvalhooned. Arvatavalt rajati nende suuremahuliste 

ümberehituste käigus ka park ning see oli nii hoone ees kui ka taga korrapärase kujundusega – 

auhoovina lahendatud esiväljak säilitas oma barokse sümmeetrilise ning esindusliku kavandi 

(skeemid 2 ja 4). Tagaväljaku algne regulaarsus on aimatav sirge tee läbi, mis algab tagatrepilt ning 

suundub keskteljel pargi piirile, avatud tagaväljakuga piirnev pargiosa arvatavasti laiendati ja 

kujundati ümber inglise stiilis. Pargi juurde rajati mõisasüdamest ca 1,5 km eemale jääv parkmets (nn 

Hauamets). 1850ndatel aastatel oli park kujunenud-kujundatud inglise stiili vaimus. Peahoone 

lähedal olid lehtlad. Teadaolevalt üks neist asus jääkeldri kõrval ning oli kujundatud ümmarguse 

kivilaua ja kivist pinkidega. 

Arvatavasti 1870ndate alguses alustati ulatuslikumaid pargi ümberkujundustöid, mida peegeldab ka 

Alexander Keyserlingi kirjavahetus. Sellest selgub, et pargis on olnud roose, rododendroneid, elupuid, 

viirpuid, mitut liiki krookuseid, levkoisid, liiliaid, tulpe, nartsisse, keisrikroone, delfiiniume, daaliaid 

jne. 1881. a rajati esiväljakuga piirneva hoone varemetele väidetavalt Eesti esimene kiviktaimla, mida 

kutsuti Alpenbergiks. Praegu asub sellel kohal  Keyserlingidele pühendatud mälestuskivi. Ilse 

Rahkema väidab, et 1. kiviktaimla asukoht on hoopis mõisapargi lõunapiiril – väike küngas tänini 

alles, asub Kooli kinnistul, väiksel künkal mõisapargi lõunapiiril (vt foto 6). XIX sajandi II poolel (1883. 

a) rajati pargi tagaväljakule lilleaed, mis asus tõenäoliselt terrassi ette jäänud murupindades, asudes 

mõlemal pool keskset vahtraalleed (foto 1). Tagaväljaku sirge tee, mis oli ääristatud ilmselt pügatud 

vahtra alleega, algas tagatrepilt ja suundus keskteljel pargi piirile, rõhutamaks tagaväljaku põldudele 

avanevat vaatesihti (foto 2). Tee kulgeb kuni pargi idaservani, mida piirab mõisasüdant ümbritsev 

poolkaarjas, ca 7 m laiune majandustee. Seal asub kaarjas pärnarida ja osaliselt on säilinud ka antud 

pargiosa ümbritsenud piirdemüür. Paekivist piirdemüüri lahendust analüüsides võib oletada, et tegu 

oli a-ha tüüpi piirdega, mille pargipoolne serv oli pinnasega tõstetud ja vaateliselt pargi poolt 

„nähtamatu“. 
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Foto 1.  Pargi tagaväljaku li l leaed XIX sajandi lõpul (foto: Ivo Lambingi erakogu)  

 

 
Foto 2. Hoone tagant keskteljelt algab vahtraallee kuni pargiosa ümbritseva sisemise paekivimüürini.  

1956.  a (foto: I lse Rahkema erakogu)  

Esiväljaku kavand säilis mahuliselt läbi XIX sajandi (foto 3). Auringi ja auhoovi piiravate kõrvalhoonete 

vahele jäävad istutused on tehtud oletatavasti XIX sajandi II pooles. Raikküla mõisa esiväljakule 
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iseloomulikud elupuude read on istutatud peale Eesti iseseisvumist 1930ndatel, esifassaadi parema 

nurga juures kasvav hall pähklipuu on istutatud Hermann von Keyserlingi ajal (foto 4). 1930-40ndatel 

istutati esiväljaku piirdeks ka hekk, kuid see on tänaseks hävinud (foto 5). Esiväljaku ruumiline 

ülesehitus säilis ka nõukogude ajal. Võsastusid kõrvahoonete ja ringtee vahelised haljasribad. Seoses 

koolimaja ning korruselamu ehitamisega pargialale (peahoonest lõunasse) hävis enamus selle ala 

pargitaimestikust, säilis kaarjalt ümber pargi kulgenud puudega ääristatud tee. Tee on säilinud 

tänaseni. Seoses uute hoonetega kujunes ümber ka pargi lõunaosa teedevõrk. 

 
Foto 3 .  Raikküla mõisa esiväljak XIX sajandi vi imastel kümnenditel (foto: Ivo Lambingi erakogu)  

 
Foto 4. Raikküla mõisa esiväljak 1920 -30ndatel (foto:   

http://entsyklopeedia.ee/galer ii/rapla_kihelkond ) 
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Foto 5.  Raikküla mõisa esiväljak 1963.a (foto: Veljo Ranniku fotokogu)

9
 

 
Foto 6. Kiviktaimla vare 1974.a (foto: Veljo Ranniku) 

 

                                                           

9 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary&action=view&id=3176 (vaadatud 15.11.2015) 
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Esiväljak on orienteeritud peahoone suhtes keskteljeliselt kirde-kagu suunaliselt. Väljaku piiritlevad 

ajalooliselt (vt skeem 4):  peahoone (1), ait-kuivati (2), valitsejamaja (3) ja tõllakuur (4). Esiväljaku 

ringtee (auring) ühendas sissepääsu, valitsejamaja ja ait-kuivati esise ovaalse ringteega. Ringtee ja 

valitsejamaja vahel asus väike plats, mis haljastati arvatavasti 19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul. 

Kõrvalhoonete juurde viisid eraldi teed, mis algselt olid ida poolt auringiga ühendatud, ait-kuivati 

juurest viis eraldi pääs ka mõisasüdant kaarena piiravale teenindusteele. 1920ndatel mõisamaade 

jagamise käigus tehtud märkustest 1878. a plaanile (vt skeem 4) võib oletada, et valitsejamaja ja ait-

kuivati ning ringtee vahele tekkisid haljasribad, mille tulemusel kummagi hoone juurde tekkisid 

ringteest eraldatud juurdepääsud. Auringile sissepääsu juurest viis diagonaalne tee karjakastelli 

juurde. Auringilt viis kaks pääsu peahoone otsafassaadide juurest parki.  

 

Pargi teedevõrk esiväljaku osas oli üldkavatiselt regulaarne, pargi tagaväljakul markeeris regulaarse 

joonega kesktelge, kaarjat pärnarida ning peahoone lähiümbruses ka hoone mahtudest tulenevaid 

sihte, pärnarea ja pargi piiri vahel ning praeguse koolimaja kohal oli pargi teedevõrk XIX sajandile 

omaselt rikkalikult liigendatud ja looklev. Oletatavad lehtlate asukohad on markeeritud teede 

laiendustena pargi kirdeosas ja kaguosas (nooltega näidatud platsid skeemil 4). 

 

 
Skeem 4. Raikküla mõisasüdame plaan (väljavõte 1878.a. mõisasüdame plaanist;  EAA 3724.4.259)  

 

1917.a revolutsioon võttis Hermannilt kogu vara, Hermann v Keyserling lahkus Eestist 1918. a. 1925. 

a asutati peahoonesse lastekodu. 1944. a kasutas peahoonet lühiajaliselt punaarmee. 1958. a 

lastekodu likvideeriti ja mõisa peahoonet hakati kasutama eri-internaatkoolina. Peahoone süüdati 2. 

oktoobril 1960. a. Peale põlengut ehitati peahoone tiibehitisena uus koolihoone, mis valmis 1965. a. 

1 

2 

3 4 
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1980ndatel peahoonet osaliselt restaureeriti, kuid töid ei lõpetatud, mistõttu seisis hoone kuni uute 

omanike valdusse minekuni 1999. a varemeis. Mõisasüda müüdi 1999.a. Jõesoode perekonnale, kelle 

initsiatiivil loodi MTÜ Raikküla Mõis, mille valduses on peahoone kinnistu „Raikküla mõis“ tänini. 

3 Olemasolev olukord. Kaitseväärtus, kaitsevajadus 

Raikküla mõisa pargi kaitserežiim on kirjeldatud peatükis 1.3. Raikküla park on muinsuskaitse all 

piirkonna ajastu tüüpilise pargiarhitektuuri näidisena. Alates 24. augustist 2005 on park koos 

erinevate mõisakompleksi kuuluvate hoonetega ühtse kaitsevööndiga muinsuskaitse all.  

Raikküla mõjuva mõisaansambli esimese ringi 15 hoonest on tänaseni  säilinud 14 (hävinud on 

kasvuhoone). Üksikobjektid seob tervikuks suhteliselt hästi säilinud maastikustruktuur. Samas on 

nõukogude aegsete uusehitiste tõttu, eeskätt peahoone laiendusena ehitatud koolihoone tõttu, 

kaduma on läinud maastikupargi stiilile omane maalilisus ja ruumiline ülesehitus. 

Esiväljaku ringtee on 2015. a seisuga säilinud ja hoomatav täies mahus. Asfaltkate on 

amortiseerunud, seda eriti ringtee põhjaosas (fotod 7 ja 8). Tee laius lõunaosas on 2,5…3 m. Pargi 

esiväljak on hetkeseisus hästi hooldatud. Auringi lõunapoolset haru kasutati kuni 2014. aastani 

koolimaja juurdepääsuteena. Teekatet on remonditud ja uuendatud, mistõttu selle katte seisund on 

mõnevõrra parem ringtee põhjapoolsest harust. 

 

 
 Foto 7.  Esiväljaku amortiseerunud kattega teeosa peahoone ees. Oktoober 2015 (foto: Sulev Nurme)  
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Foto 8.  Esiväljaku auringi amortiseerunud kattega lõunapoolne osa. Oktoober 2015 (foto: Sulev 

Nurme) 

Algselt on esiväljaku auringi ümber olevaid sammasjaid elupuid olnud kokku 12 (kummalgi väljaku 

poolel 6). Tänaseks on säilinud 5 elupuud mõlemal poolel. Võrreldes ringtee harude ääres kasvavate 

elupuude seisundit, võib täheldada, et pidevalt sõidukite liiklemiseks kasutatud lõunapoolse haru 

ääres kasvavad puud on oluliselt halvemas seisus. 

Valitsejamaja esine juurdepääsutee on säilinud ajaloolises koridoris (foto 9), tee serv on hoone 

seinaga paralleelne, laius ca 3,5 m.  Pargiteed, sh peahoone otsafassaadide  juurest parki suunduvad 

jalgteed on hävinenud (asukohad aimatavad). Valitsejamaja ümber asunud teenindustee on 

hävinenud. Ait-kuivati ette viiv tee on seoses karjakastelli osalise hävimisega muutunud ja tee on 

ümber ehitatud mõisasüdant läbivaks teeks (muudetud trajektoori, rajatud kruusakate). Karjakastelli 

poole viinud diagonaalne tee on hävinud, asukoht on reljeefil aimatav. 

Tagaväljaku teedevõrk on hävinud, puuridade järgi on aimatav tagatrepilt kirdesse viiv peahoone 

teljel paiknenud tee ja sellega seotud kaartee (kaarjas pärnarivi). Lisaks on võimalik puude asendi  ja 

piirdeaedade järgi tuletada karjatee asukoht, samuti peahoone kirdenurga juurde kulgenud jalgtee. 
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Foto 9. Valitsejamaja ette vi iv tee . September 2014 (foto:  Sulev Nurme)  

Esiväljaku ajalooline kompositsioon on hästi säilinud ja looduses loetav. 20. sajandil kujunes 

teedevõrk järjest tagasihoidlikumaks võrrelduna pargi rajamise algusaastatega. Vastavalt 

kasutustihedusele ning hetke vajadustele on teedevõrk aastatega tunduvalt lihtsustunud ja oletavalt 

puuduvad või on kinni kasvanud ka kunagised teadlikult loodud vaatepunktid koos vaatekoridoridega 

ning teised romantilist laadi rajatised nagu lehtlad pargiteede hämaruses. Peahoonest lõunasse jääv 

pargiosa on seoses 1960-tel toimunud ehitustegevusega pöördumatult hävinud. 

Parki ümbritseb omapärane (oletatavasti isetekkeline) lehtpuuallee, mille 7 m laiune tee on mõlemalt 

küljelt piiratud kõrge kiviaiaga (välisel küljel maakivi ning sisemisel küljel paekivimüür). Tegemist on 

endise karjateega. Teed piiravad müürid on käesoleval ajal kohati lagunenud, välja vajunud ja rikutud 

kivide vahele kasvanud puude ja põõsaste tõttu. Probleemiks on kiviaedade mattumine pinnasesse, 

mõningate lõikude osas on kiviaia olemasolu seetõttu ainult aimatav. Tee on (ja on arvatavasti ka 

olnud) pinnasetee. Kuna karjatee  koridoriga on seotud tänasel päeval pargipuistu tihedam ja nö 

metsasem osa, omaette meeldiva miljööga, siis peale puistu pargipoolse osa hädavajaliku 

harvendamise ning regulaarse hoolduse seal midagi muud vajalik teha ei ole. Tee kasutamine liikluse 

suunamiseks ei ole mõeldav. samuti puudub selleks vajadus, sest pääs kooli juurde on lahendatud 

omavalitsuse poolt juba pargi piirest välja jääva uue teega. 

Ait-kuivati hoone tagusel alal on alustatud välise maakivist aia taastamistöödega, 2015. a sügiseks  on 

kiviaeda tagasi tehtud ca 100 meetrit. Karjakastelli ümber ja ait-kuivati taga asus lai teenindustee, 

mis tänaseks on kadunud, tee oletatavat põhjapoolset serva markeerib osaliselt taastatud kiviaed. 

Teekoridori aida taga on ladustatud ajutiselt pinnast. 

Peahoone tagaväljaku algne regulaarsus on aimatav, osaliselt on säilinud pargi keskteljel terrassi 

juurest algav vahtraallee (foto 10), mis lõpeb pärnadega palistatud poolkaarja ringteega (foto 11). 

Tagaväljaku vaade on rikutud lõunasuunal kõrguva kolmekorruselise koolimajaga (foto 11). Peahoone 
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taguse pargiosa piiriks on kohati lagunenud ja põõsastesse kasvanud kiviaed (vt foto 12). Kiviaia 

lahendus lubab oletada, et see oli peahoone poolsest servast lahendatud a-ha laadselt. Oletust oleks 

otstarbekas kontrollida pargiarheoloogiliste uuringutega. 

Probleemiks on parki läbiv kohaliku tähtsusega maanteel liiklev rasketehnika, mille tekitatav 

vibratsioon, kitsast liikumisruumist ning tee soolatamisest talvel tulenevad mehaanilised kahjustused 

kahjustavad ajalooliselt väärtuslikku ait-kuivatit10 ja piirdemüüri pargi põhjapiiril. Kurvide "lõikamine" 

rasketehnika poolt lõhub muru tee servades, pargi alustaimestikku ning pargi piiril kasvavaid põõsaid 

ja pinnast, samuti kahjustab ait-kuivati sokliosa konstruktsiooni (fotod 15-18). Ait- kuivati kohta 

koostatud vastavasisuline eksperthinnang on antud lisas 2.  

Kuigi maantee mõju ait-kuivatist lõunasse pinnasesse jäävatele varemetele ei ole uuritud ega 

hinnatud, võib arvata, et negatiivne mõju on ka selles osas. 

Eelnevast lähtuvalt on vaja ette näha meetmed rasketehnika liikluse ümbersuunamiseks või läbisõidu 

piiramiseks pargi piires (täpsemalt vt ptk 6.10). 

 

 
Foto 10 .  Mõisapargi tagaväljaku keskne vahtraallee. Oktoober 2015 (foto: Sulev Nurme)  

                                                           

10
 Stomma, T. 2009. Ekspertarvamus. Dagopen OÜ Projektbüroo (vt Lisa 2) 
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Foto 11 .  Pargi tagaväljakut ümbritsev kaarjas pärnapuudest r ida .  Taamal paistab Raikküla koolimaja.  

Oktoober 2015 (foto: Sulev Nurme)  

 
Foto 12. Peahoone taguse pargiosa piir i l olev kiviaed.  Oktoober 2015 (foto: Sulev Nurme) 
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Fotod 13-14. Peahoone taguse pargi tagaküljel kulgev ajaloolise  kaarja jalgtee koridor (fotod: Sulev 

Nurme).  

 
Foto 15.  Pinnasekahjustus ja ülesprits inud porist tekkinud seinakahjustus ait -kuivati l (foto: Karmel 

Jõesoo)  
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Foto 16. Aidaesine tee on l iiga kitsa l iikurmasinate jaoks. Fotol on näha ka kaaristupostide kahjustus 

ait-kuivatil  (foto: Karmel Jõesoo  16.01.2009).  

 

 

Foto 17. Seinakahjustused ait-kuivatil  edelanurgas ja pinnasekahjustus ait -kuivati ees. pargipoolses 

teeservas (foto: Sulev Nurme).  
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Foto 18. Seinakahjustused ait-kuivatil  ja  pinnasekahjustus ait -kuivati ees  (foto: Sulev Nurme) 

4 Puistu hinnang 

4.1 Hindamise metoodika 

Käesolev dendroloogiline hinnang on koostatud üksikpuude kaupa, pargi võsastunud idaosa on 

käsitletud eraldisena. Piirkondade hindamine erineva täpsusastmega tuleneb puistu tihedusest.  

Üksikpuude hindamisel on mõõdetud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 

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

Gruppidena on hinnatud valdavalt üheliigilised sarnase seisundi ja parameetritega kõrvuti kasvavad 

puud, mille kirjeldamine üksikpuudena ei ole otstarbekas. 

Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter alates rinnasläbimõõduga 6 cm puudel või 

rinnasümbermõõt üle 100 cm läbimõõduga puudel. Põõsastel diameetreid üldjuhul ei mõõdeta 

(mõõdetakse juhul, kui on välja kujunenud selgelt eristatav tüvi või tüved rinnasdiameetriga 

vähemalt 6 cm). Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.  
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Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik 

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel11): 

▪ kuivav või kuivanud puu (1):   

 võrsete juurdekasvud puuduvad; 

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

 üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust; 

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

 kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust. 

▪ tugevasti kahjustatud puu (2): 

 võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

 koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 

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

▪ nõrgestatud puu (3): 

 juurdekasv pidurdunud; 

 üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

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

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

▪ kergelt vigastatud puud (4): 

 juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

 peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

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

 tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 

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

▪ kahjustamata, terved puud (5): 

 juurdekasvud on normaalsed; 

 ei esine mehaanilisi vigastusi; 

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

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

Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 

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

 

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

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

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

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

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

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

                                                           

11 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest 

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

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

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

ning piksekahjustused jne.  

Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

▪ kahjustuse tüüp ja põhjus; 
▪ kahjustuse asukoht (paiknemine); 
▪ kahjustuse ulatus. 
 

Tüve hindamisel on kirjeldatud: 

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

Võra hindamisel on kirjeldatud: 

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

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

hindamistabelis jäetud tühjaks. 

Puistueraldiste hindamisel määrati: 

▪ liigiline koosseis; 

▪ puistuelementide põhiparameetrid; 

▪ puistu üldseisukord; 

▪ kirjeldati probleemistik. 

 

Puistu andmete vormistamisel on lähtutud metsandusliku takseerimise üldisest praktikast. Puistu 

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

ole määratud boniteeti, mis pargihoolduse seisukohalt ei ole oluline. Eraldiste piiritlemisel on 

arvestatud pargis määratletavaid füüsilisi objekte (teed, piirdeaiad jms) ning orienteeruvaid piire 

lähtuvalt puistuelementide muutumisest. 

Eraldiste seisundi määramisel on lähtutud alljärgnevast skaalast12,13: 

5 puistu on terve, esineb üksikuid nõrgestatud puid 

4 90-100 % puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb vanusest,  kasvutingimustest või 

 liigilisest eripärast tulenevatel põhjustel üksikuid nõrgestatud kuni väga halvas  seisundis 

 puid; 

                                                           

12 Tappo. K. 1967. Pargimetsad ja nende kujundamine raietega. Tehnilise Ökonoomika Uurimise Laboratoorium. Tallinn 
13 ENSV TA Tallinna Botaanikaaed 1974. Kadrioru park - looduslikud tingimused, kliima, taimkate, maastikuarhitektuuriline olukord ning 
atropogeensed tendentsid  Lepingulise töö aruanne II. Tallinn 
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3 75%-90% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb vanusest,  kasvutingimustest (sh 

 muutunud kasvutingimustest), liigilisest eripärast tulenevatel või patoloogilistel põhjustel 

 üksikpuudena ülepinnaliselt  nõrgestatud  kuni väga halvas seisundis puid, võib esineda 

 kohati tuulemurdu ja/või lamapuitu; 

2 50%-75% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb ülepinnaliselt üksikpuude või 

 gruppidena nõrgestatud kuni väga halvas seisundis puid, tuulemurdu ja/või lamapuitu, 

 seisundi halvenemine tingitud muuhulgas patoloogilistest või oluliselt muutunud 

 kasvutingimustest (sh inimtegevus); 

1 alla 50% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb ülepinnaliselt kolletena kuivanud 

 või kuivavaid puid, massiliselt lamapuitu jne, seisundi  halvenemine on tingitud peamiselt 

 patoloogilistest või oluliselt muutunud  kasvutingimustest (sh  inimtegevus). 

 

Puistutena hinnatud pargiosas on mõõdetud eraldi üksikpuud, mille rinnasdiameeter on üle 60 cm14. 

Puude võrade horisontaalprojektsioonid on lähendatud arvestades puude diameetrit15, vajadusel on 

kontuure korrigeeritud vastavalt välivaatlustele. 

Hindamistulemused kajastuvad joonistel 1-3 ja lisades 1 ning 2. Seletuskiri ja tabelid on 

kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 
silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites märkuste veergu.  

4.2 Inventeerimise tulemused 

Raikküla mõisapargi puistu tervislik seisukord on hea. Üle poole puistust moodustavad väga hea 

(21%) ja hea (40%) tervisega puud. Keskmise, nõrgestatud seisundiga puid on ligikaudu viiendiku jagu 

(22%), ülejäänud osa moodustavad tugevasti kahjustunud puud (12%) ning kuivavad või kuivanud 

puud (5%). Puistu tervislik seisukord on toodud graafikul 1. 

Puistus moodustavad ülekaaluka enamuse harilikud vahtrad (Acer platanoides), mille osakaal on ca 

30%. Järgnevad harilik saar (Fraxinus excelsior), harilik pärn (Tilia cordata) ning harilik jalakas (Ulmus 

glabra). Okaspuudest esineb enim harilikku kuuske (Picea abies) ja lehist (Larix sp). Põõsastest on 

ülekaalus harilik sirel, taraenelas, harilik ebajasmiin ja kuslapuu. Puistu liigiline koosseis on esitatud 

tabelis 1 ja graafikul 2. 

                                                           

14 Nutt, N., Nurme, S. Hiob, M.; Salmistu, S., Kotval, Z. 2013. Restoring manor parks: exploring and specifying original design and character 
through the study of dendrologous plants in Estonian historical manor park. Baltic Forestry, 1 - 16 
15 Kalberg, H., Nutt, N., Nurme, S., Hiob, M.2013. Simple, but therefore clever idea - an effective dendrological inventory process for 
landscape architecture and design projects. Peer reviewed proceedings of digital landscape architecture 2013 : at Anhalt University of 
Applied Sciences. Wicmann. Berlin 
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Graafik 1. Raikküla pargi puistu tervis lik seisukord  

 
Graafik 2. Raikküla mõisa pargi puistu l i igi l ine koosseis ( li ik/%)  

Esiväljakul ja peahoonest põhjas on tehtud viimastel aastatel võsa raiet. Pargi esiväljaku osa, 

tagaväljak ja puistu põhjaosa on väga hästi hooldatud, vajalik on läbi viia valdavalt üksikpuude 

sanitaarraie ja põõsagruppide piiramine. Samuti on vajalik läbi viia suurte puude võrahooldus. Pargi 

ida- ja kirdeosa on võsastunud, selles osas on vajalik viia läbi harvendus- ja sanitaarraie. Pargi 

peahoone ümbruse suurte puude kuivamine võib olla osaliselt seotud maantee negatiivsete 

mõjudega (vibratsioon, soolatamine ja mehaanilised vigastused). 

Pargi põhja- ja idaosas on hulgaliselt säilinud ülekasvanud põõsastikke. Metsistunud põõsagruppe 

tuleb piirata ja sissekasvanud lehtpuude uuendus eemaldada. Siiski on vajalik elustikurikkusele 

mõeldes põõsamassiive võimalikult säilitada. Samuti on vajalik põõsaste olemasolu vaadete 

suunamiseks ja tuule negatiivse mõju leevendamiseks. Koolimaja poolses servas on puistu suhteliselt 

hõre ning vajaks vaadete ekraniseerimiseks kohati tihendamist uusistutustega. 
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Puistus vajalikud hooldus- ja raietööd on antud üksikpuude ja gruppide kaupa puistu inventeerimise 

koondtabelis (lisa 1). 

TABEL 1. Puistu liigiline koosseis 

Nr Liigi lühend Liik eesti keeles Liik ladina keeles Osakaal  puistus(%) 

1 Va harilik vaher Acer platanoides 30,3 

2 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 13,5 

3 Pä harilik pärn Tilia cordata 10,4 

4 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 10,2 

5 Ku harilik kuusk Picea abies 5,4 

6 Lh lehis sp Larix sp 5,0 

7 Ta harilik tamm Quercus robur 4,0 

8 El harilik elupuu Thuja occidentalis 2,3 

9 Si harilik sirel Syringa vulgaris 2,3 

10 Ks kask sp Betula sp 2,1 

11 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 1,8 

12 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia 2,0 

13 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius 1,5 

14 kuiv     1,4 

15 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp 0,9 

16 Re remmelgas sp Salix sp 0,8 

17 Mä sp mänd sp Pinus sp 0,8 

18 LdjV villane lodjapuu Viburnum lantana 0,6 

19 Lum harilik lumimari Symphoricarpos albus 0,6 

20 SõM mage sõstar Ribes alpinum 0,6 

21 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis 0,5 

22 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 0,5 

23 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 0,3 

24 LäS suur läätspuu Caragana arborescens 0,3 

25 Tm harilik toomingas Padus avium 0,3 

26 Kb kibuvits sp Rosa sp 0,3 

27 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 0,2 

28 Kop kontpuu sp Cornus sp 0,2 

29 Kr Kreegipuu Prunus insititia 0,2 

30 Kü künnapuu Ulmus laevis 0,2 

31 Ld leeder sp Sambucus sp 0,2 

32 NuH hall nulg Abies concolor 0,2 

33 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 0,2 

34 Po pooppuu Sorbus intermedia 0,2 

35 Poen põisenelas Physocarpus opulifolius 0,2 

5 Pargi kaitsestaatusest tulenevad tingimused Raikküla pargi hoolduskava 

koostamiseks 

Raikküla mõisa pargi ja allee muinsuskaitse eritingimustega on seatud pargihooldust ja selle 

organiseerimist puudutavad järgnevad tingimused. 

1. Tagaväljaku osa puistus võib ette näha harvendusraie, et parandada pargiosa valgustingimusi. 

Raietega ei tohi avada vaateid nõukogudeaegsetele ehitustele. 

2. Raied planeerida 3-5 aastasele perioodile.  

3. Raietöödest (sh võsa eemaldamine) tuleb teavitada Muinsuskaitseametit. Raietööde märkimiseks 

on soovitav kohale kutsuda hoolduskava koostaja. 
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4. Raied tuleb ette märkida vastavalt hoolduskava koosseisus olevale raieplaanile, märkimise võib 

teostada hoolduskava koostaja, dendroloog (nõutav botaaniline kõrgharidus) või vähemalt 5 a 

vana pargi hoolduse-raiekogemusega arborist. Puude raieks ja võrahooldusse tuleb kaasata 

kutsetunnistusega ja vähemalt 5 aasta pikkuse vana pargi hoolduse-raiekogemusega arborist. 

5. Säilitada tuleb kõik ajaloolised üksikpuud ja puudegrupid, mis ei kujuta endast murdumise või 

muul viisil ohtu inimesele ja hoonetele. 

6. Säilitada tuleb põõsagrupid. Metsistunud põõsagruppide mahtu võib piirata. Eemaldada võib 

üksiktüvedena säilinud sirelid. Põõsamassiividest tuleb eemaldada isetekkelised lehtpuud, mille 

rinnasdiameeter ei ületa 30 cm. 

7. Raiete määramisel tuleb väärtustada ja arvestada loodusliku juurdekasvuna kasvavate 

dekoratiivsete ja tervete puude-põõsastega, mille kasvukohad ei ole vastuolus vabakujulise pargi 

kujundusprintsiipidega.  

8. Säilitatavatele puittaimedele tuleb teostada hoolduslõikus ja vajadusel võrakujunduslõikus. 

Põõsagruppide uuendamisel arvestada liigiliste erisustega noorenduslõikuse teostamisel. 

9. Ajalooliste põlispuude raietel võib säilitada jämedamate puude kännud kõrgusega maapinnast 

mitte üle 0,15 m. Kändude eemaldamisel ei tohi kasutada juurimist, kännud tuleb freesida või 

lõigata maapinnaga tasa. 

10. Teekatete taastamine, uute teede, pargimööbli jm lahendus, samuti asendus- ja 

täiendusistutuste tegemiseks tuleb koostada kogu pargi rekonstrueerimistemaatikat lahendav 

projekt. Asendus- ja täiendusistutused võib lahendada ka eraldiseisva istutusplaaniga. 

11. Pargi põhjaosa puistu, ait-kuivati ja piirdemüüri edasise seisukorra halvenemise vältimiseks on 

vajalik parki läbiva raskeliikluse ümbersuunamine või piiramine pargis ning rakendada meetmed 

sõiduautode ja kergliikluse mõjude leevendamiseks pargile ja hoonetele.  Kuna parki läbiv 

maantee on liiklusohtlik, tuleb ette näha meetmed liiklusohutuse tagamiseks. Hoolduskavas anda 

soovitused/ettepanekud eelnevast tulenevalt liikluskorralduse muutmiseks. Hoolduskavaga ei 

saa määrata ega ette anda liikluskorralduse ega liiklusrajatiste lahendusi – need tuleb lahendada 

eraldiseisva projektiga. 

12. Hoolduskava kehtivusaeg määrata 10 aastaks. 

6 Hooldustööde plaan 

6.1 Hoolduskava koostamise põhjendatus ja vajadus 

Raikküla mõisasüda on hoolimata 1960-tel ehitatud koolimajaga seotud muutustest ning 

maakasutuse muutustest hästi säilinud ning hästi loetava struktuuriga. Pargi säilimiseks on 

esmatähtis vajalik tagada selle puistu ja rohustu järjepidev ning regulaarne hooldus. Peatükkidest 3, 4 

ja 5 lähtuvalt määratakse hoolduskavaga: 

1. taimestiku hoolduse põhimõtted; 

2. teede ja arhitektuursete väikevormide põhimõtted; 

3. edasise pargi kaitse ning taastamise korraldamise põhimõtted. 
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Hoolduskavaga sätestatud tegevuste läbiviimine on vajalik pargi edasise taastamisel. Pargi 

rekonstrueerimine ei ole võimalik primaarseid hooldustöid (võsa raie, puistu sanitaarraie jm) 

tegemata. Samas võimaldab (ja on vajalik) hoolduskava kohaste tegevuste rakendamine pargiruumi 

konserveerimise ka juhul, kui ei jätku rahalisi vahendeid pargi rekonstrueerimiseks.  

6.2 Hooldustööde kavandamise põhimõtted 

Käesolev hoolduskava lähtub Raikküla pargi 2015. a olukorrast. Hoolduskavaga kavandatakse pargi 

edasiseks haldamiseks vajalikud hooldustööd. Hoolduskava annab pargi praeguse seisundi 

hoidmiseks ja parandamiseks vältimatute ühekordsete (võsa eemaldamine, kuivavate puude raie jne)  

ja edasiste iga-aastaste hooldustööde mahud. Hoolduskava kasutamisel tuleb arvestada sellega, et 

juhul, kui pargile koostatakse rekonstrueerimisprojekt, mis viiakse ellu, siis on vajalik hoolduskava 

korrigeerida vastavalt pargi rekonstrueerimisprojektile. Juhul, kui koostatakse ja viiakse ellu parki 

läbiva maantee rekonstrueerimisprojekt, tuleb hoolduskava korrigeerida vajadusel sellele vastavalt. 

Käesoleva hoolduskava kehtivusperiood on 10 aastat. 

Hooldustööde optimaalsemaks korraldamiseks on pargialad jagatud lähtuvalt pargiruumi 

spetsiifikast, krundi piiridest ning füüsilistest piiritlejatest pargis hooldusaladeks. Erinevatel 

hooldusaladel saab kasutada erineva intensiivsuse ja spetsiifikaga hooldustöid. Hooldustööde paketid 

on diferentseeritud lähtuvalt hooldusintensiivsusest nelja hooldusklassi (vt täpsemalt ptk 6.3). 

Hooldusklassi number (I-IV) näitab ka hooldatava ala prioriteetsust hooldusjärjekorras. Täpsemad 

hooldustööde mahud, hooldusklassid, puistu hooldamise spetsiifika ning hooldatavate alade 

suurused on koondatud tegevuskava tabelisse (tabel 5).  

Hooldussaladele hoolduskavaga määratud hooldusintensiivsust muru/rohttaimestiku hoolduses võib 

lähtuvalt muutustest pargi kasutusest suurendada või vähendada ühe klassi võrra. 

6.3 Hooldusintensiivsus, hooldusklassid 

6.3.1 I hooldusklass 

Muru 

Nõuded muru hoolduseks: 

▪ katvus (kõrreliste enamusega) esiväljaku rondeelil vähemalt 95 %, mujal I hooldusklassi aladel 

võib olla mitte alla 80% suurte puude all, kus võib vähesest valgusest tingituna esineda 

rohttaimestikuta laike; 

▪ 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 esiväljakul vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt kord kuus 

vegetatsiooniperioodil; 

▪ teedele ja hoone soklitele jm rajatistele 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); 
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▪ teede servade, müüriäärte jm umbrohutõrje tegemisel on keelatud kasutada glükofosfaate 

sisaldavaid (nt Roundup ja selle analoogid) jt looduses ohututeks algosadeks mittelagunevaid 

taimemürke. 

 

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 valida vastavalt liigile; 

▪ 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; 

▪ alla 15 cm läbimõõduga puude tüved kaitsta tüvekattega niiduki või/ja trimmerikahjustuste 

vastu. 

 

Põõsad, põõsagrupid 

Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 

▪ hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat, 

noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele esimese 2 aasta jooksul alates hoolduskava 

rakendamisest; põõsad/põõsastikud tuleb üle vaadata vähemalt üks kord aastas; 

▪ eemaldada vähemalt üks kord aastas põõsastesse sissekasvanud lehtpuude looduslik uuendus; 

▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda esimese kahe aasta jooksul peale 

hoolduskava rakendamise algust (trimmerdada ja soovitavalt juurida) sobivasse mahtu seejärel 

hoida muru-põõsastiku piiri muruhoolduse käigus jooksvalt; 

▪ võra 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 

elujõulisi võrseid keskosadesse või istutada keskele uued istikud; 

▪ põõsastike-muru piiril esiväljaku piires teha eemaldada niitmata rohuriba ja põõsastike 

servadesse kasvanud umbrohud jooksvalt iga niitmiskorra käigus; 

▪ 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). 

6.3.2 II hooldusklass 

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; 
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▪ 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 , hoonete soklitele ja rajatistele  sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist;  

▪ umbrohutõrjet ei ole vajalik teha; teede servade, müüriäärte jm umbrohutõrje tegemisel on 

keelatud kasutada glükofosfaate sisaldavaid (nt Roundup ja selle analoogid) jt looduses 

ohututeks algosadeks mittelagunevaid taimemürke. 

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

novembris ning teostada kevadine järelpuhastus aprillis; 

▪ õhustada, multšida ja rullida vajadusel, soovitavalt üks kord aastas. 

 

Puud, põõsad, põõsagrupid 

Nõuded puittaimede hoolduseks: 

▪ hooldus tehakse I hooldusklassi nõuetele vastavalt; 

▪ tormimurd, murdumisohtlikud harud ja oksad eemaldatakse jooksvalt kuni 1 kuu jooksul 

probleemi ilmnemisest; probleemi likvideerimiseni tähistatakse ohtlik puu ja piiratakse 

juurdepääs; 

▪ alla 15 cm läbimõõduga puude tüved kaitsta tüvekattega niiduki või/ja trimmerikahjustuste 

vastu; 

▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda esimese kahe aasta jooksul peale 

hoolduskava rakendamise algust (trimmerdada ja soovitavalt juurida) sobivasse mahtu seejärel 

hoida muru-põõsastiku piiri muruhoolduse käigus jooksvalt. 

6.3.3 III hooldusklass 

Muru, aasad 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks: 

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

pigem rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus; 

▪ pargi idaosa (tagaväljaku pärnakaare ja karjatee vahel) rohttaimestikku on soovitav säilitada 

puistu servades piiritletud massiividena nö üleminekualadena niidetavalt alalt puistule (riba laius 

2-3 m); 

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

õitsemise lõppedes, esimene niide soovitavalt mai I dekaad, teine niide juuni III-juuli I dekaad, 

kolmas niide vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem, kui augusti III-septembri I dekaad; 

▪ minimaalne niite kõrgus 10 cm; 

▪ niitmisjääke ei eemaldada; 

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

ning kõdunemata lehed purustatakse järgneva hooaja esimesel niitel; sisseniidetavatel 

muruteedel eemaldatakse lehed ka muruteede kohalt. 
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Puud, põõsad, põõsagrupid 

Nõuded hoolduseks: 

▪ hoolduslõikus (sh põõsaste võrahooldus) tuleb teostada vastavalt vajadusele, puud-põõsad tuleb 

üle vaadata vähemalt kord kahe aasta jooksul; 

▪ põõsastike piiramine  

▪ tormimurd, ohtlikud oksad ja puud likvideeritakse jooksvalt esimesel võimalusel, kuid mitte 

harvem kui 2 korda aastas (probleemi likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs); 

▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda esimese kahe aasta jooksul peale 

hoolduskava rakendamise algust (trimmerdada ja soovitavalt juurida) sobivasse mahtu seejärel 

hoida muru-põõsastiku piiri muruhoolduse käigus jooksvalt. 

6.3.4 IV hooldusklass 

Muru, aasad 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks: 

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

▪ kõrgus 15 - 45 cm; 

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

dekaad - juuli I dekaad; teine niide vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui augusti III-

septembri I dekaad; teise niite võib jätta tegemata); 

▪ niitmisjäägid võib purustada, purustatud niitmisjääke ei pea eemaldama; 

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

ning kõdunemata lehed purustatakse järgneva hooaja esimesel niitel; sisseniidetavatel 

muruteedel eemaldatakse lehed ka muruteede kohalt.. 

 

Puud, puudegrupid, põõsad 

Hooldus teostatakse vastavalt III hooldusklassi nõuetele. 

6.3.5 Muruteed 

Sisseniidetavatel teedel lähtutakse joonisel 1 ette nähtud aladest. Niidetakse tagaväljaku teedevõrk 

mahus, mis tagab mugava jalutamisvõimaluse ning pargiruumi seisukohalt olulisemate teede 

markeerimise Tagaväljakul ja pargiosas olevad rajad niidetakse sisse 1,2...1,5 m laiuselt (murutraktori 

töölaius). Niitmistihedus on minimaalselt 1 kord nädalas, niitmiskõrgus 3-5 cm. Juhul, kui 

sisseniidetud alale tekivad murukahjustused, tuleb tee käimiseks sulgeda ja lasta kahjustatud 

piirkondades rohttaimedel taastuda jätkates siiski niitmist varasema tihedusega. Vajadusel freesida 

kahjustatud kohad üles, tasandada ning taastada muru pealekülviga kasutades tallamist paremini 

taluvate kõrreliste segu.  

Kuna peahoone ees olev auringi asfaltkate on praktiliselt hävinenud ja rohtu kasvanud, on soovitav 

auring ja peahooneesine plats markeerida kuni rekonstrueerimiseni sisseniidetava teena. 

Muruteede sisseniitmine (va esiväljaku auring)  ei ole kohustuslik. 

6.3.6 Teed, väikevormid, prügi 

Nõuded pargiteede hoolduseks: 

▪ teed pühitakse suveperioodil vastavalt vajadusele, esiväljakul mitte harvemini, kui 2 korda kuus, 

sisseniidetavaid teid ei pühita; 
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▪ teed (valitsejamaja ees olev tee) servatakse tihedusega, mis tagab sirge, korrektse, ülekasvamata 

serva; auringi teed amortiseerunud katte tõttu servata ei ole vaja; 

▪ teele sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist (va sisseniidetavad muruteed); 

▪ teede asfaltkatte remont seoses teede äärmise amortiseerumisega ei ole otstarbekas; liikumist 

takistavad deformatsioonid remonditakse jooksvalt vastavalt vajadusele, samuti tehakse  

umbrohutõrjet vajadusel jooksvalt; keelatud on kasutada glükofosfaate sisaldavaid (nt Roundup 

ja selle analoogid) jt looduses ohututeks algosadeks mittelagunevaid taimemürke; 

▪ lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele. 

 

Arhitektuursed väikevormid 

Nõuded arhitektuursete väikevormide hoolduseks: 

▪ pargimööbli, tähiste, infokandjate jm 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, tähiseid jm värvitakse vajadusel korraliselt üks kord aastas kevadel; lumevabal ajal 

tekkinud värvikahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse kuu aja jooksul peale 

ilmnemist. 

 

Prügi 

Prügi koristamise tihedus: 

▪ prügi koristatakse vastavalt vajadusele, kuid esiväljaku piirkonnas minimaalselt 1 kord nädalas, 

mujal vähemalt 1 kord kuus; 

▪ sügisperioodil langenud lehed esiväljakul eemaldatakse võimalusel teedelt mitte harvem kui kord 

nädalas puhuriga või riisudes. 

6.4 Hooldusalad, hooldusalade hooldusmahud 

Hooldatav ala on jaotatud 22 erinevaks piirkonnaks (joonis 1). Hooldusalade kontuurid lähtuvad 

olemasolevast teedevõrgust, pargiruumi iseloomust, kinnistu piiridest ning füüsilistest piiritlejatest 

pargis.  Hooldusala tüüp / töö spetsiifika tähised tabelis: a – rohttaimede hooldus aasana; m – ainult 

muru hooldus; mü – muru/aasa ja üksikpuude hooldus; müp – muru/aasa, üksikpuude ja 

põõsarühmade hooldus; mm – muru/aasa, puistu hooldus tervikuna 

TABEL 2 Hooldusalad, hooldusvajadus   

     
Hooldus-ala 

nr 
Hooldus-

klass 
Pindala (m

2
) 

Hooldusala 
tüüp / töö 
spetsiifika 

Märkused 

1 IV 4034 a 
niitmine kuni 2 x vegetatsiooniperioodil; niide tuleb ära 
vedada 

2 III 5160 mü 
esimestel aastatel võsa ja konstruktsioonidesse kasvavate 
puude eemaldamine; vajalik taastamisistutuste tegemine 

3 II 2121 mü 
esimestel aastatel võsa ja konstruktsioonidesse kasvavate 
puude eemaldamine; vajalik taastamisistutuste tegemine 

4 II 2419 mü  vajalik taastamisistutuste tegemine 

5 II 2624 müp põõsarühmade piiramine 

6 I 286 mü   

7 I 690 müp põõsarühmade piiramine 

8 I 4236 m 
võimalusel välja läinud elupuude asendamine (vajab 
teostamiseks istutusskeemi) 



Raikküla mõisa pargi hoolduskava 1547HK2 

 

Artes Terrae 33 
 

Hooldus-ala 
nr 

Hooldus-
klass 

Pindala (m
2
) 

Hooldusala 
tüüp / töö 
spetsiifika 

Märkused 

9 I 445 mü   

10 II 1390 mü   

11 II 369 mü 
vajalik taastamisistutuste tegemine(vajab teostamiseks 
istutusskeemi) 

12 I 1711 mü 

vajalik taastamisistutuste tegemine ja vaadete 
varjamiseks täiendusistutuste  tegemine (vajab 
teostamiseks istutusskeemi) 

13 I 30 m   

14 I 411 m   

15 I 160 mü 
vajalik taastamisistutuste tegemine (vajab teostamiseks 
istutusskeemi) 

16 I 235 mü 
vajalik taastamisistutuste tegemine (vajab teostamiseks 
istutusskeemi) 

17 II 3424 müp põõsarühmade piiramine, kiviaia väljapuhastamine 

18 I 616 m   

19 I 4473 mü 
vajalik taastamisistutuste tegemine (vajab teostamiseks 
istutusskeemi) 

20 III 1544 a, müp esimestel aastatel vajalik puistu harvendamine 

21 III 909 a, mü esimestel aastatel vajalik puistu harvendamine 

22 IV 2778 a, mm 
esimestel aastatel vajalik võsa raie ja puistu 
harvendamine 

Teed*   1735 
 

rekonstrueerimiseks vajalik projekti 

Killustik- ja 
pinnasteed  330   

Muruteed   900 
 

  

* Sh asfaltkattega teed 558 m2 ja amortiseerunud asfaltkattega teed 1177 m2. 

Üksikpuude hoolduse mahud on antud tabelis 3 ptk 6.5.1. Vaatekoridoridega seotud hooldustööde 

mahud on antud ptk 6.6. 

 

6.5 Pargipuude hooldus 

6.5.1 Puude hooldus, raied 

Puude raie- ja hooldustööde mahud on antud tabelites 3 ja 4.  

Pargi esiväljaku ja tagaväljaku piiril olevate metsistunud põõsarühmade piiramisel arvestada võrapiiri 

taandamisega olemasolevalt joonelt 1-2 m. Põõsarühmadest võib raiuda välja sinna ise tekkinud 

lehtpuud alla 20 cm rinnasdiameetriga, kui puistu plaanil ja puistu koondtabelis ei ole puu märgitud 

säilitatavaks.  

Inventeeritud massiivis nr 279 (vt puistu plaan joonis 2), so krundi idaosa praegune tihe ja 

võsastunud puistu karjatee ümbruses, tuleb välja raiuda ca 20 puud rinnasdiameetriga 15…20 cm 

ning tervisega 2 või vähem. Säilitada ühel enam- vähem ühel real olevad harilikud saared ja vahtrad, 

orienteeruv puude vahe reas 3-5 m. 
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TABEL 3  Puittaimede hooldustööde koondtabel 

Nr Nimetus Ühik Hulk 

1 Üksikpuud ja suured üksikpõõsad tk 206 

2 Põõsa massiivid m2 1407 

3 Puistu m2 2545 

4 
Võsa ja loodusliku uuenduse eemaldamine, sh tabelis 3 antud üksikpuude 
võrade alt) m2 ~ 3520 

 

TABEL 4  Puittaimede raie- ja hooldustööd 

Nr 

Lühend 
puistu 
koond-
tabelis 

Hooldustöö / raie nimetus Ühik Hulk 

1 lk Puuvõrade kujunduslõikus tk 3 

2 ln Põõsagruppide noorenduslõikus tk 5 

3 lo Suurte puude põhi- ja kõrvalokste lõikus kogu võras tk 56 

4 lok Suurte puude kõrvalokste lõikus tk 85 

5 lop Suurte puude põhi- või ladvaokste lõikus (ladvaosa okste lõikus) tk 5 

6 rh Hooldusraie tk 74 

7 rl Loodusliku uuenduse eemaldamine suuremate puude võrade alt tk 32 

8 rp Perspektiivne raie tk 15 

9 rs Sanitaarraie tk 33 

10 t Ohtlike puude toestamine tk 4 

 

6.5.2 Kändude käitlemine 

Kännud rinnasdiameetriga üle 20 cm pargi põhiosas freesitakse, väiksema läbimõõduga lõigatakse 

maapinnaga tasa või juuritakse. Juurida võib alla 6 cm rinnasdiameetriga puud. Põõsaste ja alla 6 cm 

rinnasdiameetriga lehtpuude juurimisel ei tohi kahjustada säilitatavate väärtuslike puude juurestikku. 

Kändude freesjäägid segatakse kasvumullaga ning kasutatakse kännualuste murustamiseks, 

juuritavad kännud tuleb ära vedada. Freesitud ja juuritud kändude kohad tuleb kasvumullaga 

(kasvumulla-freesjääkide seguga) täita ning murustada pealekülvi teel.  

Üksikute suuremõõduliste (rinnasdiameetriga üle 60 cm) puude kännud võib pargis säilitada. Sel 

juhul lõigatakse kännud maapinnaga võimalikult tasa (maksimaalne kõrgus 15 cm), et need ei 

takistaks muru hooldust. 

6.5.3 Raiejääkide käitlemine 

Raie- ja hooldustööde jääke (oksad, tüved, kännud) ei tohi ladustada pargis ja need tuleb pargist ära 

vedada hiljemalt kahe nädala jooksul peale nende teket. Raiejääke võib ajutiselt ladustada Mõisatalli 

kinnistu edelaosas. Raiejäägid on soovitav kasutada kütteks (oksad, tüved) või hakkepuiduks (peened 

oksad). Muud jäägid (saepuru, lehed, koor jm) komposteerida. Komposteerimiseks sobiv plats 

planeerida kaitsealuse pargi osast välja. Tekkiv materjal, mida ei saa ümber töötada eelpooltoodud 

viisidel, käidelda kohaliku omavalituse poolt ette nähtud korras. 
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6.6 Vaatekoridoride hooldus 

Olemasolevad vaatekoridorid alleelt peahoonele ja maanteelt peahoonele tuleb säilitada. 

Hoolduskavaga on määratletud ka 3 avatavat vaatesihti (vt joonis 1 A, B, C). 

Vaatekoridor A – vaatesiht peahoone tagaküljelt kulgevalt alleelt põllule. Vaatekoridori loomisel on 

vajalik eemaldada ligikaudu 10 puud vaate teljel. Eemaldada ei tohi üle 30 cm läbimõõduga puid. 

Eelistada puu raie asemel alumiste okste eemaldamist. Puude arv täpsustada peale massiivi nr 279 

võsa raiet. 

 

Vaatekoridor B – vaatesiht ait-kuivati ja valitsejahoone vahel. Vaate avamiseks tuleb eemaldada 11 

puud ning eemaldada või piirata 2 põõsarühma (Si ja EnT). Eelistada puu raie asemel alumiste okste 

eemaldamist. Puude arv täpsustada peale sanitaar- ja hooldusraiete tegemist. 

 

Vaatekoridor C – vaade peahoone esiselt loodes olevale künkale ja Keyserlingide mälestuskivile. 

Vaate hoidmiseks tuleb eemaldada 6 puud ja piirata või eemaldada kaks põõsagruppi (Si ja Ksl). 

6.7 Pargi teede hooldus 

Olemasolevate hooldustvajavate pargiteede maht on 2965 m2. Sellest asfaltkattega teede maht (sh 

valitsejamaja teenindav tee) on 558 m2 ning amortiseerunud (muruga kattunud) asfaltkattega teede 

maht (esiväljak), mida on otstarbekas edaspidi hooldada muruteedena on 1177 m2. Muruteedena 

sisseniidetavate teede maht on  900 m2. 

6.8 Taastamis- ja asendusistutused 

Tabeli 1 märkuste veerus on antud hooldusalad, mille piires on vajalikud taastamisistutused puistu 

ruumilise struktuuri taastamiseks või säilitamiseks. Taastamisistutused on vajalikud hooldusaladel 8, 

11, 12, 15, 16, 19. Hooldusaladel 12 ja 19 on vajalik kavandada ekraniseeriv istutus vaadete 

varjamiseks ansamblisse sobimatu koolihoone suunas (vt joonis 1, istutusala A). Kaaluda võib 

hävimas olevate struktuurielementide nagu puuderead, grupid jm taastamist. 

Taastamisistutuste tegemine on pargiruumi säilimise seisukohalt raiete järgselt I prioriteedi töö. 

Taastamisistutuste tegemiseks on vajalik koostada istutusjoonis või kogu pargi rekonstrueerimist 

käsitlev projekt. 

6.9 Pargi elustiku kaitse 

Kuna park ei ole looduskaitse all, siis ei ole pargi fauna kaitse korraldamine pargi hooldamisel 

esmatähtis. Samas eeldab jätkusuutlik heaperemehelik hooldus ka hoolitsust pargi loomastiku eest.  

Raietöödel tuleb säilitada pargi äärealadel põõsastikke, mis on pesitsuskohaks laululindudele ning 

pakuvad varjevõimaluse väikeloomadele.  Raietöödega likvideeritud väheväärtusliku haljastuse tõttu 

lindude pesitsuskohtade kompenseerimiseks on soovitav paigaldada pargipuudele pargi perifeersetes 

osades lindude pesakaste erinevatele liikidele. Pargi idaosas võib säilitada üksikud kuivavad puud 

elustikupuudena samuti võib jätta pargi kaguossa raietööde käigus elustikupuudena pargi alla mõne 

jämedama, esteetiliselt viimistletud puutüve. Elustikupuude jätmine ei ole kohustuslik. 

Et pargis on täheldatud nahkhiiri on soovitav konsulteerida hooldustööde korraldamisel nahkhiirte 

eluspaiga säilitamise tingimuste osas Keskkonnaameti spetsialistidega. Pargis asub mitu 

suuremõõtmelist puud, mis võiksid olla potentsiaalsed kaitsealused üksikobjektid: suuremõõtmelihe 
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hall pähklipuu (dendroloogiline haruldus) peahoone ees ning künnapuu (III kaitsekategooria liik) 

esiväljaku servas. Eelnevat arvestades võib kaaluda taotluse esitamist Raikküla pargi võtmiseks 

osaliselt või kogu ulatuses looduskaitse alla. 

6.10 Parki läbiva liikluse piiramine, läbiva tee hooldus 

Lähtuvalt läbivliiklusest tulenevatest probleemidest (vt ptk 3) on vajalik leida meetmed Raikküla pargi 

liikluskorralduse muutmiseks. Kuna liikluskorralduse ettepanek puudutab Raikküla asula liiklusskeemi 

tervikuna tuleb liikluskorralduse muutmine lahendada koostöös kohaliku omavalitsuse, 

Maanteeameti ja teiste seotud riigiasutustega. Sellest lähtuvalt tehakse hoolduskavaga alljärgnevad 

ettepanekud liikluskorraldusele pargi piires selle negatiivse mõju vähendamiseks. 

1. Ajalooliselt väärtuslike hoonete ja pargiosade kaitseks on vajalik ümber suunata rasketehnika 

läbivliiklus pargist. Piirata tuleb läbisõit eelkõige suuregabariidilisele põllumajandustehnikale ja 

veokitele täismassiga enam kui 3,5 t ja pikkusega enam kui  12 m. Liikluse ümbersuunamist võib 

kokkuleppel maaomanikega kaaluda aidahoone ja karjakastelli tagant ajaloolise 

põllumajandushoonetega seotud teenindustee alalt  või selle tagant (vt skeem 5 – jämeda valge 

punktiiriga tähistatud ala). 

 

Skeem 5. Võimaliku ümbersõidu asukoha skeem ( Skeemi alus: Maa-ameti kaardirakendus X-GIS).  

2. Liikluskorralduse muutmisel tuleb arvestades seda, et parki läbiv teelõik piirneb elamualade ja 

kooliga ning asub pargis sees, ohustades seega ka teisi pargikülastajaid, on vajalik piirata 

liikumiskiirus teelõigul. Kaaluda on soovitav nii parki suunduval alleel kui pargiga piirneval 

teelõigul õuealale kehtivad piirangud Liiklusseadusega ette nähtud korras. Kiiruse alandamiseks 

on soovitav kasutada liikluse rahustamise meetmeid. Näiteks oleks otstarbekas näha ette tee 

kitsendamine aidahoone ees – see aitab maha võtta kiirust ning ühtlasi vähendab soolatamise ja 

vibratsiooni mõju hoonele. 
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3. Kurvide "lõikamise" vältimiseks, mis toob kaasa muru ja puittaimede kahjustumise või hävimise 

ning aidahoone ja piirdemüüri kahjustamise, tuleb tee servad markeerida ajaloolisse pargiruumi 

sobivate tõkistega. Tõkiste täpne lahendus näha ette projektiga. Tõkised tuleb paigaldada 

võimalikult kiiresti. 

4. Kõigi pargiruumi füüsiliselt sekkuvate liikluskorraldusega seotud rajatiste ehitamiseks tuleb 

koostada vastavasisuline projekt. Projekti koostamise eelselt tuleb koostada muinsuskaitse 

eritingimused. Tee projekt (sh omavalitsuse poolt pargist sõltumatult koostatavad pargiruumiga 

seotud tee rekonstrueerimise või ümberehitamise projektid) tuleb kooskõlastada 

Muinsuskaitseametiga.  

Läbiva tee hooldamisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega. 

1. Mitte kasutada libeduse tõrjeks soolatamist alleeruumis ja pargiga piirneval teeosal. 

2. Lund mitte ladustada pargipuude tüvede vastu ja juurestikule. Lumevalle ei tohi lükata aida 

seinte vastu ning puude ja pargi piirdemüüri vastu. 

3. Keelatud on kasutada umbrohutõrjeks alleeruumis ja pargiga piirneval teeosal glükofosfaate 

sisaldavaid (nt Roundup ja selle analoogid) jt looduses ohututeks algosadeks mittelagunevaid 

taimemürke. 

Parki läbiva maantee servade tallamise vältimiseks võib koostöös tee hooldajaga (kohaliku 

oavalitsusega) paigaldada ajutised tõkised. Püsitõkised tuleb lahendada projektiga. 

6.11 Pargi hoolduse korraldamine, jätkuprojektid ja uuringud 

Pargi hooldustööd korraldab pargi omanik. Raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

Raikküla pargi hooldustööde korraldamisel hoolduskavaga määratud perioodil on vajalik: 

▪ vastavalt hoolduskavale töötada välja hooldustööde teostamise igaaastane kalenderplaan (vt ka 

käesolev hoolduskava ptk 5 – tegevusplaan); 

▪ piirata rasketehnika liikumine läbi pargi; 

▪ lõpetada eelmiste ühekordsetest hooldustöödest või pargi varasemast kasutusest tekkinud 

kahjustuste likvideerimise vajadusest tulenevad tööd; 

▪ täiendus- ja asendusistutuste tegemiseks eelkõige (aga ka pargirajatiste 

taastamiseks/projekteerimiseks) koostada pargi rekonstrueerimisprojekt. 

 

Kompleksse rekonstrueerimisprojektiga on otstarbekas nii kulude kokkuhoiu kui terviklikuma 

lahenduse huvides koostada haljastust ja taristut koos käsitlev rekonstrueerimisprojekt. Pargi 

rekonstrueerimisprojekti koostamine on parki läbiva maantee lahenduse osas I prioriteetsusklassi töö 

(vt ptk 7). Kuna valitsejamajja plaanitava hotelli kasutusfunktsioonist lähtuvalt on vältimatud 

esiväljaku osas ka parki puudutavad tööd, siis on otstarbekas need lahendada kompleksselt koos 

pargiga.  

Läbivliiklusega kahjustatavate murupindade taastamine jm läbivliiklusest tekitatud täiendavad 

erakorralised hooldustööd korraldab kokkuleppel pargi omanikuga kohalik omavalitsus. Mahud 

hindab sõltumatu ekspert. 
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7 Tegevuskava 

Tegevuskava tabelisse on koondatud eelnevates peatükkides käsitletud tööd, mis on täitmiseks 

käesoleva hoolduskavaga ettenähtud perioodi (10 aastat) jooksul. Alljärgnevas tabelis (tabel nr 5) on 

tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele prioriteetsusklassidesse. 

Esimesse prioriteeti kuuluvad tööd, mille tegematajätmisel (või valesti tegemisel) pargi väärtused 

hävinevad või halveneb nende seisund oluliselt. 

Teise prioriteeti kuuluvad tööd, mis on olulised, kuid mille elluviimise edasilükkumine ei too kaasa 

pargi väärtusi vähendavaid tagajärgi ning mis on külastuskorralduslikult olulised – olemasoleva 

külastustaristu hooldus, infokandjate paigaldamine jms. 

Kolmandasse prioriteeti kuuluvad pargi väärtuste säilitamiseks/taastamiseks/hooldamiseks vajalikud 

muud tööd, mis aitavad kaudselt kaasa väärtuste soodsa seisundi tagamisele. 

Tegevuskavas (tabel 5) ei ole antud hooldustööde hindasid. Hooldustööde hinnad tuleb arvutada 

kalenderplaani alusel konkreetsetele hooldusaladele (joonis 1) vastavate hooldusklasside tööde 

kirjeldusi arvestades lähtuvalt jooksva aasta hooldustööde hindadest.  
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TABEL 5. Tegevuskava 

   

        Tegevuse tüüp: H – hooldus; T – taastamine; TT – tähistamine; U – lisauuringud, projekteerimistööd jm; K – hooldustööde korraldamine. 

x - tegevus toimub; - tegevust ei toimu; * - maht sõltub teistest töödest/täpsustatakse; MKA – Muinsuskaitseamet; KOV – kohalik omavalitsus 
 

Jrk Tegevuse nimetus 
Tegevuse 

tüüp 
Prioriteet Ühik Maht 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 PUISTU HOOLDUS 

1.1. Sanitaarraie (Tabel 4) H I tk 33 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.2. Hooldusraie (Tabel 4) H I tk 74 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.3. Perspektiivne raie (Tabel 4) H II tk 15 x x x x - - - - - - - 
1.4. Massiivi nr 279 orinteeruv sanitaar- ja 

hooldusraie, puud rinnasdiameetriga 10-20 cm 
(puude arv täpsustada ettemärkimisega enne 
tööde alustamist) 

H II tk 30 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.5. Vaatekoridoride raie, puud (ptk 6.6.) T II tk 27 x x x x - - - - - - - 

1.6. Vaatekoridoride raie, põõsad (ptk 6.6.) T II tk 4 x x x x - - - - - - - 

1.7. Võsaraie (Tabelid 3, 4) T I m2 3520 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.8. 
Puittaimede ja üksikpõõsaste võrahooldus 
(Tabelid 3, 4) 

H I tk 206 x - x - x - x - x - x 

1.9. 
Põõsamassiivide piiramine, võrahooldus  
(Tabel 3) 

H I-II m2 1407 x x x x x x x x x x x 

1.10 Ohtlike puude toestamine H II tk 4 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.11 
Puukändude käitlemine (ptk 6.5.2.); Tabel 5  
p1-6. (orienteeruv maht) 

H I-II tk 179 x x x x - - - - - - - 

1.12 Eemaldatud võsa juurimine (Tabel 5 p7) H I-II m2 3520 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.13 Raiejääkide käitlemine (ptk 6.5.3) * H I m3 * vastavalt jooksvale vajadusele 
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Jrk Tegevuse nimetus 
Tegevuse 

tüüp 
Prioriteet Ühik Maht 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2 NIITMINE 

2.1. 
Niitmine vastavalt tabelile 2 ja nõuetele ptk 6.3. 
I hooldusklass H I m2 13293 

x x x x x x x x x x x 

2.2. 
Niitmine vastavalt tabelile 2 ja nõuetele ptk 6.3. 
II hooldusklass H I m2 12347 

x x x x x x x x x x x 

2.3. 
Niitmine vastavalt tabelile 2 ja nõuetele ptk 6.3. 
III hooldusklass H I m2 7613 

x x x x x x x x x x x 

2.4. 
Niitmine vastavalt tabelile 2 ja nõuetele ptk 6.3. 
IV hooldusklass H I m2 6812 

x x x x x x x x x x x 

2.5. Läbivliiklusest tingitud mururemont (ptk 6.11)* H I m2 * erakorraline töö, vastavalt vajadusele 

2.6. 

Muruteede ja amortiseerunud asfaltkattega 
teede niitmine (Tabel 2; ptk 6.3) 

H I-III m2 2077 x x x x x x x x x x x 

2.7. Niite käitlemine (III ja IV hooldusklass; ptk 6.3) * H I m2 14425 x x x x x x x x x x x 

3 TEEDE HOOLDUS, PUULEHTEDE KORISTUS, PRÜGIKORISTUS 

3.1. 
Killustik- ja pinnaseteede hooldus (Tabel 2; ptk 
6.7) H I-II m2 270 

x x x x x x x x x x x 

3.2. Asfaltkattega teede hooldus (Tabel 2; ptk 6.7) H I m2 615 x x x x x x x x x x x 

3.3. 
Puulehtede eemaldamine valitsejamaja esiselt 
teelt ja ringteelt H I-II m2 1792 

x x x x x x x x x x x 

3.5. 
Puulehtede eemaldamine (I-II klassi 
hooldusalad; ptk 6.3) H I-II m2 25640 

x x x x x x x x x x x 

3.6. Prügikoristus (ptk 6.3) H I ülepinnaliselt x x x x x x x x x x x 

4 ASENDUS- JA TÄIENDUSISTUTUSED 

4.1. 
Istutusplaani või rekonsstrueerimisprojkekti 
koostamine ja kooskõlastamine MKA-ga (tabel 
5. p 4.7.) 

U I 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

x - - - - - - - - - - 

4.2. 
Istutustööde teostamine eelnevalt MKA-ga 
kooskõlastatud istutusplaani või 
rekonstrueerimisprojekti järgi 

TT I 
vastavalt 
plaanile 

- 
istutustööde tegemise aeg omaniku valikul, soovitavalt 

2016-2018 
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Jrk Tegevuse nimetus 
Tegevuse 

tüüp 
Prioriteet Ühik Maht 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5 HOOLDUSE KORRALDAMINE, UURINGUD JA JÄTKUPROJEKTID 

4.1. 
Ajutiste tõkiste paigaldamine maantee serva 
ait-kuivati ja pargi kaitseks 

H, K I 
vastavalt 

vajadusele 
x 

edasine koostöös KOV-ga, püsitõkised lahendatakse 
eraldi projektiga (vt tabel 5 p 4.4, 4.5.) 

4.2. Hooldustehnika soetamine  K III 
vastavalt 

vajadusele 
x - - - - x - - - - x 

4.3. 
Infotahvlite tellimine ja paigaldus, pargi 
tähistamine 

K, TT II-III tk kuni 3 paigaldamise ja tellimise aeg omaniku valikul 

4.4. 
Koostöös KOV-ga liikluskorralduse muutmine 
parki läbival teel, lisauuringud, 
projekteerimistööd (ptk 6.10) 

K, U,TT I 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

tegevuskava koostatakse koostöös KOV-ga, soovitav eeltööde 
aeg 2016 

4.5. 
Liikluskorralduslike rajatiste ehitamine, 
tähistamine (ptk 6.10) 

K, TT I 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

tegevuskava koostatakse koostöös KOV-ga, soovitav eeltööde 
aeg 2016-2017 

4.6. 

Lidariuuringute või arheoloogiliste uuringute 
tegemine esiväljaku ja ait-kuivati vahel olevate 
oletatavate varemete uurimiseks ja vajadusel 
nende kaitse korraldamiseks. 

U III 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

tööde tegemise aja valib koostöös MKA-ga omanik 

4.7. 

Pargi rekonstrueerimisprojekti eritingimuste, 
projekti koostamine ning selleks vajalike 
eriuuringute/eritööde tegemine; 
projektikohaste rekonstrueerimistööde ja 
restaureerimistööde tegemine 

U, T I-II 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

tööde tegemise aja valib omanik, soovitav 
projekteerimistööde aeg 2016-2018 

4.8. 

Hoolduskava muutmine vastavalt 
rekonstrueerimisprojekti realiseerumisele või 
ettenägematutest asjaoludest (tormimurd jne) 
tingitud muutustest tulenevatel põhjustel 

U II-III erakorraline töö, vastavalt vajadusele 

4.9. Uue hoolduskava koostamine (ptk 6.11) U II-III 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- - - - - - - - - - x 
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8 Soovitused hooldustööde teostamiseks ja korraldamiseks 

8.1 Puistu hooldustööd 

8.1.1 Võsa raie 

Võsast (kiirekasvuliste lehtpuude mitteperspektiivsest looduslikust uuendusest – võsana võib 

käsitelda kõiki isetekkelisi alla 8 cm rinnasdiameetriga puid, millel puudub kasvuruum või mis 

kasvavad väärtuslikemate puude võradesse) on vaja esmajärjekorras puhastada põlispuude 

võraalused. Vanade puude alt tuleb eemaldada võsa, tagades sellega neile paremad valgus- ja 

kasvutingimused. Põõsastike säilitamine on samas oluline, et ei kaoks laululindude pesitsuskohad.  

Võsa raieks ja säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg lehtedeta 

periood, kui linnud ei pesitse  kevadeti ja suvel kahjustavad raietööd lisaks lindude-loomade 

häirimisele ka rohttaimestikku ja pargipinnast. Lehtpuude ja -põõsaste raieks (alade puhastamise ja 

võsatõrje eesmärgil) on sobivaim aeg juulis-augustis, sel ajal raiumine nõrgestab puujuuri ning uued 

võsud kas ei teki või on vastuvõtlikud talvekülmadele. Raied tuleks läbi viia järkjärgult, sest äkiline 

valgustingimuste muutmine ei mõju puudele hästi, samuti võivad allesjäävad puud muutuda 

tuulehellaks. Valgustingimuste parandamisega hoogustub ka rohttaimestiku kasv ning soodsamad 

tingimused avanevad lehtpuude looduslikule uuendusele, seetõttu tuleb võsa raiet järjestikustel 

aastatel korrata. Võsast puhastatud alasid (ka piiratud põõsagruppide servaalasid) tuleb pärast 

kändude eemaldamist regulaarselt niita, sest vastasel juhul mõjub lihtsalt võrsete eemaldamine taimi 

noorendavalt ning hiljem on võsa kasv veel lopsakam. Pärast raieid tuleb raiejäätmed alalt ära viia; 

põletamine puude all või pargimurul ei ole lubatav. Pargis võib säilitada maas lamavana mõne 

esteetiliselt mõjuva jämedama puutüve. Karjatee puhastamisel on otstarbekas säilitada osaliselt 

tihedam põõsastus pargi idaserval tuule tõkestamiseks. 

8.1.2 Kahjustatud ja isetekkeliste puude hooldusest 

Jooksvalt tuleb eemaldada tuulemurd, jalal kuivanud ning murdumisohtlikud puud, mis kujutavad 

ohtu kasutajatele ja naaberpuudele. Samuti tuleb eemaldada isetekkelised puud varakult, millel 

puudub kasvuruum või mis kasvades hakkavad takistama väärtuslike puude kasvu või rikkuma pargi 

ruumilist struktuuri (kasvab "vales kohas"). Pargis on võrahooldust vajalik teha esmajärjekorras 

vanadele puudele, mis on saanud varasematel aegadel tormi- vm oksastiku kahjustusi. Puu elujõu 

säilitamiseks ei tohi ühe kasvuperioodi jooksul kogu võra ulatusest eemaldada rohkem kui 20% 

täiskasvanud puu okstest. Suurtel okstel ei tohi eemaldada korraga üle 1/3 lehemassist. Jämedate 

okste (läbimõõt üle 2 cm) eemaldamine tüve juurest ei ole soovitav. Lõigata tuleb tüve või suurema 

oksa suhtes viltu. Lõikamisel tuleb terveks jätta oksakrae, ka juhul kui see on ümber kuivanud oksa 

pikaks veninud. Rasked oksad tuleb lõigata mitmes osas. Lõikustööde teostamiseks on sobivaim aeg 

juunist augustini. Lõikust ei tohi teha alla -5 kraadise temperatuuriga, sest siis on puude oksad 

rabedad ja liigsed vigastused kerged tekkima. Mahlajooksuga puid tohib lõigata ainult suvel. 

Võrahoolduse alla kuulub ka puude toestamine. Pikilõhedega harulisi puid võib olla vaja toestada, 

samas ei ole kõik harulised puud ohtlikud. Toestusvajaduse või tõhususe üle konsulteerida 

arboristiga. 

Pargis kasvavad õõnsustega puud on elupaikadeks pargis elutsevatele nahkhiirtele ja lindudele ning 

nende eemaldamine on lubatav juhul, kui nad on haiguskolleteks või kujutavad ohtu parki 
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külastavatele inimestele. Vanadel puudel on vajalik enne raiet kindlaks, kas tegemist ei ole nn 

elustikupuudega. Juhul kui see on nii, säilitada tüükad, mis ei ole pargis liiklejatele ohtlikud. Kuivanud 

puud tuleb teede äärest puu kõrguse (ca 25m) ulatuses eemaldada (mujale võivad kuivanud puud 

alles jääda). Säilitada võiks vanade puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja ka 

elustikuline väärtus. Väärtust mitteomavate puude kännud on freesida või lõigata maapinnaga tasa; 

kändude juurimist tuleb vältida, sest sellega kaasneb kahju ümbritsevatele puudele (põhiliselt juurte 

vigastamine) ja murupinnale. 

Vigastatud ja ohtlike puude hoolduslõikus tuleb konsulteerida arboristiga või tellida hoolduslõikuse 

tegemine, et vältida puude kahjustamist valede hooldusvõtete kasutamise tõttu. Puude jalalt 

langetamine on keelatud. Raied võib pargis teostada vaid arborist. 

Isetekkeliste noorte puude (tammed, lehised jt) säilitamisel tuleb arvestada kõigepealt sellega, kas 

puu asukoht on sobiv pargikompositsiooni ning teiseks, kas puule on tagastud piisav kasvuruum 

vertikaalsuunal. Üldjuhul ei tohi puu kohale ulatuda teiste puude võrad. Arvestada võiks puudele 

kasvuruumiks vähemalt 5...8 x 5...8 m maapinnal (tamm, pähklipuud jt laiavõralised isegi 8...12 x 

8....12 m). 

8.2 Niitmine 

Niitude-murupindade hooldamisel ja põlispuude aluse niitmisel tuleb silmas pidada vanade puude 

juuri ning vajadusel kasutada suuremat niitmiskõrgust, katta puude välja ulatuvad juured või niita 

probleemsed kohad käsitsi, et juurtele ei tekiks niitmisel vigastusi.  

Niitmisel on oluline on jälgida ka niitmisskeemi keskelt lahku või servast serva, et maapinnal 

elutsevad linnud ja loomad saaksid põgeneda. Kevadel ja sügisel on soovitatav niita kõrgemalt kui 

suvel. Murule on kõige kahjulikum madal ja harv rootorniidukiga niitmine. Kui niitmisintervall jääb 

mingil põhjusel suuremaks tavapärasest on lubatav korraga niita kuni 1/3 ulatuses rohttaimede 

niitmiseelsest kõrgusest. Niitmiseks kõige sobilikum on trummelniiduk, siis ei ole tarvidust ala üle 

riisuda. Sügiseti on soovitav esindusalade murudelt riisuda langenud lehed – lisaks lehtede 

eemaldamisele eemaldatakse ka niiviisi sammal ja õhustatakse muru pealispinda. 

8.3 Piirangud hooldustehnikale 

Prügikoristus ja lehtede äravedu pargis võib toimuda kuni 1,5 tonnise 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 eelpoolkirjeldatust raskemaid masinaid 

(va erandkorras avariilistel töödel suurte puude eemaldamisel vajalikud tõstukid ja kraanad). 

Raietööd ja raiejääkide 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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LISA 1 - Koondtabel 

TABEL. Dendroloogilise inventeerimise koondtabel 

 

Jrk 
Liigi 
lühend 

Liik eesti k Liik ladina k 
Tüve 
D 

Lisa D Hinnang Hooldus Märkused 

1 Ta harilik tamm Quercus robur 86   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

2 Ta harilik tamm Quercus robur 94   3 lo külmalõhe, tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

3 Ta harilik tamm Quercus robur 62   4     

4 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4   ühepoolne 

5 Va harilik vaher Acer platanoides 45   4 lo tüükad 

6 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 51   3 lo tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

7 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47 /37 2 lo kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

8 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

129   1 rs 
seen, ulatuslik koorevigastus, latv kuivanud, 
putukakahjustus, võib olla murdumisohtlik 

9 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 50   3 lok kuivanud oksad kogu võras, seen, tüvevigastus 

10 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 98   3   külmalõhe, ilus puu 

11 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

120   4 lo 
väike tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas, 
tüükad 

12 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 23 22/19/16 4     

13 Va harilik vaher Acer platanoides 21 /18 4 rh kasvab pärna võrasse 

14 Pä harilik pärn Tilia cordata 64   4     

15 Pä harilik pärn Tilia cordata 60   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

16 Va harilik vaher Acer platanoides 49   5     

17 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

44   2 rs 
õõnsus, ulatuslik tüvevigastus tüvekaelal, 
murdumisohtlik 

18 Ku harilik kuusk Picea abies 26   4   ühepoolne 

19 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

71   3 lo 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad kogu 
võras 

20 LhE euroopa lehis Larix decidua 47   5     



1547HK2 Raikküla mõisa pargi hoolduskava  

 

46 Artes Terrae 
 

Jrk 
Liigi 
lühend 

Liik eesti k Liik ladina k 
Tüve 
D 

Lisa D Hinnang Hooldus Märkused 

21 Lh lehis sp Larix sp 59   5     

22 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 49   3 lok kuivanud oksad kogu võras 

23 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34   3   ühepoolne 

24 El harilik elupuu Thuja occidentalis 27   1 rs kuivab 

25 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   4 rh kasvab kuuse grupi sisse 

26 Ku harilik kuusk Picea abies   20...45 5     

27 Lh lehis sp Larix sp 57   4     

28 Lh lehis sp Larix sp 45   5     

29 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 rh ühepoolne, kasvab kuuse võrasse 

30 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

  
29, 20, 
15 

4   tihedalt koos, ümber seedermänd 

31 MäS seedermänd sp Pinus sp 42   3   võra kõrge ja kitsas 

32 MäS seedermänd sp Pinus sp 47   3   võra kitsas, ühepoolne 

33 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 84   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

34 kuiv     31   1 rs   

35 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

36 El harilik elupuu Thuja occidentalis 20 /17 4   viltune, ulatuslik tüvevigastus 

37 El harilik elupuu Thuja occidentalis 27 /18 5     

38 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

72   4 lo 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad kogu 
võras 

39 Pä harilik pärn Tilia cordata 52   4     

40 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4   ühepoolne 

41 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4   kergelt ühepoolne 

42 Va harilik vaher Acer platanoides 44   4   kergelt ühepoolne 

43 Ta harilik tamm Quercus robur 85   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

44 Ta harilik tamm Quercus robur 91   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas, väga ilus puu 

45 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43 /41 4 lok kuivanud oksad võra allosas 

46 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 65   2 lok kuivanud oksad kogu võras, seen? 
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Jrk 
Liigi 
lühend 

Liik eesti k Liik ladina k 
Tüve 
D 

Lisa D Hinnang Hooldus Märkused 

47 Pä harilik pärn Tilia cordata 55   5 lok kuivanud oksad võra allosas 

48 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40 /38 4     

49 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

    5 rl 
looduslik uuendus, 5 taime, säilitada 1, kahjustuste 
vältimiseks ümbritseda võrguga 

50 Ta harilik tamm Quercus robur 92   4 lop kuivanud põhioksad võra allosas 

51 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 rh kasvab tamme võrasse 

52 Ta harilik tamm Quercus robur 53   5 lok kuivanud oksad võra allosas 

53 Ta harilik tamm Quercus robur 65   4 lo tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

54 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

55 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4   võrahooldus 

56 EnT 
taraenelas 

Spiraea 
chamaedryfolia 

    5   piirata 

57 
Ej + Si + 
Top 

harilik ebajasmiin 
+ harilik sirel + 
toompihlakas sp 

Philadelphus 
coronarius + Syringa 
vulgaris + 
Amelanchier 

    5 rl 
eemaldada sissekasvav lehtpuu looduslik uuendus, 
piirata 

58 Ku harilik kuusk Picea abies 46   4   ühepoolne 

59 Va harilik vaher Acer platanoides 66   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

60 Lh lehis sp Larix sp 59   5     

61 Ku harilik kuusk Picea abies 30   4 rh kasvab lehise võrasse 

62 Va harilik vaher Acer platanoides 20 /19 4 rh ühepoolne, kasvab lehise võrasse 

63 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

32   2 rs 
murdumisohtlik, seen, õõnsus, kuivanud oksad kogu 
võras 

64 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

26 /25/16 3 rp 
kuivanud oksad kogu võras, kui puu nr 65 on kasvanud 
6m kõrguseks - raiuda 

65 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

    5 rl 
looduslik uuendus, 5 tk läbimõõduga 1cm, säilitada 1 
elujõulisem, tüvi kaitsta 

66 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 74   2 lo kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võras 

67 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 57   2 lo kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võras 

68 Lum 
harilik lumimari 

Symphoricarpos 
albus 

    4 rl 
võrahooldus, eemaldada sissekasvav lehtpuu looduslik 
uuendus 
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Jrk 
Liigi 
lühend 

Liik eesti k Liik ladina k 
Tüve 
D 

Lisa D Hinnang Hooldus Märkused 

69 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5 rh   

70 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17   3 rh ühepoolne, külmalõhe,tüvevigastus 

71 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   3 lo tüükad, rippes oks 

72 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

  
26, 23, 
25 

4 rh ühepoolne 

73 Va harilik vaher Acer platanoides 46   3 lok kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe 

74 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15 /15 4 rh ühepoolne 

75 KsS sookask Betula pubescens 56   3   säilitada 

76 KsS sookask Betula pubescens 28   3     

77 Ku harilik kuusk Picea abies 23   4 rh ühepoolne, kasvab lehise võrasse 

78 Lh lehis sp Larix sp 66   4   ilus 

79 Lh lehis sp Larix sp 42   4   ühepoolne 

80 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26   4 rh ühepoolne, kasvab lehise võrasse 

81 Ej 
harilik ebajasmiin 

Philadelphus 
coronarius 

    5   säilitada 

82 Ej 
harilik ebajasmiin 

Philadelphus 
coronarius 

    4 rl eemaldada sissekasvav viirpuu 

83 Kb kibuvits sp Rosa sp     5     

84 Ej 
harilik ebajasmiin 

Philadelphus 
coronarius 

    5   säilitada 

85 EnT + Si taraenelas + harilik 
sirel 

Spiraea 
chamaedryfolia + 
Syringa vulgaris 

    4 rl sirel eemaldada, taraenelat võib välispiirilt piirata 

86 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4 rh ühepoolne 

87 Va harilik vaher Acer platanoides 19   3 rh ühepoolne 

88 Va harilik vaher Acer platanoides 26   3 rh kuivanud oksad kogu võras 

89 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

57 /50 4 lo 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad kogu 
võras 

90 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 ln noorenduslõikus 

91 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4     
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92 Kop kontpuu sp Cornus sp     4     

93 El harilik elupuu Thuja occidentalis 24 /17 5     

94 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23   2 rh kuivanud oksad kogu võras 

95 EnT 
taraenelas 

Spiraea 
chamaedryfolia 

    5 rl 
võrahooldus, eemaldada sissekasvav lehtpuu looduslik 
uuendus 

96 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 ln   

97 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4 rp ühepoolne 

98 Va harilik vaher Acer platanoides 14   3 rh võra deformeerunud 

99 Va harilik vaher Acer platanoides 30   4 rl eemaldada alt toominga looduslik uuendus 

100 
ViK + Ej 
+ EnT + 
Si 

karvane viirpuu + 
harilik ebajasmiin 
+ taraenelas + 
harilik sirel 

Crataegus submollis 
+ Philadelphus 
coronarius + Spiraea 
chamaedryfolia + 
Syringa vulgaris 

    4 rl eemaldada viirpuu, sireli ja ebajasmiini noorendus 

101 Va harilik vaher Acer platanoides 23   3 rh kuivanud oksad kogu võras 

102 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24   2 rh ulatuslik tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

103 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 ln eemaldada eraldiseisvad üksikud põõsad 

104 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 20   3 rh seen, kuivanud oksad võra allosas 

105 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 60   2 lok kuivanud oksad kogu võras 

106 
Lum + 
EnT + Ej 
+ Si 

harilik lumimari + 
taraenelas + harilik 
ebajasmiin + 
harilik sirel 

Symphoricarpos 
albus + Spiraea 
chamaedryfolia + 
Philadelphus 
coronarius + Syringa 
vulgaris 

    5 lk 
eemaldada kõrgemad sireli harud, vajadusel 
noorenduslõikus, säilitada samas mahus 

107 Hk 
harilik hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 

58   4     

108 Va harilik vaher Acer platanoides 56   3 lo külmalõhe, tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

109 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 lo võrahooldus 

110 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     3 lo võrahooldus 
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111 Ej 
harilik ebajasmiin 

Philadelphus 
coronarius 

    4 lo võrahooldus 

112 Ej 
harilik ebajasmiin 

Philadelphus 
coronarius 

    3 lo võrahooldus 

113 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   1 rs kuivab 

114 Ta harilik tamm Quercus robur 43   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

115 Pä harilik pärn Tilia cordata 51   5     

116 Va harilik vaher Acer platanoides 40   4 lok tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

117 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

56   3 lo 
viltune, tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 
kuivanud oksad kogu võras, eemaldada hoone peale 
kasvavad oksad 

118 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 rp ühepoolne, varjab vaadet aidale 

119 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 16   3 rh ühepoolne  

120 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4 lo kuivanud oksad võra allosas, tüükad 

121 Va harilik vaher Acer platanoides 6   4 rh ühepoolne  

122 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

123 ta harilik tamm Quercus robur 40   3   ühepoolne  

124 Va harilik vaher Acer platanoides 13   3 rh   

125 Va harilik vaher Acer platanoides 49   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

126 Va harilik vaher Acer platanoides 37   3 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

127 Va harilik vaher Acer platanoides 17   3 rh ühepoolne  

128 Va harilik vaher Acer platanoides 20   3 rh   

129 
Si + EnT 
+ LdjV + 
Ej 

 harilik sirel + 
taraenelas + 
villane lodjapuu + 
harilik ebajasmiin 

 Syringa vulgaris + 
Spiraea 
chamaedryfolia + 
Viburnum lantana + 
Philadelphus 
coronarius 

    4 rl 
säilitada ebajasmiin, taraenelas, villane lodjapuu - teha 
võrahooldus ja vajadusel nooreduslõikus, eemaldada 
üksikud sissekasvavad sirelid 

130 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 16   4     

131 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 9   4 rh   
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132 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 lo tüükad 

133 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12   2 rh ühepoolne  

134 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40 /19 4 lok koorevigastus, kuivanud oksad võra allosas 

135 kuiv     18   1 rs   

136 Va harilik vaher Acer platanoides 38 /33/30 4 t soovitavalt harud omavahel toestada 

137 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 13   2 rh   

138 Ta harilik tamm Quercus robur 55   4 lop kuivanud põhioksad võra allosas 

139 Ta harilik tamm Quercus robur 46   4   tüvevigastus, seen, külmalõhe 

140 kuiv     32   1 rs   

141 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

72   3 lo 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad kogu 
võras 

142 Va harilik vaher Acer platanoides 17   4 rh ühepoolne, kasvab tamme võrasse 

143 Va harilik vaher Acer platanoides 13   4 rh ühepoolne  

144 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38   3 rp kuivanud oksad üleval ladvas 

145 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

8 /6/6 5 rl 
eemaldada seest kuivav jalakas, kujundada 1 
jämedamast harust puu 

146 Va harilik vaher Acer platanoides 3   5 lk vajab võrakujundust 

147 Ta harilik tamm Quercus robur 2   5     

148 Va harilik vaher Acer platanoides 20   3     

149 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4     

150 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

73   2 rp 
kuivanud põhioksad üleval ladvas, ulatuslik 
tüvevigastus, seen jalakapässik, säilitada nii kaua kui 
võimalik 

151 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 /32 5     

152 Va harilik vaher Acer platanoides 62   3 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas, seen 

153 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 80   2 lok kuivanud oksad kogu võras, külmalõhe 

154 Et 
harilik ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii 

    4 lo võrahooldus 

155 PhH 
hall pähklipuu Juglans cinerea 

85   3 lo 
tüükad, kuivanud oksad võra allosas, seen, säilitada 
kuni hääbumiseni 
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156 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 111   4   säilitada! 

157 El harilik elupuu Thuja occidentalis 20   5     

158 El harilik elupuu Thuja occidentalis   20…25 4 t vajab võra sidumist 

159 El 
harilik elupuu Thuja occidentalis 

30   4 rl 
ühepoolne, eemaldada võrasse kasvav jalaka looduslik 
uuendus, võra siduda 

160 El harilik elupuu Thuja occidentalis 23   5     

161 El harilik elupuu Thuja occidentalis 14   5     

162 El harilik elupuu Thuja occidentalis 38   4 t võra siduda 

163 El harilik elupuu Thuja occidentalis 25   1 rs kuivab, kõrvale on istutatud noor puu 

164 El harilik elupuu Thuja occidentalis 30   5     

165 El harilik elupuu Thuja occidentalis 36   5     

166 El harilik elupuu Thuja occidentalis 30   5     

167 MäM mägimänd Pinus mugo     3 rp võra hõre 

168 Et 
harilik ebatsuuga 

Pseudotsuga 
menziesii 

24   3   kergelt ühepoolne 

169 Ku harilik kuusk Picea abies 19   5     

170 Kü künnapuu Ulmus laevis 70   3 lok kuivanud oksad kogu võras 

171 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

60   2 rs 
kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võras, 
koorevigastus, koor lahti, võib olla murdumisohtlik 

172 LhS siberi lehis Larix sibirica 90   4   ilusad 

173 LhS siberi lehis Larix sibirica 79   4     

174 NuH hall nulg Abies concolor 9   5     

175 
Lum + Ja 
+ LdjV 

harilik lumimari, 
harilik jalakas, 
villane lodjapuu 

Symphoricarpos 
albus, Ulmus glabra, 
Viburnum lantana 

    5 rl 
võrahooldus, eemaldada hariliku jalaka looduslik 
uuendus 

176 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis     4 lok kuivanud oksad võra allosas, võrahooldus 

177 Va harilik vaher Acer platanoides   33, 22 3 rh ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas 

178 Va harilik vaher Acer platanoides 44   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

179 Pä harilik pärn Tilia cordata 45   4 lo tüükad 
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180 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 54   1 rs kuiv 

181 Ta harilik tamm Quercus robur 1   5     

182 Va harilik vaher Acer platanoides 17   3 rh latv kuivanud 

183 KsA arukask Betula pendula 56   3     

184 KsA arukask Betula pendula 47   3 lok kuivanud oksad võra allosas 

185 KsA arukask Betula pendula 48   4 lo tüükad 

186 KsA arukask Betula pendula 22   3 rh ühepoolne, ulatuslik koorevigastus 

187 Va harilik vaher Acer platanoides 15   2 rh   

188 KsA arukask Betula pendula 61 /25/43 4     

189 Lh lehis sp Larix sp 41   4   ühepoolne 

190 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 lo võrahooldus, kasvab lehise võrasse 

191 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 lok kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne 

192 Va harilik vaher Acer platanoides 13   2   deformeerunud võra, ühepoolne, seen 

193 Va harilik vaher Acer platanoides 40   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

194 Va harilik vaher Acer platanoides 18   3 rh võra deformeerunud 

195 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

71   2 lo 
kuivanud oksad kogu võras, külmalõhe, kuivanud 
põhioksad võra allosas 

196 Ta harilik tamm Quercus robur   1, 1 5   säilitada elujõulisem 

197 kuiv     17   1 rs   

198 Va harilik vaher Acer platanoides 25 /19/22/17 4 lo kuivanud oksad võra allosas, tüükad 

199 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4 rh võra deformeerunud, kasvab kase võrasse 

200 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   5     

201 Va harilik vaher Acer platanoides 13   3 rh kuivanud oksad kogu võras 

202 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 rh kuivanud oksad kogu võras, võra deformeerunud 

203 Va harilik vaher Acer platanoides 37   4     

204 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

205 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4   ühepoolne 
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206 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

207 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4     

208 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 46   3 lo tüükad, ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas 

209 
EnT + Si 
+ ViK 

taraenelas + harilik 
sirel + karvane 
viirpuu 

Spiraea 
chamaedryfolia + 
Syringa vulgaris + 
Crataegus submollis 

    4 rl 
eemaldada karvased viirpuud, sirelile teostada 
noorenduslõikus 

210 Va harilik vaher Acer platanoides 52   2 rp seen, õõnsus, võib olla murdumisohtlik 

211 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4   juurevigastus 

212 Va harilik vaher Acer platanoides 37   3   ulatuslik koorevigastus 

213 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 55   1 rs kuivab 

214 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 69   1 rs kuiv 

215 ReRa 
raagremmelgas Salix caprea 

  
10, 9, 11, 
21 

5 rh   

216 KsA arukask Betula pendula 5   3     

217 kuiv     55   1 rs   

218 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 59   1 rs seen, pooleks murdumas 

219 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 61   2 lop kuivanud põhioksad kogu võras 

220 Ku harilik kuusk Picea abies 29   5 rl eemaldada alt lehtpuu looduslik uuendus 

221 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 59   2 rl   

222 Ku harilik kuusk Picea abies   20, 19 5     

223 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 88   1 rs kuiv 

224 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4     

225 
Ja + Kb + 
Kr + Pi + 
Ksl + Va 

harilik jalakas, 
kibuvits sp, 
kreegipuu, harilik 
pihlakas, kuslapuu 
sp, harilik vaher 

Ulmus glabra, Rosa 
sp, Prunus insititia, 
Sorbus aucuparia, 
Lonicera sp, Acer 
platanoides 

    5 rl 
looduslik uuendus, eemaldada, säilitada kibuvits ja 
kuslapuu, soovitavalt võrahooldus 
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226 
Si + Ja + 
Ksl + 
EnT 

harilik sirel, harilik 
jalakas, kuslapuu 
sp, taraenelas 

Syringa vulgaris, 
Ulmus glabra, 
Lonicera sp, Spiraea 
chamaedryfolia 

    5 rl 
eemaldada jalakas ja sirel, säilitada kuslapuu ja 
taraenelas, grupid piirata kompaktseteks rühmadeks 

227 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   2 lop kuivanud põhioksad kogu võras 

228 Va harilik vaher Acer platanoides 43   4     

229 Tm harilik toomingas Padus avium     5 lk põõsasjas, võrakujundus 

230 LdjV villane lodjapuu Viburnum lantana     5 rl   

231 Va harilik vaher Acer platanoides 6   5     

232 
EnT + Ja 
+ Va + Si 
+ SõM 

taraenelas, harilik 
jalakas, harilik 
vaher, harilik sirel, 
mage sõstar 

Spiraea 
chamaedryfolia, 
Ulmus glabra, Acer 
platanoides, Syringa 
vulgaris, Ribes 
alpinum 

    5 rl 
kiviaiale on kasvanud puud põõsad, eemaldada 
lehtpuude looduslik uuendus alla 10cm, säilitada 
põõsad kuni kiviaia uuendamiseni 

233 Va harilik vaher Acer platanoides 34   5 rl   

234 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   4     

235 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4 lok ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas 

236 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 11   3   juurekaelal vigastus, säilitada 

237 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4     

238 Ta harilik tamm Quercus robur 4   4   võra deformeerunud 

239 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 54   2 lok kuivanud oksad kogu võras 

240 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 81   1 rp kuivanud põhioksad kogu võras, latv kuiv 

241 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 lo tüükad 

242 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

243 Lh lehis sp Larix sp 2   5     

244 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

245 Va harilik vaher Acer platanoides 19   4   ühepoolne, tüükad 
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246 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  
18, 27, 
16, 16 

4 rp   

247 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 13   3 rh võra deformeerunud 

248 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33 /31 1 rs kuiv 

249 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   1 rs kuiv 

250 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 39   2 rp   

251 Pä harilik pärn Tilia cordata 49   4     

252 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

253 Va harilik vaher Acer platanoides 14   1 rs kuivab 

254 Va harilik vaher Acer platanoides 23   3 rh ühepoolne 

255 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

256 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 10   5   säilitada 

257 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

258 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3 lok seen, kuivanud oksad kogu võras 

259 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5     

260 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5     

261 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24   4 lok ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas 

262 Re remmelgas sp Salix sp 37   2 rs putukas, kuivanud oksad kogu võras 

263 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

264 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5     

265 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5   4 põõsast 

266 Va harilik vaher Acer platanoides 51   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

267 Ej 
harilik ebajasmiin 

Philadelphus 
coronarius 

    5     

268 KsA arukask Betula pendula 55   3 lok kuivanud põhioksad võra allosas 

269 EnT 
taraenelas 

Spiraea 
chamaedryfolia 

    5     

270 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34   2 lok kuivanud oksad kogu võras 
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271 Va harilik vaher Acer platanoides 21 /18 4     

272 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

273 kuiv     30   1 rs   

274 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5 rh 5 tk, võib eemaldada 

275 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 60   2   kuivanud oksad kogu võras, murdunid suur oks 

276 Ku harilik kuusk Picea abies 27   1 rs kuiv 

277 Ku harilik kuusk Picea abies 34   3   vaigujooks 

278 Va harilik vaher Acer platanoides 12   5 rh kasvab kuuse võrasse 

279 

30% Sa, 
30% Va, 
30% Ja, 
10% Tm 
Ksl SõM 
Srp 

30% harilik saar, 
30% harilik vaher, 
30% harilik jalakas, 
10% harilik 
toomingas, 
kuslapuu sp, mage 
sõstar, sarapuu 

30% Fraxinus 
excelsior, 30% Acer 
platanoides, 30%, 
Ulmus glabra, 10% 
Padus avium, 
Lonicera sp, Ribes 
alpinum, Corylus 
avellana 

    5 rl 

kiviaia peale ja ümber kasvanud looduslik uuendus; 
eemaldada kogu alla 10 cm läbimõõduga lehtpuu 
looduslik uuendus; säilitada vahtrad ja toomingad, millel 
on tagatud kasvuruum; eemaldada jämedamad 
kuivavad ja kuivanud saared ja jalakad; säilitada 
kuslapuu, magesõstar ja villane lodjapuu kompaktsete 
gruppidena; raiuda ca 20 puud d=15...20cm, säilitades 
ühel real olevad saared ja vahtrad, puude vahe reas 
orienteeruvalt 3...5 m 

280 LdjV villane lodjapuu Viburnum lantana     5 rl eemaldada sissekasvav lehtpuu looduslik uuendus 

281 SõM mage sõstar Ribes alpinum     5 rl eemaldada sissekasvav lehtpuu looduslik uuendus 

282 Ku harilik kuusk Picea abies   42, 21 5     

283 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 rh kasvab kuuse võrasse 

284 Ku harilik kuusk Picea abies 32   3   võra hõre 

285 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

56   2 lok 
kuivanud oksad kogu võras, külmalõhe, suur murdunud 
oks 

286 Ku harilik kuusk Picea abies 25   5     

287 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 65   3 lop kuivanud põhioksad võra allosas 

288 Ku harilik kuusk Picea abies 24   5     
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289 

Srp + 
SõM + 
Ksl + Pi + 
Va 

sarapuu, mage 
sõstar, kuslapuu 
sp, harilik pihlakas, 
harilik vaher 

Corylus 
avellana,Ribes 
alpinum, Lonicera 
sp, Sorbus 
aucuparia, Acer 
platanoides 

    5 rl 
kiviaiale kasvanud hõre looduslik uuendus; säilitada 
piiritletud gruppidena kuslapuu, magesõstar ja üksikud 
sarapuud, muu raiesse  

290 KsA arukask Betula pendula 55   2 lo seen, tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

291 Pä harilik pärn Tilia cordata 43   5     

292 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

293 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5     

294 Ta harilik tamm Quercus robur 18   5     

295 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5     

296 Lh lehis sp Larix sp 40   4     

297 Lh lehis sp Larix sp 44   4   ühepoolne 

298 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   5     

299 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4   ühepoolne 

300 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

81   2 lo 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad võra 
allosas 

301 Ku harilik kuusk Picea abies 33   5     

302 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

303 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4     

304 Ku 
harilik kuusk Picea abies 

  
39, 32, 
31 

4     

305 Va harilik vaher Acer platanoides 43   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

306 Va harilik vaher Acer platanoides 20   3 rh ühepoolne 

307 Lh lehis sp Larix sp 55   4   jalal kasvab sõstar ja kuslapuu, säilitada 

308 MäS seedermänd sp Pinus sp 27   3   võra kitsas, koorevigastus 

309 Lh lehis sp Larix sp 70   4 rl   
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310 MäS seedermänd sp Pinus sp 25   3   võra kitsas 

311 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  
18, 21, 
18, 20 

4 rh ühepoolne 

312 Va harilik vaher Acer platanoides 42   3 rp külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas, tüükad 

313 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4     

314 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

315 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 45   4 lo tüükad 

316 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33   4     

317 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4 lo tüükad 

318 Ku harilik kuusk Picea abies 34   5     

319 Lh lehis sp Larix sp 41   4     

320 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

321 Lh lehis sp Larix sp 41   4     

322 Lh lehis sp Larix sp 18   2 rh võra deformeerunud 

323 Ku harilik kuusk Picea abies 22   4 rp ühepoolne 

324 Va harilik vaher Acer platanoides   11, 16 4 rh ühepoolne 

325 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4 rh ühepoolne 

326 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   4     

327 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5     

328 KsA arukask Betula pendula 50   3 lo tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

329 Va harilik vaher Acer platanoides 10   4   ühepoolne 

330 Va harilik vaher Acer platanoides 15   4 rh kasvab pärna võrasse 

331 Pä harilik pärn Tilia cordata 79   3 lo seen, tüükad 

332 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4 rh ühepoolne, kasvab pärna võrasse 

333 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

18   4 rh 
kuivanud oksad võra allosas, tüükad, kasvab pärna 
võrasse 

334 El harilik elupuu Thuja occidentalis 28   5     
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335 EnT 
taraenelas 

Spiraea 
chamaedryfolia 

    5     

336 KsA arukask Betula pendula 32   3 lo ühepoolne, tüükad 

337 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   2 lok kuivanud oksad kogu võras, jalal kasvab sarapuu 

338 Pä harilik pärn Tilia cordata 42   4 lok kuivanud oksad võra allosas, õõnsus juurekaelal 

339 Pä harilik pärn Tilia cordata 24   5     

340 KsA arukask Betula pendula 35   4 lok tüükad, kuivanud oksad võra allosas, viltune 

341 KsA arukask Betula pendula 36   4 lok tüükad, kuivanud oksad võra allosas, viltune 

342 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 52   4 lo tüükad 

343 Ku harilik kuusk Picea abies 18   4 rh kasvab vahtra võrasse 

344 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 87   4   ilus 

345 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4     

346 kuiv     10   1 rs   

347 kuiv     28   1 rs   

348 Va harilik vaher Acer platanoides 25   2 rh  kasvab saare võrasse 

349 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35   4   viltune 

350 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5     

351 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 57   4 lo tüükad 

352 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 20   2 rh   

353 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   3 lo tüükad 

354 Va harilik vaher Acer platanoides 40   5     

355 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37   4     

356 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 46   3 lok kuivanud oksad võra allosas 

357 Va harilik vaher Acer platanoides     4   suur, 2 haru kokku kasvanud 

358 Va harilik vaher Acer platanoides 25   2 lok kuivanud oksad kogu võras 

359 Ku harilik kuusk Picea abies 34   5 rh likvideerida kõrval kasvav peenike noor kuusk 
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360 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3 lo kuivanud oksad võra allosas, rippes suur oks 

361 Va harilik vaher Acer platanoides 18   2 rh kasvab teise vahtra võrasse 

362 Va harilik vaher Acer platanoides   15...38 4 rl 8tk, eemaldada alla 20cm jämedused isendid 

363 Lh lehis sp Larix sp 47   4     

364 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 18 /14 3 rh   

365 Lh lehis sp Larix sp 53   5     

366 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4 rh kasvab lehise võrasse 

367 Lh lehis sp Larix sp 50   4   koorevigastus 

368 Lh lehis sp Larix sp 35   5     

369 Lh lehis sp Larix sp 68   4   puu on viltune, juured veidi üles kerkinud 

370 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4     

371 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4 rh kasvab teise vahtra võrasse 

372 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

373 Va harilik vaher Acer platanoides 16   2 rh latv kuiv 

374 Va harilik vaher Acer platanoides 20   5   ühepoolne 

375 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  
18, 21, 
38 

4 lok kuivanud oksad võra allosas 

376 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

377 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  
18, 23, 
19 

3 rh võrad deformeerunud 

378 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 70   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

379 Va harilik vaher Acer platanoides 19   3   võra deformeerunud 

380 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

381 Va harilik vaher Acer platanoides 24   3 rh ühepoolne, võra deformeerunud 

382 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 lok kuivanud oksad võra allosas, rippes oks 

383 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4   ühepoolne 

384 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4   ühepoolne, tüükad 

385 Va harilik vaher Acer platanoides 30   4 lo kuivanud oksad võra allosas, tüükad 
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386 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5 rh põõsasjas 

387 Lh lehis sp Larix sp 43   4     

388 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   1 rs kuivab 

389 Va harilik vaher Acer platanoides 19   4   ühepoolne 

390 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  17...32 4 rh 
18 tk, likvideerida kuivavad ja alla 20 cm läbimõõduga 
teiste puude võradesse kasvavad isendid 

391 Lh lehis sp Larix sp 59   4     

392 Lh lehis sp Larix sp 40   4   võra kitsas 

393 Lh lehis sp Larix sp     4   võra kitsas 

394 Lh lehis sp Larix sp 62   4   võra tugevalt ühepoolne 

395 Lh lehis sp Larix sp 43   4   võra kitsas 

396 Lh lehis sp Larix sp 27   5     

397 Lh lehis sp Larix sp 54   5     

398 Lh lehis sp Larix sp 35   5     

399 Lh lehis sp Larix sp 55   4     

400 kuiv     54   1 rs   

401 Va harilik vaher Acer platanoides 37   4   külmalõhe 

402 
Ja+ Va + 
Pä 

harilik jalakas, 
harilik vaher, 
harilik pärn 

Ulmus glabra, Acer 
platanoides, Tilia 
cordata 

    5 rh hõre looduslik uuendus, juurevõsu, likvideerida 

403 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   4     

404 Pä harilik pärn Tilia cordata 53   3   õõnsus, tüvevigastus 

405 Pä harilik pärn Tilia cordata 49   4     

406 Pä harilik pärn Tilia cordata 43   3   ulatuslik tüvevigastus 

407 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30   2 rs pooleks murdunud 

408 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   4     

409 Pä harilik pärn Tilia cordata 48 /48 3 t harude vahel õõnsus ja lõhe, soovitavalt toestada 

410 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37   2 lok kuivanud oksad kogu võras 
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411 Pä harilik pärn Tilia cordata 47   4   ühepoolne 

412 Pä harilik pärn Tilia cordata 45   4     

413 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   4     

414 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 44   2   tervel tüvel vesivõsud 

415 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23   3 lok ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras 

416 Pä harilik pärn Tilia cordata 27   5     

417 Va harilik vaher Acer platanoides 34   5     

418 Pä harilik pärn Tilia cordata 23   5     

419 Pä harilik pärn Tilia cordata 41   3   tüvevigastus 

420 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

421 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 39   3     

422 Pä harilik pärn Tilia cordata 27   4   ühepoolne 

423 Pä harilik pärn Tilia cordata 40 /27 4     

424 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   5   ühepoolne 

425 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   5     

426 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   3   õõnsus, külmalõhe 

427 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 /21 3   seen, õõnsus 

428 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   4   õõnsus 

429 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   3   seen, õõnsus, ühepoolne 

430 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   3   õõnsus 

431 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   3   õõnsus 

432 Pä harilik pärn Tilia cordata 34 /33 3   õõnsus, ühepoolne 

433 Pä harilik pärn Tilia cordata 25 /18 3   õõnsus 

434 Pä harilik pärn Tilia cordata 35   3   seen, õõnsus, ühepoolne 

435 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   4   juurekaelal tüvevigastus 

436 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   5   ühepoolne 

437 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   3   ulatuslik koorevigastus, külmalõhe 
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438 Ta harilik tamm Quercus robur 23   5 lok kuivanud oksad võra allosas 

439 Va harilik vaher Acer platanoides 30   4 lok kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe 

440 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 3   5   murdunud oks 

441 Va harilik vaher Acer platanoides 45   2 rs murdumisohtlik, seen vahtratarjak 

442 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 lok kuivanud oksad kogu võras, seen 

443 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

44   2 lok 
seen, külmalõhe, koorevigastus, kuivanud oksad kogu 
võras 

444 Va harilik vaher Acer platanoides 53   2 rp seen, külmalõhe, haru murdumisohtlik? 

445 Va harilik vaher Acer platanoides 46   3 lok kuivanud oksad kogu võras 

446 Ta harilik tamm Quercus robur 28   5     

447 Pä harilik pärn Tilia cordata 51   3 lok õõnsus, kuivanud oksad võra allosas 

448 Pä harilik pärn Tilia cordata 23   2   seen, ulatuslik tüvevigastus 

449 Pä harilik pärn Tilia cordata 21   3   ühepoolne, deformeerunud 

450 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   4     

451 Pä harilik pärn Tilia cordata 42 /35 3 lok õõnsus, kuivanud oksad võra allosas 

452 Pä harilik pärn Tilia cordata 48 /22 3   õõnsus, seen, harud kokkukasvanud 

453 Pä harilik pärn Tilia cordata 43 /35 3   seen 

454 Pä harilik pärn Tilia cordata 46 /37 4   seen, harude vahel lõhe 

455 Pä harilik pärn Tilia cordata 25   3   õõnsus 

456 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   2   õõnsus, murdumisohtlik? 

457 Pä harilik pärn Tilia cordata 34 /33 4     

458 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   2   õõnsus, murdumisohtlik? 

459 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 /24 2   õõnsus 

460 Pä harilik pärn Tilia cordata 24 /16 2   õõnsus, deformeerunud võra 

461 Pä harilik pärn Tilia cordata 26 /22 3   ühepoolne 

462 Pä harilik pärn Tilia cordata 32 /30 2 lok õõnsus, kuivanud oksad võra allosas 

463 Pä harilik pärn Tilia cordata 17   2   õõnsus, deformeerunud võra 
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464 Pä harilik pärn Tilia cordata 34 /26 3   seen 

465 Pä harilik pärn Tilia cordata 45 /30 3   seen, õõnsus 

466 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   2   õõnsus 

467 Pä harilik pärn Tilia cordata 35 /30 2   õõnsus 

468 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   3 lok kuivanud oksad võra allosas 

469 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   3   seen, õõnsus 

470 Pä harilik pärn Tilia cordata 49   3 rp murdumisohtlik, ulatuslik õõnsus 

471 Pä harilik pärn Tilia cordata 40 /38 3   õõnsus 

472 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4     

473 Po pooppuu Sorbus intermedia 26 /15/25 4 lok kuivanud oksad võra allosas 

474 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4 lo tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

475 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3   ulatuslik tüvevigastus 

476 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 75   1 rs kuivab 

477 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 93   3 lo kuivanud oksad võra allosas, murdund latv, külmalõhe 

478 Va + Ja 
harilik vaher + 
harilik jalakas 

Acer platanoides + 
Ulmus glabra 

  4...6 5 rh looduslik uuendus 

479 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3   koorevigastus 

480 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 75   3 lo tüükad, külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas 

481 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35   4 lok viltune, kuivanud põhioksad võra allosas 

482 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4     

483 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

484 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 54   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

485 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

30   2 lok 
ulatuslik tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras, 
seen jalakapässik 

486 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 19   1 rs kuivab 

487 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34   3 lok kuivanud oksad kogu võras 

488 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   3     

489 Ld leeder sp Sambucus sp     5     
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490 Si harilik sirel Syringa vulgaris     3 ln   

491 Va harilik vaher Acer platanoides 10 /10 4   üks haru likvideerida 

492 Va harilik vaher Acer platanoides 13   5   ühepoolne 

493 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23   3   ühepoolne, tüükad 

494 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 53   2 rp kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võras 

495 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 18   3   ühepoolne, ulatuslik tüvevigastus 

496 Va harilik vaher Acer platanoides 21 /16 4     

497 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32   2 lok külmalõhe, kuivanud oksad kogu võras 

498 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29   2 lok kuivanud oksad kogu võras 

499 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23   2     

500 Si harilik sirel Syringa vulgaris     3 ln   

501 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4   ühepoolne 

502 LäS 
suur läätspuu 

Caragana 
arborescens 

    5   kergelt ühepoolne 

503 LäS 
suur läätspuu 

Caragana 
arborescens 

    5 rl 
võrahooldus, eemaldada seest vahtra looduslik 
uuendus 

504 Va harilik vaher Acer platanoides 26 /20 5     

505 EnT 
taraenelas 

Spiraea 
chamaedryfolia 

    5     

506 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  
23, 15, 
25, 25, 
34 

4 lok ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas 

507 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26 /19/21 2 rs kuivanud oksad kogu võras 

508 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   4   kuivanud oksad võra allosas 

509 Va harilik vaher Acer platanoides 33 /20/12 2 rh sissekasvanud raudkang, murdumisohtlik? 

510 Lum 
harilik lumimari 

Symphoricarpos 
albus 

    5 rl eemaldada sissekasvava lehtpuu looduslik uuendus 

511 Poen 
põisenelas 

Physocarpus 
opulifolius 

    5   piirata 

512 Va harilik vaher Acer platanoides 19   5   ühepoolne 
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513 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

75   2 lok 
ulatuslik tüve- ja juurevigastus, kuivanud oksad kogu 
võras 

514 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 42   2   ulatuslik juurevigastus 

515 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 12   4   juurekaelale ladustatud rämpsu 

516 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 60   3   kuivanud oksad võra allosas 

517 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 79   3 lok külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas 

518 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 88   3   tüükad, seen 

519 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 48   4   ilus 

520 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 81   2 lo kuivanud oksad kogu võras, tüükad, külmalõhe 

521 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4   ühepoolne 

522 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4 rh ühepoolne, kasvab suurema puu võrasse 

523 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 25   4 lok kuivanud oksad võra allosas 

524 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

34   3 rl 
kuivanud oksad kogu võras, eemaldada saare looduslik 
uuendus 

525 Va harilik vaher Acer platanoides 123   2 lo tüükad, kuivanud oksad kogu võras, ulatuslik õõnus 

526 Va harilik vaher Acer platanoides 27   5     

527 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47   4 lok kuivanud oksad võra allosas, koorevigastus 

528 Ja harilik jalakas Ulmus glabra   4...6 4 rh 4 tk, soovitavavalt eemaldada 

529 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 7   5 rh kasvab vahtra võrasse 

530 Va harilik vaher Acer platanoides 11   5   ühepoolne 

531 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 14   4 rh   

532 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   4     

533 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   2 lok seen, tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

534 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14   4     

535 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 85   2   seen, ulatuslik tüvevigastus, latv kuiv 

536 Tm harilik toomingas Padus avium 23   4     

537 Va harilik vaher Acer platanoides 34 /20/31 4     

538 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31 /28 2 lo kuivanud oksad kogu võras, tüvevigastus, tüükad 
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539 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29   5     

540 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   3 lok kuivanud oksad kogu võras 

541 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

  
27, 20, 
24 

2 lok kuivanud oksad kogu võras 

542 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 6   5     

543 Va harilik vaher Acer platanoides 25   5     

544 Va harilik vaher Acer platanoides 10   5     

545 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 6   4 rh   

546 Va harilik vaher Acer platanoides 9   5     

547 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   1 rs kuiv 

548 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

  
27, 29, 
14 

3 lok kuivanud oksad võra allosas 

549 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 30   4     

550 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 32   4 rl   

551 
Ja + Sa + 
Va 

harilik jalakas, 
harilik saar, harilik 
vaher 

Ulmus glabra, 
Fraxinus excelsior, 
Acer platanoides  

    5 rh looduslik uuendus kiviaial, eemaldada 

552 
60% Va, 
40% Sa harilik vaher, 

harilik saar 
Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior 

  9...40 4 rl 

eraldis, üksikutel saartel kuivanud oksad võra allosas, 
aluse täidab saare ja vahtra peenike looduslik uuendus, 
likvideerida lehtpuude looduslik uuendus alla 10 cm 
läbimõõduga ja kuivavad puud, säilitada kõik põõsad 

553 EnT 
taraenelas 

Spiraea 
chamaedryfolia 

    5     

554 Va harilik vaher Acer platanoides     3   looduslik uuendus 

555 Va harilik vaher Acer platanoides 25   5     

556 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     4     

557 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 40   2     

558 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 40   3     

559 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 30   3     

560 Sa harilik saar Fraxinus excelsior     3     
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Jrk 
Liigi 
lühend 

Liik eesti k Liik ladina k 
Tüve 
D 

Lisa D Hinnang Hooldus Märkused 

561 Va harilik vaher Acer platanoides     3   looduslik uuendus 

562 Va harilik vaher Acer platanoides 17   4     

563 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4     





Raikküla mõisa pargi hoolduskava 1547HK2 

 

Artes Terrae 71 
 

LISA 2 - Ekspertarvamus 
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LISA 3 – Muinsuskaitseameti kiri Raikküla pargi hoolduskava muutmiseks 

 

From: Mikk Mutso <mikk.mutso@muinas.ee> 
Date: 2016-01-05 13:58 GMT+02:00 
Subject: RE: Raikküla mõisa pargi hoolduskava 
To: Gerly Toomeoja <gerly@artes.ee> 
 
 
Tere,  
 
Head Uut Aastat! 
 
Saadan koondatud märkused täiendamiseks. Täienduste sisseviimise järel palun esitada uuesti 
kooskõlastamiseks. 
 
 -        vaatekoridor A ristub säilitatava puistuga, vastuolu joonisel on ära selgitatud kirjelduses. 
Joonisele võiks ka märkida viite, et juhised on tekstiosas punkt 6.6.; 
  
-        lk 18 on põgusalt puudutatud ajaloolise „kiviaedade vahelise“ tee ringalleed, mis on ühtse 
mõisasüdame planeeringu ja teedevõrgu osa (vt skeem 4),  
 
Palun anda hinnang ka tee kattele ja  planeeringust tulenevalt teha ettepanekuid selle ühenduse 
kasutamise asjus; 
 
-        mõisasüdame normaalsel majandamisel on tõsiseks probleemiks aidahoone eest kulgev 
rasketransport, mis takistab ellu viimast omanike kava – avada aidahoones toitlustuskoht. 
 
Hoolduskavas käsitleda ajaloolise mõisasüdant ümbritseva ringtee (aidast loodes, vt skeem 4) 
olukorda. Kaaluda ja anda hinnang, kas ja kuidas annaks see ühendus võimaluse viia edaspidi 
rekonstrueerimisel rasketransport mõisasüdamest välja; 
 
-        rasketranspordi kahjustavat mõju aidale kirjeldavad hästi fotod 15.,16. ja 17. Foto 16 on aida 
restaureerimise eelsest ajast, mis on fotolt selgelt näha (katusel eterniit, ulualuse astet pole jne).  
Tänaseks on ait restaureeritud, palun vahetada foto värske vastu  või anda fotode juurde pildistamise 
aasta; 
 
-        rasketranspordi kahjulikkusest on üldiselt hästi lahti kirjutatud lk 19.  
 
Täpsustamist vajab sõnastus „Seetõttu on vajalik keelata rasketehnika (põllumajandusmasinad, 
veoautod) läbivliiklus mõisapargiga seotud teelõigul.“-hoolduskavaga ei saa liiklust keelata, saab teha 
konstruktiivseid lahendusettepanekuid. Vaja on sõnastada konstruktiivselt  a la „rasketehnika liiklus 
välja viia mõisasüdamest“ vms, pakkuda lahendusi. 
 
 -        Tekstiosa 6.10 liikluskorralduse ettepanekute peale mõtlemine on kiiduväärne. Rasketehnika 
liiklust hoolduskavaga keelustada ei saa (p1). Saab teha ettepanekuid 
 
rasketehnika liikluse möödasuunamiseks mõisasüdamest. Liikumiskiiruse piiramise osas teha 
konkreetsed ettepanekud (kiirusepiirangu ala ja max kiirus). Õueala 
 
kehtestamisel (p2) peab arvestama õueala juriidilist tähendust( võib sõita sisse, võib sõita välja, mingi 
läbiv transport pole lubatud). Kiiruse rahustamise meetmete  osas täpsustada,  juriidilised –
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liiklusmärgid, füüsilised-tõstetud alad, künnised, läbipääsu laiused, erinevad pinnakatted jms (p4). P5 
täiendada, et riigile kuuluvatel teemaa kinnistutel vajalik koostöö riigiasutusega (RKAS). 
 
- Lk 25 p. 4.1. Täpsustada puu diameetrit lausetes, kas mõeldud on rinnasdiameetrit vm „Puistutena 
hinnatud pargiosas on mõõdetud eraldi üksikpuud, mille diameeter on üle 60 cm14“, „Puude võrade 
horisontaalprojektsioonid on lähendatud arvestades puude diameetrit15,…“  
 
- P.5. Muinsuskaitse eritingimusi ei ole hoolduskavale vajalikud, seda ei sätesta ükski regulatsioon ja 
see on eksitav. Tingimustel ei ole viga, v.a. vt järgnev märkus. Peatükki võiks nimetada lihtsalt 
tingimused Raikküla pargi hoolduskavale. 
 
 - P.5.3. Hoolduskava raames teostatavateks raietöödeks ei ole  muinsuskaitseline järelvalve 
kohustuslik. Raietööde märkimiseks võib küll kohale kutsuda hoolduskava koostaja. 
 
-Tegevuskava 4.2. Istutustööde plaan esitada Muinsuskaitseametile heaks kiitmiseks. 
 
  
Lugupidamisega, 
 
  
Mikk Mutso 
Muinsuskaitseamet 
Raplamaa vaneminspektor 
+372 57570103 mobiil 
mikk.mutso@muinas.ee 
Tallinna mnt 14 
79513 Rapla 
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Hooldustööde plaan

TINGMÄRGID

RAIKKÜLA MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA
MÄLESTISE REG NR 15300 HOOLDUSTÖÖDE PLAAN M1:500

Eraldi istutusskeemiga rajatav varjav istutus

Istutusala A.

HOOLDUSALAD

EKSPLIKATSIOON

1

3

4

2

säilitatav üksikpuu / põõsas / massiiv / puistu

taastatavad vaated

murutee

olemasolev hoone

olemasolevad amortiseerunud kattega pargiteed

olemasolevad kruusa- ja pinnaseteed

olemasolevad asfaltkattega pargiteed

IV hooldusklassi alad

III hooldusklassi alad

II hooldusklassi alad

I hooldusklassi alad

hooldusala nr / pindala

4. Mõisatall

3. Ait-kuivati, mälestise reg nr 15302

2. Valitsejamaja, mälestise reg nr 15301

1. Peahoone, mälestise reg nr 15299

Vt seletuskiri ptk 6.6

Ajaloolist vaadet avav siht põllule.

Vaatekoridor A. 

Vt seletuskiri ptk 6.6

Ajaloolist vaadet avav siht ait-kuivatile ja valitsejamajale.

Vaatekoridor B. 

Vt seletuskiri ptk 6.6

Vaatekoridor C. 
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