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Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu 
ekspertiis 

Seletuskiri 
 

 

 

1 Sissejuhatus 
1.1 Töö koostamise alus 

Käesolev eksperthinnang on koostatud Keskkonnaameti tellimusel Saare maakonna kaitsealuste 

parkide, arboreetumi ja puistute piirid eelnõus käsitletud parkide ja puistute piiride ja kaitsestaatuse 

kohta (lisad 2, 3). Tööga on analüüsitud käsitletavate parkide kaitseväärtust, eelnõu kohaseid piire, 

parkide nimetusi ning tehtud ettepanekud looduskaitse alla jäävate parkide ja kaitse alt välja 

arvatavate parkide kohta, täpsustatud kaitse alla jäävate parkide piire ja nimetusi.  

Töö koostamisel on kasutatud alljärgnevaid tellija poolt esitatud lähtematerjale: 

1. Lähteülesanne Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid eelnõu 

ekspertiisile (lisa 1); 

2. Eesti Vabariigi valitsuse määrus Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute 

piirid (lisa 2); 

3. Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute 

piirid” eelnõu seletuskiri (lisa 3); 

4. eelnõukohased piiriettepanekud MapInfo kaardikihina. 

Lähteülesanne sätestas ka töö koostamise metoodika1. Sõltuvalt käesoleva töö spetsiifikast tulenevad 

täpsustused metoodikale on esitatud peatükis 2.  

Töö koostaja on maastikuarhitekt Sulev Nurme, kaardimaterjalide vormistamist ja ettevalmistamist 
aitasid teostada Tanel Breede ja Heiki Kalberg. Töös kasutatud fotode ja skeemide autor on Sulev 
Nurme, kui ei ole viidatud teisiti. 

1.2 Töö eesmärk 

Ekspertiisi eesmärgiks oli hinnata lähteülesandes (lisa 1) 2 määratletud Saare maakonna parkide ja 

puistute loodusväärtuste säilimist ning Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste 

parkide, arboreetumite ja puistute piirid” eelnõu kohaste piiride otstarbekust loodusväärtuste 

kaitsel. Lisaks on töö eesmärkideks teha ettepanekud looduskaitse alla jäävate parkide ja kaitse alt 

välja arvatavate parkide kohta ning vajadusel täpsustada kaitse alla jäävate parkide piirid ning anda 

piirikirjeldused. 

                                                           
1 Abner, O, jt. (2015). Rapla maakonna parkide ja puistute piiride ekspertiisaruanne. Tallinna Botaanikaaed 
2 Keskkonnaamet. 2016. Lähteülesanne Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid eelnõu ekspertiisile; 
Keskkonnaameti AB Artes Terrae OÜ töövõtulepingu lisa nr 1 
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1.3 Kasutatud allikmaterjalid 

1. Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud 

soovitused. Tallinna Botaanikaaed. Tallinn 

2. Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 

3. Abner, O., jt (2015). Rapla maakonna parkide ja puistute piiride ekspertiisaruanne. Tallinna 

Botaanikaaed 

4. Audla mõis. Inventariseerimine. ERA T.76.1.15905 

5. EELK Muhu Katariina Kogudus. 2014. Muhu kiriku halduskava 2015-2025 

6. Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a 

7. Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja 

loomastiku kaitse kohta 

8. General-Karte von dem Privatgute Olbrück. EAA 3724.5.2049 leht 1 

9. Geometrischer Charte von dem priv. Guthe [Koiküll], nebst dem priv. und publ. Dörffe Koiküll in 

der Province Oesel und in dem Kirchspiele Karris belegen. EAA 2072.3.336 leht 1 

10. Hein, A. 1997. Pidula mõis. Arhitektuuriajalooline ülevaade ja eritingimused mõisaansambli 

renoveerimiseks. Tallinn. ERA 5025.2.5294 

11. Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja 

kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool 

12. Insulen och Kirchspilen Mohn Peddast Hoff och Underliggiande Bönder. EAA 308.2.55 leht 1 

13. Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89 

14. Karte von dem im Livländischen Gouvernement Arensburgschen Kreise und Peudeshen 

Kirchspiele belegenen Privat-Gute Hauküll; Heuschlag Karte von Gantzenholm. EAA 3724.5.2344 

leht 1 

15. Karte von dem Hofslande des privaten Gutes Peddast belegen in Gouvernement Livland, 

Oeselschen Kreise und Moonschen Kirchspiele. EAA 3724.5.2308 leht 1 

16. Koikla mõis. Inventariseerimine. ERA T-76.1.15398 

17. Koppel, L., Hanso, H. 2016. Muhu pastoraadi park, maastikukujunduse põhiprojekt. Muhu 

pastoraadi park ja Muhu kirikuaed, hoolduskava. Koppel Arhitektid OÜ. Kuressaare 

18. Kudjape mõis. Inventariseerimine. ERA.T-76.1.15939 

19. Kuressaare Sõnumid. 2013. Kudjape prügilast on saanud terviseradadega puhkeala. 19.09.2013 

20. Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli 

Loodusmuuseum 

21. Looduskaitseseadus. RT I 2004, 38, 258 

22. Lööne mõis. Inventariseerimine. ERA T-76.1.16002 

23. Lõhmus, A. 2014. Rahapuuduses omanik määrab mõisa surmale. Maaleht 24.07.2014 

24. Maiste, J., Tilk, K., Hein, A. 1979. Mõisate inventariseerimine. Eesti NSV mõisaarh. riikliku kaitse 

alla võtmise ettepanekud-põhjendused. Köide III - Kingissepa rajoon (Saare mk.). Tallinn. A-321. 

ERA T-76.1.10527 

25. Maiste, J. 1996. Eestimaa mõisad. Kunst. Tallinn 

26. Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu 

27. Nurme, S., Paju, K-M., Tarkin, E. 2011. Kärla pargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ Tartu 

28. Nurme, S. 2010. Tumala mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu 

29. Nurme, S. 2010. Tõrva Sõpruse pargi, Valga Säde pargi ja Koorküla põlispuude grupi 

kaitsestaatuse määratlemine. Artes Terrae OÜ. Tartu 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 7 
 

30. Nutt, N., Nurme, S. 2009. Jõgevamaa kaitsealuste parkide ja puude gruppide 

looduskaitseväärtuste hindamine. Artes Terrae OÜ, Tartu 

31. Nurme, S. 1997. Tumala mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Tartu 

32. Oti mõis. Ajalugu. http://www.otimanor.com/est/history.php 

33. Pasthorathe Mohn. EAA 3724.5.2286 leht 1 

34. Pidula mõis. http://www.pidula.ee 

35. Plan von der Kreis-Stadt Arensburg. EAA 298.2.34. 

36. Plan von dem Gut Pidul. Streu Heuschlag Kaistninna. EAA 3724.5.2249 leht 1 

37. План лесной дачи Кирико-менник I и Энно-нøм II принадлежащая к пасторату Кергель. 

Расположенная в Лифл губ Эзельском уезде и Кергельском приходе. EAA 3724.5.2235 leht 1 

38. План частнаго имения Келън, располоденнаго в Аренбургском уезде, Лифляндской 

губернии на острове эзелъ и в Волъдеском приходе. EAA 3724.5.2454 leht 1 

39. Praust, V. 2006. Saaremaa mõisad. Tänapäev. Tallinn 

40. Pädaste mõis. Ajalugu. http://www.padaste.ee/et/mois/ajalugu/ 

41. Pädaste mõis. Inventariseerimine. ERA T-76.1.15989 

42. Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide I nr 1-70. Tallinn 

1977. MKA Arhiiv P-3784 

43. Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide II nr 1-70. Tallinn 

1977. MKA Arhiiv P-3785 

44. Raid, N. 1978. Pädaste mõis. Ajalooline õiend. ERA T-76.1.10241 

45. Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik 

Looduskaitsekeskus 

46. Sander, H., Meikar, T. 2004. Exotic conifers in Estonian Forest Plantations. Metsanduslikud 

Uurimused 40 

47. SA Silma Märgala.2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, 

Kärla ja Tumala park 

48. Seegel, E. 2007. See juhtus... Saarte Hääl 22.12.2007  

49. Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn 

50. Sinijärv, U., jt. 2012. Eesti Pargid 2. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet. Tallinn 

51. Specieller Geometrische Plan des in der Rigischen Statthaltershaft, dem Arensburgschen Creijs 

und dessen Peudeschen Kirchspiel belegenen, zur Zeit der Regulirung von dem Brigadier und 

Revalschen Oeconomie Directeur Freiyherrn Carl von Stackelberg besessenen privaten Guths 

Thomel nebst dessen Dörfern Harrist, Gross Rahul, Saicküll und Streu Gesindern Kottke, Kaeba 

und Mixi mit allen Hofs und Bauer appartinentien. EAA 2072.3.426d 

52. Specieller Geometrischer Plan von dem in der Province Oesel und dem Kielkond Kirchspiel 

belegenen, zur Zeit der Regulirung von dem Herrn Eduard von Toll besessen privaten Guthe 

Piddul nebst allen dessen Bauer Gesindern. EAA 2072.3.81 leht 1 

53. Särg, A. 2007. Saaremaa mõisad ja mõisnikud. Argo, Tallinn 

54. Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised I. Tartu 

55. Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu 

56. Kultuurimälestiste register https://register.muinas.ee/ 

57. Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee/ 

58. EELIS infoleht http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis 

59. http://www.ra.ee/kaardid/ 

60. Eesti mõisaportaal www.mois.ee 
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61. http://terviserajad.ee 

2 Metoodika 
Töö koostamisel lähtuti Rapla maakonna parkide ja puistute piiride ekspertiisi aruandes3 ja käesoleva 

töö lähteülesandes (lisa 1) antud metoodikast.  

Käesolevas töös on parkide kirjelduste juurde lisatud lühiülevaade ajaloost, stiilist, kaitseväärtustest 

ja seisukorra kirjeldus. Kaitsestaatuse juurde on lisatud viited vastavatele õigusaktidele (kasutatud 

Keskkonnaregistri4 ja EELIS5 andmebaase) ning väljavõtted Maa-ameti kaardirakendustest parkide 

kehtivate kaitsealuste piiridega. Lisatud on olemasolul ka parkide ajaloolist kompositsiooni 

iseloomustavad Ajalooarhiivi kaardirakendusest6 ja Muinsuskaitseameti Arhiivi digiteeritud 

arhivaalide7 seast kättesaadavad ajaloolised plaanid.  

Väärtushinnangute andmisel-määratlemisel (vt ka parkide ja puistute koondtabelid lisades 4 ja 5) 

kasutati lisaks Raplamaa metoodikale ka Looduskaitseseadusest ja parkide kaitse eeskirjast8 

tulenevaid väärtushinnanguid, lisaks ka Jõgevamaa kaitsealuste parkide9 ja Valgamaa kaitsealuste 

parkide10 hindamisel kasutatud metoodikaid. Pargi edasise kaitsestaatuse määratlemisel arvestati 

topeltkaitsest tulenevate võimaluste ning vajadustega või ohtudega, mis tekivad pargi säilimisele, kui 

see kaitse alt välja arvata. Kaitse alla jätmisel arvestati looduskaitseväärtuste olemasoluga, 

elurikkusega, kaitsealuste liikide elukohtade olemasoluga, pargi ajaloost, stiilist ja kompositsioonist 

tulenevate väärtustega. 

Piiride täpsustamisel jälgiti võimalusel olemasolevaid joon- ja punktobjekte maastikus, katastripiire 

ning teid. Eelnõukohaseid piire täpsustati juhul, kui põhikaardi järgi koostatud piiriettepaneku tõttu 

jäi mõni kaitseväärtusega pargiosa piirist välja või täpsustati piiri kulgu arvestades maastikus asuvaid 

loogilisi piire. Tumala mõisa pargi piiride muutmiseks tehti lisaks pargi piiri korrigeerimisele ka 

põhimõtteline soovitav piiri ja kaitsestaatuse muutmise ettepanek, mida kaitseala valitseja võiks 

pargi edasisel käsitlemisel kaaluda (ptk 4.12.). Puuridade ja alleede juurestiku ulatuse määramisel 

lähtuti lähteülesande kohasest metoodikast11. Piiride muutmisettepanekud esitati tekstiliselt ja 

graafiliselt seletuskirjas ning digitaalselt MapInfo kaardikihina. Piirikirjeldused esitati tekstiliselt ja 

graafiliselt seletuskirjas. 

Parkide nimetuste muutmisel arvestati eelnõus toodud ettepanekutega, ekspertiisi kohaselt tehti 

ettepanek muuta ühe puistu nimetust lähtuvalt soovitusest siduda nimetus kohaga (ptk 4.14.). 

Kaitsealuste liikide olemasolu kontrolliti Keskkonnaregistri12, EELIS geoinfosüsteemist13 ja Maa-ameti 

Looduskaitse ja Natura kaardirakenduse14 kaudu. Kaitsealuste liikide hulga juures arvestati EELIS- 

                                                           
3 Abner, O., jt (2015). Rapla maakonna parkide ja puistute piiride ekspertiisaruanne. Tallinna Botaanikaaed 
4 http://register.keskkonnainfo.ee 
5 http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/; kaitsealuse liigid kontrollitd 17.06.2016 
6 http://www.ra.ee/kaardid/ 
7Kultuurimälestiste register https://register.muinas.ee/ 
8 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89 
9 Nutt, N., Nurme, S. 2009. Jõgevamaa kaitsealuste parkide ja puude gruppide looduskaitseväärtuste hindamine. Artes Terrae OÜ 
10 Nurme, S. 2010. Tõrva Sõpruse pargi, Valga Säde pargi ja Koorküla põlispuude grupi kaitsestaatuse määratlemine. Artes Terrae OÜ. Tartu 
11 Abner, O., jt (2015). Rapla maakonna parkide ja puistute piiride ekspertiisaruanne. Tallinna Botaanikaaed; tabel 1 
12 http://register.keskkonnainfo.ee/ 
13 http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis 
14 http://xgis.maaamet.ee/xGIS 
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andmebaasis kajastuvate liikide arvu ning varasemates uuringutes saadud tulemusi. Liikide arv EELIS 

andmete põhjal ning võimalik kaitstavate liikide arv uuringute ja EELIS andmetel kokku kajastuvad 

parkide koondtabelis (on toodud eraldi välja; lisa 4). Parkide muinsuskaitsestaatust ning 

muinsuskaitsealuste osade piire kontrolliti Kultuurimälestiste registri15 ja Maa-ameti 

Kultuurimälestiste kaardirakenduse16 kaudu. Parkide kirjelduste koostamisel kasutati lisaks Saaremaa 

kaitsealuseid parke puudutavaid elustiku-uuringute raporteid, sh nahkhiirte, mardikaliste, 

soontaimede, puittaimede, samblike, sammalde ja linnustiku uuringud (vt täpsemalt ptk 1.3.), lisaks 

ka uuringualade kohta koostatud muid töid (projektid, planeeringud jms). Olulisemate 

dendroloogiliste harulduste ja nn põlispuude olemasolu kontrolliti visuaalselt välitööde käigus. Puistu 

liigirikkuse arvestamisel lähtuti Saaremaa kontekstist, st suhteliselt liigirikkaks võiks ajaloolistes 

parkides Saaremaal pidada parke, kus puittaimede liike on juba üle 30. Siiski ei koostatud selles 

suhtes täiendavat skaalat, sest puistu puittaimede liigirikkus ei olnud sisuliselt ühegi pargi puhul 

oluliseks kaitseväärtuse näitajaks (küll oli dendroloogiliste harulduste olemasolu, kuid ka siin ei olnud 

määravaks liikide arv). 

Välitööd viidi läbi märtsis-aprillis 2016. a.  

Iga pargi seisukorra kirjelduse juurde on lisatud hinnang ka pargi olemaolevale olukorrale, 

probleemistikule ja hooldusele. Lisatud on seisukorda illustreerivad pildid. Kasutatavus jt metoodika 

kohased hinnangud on antud koontabelites (lisad 4 ja 5). Parkide kirjeldused on esitatud peatükis 3, 

ettepanekud parkide kaitsestaatuse, nime ja piiride osas on esitatud peatükis 4. Parkide 

kaitseväärtusi esitavad koondtabelid on antud lisades 4 ja 5.  

Kõik viidatud internetiallikad on kontrollitud seisuga 15.05.2016, EELIS päringud on tehtud seisuga 

17.06.2016. Skeemide alustena on kasutatud mustvalget Eesti põhikaarti seisuga 17.06.2016. 

3 Töös käsitletud objektid 

3.1 Töös käsitletud objektide nimekiri 

Käesolevas töös on käsitletud vastavalt lähteülesandele (lisa 1) järgnevaid Saare maakonna 

looduskaitsealuseid parke, arboreetumit ja puistuid (nimetus vastavalt lähteülesandes esitatud 

nimetusele): 

1. Audla mõisa park; 

2. Koikla mõisa park; 

3. Kuressaare lossipark; 

4. Kärla pastoraadi park; 

5. Lööne mõisa park; 

6. Muhu pastoraadi park; 

7. Mõntu mõisa park; 

8. Oti mõisa park; 

9. Pidula mõisa park; 

10. Pädaste mõisa park; 

                                                           
15 https://register.muinas.ee/ 
16 http://xgis.maaamet.ee/xGIS 
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11. Tumala mõisa park; 

12. Kudjape tammik; 

13. Musta männi puistu. 

Vastavalt lähteülesandele ei käsitleta Tõnija hoiuala ja Mihkel Ranna dendraariumi piiri, mida on 

käsitletud varasemates töödes17. 

 

Skeem 1. Töös käsitletud objektid (Skeemi alus Google Map
18

). 

3.2 Audla mõisa park 

Audla mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Audla park) asub Laimjala vallas, Käo külas. 

Audla mõisa park on nii muinsuskaitse (reg nr 20880), kui looduskaitse (KKR kood nr KLO1200153) all: 

▪ "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr 25, (RTL 1998, 

342/343, 1397) Kuupäev: 27.10.199819 (skeem 3); 

▪ Orissaare raj TSN TK otsus nr 7 29.01.1959 Looduskaitse organiseerimisest Orissaare 

rajoonis20 (skeem 4). 

                                                           
17 Keskkonnaamet. 2016. Lähteülesanne Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid eelnõu ekspertiisile; 
Keskkonnaameti AB Artes Terrae OÜ töövõtulepingu lisa nr 1 
18 https://drive.google.com/open?id=1LBkMR8uxTAlzdmfNCLszue4ydmM&usp=sharing 
19 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20880 
20 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200153&mount=view 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 11 
 

Kehtivad looduskaitsealuse ja muinsuskaitsealuse kaitstava ala piirid ei ühti (skeemid 3 ja 4). 

Mõis on eraomanduses21. 

Esmateated Audla mõisast (Hauküll, Audel22) on teada aastast 1464, kui ordumeister Johann von 

Mengede läänistas mõisa Jacob Swartele. Aastail 1623–1806 kuulus mõis von Vietinghoffidele, 1798. 

a alates kuni 1919. a võõrandamiseni aga von Buhrmeisteritele. Mõisa viimane omanik oli Charles 

von Buhrmeister23. Mõisa peahoones tegutses 1970-ndateni kool, peale kooli sugemist on kompleks 

seisnud kasutuseta ning laguneb. 

Varaklassitsistlik peahoone on ehitatud arvatavasti 180524,25. aastal. Peahoone koos pargiga asus 

majanduskompleksist eraldi, vaateliselt eristas majandushoonetest pargi ees olev poolkaarja 

pärnareaga puistu. Regulaarsete elementidega (säilinud ristuvate teedega alleefragmendid pargi 

kirdeosas, kaarjas pärnaallee peahoone ees) park on rajatud XIX sajandi algul arvatavasti koos 

peahoonega (skeem 2). Pargipiiriks olnud kiviaed on põhja- ja idaosas säilinud26. Park läks 

põhjasuunas üle tänaseks kinnikasvanud puisniiduks.  

Kuigi Audla park ei ole dendroloogiliselt liigirikas ning seal ei ole täheldatud kaitsealuseid liike27 on 

see elupaigaks mitmesugusele elustikule28. Audla pargis elutseb 9 huvipakkuvat või haruldast 

mardikaliiki29, üks harvaesinev samblaliik30, registreeriti 109 soontaimeliiki, neist üks harvaesinev31. 

Eraomanik on lasknud peahoone laguneda – see on 2016. a kevadise seisuga avariiline – ning pargi 

võsastuda. Park on säilinud ajaloolistes piirides (skeem 2) tervikuna, ent hooldamatus on hävitanud 

selle ülesehituse detailsema loetavuse. Säilinud on esiväljaku kaarjas pärnarida ning aimatav on 

ajaloolisel plaanil pargi kirdeosas asunud nelinurkse pargiosa kese. Võsastumine ja sellest tulenev 

valgusepuudus on mõjunud pargi alustaimestikule ja põõsarindele laastavalt. Jätkuva hooldamatuse 

tingimustes on park pöördumatult metsistumas. Võrreldes 2010-te alguse seisundiga32 võib 2016. a 

kevade vaatluste tulemusel öelda, et pargi seisund on kiiresti halvenenud. Pargi seisundi edasise 

halvenemise peatamiseks on vajalik kiiresti leida võimalused edasise võsastumise tõkestamiseks. 

Pargi muinsuskaitseväärtuste ja looduskaitseväärtuste tagamiseks on vajalik teha võsaraie ning 

edaspidi igaaastaselt vähemalt üks kord aastas niita. 

Audla park on Eesti mõisate pargiarhitektuuris suhteliselt harvaesineva plaanilahendusega, mis on 

heaks näiteks XIX sajandi alguse varaklassitsistlikust pargikunstist. Park on muinsuskaitse all kui 

tüüpilise regulaarse kujunduse ja taimestikuga park33. Park on tänini säilinud praktiliselt oma 

ajaloolistes piirides (skeem 2). Seetõttu on park ka huvipakkuv ja kaitset vääriv. Park väärib eelkõige 

kaitset kui ruumiliselt terviklikult säilinud suhteliselt omanäolise planeeringuga ajalooline park XIX 

                                                           
21 Lõhmus, A. 2014. Rahapuuduses omanik määrab mõisa surmale. Maaleht 24.07.2014 
22 Praust, V. 2006. Saaremaa mõisad. Tänapäev. Tallinn; lk 43 
23 http://mois.ee/saare/audla.shtml 
24 ERA T.76.1.15905 
25 Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide I nr 1-70. Tallinn 1977. MKA Arhiiv P-3784 
26 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20880 
27 EELIS 2016; Abner, O. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused 
28 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 99-100 
29 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu; lk 29 
30 Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool; lk 5 
31 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
32 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 99-104 
33 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20880 
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sajandi algusest. Pädevama hoolduse korral on Audla pargil potentsiaal olla koduks ka rikkalikule 

elustikule. 

 

 

Skeem 2. Audla mõisasüda. Väljavõte Audla mõisa 1888. a kaardist
34

. 

 

                                                           
34Karte von dem im Livländischen Gouvernement Arensburgschen Kreise und Peudeshen Kirchspiele belegenen Privat-Gute Hauküll; 

Heuschlag Karte von Gantzenholm. EAA 3724.5.2344 leht 1 
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Skeem 3. Audla mõisa park. Kinnismälestise kaitseala ja muinsuskaitsealused objektid
35

. 

 

Skeem 4. Audla mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
36

. 

                                                           
35 Maa-ameti kultuurimälestiste rakendus 
36 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 1-2. Audla mõisa pargi esiväljak. All esiväljakut piirav pärnarida. 

  



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 15 
 

 

 

Fotod 3-4. Audla mõisa pargi idaosa alleefragment (ülal) ja tagaväljak (all). 
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3.3 Koikla mõisa park 

Koikla mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Koikla park) asub Leisi vallas, Koikla külas. Koikla 

mõisa park on looduskaitse (KKR kood nr KLO1200136) all – kaitse alla võetud Orissaare raj TSN TK 

otsus nr 7 29.01.1959 Looduskaitse organiseerimisest Orissaare rajoonis37 (skeem 7). 

Koikla mõisast (Koiküll) pärinevad esmateated aastast 1399, mil Saare-Lääne piiskop läänistas selle 

Winrich Berent Rode'le. Mõis on kuulunud von Krämeritele, von Güldenstubbedele ning von zur 

Mühlenitele. Mõisa viimane omanik oli Hermann Carl von zur Mühlen38.  

Mõisa peahoone ei ole säilinud. Selle vundamendile ehitati 1930-tel kooli tarbeks ühekorruseline 

puitmaja. Kool tegutses hoones kuni 1987. a, edasi on hoones tegutsenud kauplus39. Endist 

peahoonet meenutab kaarjas trepp tagafassaadil, mis võib tähistada omaaegset verandat40,41. 

Peahoone moodustab kahe aidahoonega regulaarse terviku (lõunapoolseimast on säilinud vaid vare). 

Park on olnud arvatavasti algselt regulaarse ülesehitusega, millele viitavad tänini säilinud pate d oie 

lahendusele viitav peatee ja sellega risti paiknev maantee mõisa ees, samuti kõrvalhoonete paigutus 

ja säilinud, osaliselt vähemalt 200 aastastest lehtpuudest moodustuvad puuridade fragmendid pargi 

lõunaosas (skeem 5). See viitab võimalusele, park on XIX sajandil ümber ehitatud varasemast 

regulaarsest pargist ning seda kinnitab ka 1781. a plaan (skeem 6), millelt võib välja lugeda avatud 

esiväljaku, tagaväljaku ning neist lõunasse jääva regulaarse pargiala. 

 

Skeem 5. Koikla mõisasüdame skeem 1977
42

. 

                                                           
37 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200136&mount=view 
38 Särg, A. 2007. Saaremaa mõisad ja mõisnikud. Argo, Tallinn; lk 48 
39 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 104 
40 Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide I nr 1-70. Tallinn 1977. MKA Arhiiv P-3784 
41 ERA T-76.1.15398 
42 Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide I nr 1-70. Tallinn 1977. MKA Arhiiv P-3784 
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Skeem 6. Koikla mõisasüdame skeem 1781
43

. 

 

Skeem 7. Koikla mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
44

.  

Koikla pargis on registreeritud keskmisest liigirikkam linnustik, 2000-te II poolel on pargis täheldatud 

III-sse kaitsekategooriasse kuuluvat musträhni ja kodukakku45, viimase esinemist kinnitab ka EELIS46. 

                                                           
43 Geometrischer Charte von dem priv. Guthe [Koiküll], nebst dem priv. und publ. Dörffe Koiküll in der Province Oesel und in dem 

Kirchspiele Karris belegen. EAA 2072.3.336 leht 1 
44Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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EELIS andmetel elutseb pargis II kaitsekategooriasse kuuluv põhja-nahkhiir47. Ilmar Süda on Koiklast 

leitud mardikalistest märkinud harvaesinevaks 10 liiki48. Koikla pargist registreeriti III 

kaitsekategooriasse arvatud lumi-nuisamblik49,50,51 . Soontaimede inventuuris, mille käigus tuvastati 

111 liiki taimi, kaitsealuseid liike ei leitud, huvipakkuvaks on peetud suure aruheina suurt osatähtsust 

rohurindes52. 

Koikla park on säilinud ruumiliselt terviklikult va oletatavad peaalleed juurdepääsuteede ääres. 

Pargistruktuur on samas hägustunud, säilinud on üksikud pargi algkompositsiooni kuulunud puud, 

samas enamus puistust praegu on ilmselt isetekkeline ja liigivaene53. Puistu on suhteliselt tihe, 

mistõttu on valdavalt kehvad valgustingimused võrastiku all. Põõsarinne on praktiliselt hääbunud. 

Pargi hooldus on olnud kasin, park ei ole võsastunud, kuid niitmata, leidub lamapuitu ja jalal 

kuivanud puid. Pargi hoidmiseks on vajalik tagada selle regulaarne niitmine. 

Park väärib kaitset eelkõige kui rikkaliku omapärase elustikuga ajalooline park, mis on koduks 

mitmele kaitstavale liigile. Koikla park on ka küllalt tüüpiline näide XIX sajandil ümber kujundatud 

varasemast regulaarsest mõisapargist, mis oma planeeringu ja suurusega on huvipakkuv Saaremaa 

teiste mõisaparkide hulgas. 

 

Foto 5. Vaade Koikla pargi poolt peahoone teljelt pargi endise peaallee asukohale. 

                                                                                                                                                                                     
45 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a; lk 6 
46 EELIS, vaadatud 17.06.2016 
47 EELIS 2016; SA Silma Märgala. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, Kärla ja Tumala park; lk 4 
48 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu; lk 12 
49 Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; lk 6 
50 Vt ka Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus  
51 EELIS, vaadatud 17.06.2016 
52 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
53 Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tallinna Botaanikaaed. 
Tallinn; lk 3 
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Fotod 6-7. Koikla mõisa pargi esiväljak (ülal) ja peahoonega ansambliliselt paiknenud kõrvalhoone vare 

(all). 
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Foto 8. Vaade Koikla mõisa pargi edelaosale. 

3.4 Kuressaare lossipark 

Kuressaare lossipark asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal (kultuurimälestise reg nr 27011, 

seotud dokumendid "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 

31.03.1995. a määrus nr 153 (RT I 1995, 38, 508), 31.03.1995; "Kuressaare vanalinna 

muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 220 (RTI, 21.06.2004, 

50, 353); 21.06.2004)54. Kuressaare Lossipark on looduskaitse all kaitsealuse pargina (skeem 9). Park 

on looduskaitse alla võetud 5.06.1959.a.55 (ENSV MN määrus 5. juunist 1959. a nr 218 "Abinõudest 

parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis").  

Parki haldab Kuressaare linnavalitsus. 

Kuressaare Lossipargi rajamist alustati 1861. a Hugo von der Borgi juhtimisel. Park kujundati 

endistele kindlustustele, esmalt esplanaadile kindluse ja linna (Pargi tn) vahel ning hiljem laiendati 

ringalleena ka kindlustuse glassiile56. Pargiosad lahendati looklevate teedega liigendatud 

vabakujuliste pargiruumidena. Pargiruumid kujundati perimetraalsete vabakujuliste istutustega, 

suuremate alade keskosad olid lahendatud pargiaasadena. Vabakujulise põhiplaaniga park järgib 

omaaegse historitsistliku pargikunsti tüüpilisi põhimõtteid (skeem 10), mis on kombineeritud 

Euroopas levinud kindlusehitustele rajatud parkidest tuntud praktikaga57. Kuressaare Lossipark on 

Eestis säilinud XIX sajandi kuurortlinnade puhkeparkide iseloomulikem näide, park on säilinud 

terviklikult oma ajaloolistes piirides koos tüüpiliste pargielementidega. 

                                                           
54 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=27011 
55 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200119&mount=view 
56 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 14-17 
57 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 19-20 
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Kuressaare Lossipargi puistu on suhteliselt liigirikas (ligikaudu 60 liiki)58, pargis kasvab mitmeid 

dendroloogilisi haruldusi (harilik pöök, kaks pöögi punaselehist vormi, amuuri korgipuu, põldvaher, 

ida-jugapuu jne)59. Pargis kasvavad looduskaitsekaitsealustest liikidest III kaitsekategooriasse 

kuuluvad lumi-nuisamblik, kadakatarjak ja müür-nokksammal60 (viimast EELIS 2016. a seisuga ei 

kinnita) ning II kaitsekategooriasse kuuluv võrk-nuisamblik. Pargist on leitud 134 soontaimeliiki, neist 

2 III kaitsekategooriasse kuuluvat – suur käopõll ja kahelehine käokeel61 (viimast EELIS 2016. a 

seisuga ei kinnita). Lossihoovist, mis jääb kaitseala piirist välja, ent ruumiliselt paikneb kaitseala sees, 

on leitud II kaitsekategooriasse kuuluv sõnajalg - müür-raunjalg62). Pargis elavad EELIS andmetel III 

kaitsekategooria linnuliikidest suitsupääsuke ning koldvint63. Alates 2006. aastast on pargis 

pesitsenud kaelus-kärbsenäpp, mis on siiani ka ainus püsivalt asustatud leiukoht Eestis64. Lossipargis 

on registreeritud kuute liiki nahkhiiri: tiigilendlane, veelendlane, põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir, 

suurvidevlane ja kääbusnahkhiir (kõik loetletud liigid kuuluvad II kaitsekategooriasse)65,66 

Registreeritud on ka 3 haruldast mardikaliiki, mainides seejuures, et potentsiaalselt võib Lossipark 

pakkuda võimalusi rohkematele harvaesinevatele liikidele67. 

Kuressaare Lossipark väärib igati kaitset kui hästi säilinud ajaloolise planeeringuga liigirikka elustikuga 

linnapark. 

 

Skeem 8. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ning muinsuskaitse all olevad objektid (Maa-amet/Kuressaare 

Lossipargi rekonstrueerimisprojekt
68

). 

                                                           
58 Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
59 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 30-32 
60 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 10-11 
61 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
62 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
63 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
64 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a; lk 8 
65 SA Silma Märgala. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, Kärla ja Tumala park; lk 4 
66 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
67 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu; lk 36 
68 Maa-ameti Kultuurimälestiste rakendus / Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. 
Tartu; lk 10 
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Skeem 9. Kuressaare Lossipargi looduskaitsealuse osa piir
69

. 

 

Skeem 10 Kuressaare Lossipark 1862. a. Väljavõte plaanist Plan von der 

Kreis-Stadt Arensburg
70 

                                                           
69 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
70 EAA 298.2.34 
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Fotod 9-10. Vaade vallikraavile Kuursaali juurest (ülal). Vaade taastatud alleele pargi idaosas (all). 
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Fotod 11-12. Glassiile istutatud vahtraallee (ülal). Vaade Kuursaaliesisele pargiosale (all). 
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3.5 Kärla pastoraadi park 

Kärla pastoraadi park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Kärla park) asub Lääne-Saare vallas, Kärla 

alevikus. Kärla park on looduskaitse (KKR kood nr KLO1200111) all – kaitse alla võetud Kingissepa raj 

TSN TK otsusega 19.05.1959 nr 71 Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis 71 (skeem 12). 

Kärla pargist voolab läbi Kärla jõgi (VEE1165400)72. 

Parki haldab Lääne-Saare vallavalitsus. 

Kärla Maarja Magdaleena paekivist kirikuhoone on ehitatud aastatel 1842-1843 aastatel keskaegse 

kiriku asemele. Kiriku ümbruse ja pastoraadi pargi rajas pastor Johann Heinrich Koch (Kärlal 1795–

1828)73. Park on loodud osaliselt männipuistu baasil, mis külvati XVII-XVIII sajandivahetusel pastor 

Jodocus Kohli eestvõttel luidete kinnistamiseks74. Kärla park rajati vabakujunduslikuna. Vanade 

puude asukohtade järgi võib oletada, et pargi algne avatud-suletud alade struktuur on põhijoontes 

säilinud tänini. Ajaloolisel plaanil (skeem 11) on näha pastoraadipargi alal olev allee, mille siht on 

tajutav tänaseni. Jõekaldale jääva kirikumõisa majadekompleks ning selle juurde kuulunud aiad on 

kahjuks aga peaaegu kadunud. Alles on vaid mõned suuremad puud (tammed, saared, sanglepad)75.  

Kuigi Kärla pargi puistu on suhteliselt liigivaene (2011 a. hinnangul 20 liiki76) on Kärla pargi elustik 

tervikuna liigirikas (kokku 493 liiki) ning pargis on registreeritud EELIS andmetel77 viie kaitsealuse liigi 

esinemine. Kaitsealustest taimedest kasvab pargis lumi-nuisamblik (III kaitsekategooria), aas-karukell 

(III kaitsekategooria) ja jumalakäpp (II kaitsekategooria). Varasematel inventuuridel on leitud ka suur 

käopõll (III kaitsekategooria)78. Kaitsealustest looma- ja linnuliikidest on pargis registreeritud II 

kaitsekategooriasse kuulub põhja-nahkhiir ja III kaitsekategooriasse kuuluv kodukakk79. Pargist on 

leitud 9 haruldasemat mardikaliiki, millest ühte – kääviklast – on varem Eestist leitud vaid ühel 

korral80. 

Kärla park on säilinud ruumiliselt suhteliselt terviklikult, kuid maastikulised detailid, sh põõsarinne on 

kadunud. Park on hästi hooldatud, hooldustase on piisav pargi säilitamiseks. 

Park väärib kaitset eelkõige kui rikkaliku elustikuga kultuurmetsast kujundatud ajalooline park, mis 

on koduks mitmele kaitstavale liigile.  

 

                                                           
71 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200111&mount=view 
72 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1165400&mount=view 
73 Nurme, S., Paju, K-M., Tarkin, E. 2011. Kärla pargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ Tartu; lk 11-12 
74 Nurme, S., Paju, K-M., Tarkin, E. 2011. Kärla pargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ Tartu; lk 11-12 
75 Nurme, S., Paju, K-M., Tarkin, E. 2011. Kärla pargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ Tartu; lk 11-12 
76 Nurme, S., Paju, K-M., Tarkin, E. 2011. Kärla pargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ Tartu; lk 15 
77 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
78 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
79 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
80 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised I. Tartu; lk 34 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 26 
 

 

Skeem 11. Väljavõte Kärla pastoraadipargi ja kirikumõisa plaanist 1906. a
81

. 

 

Skeem 12. Kärla pastoraadi park. Looduskaitsealuse ala piir
82

. 
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82 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura kaardirakendus 
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Fotod 13-14. Kärla pargi põhjanurk, esiplaanil oletatav paviljoni asukoht (ülal). Vaade uuele laululavale (all). 
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Fotod 15-16. Vaade Kärla jõele pargi keskse alleega samal sihil olevalt sillalt pargi kirdeosas (ülal). Vaade 

pargi keskosa avatud aladele (all). 
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3.6 Lööne mõisa park 

Lööne mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Lööne park) asub Valjala vallas, Jõelepa külas. 

Lööne mõisa park on nii muinsuskaitse (reg nr 21078), kui looduskaitse (KKR kood nr KLO1200087) 

all: 

▪ "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr 25, (RTL 1998, 

342/343, 1397) Kuupäev: 27.10.199883 (skeem 14); 

▪ Orissaare raj TSN TK otsus nr 7 29.01.1959 Looduskaitse organiseerimisest Orissaare 

rajoonis84 (skeem 15). 

Looduskaitsealuse ja muinsuskaitsealuse kaitstava ala piiride sobivust ei saa hinnata, Maa-ameti 

kaardirakenduse andmetel ei ole selge muinsuskaitsealuse pargiosa piir (skeemid 14 ja 15). 

Park on eravalduses. 

Lööne mõisat (Köln) on esmamainitud 1489. a. Mõis on kuulunud von Pollidele, von Vietinghoffidele, 

von Güldenstubbedele, von Weymarnidele ning von Buxhoevdenitele85. Mõisa viimane omanik oli 

Reinhold von Buxhoevden. Peale võõrandamist tegutses peahoones kuni 1973. a-ni kool, peale seda 

turismibaas86. Mõisa peahoone on ehitatud XVIII sajandi II poolel ja seda on peetud Saaremaa üheks 

esinduslikumaks barokkhooneks87. 1864. a ehitati hoone ümber neogooti stiilis88. Huvitav on 

märkida, et baroksele esiväljakule omaselt ei ole Löönes moodustatud kõrvalhoonetest ja 

peahoonest cour d' honneur'i. Pargi algne lahendus kuulub kindlasti mõisasüdame baroksesse 

perioodi, sellele viitab kompaktne peahoonega teljeliselt seotud teedevõrk (taas pate d' oie motiiv), 

sh auring ja maastikku suunduv, peahoone keskosaga seotud tugev kesktelg. Regulaarne pargiosa on 

paiknenud Saaremaa regulaarparkidele suhteliselt tavapäraselt peahoone suhtes küljel, vabakujuline 

pargiosa on lisandunud ilmselt peale ümberehitust peahoone tagaväljaku taha. Lisanduv pargiosa 

piirati pärnaridadega. Park on kujundatud ümber arvatavasti peahoone ümberehitusega samal ajal – 

sellele viitavad istutused esiväljakul (sh nulud – üks neist murdus 2016. a kevadel), mis on 

iseloomulikud pigem XIX sajandi II poole mõisate pargiarhitektuurile. 

Puistu liigirikkus on suhteliselt väike, Tallinna Botaanikaaia uuringu kohaselt leiti 2007. a kokku 29 

liiki, dendroloogilisi haruldusi pargis ei täheldatud, tähelepanuväärsena toodi välja hariliku 

ebajasmiini kollaselehine kultivar ‘Aureus’89. Samuti mainitakse juba eespoolviidatud ca 130 m 

pikkust pärnaalleed. Soontaimede uuringu tulemusena tehti kindlaks 136 taimeliiki, kaitsealuseid 

taimeliike ei leitud. Lööne pargis registreeriti 45 samblikku90, mis on tavapärasest suurem, muuhulgas 

on pargis lumi-nuisambliku (III kaitsekategooria) kasvukoht91. Sammalde uurijad on täheldanud 

järgmist: 

                                                           
83 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=21078 
84 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200087&mount=view 
85 Praust, V. 2006. Saaremaa mõisad. Tänapäev. Tallinn; lk 107 
86 Praust, V. 2006. Saaremaa mõisad. Tänapäev. Tallinn; lk 107 
87 ERA T-76.1.10527 
88 ERA T-76.1.16002 
89 Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tallinna Botaanikaaed. 
Tallinn 
90 Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; lk 10 
91 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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"Võimalik, et on sihilikult püütud pargi kaitseväärtust vähendada – kiviaia märgitud osasse on 
lükatud mujalt kive ning kiviaed lõpeb prügimäega, pargi lõunanurgas on tohutul hulgal 
rauakolu, maja taga ohtralt ehitusprahti."92 

Pargi mardikaliste uuringu põhjal toodi esile 14 haruldast liiki93, linnustiku uuringu käigus registreeriti 

6 III kaitsekategooria liiki (valge-toonekurg, tuuletallaja, kodukakk, väänkael, suitsupääsuke, 

punaselg-õgija)94. Leitud on ka II kaitsekategooria liigid põhja-nahkhiir ja suurkõrv95. EELIS andmetel 

leidub pargis 3 III kategooria linnuliiki: punaselg-õgija, väänkael ja kodukakk96. 

Park on peale maareformi killustunud erinevate omanike vahel ja rohkem kui pool algsest pargist 

hoonestatud. Kuigi ruumiliselt on mõisakompleks maastikus tervikuna eristuv, on pargi põhjapoolne 

osa tänu ehitistele hävinenud nagu ka peahoone tagune pargiosa. Tervikuna ei taju pargi külastaja et 

tegemist on ühtse kompleksiga. Säilinud on osaliselt pargi piire markeerivad pärnaread, eriti 

tähelepanuväärne on põhjapiiril olev pärnaaallee. Peahoonest kagusse jääv endine majandushooviala 

lautade ja peahoone vahel on õnnetus seisus ja muutunud pigem prügilaks (2016. aprilli seisuga). 

Pääs peahoone ümber säilinud pargiossa on külastajatele suletud, vaade esiväljakult peateljel 

kulgevale teele on suletud inetu planguga. Pargi paremini säilinud ja vähem killustatud osasse – 

esiväljakule – on selle lõunanurgas ladustatud koli ja püstitatud ebasobiv piire ning ajutine ehitis. 

Peahoone ümbruse hooldustase jätab paiguti soovida. 

Kaitsealuse pargi seisukohalt (Looduskaitseseadus § 15 Liikumine kaitstaval loodusobjektil97) on 

lubamatu pargi sulgemine külastajatele ja esiväljaku risustamine ning vaadete sugemine sinna 

mittesobivate rajatistega. 

 

Skeem 13. Lööne mõisa süda 1897-1899. Väljavõte ajaloolisest paanist
98

. 

                                                           
92 Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool; lk 9 
93 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu; lk 21 
94 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a; lk 14 
95 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; 135 
96 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
97 RT I, 30.05.2015, 8 
98 EAA 3724.5.2454 leht 1 
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Skeem 14. Lööne mõisa park. Muinsuskaitsealused objektid
99

. 

 

Skeem 15. Lööne mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
 100

. 
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Fotod 17-19. Vaade Lööne mõisapargi esiväljakule (ülal). Vaade pargi väärtuslikumale osale – pargi 

põhjapiiril asuvale pärnaalleele lõunast (all vasakul) ja allee lõpus asuvale pärnaringile põhjast (all 

paremal). 
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Fotod 20-21. Murdunud nulg esiväljakul 2016. a aprillis (ülal). Suletud pääs ja vaade esiväljakule ning 

esiväljakult endisele peaallee asukohale (all). 
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3.7 Muhu pastoraadi park 

Muhu pastoraadi park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Liiva park) asub Muhu vallas Liiva külas. 

Park on nii muinsuskaitse (reg nr 21010), kui looduskaitse (KKR kood nr KLO1200140) all: 

▪ Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 13. juuli 2006. a käskkiri nr 

218 (RTL, 26.07.2006, 59, 1086) Kuupäev: 13.07.2006101 (skeem 17); 

▪ Orissaare raj TSN TK otsus nr 7 29.01.1959 Looduskaitse organiseerimisest Orissaare 

rajoonis102 (skeem 18). 

Muhu pastoraadi park jääb tervikuna muinsuskaitse kinnismälestise kaitsevööndisse (skeem 17). 

Parki haldab Muhu vallavalitsus. 

Muhu kirik ehitati arvatavasti 1233. a. Hoonet peetakse vanimaks säilinud ehitiseks Muhumaal103. 

Esmateated Muhu mõisatest pärinevad aastast 1436. Muhu kirikumõis kujunes keskaegse Muhu 

Katariina kiriku juurde hiljemalt Rootsi ajal104. Algne pastoraadihoone purustati Põhjasõjas, 

ülesehitatud hoone põles 1762. a. Peale seda ehitati üles uus hoonekompleks, millega koos 

arvatavasti rajati ka park nagu kinnitavad kaardiandmed 1800-te algul105. 1832. a koos uue 

pastoraadihoone ehitusega laiendati arvatavasti ka parki, ka endise hoone kohale rajati vabakujuline 

park106.  

Pastoraat tegutses kuni II maailmasõjani. 1930. -tel elasid pastoraadis lisaks kirikuteenritele ka arstid. 

Peale sõda tegutses majas vallavalitsus (külanõukogu), postkontor, telefonikeskjaam jm. 1948. a 

alates tegutseb hoonetes kool107. Kooli juurdeehitustega on hävinenud ka osa pargist. Tänaseks on 

vana hoone tagastatud kogudusele. 

Liiva pargi puistu on liigivaene: 2007. a määrati 10 liiki108 - seda kinnitas ka 2016. a kevadine 

ülevaatus. Tehtud elustiku inventuuridest on märkimisväärseim punasesse raamatusse arvatud 

pärna-salusamblik, mille populatsioon on teadaolevalt Eesti üks suurimaid109. Pargi lähedal on elab II 

kategooria põhja-nahkhiir110. EELIS andmetel pargis kaitsealuseid liike ei ole111. 

Pargi ajalooline maht on aimatav, struktuur on praktiliselt hääbunud. Algne puistu on asendunud 

isetekkelise puistuga, põõsarinne puudub. Park on väga hästi hooldatud ja igapäevaselt kasutatav. 

Pargi staatus looduskaitsealuse objektina on kaheldav. Pargiruumi säilimise tagab ka pargi 

muinsuskaitseline kaitse. 

                                                           
101 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20880 
102 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200140&mount=view 
103 EELK Muhu Katariina Kogudus. 2014. Muhu kiriku halduskava 2015-2025; lk 5 
104Sinijärv, U jt. 2012. Eesti Pargid 2. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet. Tallinn; lk 397 
105 Koppel, L., Hanso, H. 2016. Muhu pastoraadi park, maastikukujunduse põhiprojekt. Muhu pastoraadi park ja Muhu kirikuaed, 
hoolduskava. Koppel Arhitektid OÜ. Kuressaare; lk 10 
106 Koppel, L., Hanso, H. 2016. Muhu pastoraadi park, maastikukujunduse põhiprojekt. Muhu pastoraadi park ja Muhu kirikuaed, 
hoolduskava. Koppel Arhitektid OÜ. Kuressaare; lk 10-12 
107 Koppel, L., Hanso, H. 2016. Muhu pastoraadi park, maastikukujunduse põhiprojekt. Muhu pastoraadi park ja Muhu kirikuaed, 
hoolduskava. Koppel Arhitektid OÜ. Kuressaare; lk 12 
108 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 142 
109 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 142 
110 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
111 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
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Skeem 16. Muhu pastoraadi park 1907. a. Väljavõte kaardist Pastorathe Mohn
112

. 

 

Skeem 17. Muhu pastoraadi park. Kinnismälestise kaitseala ja muinsuskaitsealused objektid
113

. 
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Skeem 18. Muhu pastoraadi park. Looduskaitsealuse ala piir
 114

. 

 

 

Foto 22. Vaade pastoraadihoonele edelast. 
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Fotod 23-24. Vaade pargile pastoraadihoone tagant – vaade lõunasse (ülal). Parki läbiv ümberehitatud 

jalgtee pargi idaosas, taamal uus koolimaja (all). 
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Foto 25. Kiviaed Muhu pastoraadipargi lõunapiiril. 

3.8 Mõntu mõisa park 

Mõntu mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Mõntu park) asub Torgu vallas, Mõntu külas. 

Mõntu mõisa park on looduskaitse (KKR kood nr KLO1200136) all – kaitse alla võetud Kingissepa raj 

TSN TK otsus 19.05.1959 nr 71 Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis 115 (skeem 20).  

Park asub riigimaal (jätkuvalt riigi omanduses oleval maal, kuhu on väljastatud 25.juuni 2014. a 

lähteülesanne katastriüksuse moodustamiseks). 

Mõntu mõis (Olbrück) asutati 1661, kui Karl XI läänistas tulevase mõisa alad Friedrich von 

Kreutzenile116. Mõis on kuulunud veel von Kräftingitele ning von Ekesparredele. Mõisa viimane 

omanik ja tänini säilinud pargi looja oli karismaatiline Oskar von Ekesparre – insener, poliitik ja 

ühiskonnategelane, muuhulgas Saaremaa maamarssal117. Peale võõrandamist kuni II Maailmasõjani 

asus peahoones kool. Sõjas purustati peahoone ja parki rajati juba I maailmasõja ajal rajatud Mõntu 

sadama kaitseks patarei. Peale sõda jäi park unarusse. 

Vabakujuline suur maastikupark rajati koos uue historitsistliku peahoonega XIX sajandi viimastel 

kümnenditel. Maanteelt viis peahooneni allee, väike auring asus ebatüüpiliselt peahoone 

läänepoolse fassaadi ees (skeem 19). Park oli vaateliselt seotud merega, vabakujuline teedevõrk 

ühendas pargi ümbritsevate puisniitude ja heinamaadega, peahoone ja mere vahel asus avar, 

liigendatud reljeefiga ning puude-põõsastega piiratud avatud ala, luidetel kasvav männik kuulus 

                                                           
115 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200156&mount=view 
116 Praust, V. 2006. Saaremaa mõisad. Tänapäev. Tallinn; lk 121 
117 Seegel, E. 2007. See juhtus. Saarte Hääl 22.12.2007 
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parkmetsana pargi juurde118. Arvestades säilinud "pargivaremeid" võis omal ajal olla tegemist 

Saaremaa kauneima maastikupargiga. Peahoone on hävinud, selle varemetele on pandud 

mälestuskivi peahoonest tegutsenud kooli mälestuseks. Patareist on säilinud betoonalused, pargis on 

jälgi nõukogude sõjameeste ajaviitetegevustest ka peale sõda. Pargis on 2014-2015 tehtud endise 

peahoone ümbruse avatud aladel võsaraie, maantee poolses küljes 2016. a kevadise seisuga ilmselt 

tööd jätkuvad. Pargiruum on küll võsastunud, kuid allee ning avatud-suletud alade vahekord, 

säilinud, samuti aimatavad osade peahoonest lähtuvate teede asukohad. Park on tänini meeleolukas, 

parki risustavad betoonkindlustused lisavad mõisasüdamele täiendava ajalookihistuse. 

Park on hoolimata võsastumisest dendroloogiliselt küllalt liigirikas (55 taksonit 2007. a inventuuril119), 

lisaks sellele leidub pargis mitu dendroloogiliselt tähelepanuväärset taime, neist olulisim on 

Saaremaa suurim euroopa nulg (ü ca 280 cm), mis oli ka 2016. a kevadel heas seisus, samuti hariliku 

vahtra punaselehine vorm 'Schwedleri' jt. Lisaks sellele leidub pargis mitmeid vanu kodumaiste liikide 

isendeid (harilikud saared, harilikud pärnad, harilikud tammed), mis võivad pärineda, mõõtmeid 

arvestades120, 1800-te lõpu vabakujulise pargi loomise eelsest ajast. Säilinud on ka mitmeid 

metsistunud põõsamassiive nagu näärlehine kibuvits, harilik sirel, harilik viirpuu, harilik kuslapuu. 

Põõsamassiive on piiratud, militaarsed betoonrajatised on osaliselt põõsamassiividest välja raiutud. 

Läänepoolne musta lepa enamusega puistu on metsistunud ja pöördumatult muutunud metsaks. 

Mõntu pargis on registreeritud II kaitsekategooriasse kuuluvad nurmlauk, vahelmine lõokannus ja 

väikeseõieline hiirehernes121,122 ja III kaitsekategooriasse kuuluvad hall käpp, rohekas käokeel, 

kahelehine käokeel, müür-kevadik, laialehine neiuvaip123. Varasematel inventuuridel on 

registreeritud ka kare jürilill, suur käokeel (III kaitsekategooria)124. Pargis kasvab metstulp. Mõntu 

pargis on leitud 3 VEP-le iseloomulikku samblaliiki125, märgitud on pargi samblike suurt liigirikkust126. 

Pargis on ka II kaitsekategooriasse kuuluv põhja-nahkhiir127,128 ja väike-kirjurähn129,130. 

Arvestades pargi asukohta ning seisundit võib öelda, et park on rahuldavalt hooldatud. Mõntu park 

elupaigaks mitmetele olulistele liikidele ja väärib edasist kaitset kasvõi seetõttu. Mõntu park on ka 

väga kaunis maastikuliselt ning väärib igati hoidmist ja kaitset täna kui põneva ajalooga poollooduslik 

maastik. 

                                                           
118 Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide II nr 1-70. Tallinn 1977. MKA Arhiiv P-3785 
119 Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tallinna Botaanikaaed. 
Tallinn 
120 Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tallinna Botaanikaaed. 
Tallinn 
121 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 147 
122 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
123 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
124 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
125 Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool; lk 10 
126 Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; lk 11 
127 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a; lk 4 
128 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
129 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 147 
130 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
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Skeem 19. 1887. General-Karte von dem Privatgute Olbrück
131

. 

 

Skeem 20. Mõntu mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
 132

. 

                                                           
131 EAA 3724.5.2049 leht 1 
132 Maa-Ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 25-26. Mõntu pargi peaallee – vaade maanteelt (ülal). Üks mitmest betoonist militaarrajatise 

jäänusest peahoone vare kõrval (all). 
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Fotod 27-28. Mõntu pargi peaallee – vaade endisele tagaväljakule mere poolt, taamal peahoone vare 

(ülal). Kaunis kaldajärsak Mõntu pargi rannas (all). 
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3.9 Oti mõisa park 

Oti mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Oti pargi hobukastani salu; Oti park) asub Pöide 

vallas, Oti külas. Oti mõisa park on nii muinsuskaitse all (reg nr 21055) kui looduskaitse (KKR kood nr 

KLO1200086) all:  

▪ "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr 25, (RTL 1998, 

342/343, 1397) Kuupäev: 27.10.1998133 (skeem 22); 

▪ Orissaare raj TSN TK otsus nr 7 29.01.1959 Looduskaitse organiseerimisest Orissaare 

rajoonis134 (skeem 23). 

Looduskaitsealuse ja muinsuskaitsealuse kaitstava ala piiride sobivust ei saa hinnata, Maa-ameti 

kaardirakenduse andmetel ei ole selge muinsuskaitsealuse pargiosa piir (skeemid 22 ja 23). 

Park on eravalduses. 

Oti mõisast (Peudehof) pärinevad esmateated aastast 1309 – seega on mõis Saaremaa mõisatest 

kirjas mainitutest vanim135. Esimese omanikuna mainitakse Johan Jkeskole van Poydet. Edasi on 

kuulunud mõis von Uexküllidele, von Vietinghoffidele, von Aderkasidele. Mõisa viimane omanik oli 

Emanuel Hugo Eugen Ottokar von Aderkas136. Peale võõrandamist elas peahoones riigimaade 

valitseja. Peale II Maailmasõda asutati Oti mõisa südamesse masinatraktorjaam, millest hiljem sai 

põllumajandustehnika tootmiskoondise kohalik osakond. Peahoones asunud ka raamatukogu, kino 

korterid ning kauplus137. 

Oti mõisa peahoone ehitati peale Põhjasõda XVIII sajandi keskel, arvatavasti koos hoonega ehitati ka 

mingi osa peahoone ees olevast pargist (oletatavasti Pöide kiriku poolt tulev tänaseni osaliselt 

säilinud peaallee ja esiväljak). Peahoone ehitati ümber XIX sajandi keskel, peahoonest edelasse 

kujundati vabakujuline park (skeem 20), mis läks üle edelas metsapargiks. Pargi ajalooline plaan 

1888-1889 aastast138 lubab arvata, et tegu on historitsistliku pargiga, mille peahoonega seotud alad 

kujundati pigem regulaarsed ning peahoonest edelasse jääv pargi ala inglise stiilis. Põnev on tänini 

peahoone taga, pargi piiril, säilinud tiik, mis omal ajal juhatas sisse vaate maastikule, samuti on 

märkimisväärne kunstlikult kujundatud reljeef139. Tiigist algasid hanejalakujuliselt maastikku 

suunduvad kanalid. Oti park on tüüpiline historitsistlik park, mis on huvipakkuv eelkõige oma 

harvaesineva maastikulise ülesehitusega. 

Oti pargi puistu on Saaremaa kontekstis keskmise liigirikkusega (seejuures ei arvestata noori istutusi 

– elupuud jms peahoone ümber, mida Tallinna Botaanikaaia hinnangul ei peetud ajaloolisse parki 

sobivaks) pigem liigivaene140: 

                                                           
133 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=21055 
134 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200086&mount=view 
135 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 153 
136 Oti mõis. Ajalugu. http://www.otimanor.com/est/history.php 
137 Oti mõis. Ajalugu. http://www.otimanor.com/est/history.php 
138 EAA 3724.5.2384 leht 1 
139 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 154 
140 Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tallinna Botaanikaaed. 
Tallinn 
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"Uusistutuste tõttu on osaliselt kadumas peahoone ümbruse pargilagendikud. Uusistutuste 

liigiline koosseis ei ole kohane ajaloolisele pargile. Ajaloolise planeeringuga ei haaku rohked 

väikevormid." 

Tähelepanuväärsem on üksikute vanade hobukastanitega puuderea fragment esiväljakul, samuti on 

vanad harilikud saared ja harilikud pärnad peahoone ees, vanemas pargiosas. Põõsarinne pargiosas 

on valdavalt metsistunud. Peahoone vahetust ümbrusest eemal olevates pargiosades leidub ohtralt 

metsistunud põõsagruppe segi lehtpuude tiheda loodusliku uuendusega. Pargis on leitud III 

kaitsekategooria rohttaim – laialehine neiuvaip, mille kasvuala Maa-ameti kaardi andmetel asub 

hetkel kaitsealusest pargiosast väljas. Huvipakkuvaks on ka peetud pürenee kurereha ja müürilille, 

mille osas on Oti park teadaolevalt Saaremaa ainus leiukoht141. Pargist on leitud punase raamatu järgi 

haruldane sammal – karvtutik142 ja III kaitsekategooriasse kuuluv lumi-nuisamblik143. Samblikest on 

peetud märkimisväärseks ka sinaka härmasambliku leidu pargist144. Pargis on väga liigirikas linnustik – 

registreeritud on 23 liigi esinemine, neist kaks liiki on III kaitsekategooria liigid – väänkael ja 

kodukakk145. Park on koduks II kategooria kaitsealusele nahkhiirele - põhja-nahkhiir146. Haruldasi ja 

huvipakkuvaid mardikalisi leiti pargist 4 liiki neist üks – metallpõrnikas – on iseloomulik VEP 

indikaatorliik147. 

Pargi peahoonelähedane osa on hooldatud regulaarselt ja hästi, peahoone ees olev endine 

regulaarne pargiosa ning peahoonest edelasse jääv pargiosa on hooldamata. Viimasena mainitud 

pargiosa on halvas seisus, tihe noorte lehtpuude ning sarapuude uuendus on praktiliselt hävitanud 

pargistruktuuri. Metsapargiosa on XX sajandi ehitustegevuse käigus hävinud. Park on külastajatele 

suletud, parki piirab Pöide kiriku poolt – mõisasüdame endine peatee - ebameeldiv ja inetu 

kättejuhtuvast kokkuklopsitud piirdeaed. Sissepääsu piiramine kaitsealusesse parki on lubamatu 

(Looduskaitseseadus § 15 Liikumine kaitstaval loodusobjektil148). Uusistutused, mida 2007. a 

taunitakse, on osaliselt hävinud, osaliselt suuremaks kasvanud ja 2016. a seisuga pargi üldpilti 

arvestades suhteliselt vähehäirivad. Küsitav on küll elupuuvormide kultiveerimine auringil. Oti pargi 

suurimateks probleemideks on praegu ikkagi hooldamata ja kiirelt võsastuvad pargiosad. 

Tervikuna on Oti park maastikul säilinud tervikuna ja seetõttu maastikuarhitektuurse ajaloolise 

objektina väärtuslik. Edasise haldamise käigus on soovitav rõhutada maastikulist-vaatelist seotust 

Pöide kirikuga. Äärmiselt vajalik on leida võimalused võsastuvate pargiosade hooldamiseks. 

Arvestades pargi liigirikkust ning huvipakkuvat planeeringut on otstarbekas park jätta looduskaitse 

alla. 

                                                           
141 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
142 Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool; lk 11 
143 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
144 Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; lk 12 
145 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 156 
146 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 157 
147 Süda, I. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised II. Tartu; lk 36 
148 RT I, 30.05.2015, 8 
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Skeem 21. Väljavõte 1888. a kaardist Karte von den Hofslaendereien der einherrigen privat Güter Peudehof und Koik. 

Belegen auf der Insel Oesel im Peudeschen Kirchspiele
149

. 

 

Skeem 22. Muinsuskaitsealused objektid Oti mõisa pargis
150

. 

                                                           
149 EAA 3724.5.2384 leht 1 
150 Maa-ameti kultuurimälestiste rakendus 
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Skeem 23. Oti mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
 151

. 

 

Foto 29. Vaade Oti mõisa peaalleelt pargi piirilt (Pöide kiriku poolt) esiväljakule. 

 

                                                           
151 Maa-Ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 30-31. Vaade peahoonest põhja jäävale, suhteliselt kasinalt hooldatud pargiosale (ülal). Vaade 

tagaväljakule, esiplaanil uusistutused (all). 
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Foto 32. Vaade peahoonest edelasse jäävale, metsistunud pargiosale, vaade pargi piiriga paralleelselt 

pargi keskelt edela suunas. 

3.10 Pidula mõisa park 

Pidula mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Pidula park) asub Kihelkonna vallas, Pidula 

külas. Pidula mõisa park on nii muinsuskaitse all (reg nr 20841) kui looduskaitse (KKR kood nr 

KLO1200045) all:  

▪ "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr 25, (RTL 1998, 

342/343, 1397) Kuupäev: 27.10.1998 152 (skeem 25); 

▪ ENSV MN määrus 5. juunist 1959. a. nr 218 Abinõudest parkide säilitamiseks ja 

korrastamiseks vabariigis 153 (skeem 26). 

Pidula pargis asub arvatavasti I at esimesest poolest pärineva linnuse vall (reg nr 12368)154. 

Looduskaitsealuse ja muinsuskaitsealuse kaitstava ala piiride sobivust ei saa hinnata, Maa-ameti 

kaardirakenduse andmetel ei ole selge muinsuskaitsealuse pargiosa piir (skeemid 25 ja 26). Park jääb 

osaliselt linnuse kultuurimälestise alale ja selle kinnismälestise kaitsevööndisse (skeem 25). 

Park on eravalduses. 

Esmateated Pidula mõisast (Piddul) pärinevad XVI sajandi lõpust, mil teadaolevalt hertsog Magnus 

läänistas 1572. a Pidula küla Joachim Stärckele155. Mõis olevat rajatud keskaegse pidalitõbiste 

                                                           
152 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=20841 
153 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200086&mount=view 
154 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=12368 
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varjupaiga kohale156,157 - Ants Hein seab selle kahtluse alla158. Pidula mõis on kuulunud peale 

Stärckede veel von Stackelbergidele ja von Tollidele. Pidula mõisa viimane aadlisoost omanik oli 

Bernard von Toll159. Peale 1923. a asutati peahoonesse Pidula algkool, mis toimis 1970. a kevadeni.  

Pidula mõisasüda ehitati 1723-1731. olles sellega üks vanimaid Põhjasõjajärgseid mõisasüdameid 

Saaremaal160. Arvatavasti samal ajal ehitati ka väike barokne park, mida võib näha 1800. a kaardil161. 

Park oli mööda tänini säilinud peaalleed (üksikud puud alles) teljeliselt seotud peahoonega, kuid ei 

olnud sellega telgsümmeetriliselt seotud. XIX sajandi II pooles (1850-ndad162) ehitati juurde uusi 

hooneid ja laiendati ka peahoonest põhja poole vabakujuline park (skeem 24). Pargi laiendamisel 

regulaarne pargiosa säilis. Regulaarse pargiosa lihtne teedesüsteem on seotud pargi tagaväljakul 

oleva kõrgendikuga163, mis on võinud olla mingit laadi istumiskoha jaoks tehtud. Huvitav on mainida, 

et ka Tumalas on sarnane kõrgendik, kuigi pargi ülesehitus seal on Pidulast rangem; 1720-tel kuulusid 

Tumala ja Pidula Carl Adam von Stackelbergile – võib oletada, et mõlemad pargid on kujundatud 

sama iluaedniku poolt. Pargi laiendusse haarati ka arvatavasti I aastatuhandest pärit maalinn, mis 

moodustab omaette põneva ala pargi loodeosas. Maalinna päritolu ja funktsiooni kohta on mitmeid 

erinevaid arvamusi164, kuid pargielemendina on see Eesti kontekstis unikaalne. Vabakujulisse parki 

istutati mitmeid võõrliike, millest tänini on osad puud säilinud. 2000-tel on parki, peahoone kõrvale, 

rajatud ürdiaed. Esiväljakule on püstitatud mälestuskivi Jakob Jüri Laulule. Mälestuskivi asukohta ei 

saa pidada sobivaks. 

Pidula puistut võib 2016. a kevadise seisuga pidada Saaremaa kontekstis pigem liigirikkaks. Puistu 

põhiosa moodustavad kodumaised liigid. Põõsarindes on suur osatähtsus harilikul sarapuul, mis 

pargis on loodusliku uuendusena üsna laialt levinud. Pargis asub üks Eesti suurimaid harilikke pööke 

(ümbermõõt ca 3 m), tähelepanuväärne on ka valge mänd (ümbermõõt ca 1,95 m) ja inglise jalaka 

punaselehine vorm. Kuna valge männi noored isendid kogu Eestis on vastuvõtlikud männi 

koorepõletikule, siis vanad valged männid on seda olulisemad ning nende säilitamine tähtis. Kuulus 

on pargi servas kasvav vana kolmeteistharuline pärn (2016. a seisuga üks haru likvideeritud). Pargi 

soontaimestik on hinnatud suhteliselt liigirikkaks (190 liiki), sh kasvab pargis II kaitsekategooriasse 

kuuluv jumalakäpp165. Pargist leiti Eesti Punase Raamatu haruldaste liikide kategooriasse kuuluv lubi-

kuldsammal166, kolm Eesti lihheonoflooras haruldast samblikku ning üks III kaitsekategooria samblik – 

lumi nuisamblik167. Pargis registreeriti mitmeid haruldasi mardikaliike168. Pargis elab II kategooriasse 

kuuluv põhja-nahkhiir169. Varasemate inventuuride andmetel on Pidula pargis rikkalik linnustik, sh 

                                                                                                                                                                                     
155 Hein, A. 1997. Pidula mõis. Arhitektuuriajalooline ülevaade ja eritingimused mõisaansambli renoveerimiseks. Tallinn. ERA 5025.2.5294; 
lk 7 
156 Praust, V. 2006. Saaremaa mõisad. Tänapäev. Tallinn; lk 133 
157 Sinijärv, U., jt. 2012. Eesti Pargid 2. Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet. Tallinn; lk 402 
158 Hein, A. 1997. Pidula mõis. Arhitektuuriajalooline ülevaade ja eritingimused mõisaansambli renoveerimiseks. Tallinn. ERA 5025.2.5294; 
lk 6 
159 Hein, A. 1997....; lk 15 
160 Hein, A. 1997.... lk 13, 19 
161 Specieller Geometrischer Plan von dem in der Province Oesel und dem Kielkond Kirchspiel belegenen, zur Zeit der Regulirung von dem 
Herrn Eduard von Toll besessen privaten Guthe Piddul nebst allen dessen Bauer Gesindern. EAA 2072.3.81 leht 1 
162 Pidula mõisa ajalugu. http://www.pidula.ee/index.php?page_id=1 
163 Hein, A. 1997. Pidula mõis. Arhitektuuriajalooline ülevaade ja eritingimused mõisaansambli renoveerimiseks. Tallinn. ERA 5025.2.5294; 
lk 29 
164 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 163 
165 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
166 Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool; lk 12 
167 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
168 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 167 
169 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
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registreeriti kodukakk ning suur- kirjurähn (III kaitsekategooria)170, EELIS andmetel171 elab pargis III 

kaitsekategooria lindudest väänkael ja väike-kirjurähn. 

Park on tänini säilinud suuresti terviklikult, va peaallee ja vahetut peahoone ümbruse puistu, mis on 

hoomatav fragmentidena. Parki on senini hästi hooldatud, kuid 2016. a juunikuu lõpu seisuga oli see 

niitmata ja mahajäetud muljega. Vanade puude väljalangemise tõttu hakkab pargiruumi planeering 

hägustuma. Sellest hoolimata on Pidula mõisa park on tähelepanuväärne üheltpoolt Saaremaa baroki 

hea näitena ning teisalt äärmiselt mõnusa miljööga, meeleolukas ja kaunis park, olles seetõttu igati 

väärikas looduskaitseobjekt. 

 

Skeem 24. Väljavõte 1887. a kaardist Plan von dem Gut Pidul. Streu Heuschlag Kaistninna
172

 

 

Skeem 25. Muinsuskaitsealused objektid Pidula mõisa pargis
173

. 

                                                           
170 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007.a ; lk 20 
171 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
172 EAA 3724.5.2249 leht 1 
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Skeem 26. Pidula mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
 174

. 

 

Foto 33. Vaade esiväljakule pargist, esiplaanil ebajasmiinide read pargitee ääres. 

                                                                                                                                                                                     
173 Maa-ameti kultuurimälestiste rakendus 
174 Maa-Ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 34-35. Vaade loodesse pargi kirdepiiril, foonil valge mänd ja nulud (ülal). Pargiaas pargi keskosas, 

tagaplaanil kunstlik küngas ja vana harilik pöök. 
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Foto 36. Säilinud fragment alleest pargi regulaarosas. 

3.11 Pädaste mõisa park 

Pädaste mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Pädaste park) asub Muhu vallas, Pädaste 

külas. Pädaste mõisa park on nii muinsuskaitse all (reg nr 21021) kui looduskaitse (KKR kood nr 

KLO1200089) all:  

▪ "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 27.10.1998 määrus nr 25, (RTL 1998, 

342/343, 1397) Kuupäev: 27.10.1998 (skeem 28175); 

▪ ENSV MN määrus 5. juunist 1959. a. nr 218 Abinõudest parkide säilitamiseks ja 

korrastamiseks vabariigis176 (skeem 29). 

Park jääb terviklikult kultuurimälestise kinnismälestise kaitsevööndisse (skeem 28, 29). 

Park on eravalduses. 

Pädaste (Peddis, Peddast) mõisast on esmateateid aastast 1566, kui Taani kuningas Fredrik II 

läänistas tulevase mõisa maad Johannes Knorringile. Peale Knorringeid on olnud mõisaomanikeks 

von Rosenid, von Vietinghofid, von Aderkasid, von Buxhövdenid, von Stackelbergid ja von Bockid177. 

Mõisa viimane omanik oli Axel von Buxhoeveden178. Peale 1919. a kasutati mõisasüdant 

talupidamiseks, peale II Maailmasõda asusid mõisas punaväelased. 1946-1947 kasutati mõisasüdant 

hobulaenutuspunkti ja kalakombinaadina. 1951. a asutati peahoonesse Pädaste Invaliidide Kodu. 

                                                           
175 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=21021 
176 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200089&mount=view 
177 Raid, N. 1978. Pädaste mõis. Ajalooline õiend. ERA T-76.1.10241; lk 9-13 
178 Pädaste mõis. Ajalugu. http://www.padaste.ee/et/mois/ajalugu/ 
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1986. a hooned hüljati ning võeti taaskasutusele 1996. a, kui mõisakeskusse loodi hotell ja 

restoran179. 

Praegune mõisasüda ja park pärineb XIX sajandi II poolest ning on oma historitsistliku vormikõnega 

üks imposantsemaid näiteid mitte ainult Saaremaal vaid kogu Lääne-Eestis180. Ehkki mõisasüdame 

kohta on olemas kaart juba aastast 1695181, ei selgu sellelt varasem pargikujundus (skeem 27), 

võimalik et mingis mahus baseerub praegune, osaliselt regulaarsete joontega historitsistlik lahendus 

varasemal ruumilahendusel. Praegune park rajati koos peahoonega 1800-te II poolel. Pargi ülesehitus 

meenutab barokset pargiruumi, eristudes selgelt cour d honneurina lahendatud esiväljakuks, 

tagaväljakuks (vabakujulise kujundusega) ning sellega sümmeetriliselt paiknevateks laiendusteks, mis 

on lahendatud regulaarselt. Pargist loodesse kujundati metsapark. Pargi üks imposantseim osa on 

avar auhoov, millelt avaneb peahoone keskteljega samas sihis vaade merele: 

"Imekaunis rannik!",  

nagu kirjutab Juhan Maiste Pädaste mõisa inventariseerimise ankeedis182. Park on säilinud 

ajaloolistes piirides, sh metsapark, parki ei ole risustatud hilisemal ajal sobimatute ehitistega.  

Puistu on Saaremaa kontekstis pigem liigirikas – 51 liiki183. Silmapaistvad dendroloogiliste 

rariteetidena on esiväljakul kasvav hõbepappel, samuti kaks elupuud 'Semperaurea' peahoone ees 

ning harilik pöök, mille ümbermõõt ületab 200 cm184. Parkmets on kujundatud looduslikust 

männikust, sinna on istutatud lehiseid ja ebatsuugasid, selle põõsarinde moodustab tihe sarapuu-

uuendus, mis on levinud looduslikult. Pargis on täheldatud mitme kaitsealuse taimeliigi esinemine: 

jumalakäpp (II kaitsekategooria), suur käopõll, ja rohekas käokeel, kõik III kaitsekategooria185. EELIS 

andmetel leidub pargis III kaitsekategooria taimedest laialehine neiuvaip, kahelehine käokeel ja 

kahkjaspunane sõrmkäpp, II kategooria liikidest kaunis kuldking186. Võimalik, et pargist võib leida ka 

punast tolmpead, mida on pargist leitud viimati 1980. a187. Pargist on leitud 2 haruldast samblikuliiki 

ning III kategooria lumi-nuisamblik188,189. Pädaste pargi brüofloora on väga liigirikas – 55 liiki, samuti 

leiti pargist punase raamatu III kategooriasse kuuluv õrn hännik, metsapargist on leitud VEP 

indikaatorliik harilik hännik190. Pädaste pargist on leitud 3 kaitsealust linnuliiki (suitsupääsuke, 

musträhn, väike-kirjurähn – kõik III kaitsekategooria)191, samuti põhja-nahkhiir (II kaitsekategooria) 

ning rida huvipakkuvaid mardikaliike192. Pargiga mere poolt piirneval looniidul (Natura ala 6280*) on 

leitud I kaitsekategooria lind – niidurüdi193 (liik ei kajastu parkide koondtabelis Lisas 4). 

                                                           
179 Pädaste mõis. Ajalugu. http://www.padaste.ee/et/mois/ajalugu/ 
180 Maiste, J. 2006. Eestimaa mõisad. Kunst. Tallinn; lk 345 
181 Insulen och Kirchspilen Mohn Peddast Hoff och Underliggiande Bönder. EAA 308.2.55 leht 1 
182 Pädaste mõis. Inventariseerimine. ERA T-76.1.15989 
183 Abner, O. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tallinna Botaanikaaed. 
Tallinn 
184 Abner, O. 2008.  
185 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
186 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
187 Reitalu, M. 2007. Ülevaade Saaremaa looduskaitsealuste parkide soontaimeliikidest. Riiklik Looduskaitsekeskus 
188 Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; lk 14 
189 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura kaardirakendus 
190 Ingepuu, N., Vellak, K. 2007. Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused. Tartu Ülikool; lk 13 
191 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 2007. a; lk 21 
192 Sinijärv, U. 2012. Kunst ja loodus pargis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; lk 176-177. 
193

 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
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2016. a kevadise seisuga on park väga hästi hooldatud, tagasihoidlikum on olnud hooldus pargi 

kaguosas. Park on säilinud tervikuna ning seetõttu väga väärtuslik oma ajastuomase planeeringu ning 

ka elurikkuse poolest. 

 

Skeem 27. Pädaste mõisasüda aastal 1891. Väljavõte kaardist Karte von dem Hofslande des privaten Gutes Peddast 

belegen in Gouvernement Livland, Oeselschen Kreise und Moonschen Kirchspiele
194

. 

 

Skeem 28. Pädaste mõisa park. Kinnismälestise kaitseala ja muinsuskaitsealused objektid
195

. 

                                                           
194 EAA 3724.5.2308 leht 1 
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Skeem 29. Pädaste mõisa park. Looduskaitsealuse ala piir
 196

. 

 

Foto 33. Vaade peaalleelt mõisasüdame juurdepääsuteele ja pargile. Esiplaanil vana suur harilik saar. 

                                                                                                                                                                                     
195Maa-ameti kultuurimälestiste rakendus 
196 Maa-Ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 34-35. Vaade mere poolt peahoonele üle esiväljaku (ülal). Vaade pargile peahoone poolt peahoone 

taga, keskel paviljoni ase (all). 
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Foto 36. Sarapuud metsapargis. Endine tee koht. 

3.12 Tumala mõisa park 

Tumala mõisa park (kehtiva looduskaitsealuse nimega Tumala park) asub Orissaare vallas, Tumala 

külas. Tumala mõisa park on looduskaitse (KKR kood nr KLO1200085) all – kaitse alla võetud 

Orissaare raj TSN TK otsus nr 7 29.01.1959 Looduskaitse organiseerimisest Orissaare rajoonis197 

(skeem 31). Tumala park piirneb Tumala hoiualaga (KKR kood nr KLO2000231)198. Tumala park 

piirneb Tumala loodusalaga (Natura ala, KKR kood nr EE0040484). 

Tumala (Thomall, Thomel) on üks vanemaid Saaremaa mõisaid. Ordumeister Wolter von Plettenberg 

läänistas 1495.a Hinrik Schulmannile Tumala küla ja piirnevad maad, läänistusest kujunes Tumala 

mõis. Edasi kuulus mõis von Schulmannitele (kuni 1671. a-ni199) ja von Stakelbergidele. Tumala mõisa 

viimaseks aadlisoost omanikuks oli Otto Reinhold Mattias von Stakelberg. Aastatel 1919 - 1975 

tegutses mõisas 8 - klassiline kool. Edasi jäi Tumala mõisapark Orissaare külanõukogu hallata. Suviti 

korraldati pargis pioneerilaagreid. 1997. a alates on mõis eravalduses ja kuulunud erinevatele 

omanikele. Ajaloolistelt plaanidelt nähtub, et Tumalas on olnud algselt regulaarse kujundusega 

barokne park. Pargiosas on ka tänapäeval hästi jälgitav peatelg ning sellega ristuvad teljed200. 

Ansambel selle praegusel üldisel ruumilisel kujul, kui toetuda 1787.a plaanile201 (skeem 30), on olnud 

olemas juba XVIII sajandi teisel poolel ja säilinud suuresti tänaseni. Seoses tulekahjuga 1930-tel 

hävines endine kahekorruseline peahoone, selle asemele ehitati uus, ühekorruseline hoone. 

Võõrandamisega pargi esiväljak tükeldati, mille tõttu osa esiväljakust on arendatud omasoodu ja 

                                                           
197 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200085&mount=view 
198 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000231&mount=view 
199 Särg, A. 2007. Saaremaa mõisad ja mõisnikud. Argo, Tallinn; lk 145-146 
200 Nurme, S. 2002. Tumala mõisapargi rekonstrueerimiskava. EKA Restaureerimiskool; lk 3 
201 EAA 2072.3.426d 
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ülejäänut omasoodu. Ruumiliselt on siiski mõisasüda terviklikult tunnetatav tänini. Pargi isikupäraks 

on kindlasti mitmest tiigist koosnev veeparter pargi keskosas, mis teadaolevalt sellisel kujul on 

Saaremaal ainus ja haruldane ka Eesti kontekstis tervikuna202.  

Tumala pargi puistu on Saaremaa kontekstis pigem keskmise liigirikkusega – 2010. a täheldati seal 28 

liiki puittaimi203. Tähelepanuväärsed on mitmed suuremõõtmelised harilikud saared pargi piiridel. 

2010. a oli märkimisväärne ka peaallee, kuid 2016. a ülevaatuse käigus tuli tõdeda, et allee seisund 

on kiiresti halvenenud. Pargist on leitud suhteliselt harvaesinev II kaitsekategooria sale nuisamblik ja 

III kaitsekategooriasse kuuluv lumi-nuisamblik204,205. Pargis elab II kaitsekategooriasse kuuluv põhja-

nahkhiir206,207. Pargis pesitseb kolm III kaitsekategooria kaitsealust linnuliiki – väänkael, punaselg-

õgija ja musträhn208. 

Park on hästi hooldatud, pargi tagaväljaku kaugem osa oli 2016. a kevadel siiski suhteliselt räämas 

ilmselt pooleliolevate ehitustööde tõttu. Pargis on tehtud alates 1997. a taastamistöid209, mille käigus 

on korrastatud puistut ja pargirajatisi. Seejuures pargi tiikide taastamislahendust ei saa pidada 

õnnestunuks. Võib-olla küll üldmulje paraneb, sest 2016. a kevadel olid taastamistööd pooleli. Samuti 

olid pooleli pargiteede taastamistööd. Tumala on eriline just oma pargiarhitektuurse ruumilahenduse 

ja tervikliku säilivuse poolest. Tagamaks pargiruumi säilimise ka tulevikus on otstarbekas jätta park 

looduskaitse alla või taotleda riikliku kaitse tagamiseks muinsuskaitse alla võtmist.  

 

Skeem 30. Tumala mõisasüda 1787.a. Väljavõte ajaloolisest plaanist
210

. 

                                                           
202 Nurme, S. 2010. Tumala mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 9-11 
203 Nurme, S. 2010. Tumala mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Tartu; lk 19 
204 Leppik, E. Nõmm, M. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; kl 15 
205 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
206 SA Silma Märgala.2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, Kärla ja Tumala park; lk 4-5 
207 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
208 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 
209 Nurme, S. 1997. Tumala mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Tartu 
210 EAA 2072.3.426d 
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Skeem 31. Tumala park. Looduskaitsealuse ala piir
211

. 

 

Foto 37. Vaade esiväljakult Tumala pargile. 

 

                                                           
211 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 38-39. Vaade pargi kirdeosast esiväljaku suunas (ülal). Vaade rekonstrueeritud lõunapoolsematele 

tiikidele (all). 
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Foto 40. Vaade esiväljakult Tumala pargi alleele. 

3.13 Kudjape tammik 

Kudjape tammik asub Lääne-Saare vallas, Kudjape alevikus. Kudjape tammik on looduskaitse (KKR 

kood nr KLO1200094) all – Kingissepa raj TSN TK otsus 19.05.1959 nr 71 Looduskaitse 

organiseerimisest Kingissepa rajoonis 212 (skeem 33). Kudjape Tammikuga on seotud Kudjape 

loodusala (Natura loodusala, KKR kood nr RAH0000399)213. Tammik piirneb, õigemini osaliselt 

sellesse, on 1780. a rajatud linnakalmistu, mis koos klassitsistlikus stiilis kabelitega on kaitse all 

arhitektuurimälestisena (reg nr 4098)214. Kaitsealune tammik jääb põhjaosas mälestise 

kaitsevööndisse. 

Kudjape Tammik on kujunenud endisaegse Kudjape mõisa (Kudjapeh, Kudjapae) kõrval asunud 

puisniidust (skeem 32) ning on tänaseks olemuselt põhiosas vana salumets. Kudjape mõisa kohta on 

esmateateid XVI sajandist, mil selle esmaomanikuna mainitakse Konrad Buhrmeistrit. Mõis on 

kuulunud mitmetele omanikele, XIX sajandil oli mõis von Nolckenite käes215. Mõisa viimaseks 

aadlisoost omanikuks oli Hermine von Nolcken. 1930-tel oli mõisasüda erakätes, peale II 

maailmasõda asus seal sõjaväeosa ning 1970-tel kolhoosikeskus. Veel 1973. a inventariseerimisel oli 

suur osa mõisasüdame hooneid, sh peahoone, säilinud216, tänaseks on enamus neist hävinud või 

tundmatuseni ümber ehitatud. Mõisa endist peaalleed markeerib täna Mereranna tee. 

                                                           
212 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200094&mount=view 
213 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=RAH0000399&mount=view 
214 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=4098 
215 Särg, A. 2007. Saaremaa mõisad ja mõisnikud. Argo, Tallinn; lk 51-52 
216 Kudjape mõis. Inventariseerimine. ERA.T-76.1.15939 
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Ajalooliselt on võinud olnud tammik kasutusel kui niit või karjamaa, XIX sajandi pargikunsti 

pitoreskilembust arvestades võidi seda XIX sajandi II poolel ilmselt (osaliselt) kasutada ka kui 

parkmetsa217. 1901. a plaanil on tammiku ala näidatud kirdeosas metsana ning loode- ja lõunaosas 

niiduna/puisniiduna. Puisniidu ja metsa piiril on kulgenud karjakastelli juurest alanud karjatee, 

plaanilt võib välja lugeda ka pargiga seotud võimalikku jalgteed. Tänaseks on endine avatud osa 

suuresti võsastunud ja metsa kasvanud. Praegusele tammikule on iseloomulik selgelt I rindena 

eristuvate vanade tammede hõre ülepinnaline olemasolu, kuid leidub ka teisi laialehisele metsale 

iseloomulikke liike, mis ilmselt on siiski tammedest nooremad. Tammiku alusmets ja potentsiaalne 

järelkasvu rinne on tihe, ohtralt on vahtra jt lehtpuude looduslikku uuendust. Ida pool on ohtralt 

sarapuud. Metsa läbib põhja-lõunasuunaline alleelaadne jalutustee, mis on kujunenud tammikut 

läbiva kraavi kaldale ja oli ilmsel olemas juba 1900-te algul. Lisaks sellele on XX sajandi jooksul 

kujunenud metsaradade baasil kujundatud terviserajad, mis moodustavad osa Upa-Kudjape 

terviserajast218. Tammiku jagab kaheks osaks Pähklimetsa tee (Kudjape-Vaivere tee, tee nr 2700496). 

 

Skeem 32. Kudjape mõisasüda 1901. a. Väljavõte ajaloolisest plaanist
219

. 

Kaitsealune tammik on määratletud Natura alana (puisniidud (6530*) ja laialehised metsad (9020*)). 

Tammiku lääneosas on poollooduslik kooslus (Keskkonnaregistri ID 355676267 – puistniit)220. Tammik 

on aeglaselt võsastuv, puisniidule omased tunnused on hakanud võsastumise tulemusel hääbuma.  

                                                           
217 Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide I nr 1-70. Tallinn 1977. MKA Arhiiv P-3784 
218 http://terviserajad.ee/tervisekeskus/kudjape-upa-terviserada/ 
219 EAA.3724.5.2072 leht 1 
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Tammikus elavad II kaitsekategooriasse kuuluvad põhja-nahkhiir ning tiigilendlane, kes, tõsi küll, on 

EELIS kaardil märgitud alasse, mis eelnõukohase piiriettepanekuga jääb kaitsealalt välja221. 

Arvestades kaitsealuse tammiku kooslusi võib oletada, et elustik on pigem liigirikas. Täpsemalt tuleks 

see välja selgitada vastavate uuringute abil. 

Tammik on elementaarselt hooldatud, kuid probleemiks võib hakata osutuma lehtpuude järelkasvu 

vohamine a sellega seotud võsastumine. Kudjape tammik on kohalike hulgas tuntud rekreatsiooniala, 

kohalik omavalitsus on seoses Kudjape prügila sulgemise ja rohestamisega rekreatsiooniala 

arendusse oluliselt panustanud222. Tammik pärandkooslusena ning Kudjape mõisasüdant markeeriva 

alana väärib igati kaitset. 

 

Skeem 33. Kudjape tammik. Punase joonega on tähistatud looduskaitsealuse ala piir, rohelise viirutusega Natura ala ning 

kollase joonega poollooduslik kooslus - puisniit
223

. 

                                                                                                                                                                                     
220 Maa-ameti looduskaitse ja Natura Rakendus / Keskkonnaregister 
221 EELIS 2016, vaadatu 17.06.2016 
222 Kuressaare Sõnumid. 2013. Kudjape prügilast on saanud terviseradadega puhkeala. 19.09.2013 
223 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 41-43. Vaade Mereranna tee poolt tammikut läbivale sirgele jalgteele (ülal). Vanad tammed 

sarapuude sees – võsastuv puisniidu ala (all vasakul). Tammiku keskosa: tihe looduslik uuendus - haavad, 

vahtrad jt liigid võtab ära vanade tammede kasvuruumi (all paremal). 
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Foto 44. Kudjape kalmistu kõrvale jääv Pähklimäe teega muust tammikust eraldatud puistuosa. 

3.14 Musta männi puistu 

Musta männi pusitu (kehtiva looduskaitsealuse nimega Musta männi puistu) asub Muhu vallas, 

Pädaste külas. Musta männi puistu on looduskaitse (KKR kood nr KLO1200138) all – kaitse alla võetud 

Kingissepa raj TSN TK otsus 16.09.1960 nr 59 Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest224 

(skeem 34).  

Musta männi kultuuri rajas Pädaste mõisa juurde Alex von Buxhoewden 1907-1910. Enne seda oli 

rajatud mõisamaadele poole hektari suurune lehisekultuur225. Puud istutati mõisast Liiva poole 

suunduva allee äärde. Puistu võeti kaitse alla 1960. a. Teadaolevalt on see suurim musta männi 

kultuur Eestis. 

EELIS andmetel puistus kaitsealuseid liike ei esine226. 

Puistu eristub ümbritsevast looduslikust männikust vanade mustade mändide tumeda võra ning 

oksagraafikaga, samas on puistu äärealadele sisse kasvanud hulgaliselt harilikku mändi, mistõttu 

puistu piiritlemine üheselt on looduses komplitseerutud. Puistu on heas seisus, sh ka maanteeäärsed 

puud, mis paistavad silma paremate valgustingimuste tõttu tekkinud ilusa võra poolest. 

Dendroloogilise haruldusena ning ühe märgina kohalike baltisaksa entusiastide panusest ja huvist 

okaspuude introdutseerimisel väärib puistu igati kaitset. 

                                                           
224 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200138&mount=view 
225 Sander, H., Meikar, T. 2004. Exotic conifers in Estonian Forest Plantations. Metsanduslikud Uurimused 40; lk 41–64  
226 EELIS 2016, vaadatud 17.06.2016 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 67 
 

 

Skeem 34. Musta männi puistu. Looduskaitsealuse ala piir
227

. 

 

Foto 45. Pädaste musta männi puistu: vaade Liiva suunast vaadates. Vasakule jääb teeäärne eraldiseisev 

puistu osa, milles kasvavad ilusaima võraga üksikud mustad männid. 

 

                                                           
227 Maa-ameti Looduskaitse ja Natura rakendus 
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Fotod 45-46. Pädaste musta männi puistu idaosa, taamal puistut piiritlev kiviaed (ülal). Puistu 

edelanurgas asuv vana metsatee koht, esiplaanil infotahvlid. 
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4 Ettepanekud eelnõukohase objekti nimetuse, kaitse ja piiri kohta, 

piirikirjeldused 

4.1 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja 

puistute piirid” eelnõu 

Eksperthinnanguga ei tehta täiendusi eelnõu kohaselt määratud kaitsekorrale. Eksperthinnanguga 

tehakse ettepanekud muuta järgmiste parkide piire: 

1. Koikla mõisa park; 

2. Oti mõisa park; 

3. Pidula mõisa park; 

4. Tumala mõisa park. 

Piiritäpsustuste ettepanekud koos põhjenduste ja vastavasisuliste piirikirjeldustega on antud 

vastavalt peatükkides 4.3., 4.9., 4.10., 4.12. Piiriettepanekutest tuleneb ka mainitud parkide 

pindalade muutus (kõikidel juhtudel suurenemine eelnõukohase piiriettepanekuga võrreldes). 

Eksperthinnanguga tehakse ettepanek välja arvata looduskaitsealuste parkide hulgast Muhu 

pastoraadi park (kehtiva nimega Liiva park), kuna pargil puuduvad olulised kaitseväärtused ning pargi 

ajaloo- ja pargikunstiväärtuste säilimine on tagatud ka pargi muinsuskaitsestaatusega. Juhul, kui 

Tumala park oleks muinsuskaitse all, oleks otstarbekas ka Tumala park välja arvata looduskaitse alt, 

sest pigem evib park muinsuskaitselisi kaitseväärtusi, ent praeguses seisus, kus pargi säilimise 

tagamiseks on vajalik riikliku kontrolli ning toe olemasolu, seda ettepanekut ei ole tehtud (vt 

täpsemalt ptk 4.12).  

Parkide väärtushinnangute koondtabel vt lisa 4, puistute hinnangute koondtabel vt lisa 5. 

Eksperthinnanguga kiidetakse heaks kõik eelnõukohased ettepanekud parkide nimede muutmiseks. 

Lisaks tehakse ettepanek muuta Musta männi puistu nime. Nime ettepanek ja nime muutmise 

põhjendus vt ptk 4.14..  

4.2 Audla mõisa park 

Kaitsestaatus. Kuigi Audla mõisa pargis ei leidu kaitsealuseid liike on park varaklassitsistliku 

ruumikäsitlusega pargikunsti ilmeka näitena silmapaistev park (vt täpsemalt ptk 3.2.) ja vastab 

seetõttu pargi kaitse-eesmärkidele228. Kuna park on eraomaniku kuritahtliku tegevusetuse tõttu229 

avariilises seisus on igakülgne pargi säilimist toetav regulatsioon vajalik. Seepärast - Audla pargi 

säilimiseks on vajalik park jätta looduskaitse alla. Eksperthinnangu koostaja ettepanekul oleks vajalik 

teha pargi omanikule/haldajale ettekirjutus pargi hooldamata jätmises ning võtta tarvitusele kiired 

meetmed pargi olukorra parandamiseks. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Audla park, planeeritav 

nimetus Audla mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi ning 

määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

                                                           
228 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89. § 1 (2) 
229 Lõhmus, A. 2014. Rahapuuduses omanik määrab mõisa surmale. Maaleht 24.07.2014 
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Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on otstarbekas ja 

eksperthinnanguga seda ei muudeta (skeem 35). Pargi piiritlemisel on kasutatud Ollamäe teed (tee nr 

3860018) lõunapiiril (tee jääb kaitsealast välja), idapiiril kohalikku pinnaseteed, põhjapiiril kiviaeda 

(jääb kaitsealale) ning läänepiiril puuderivi (arvatavasti ülekasvanud kuusehekist tekkinud - jääb 

kaitsealale). Pargiga on liidetud idaosas ühtseks tervikuks mõisaaegne pargiosa kuni idapiiri piiritleva 

teeni. Pargi piiridest on arvatud lääneosas välja eraomanduses olev hoonestusala ja kiviaiast põhja 

poole jääv eraomanduses olev metsaala, mille funktsioon ei ole pargiga seotud (pole hetkeseisus 

enam seotav).  

Kaitseala jääb tervikuna muinsuskaitse kinnismälestise kaitsealale, plaanitud pargi piir on kooskõlas 

kinnismälestise kaitseala piiriga ja korrigeerimine muinsuskaitseala seisukohast ei ole vajalik. Piiri 

täpsustusega muutub pargi pindala – praegune 1,7 ha, plaanitav 2,1 ha. Pindala muutumine tuleneb 

kaitseala piiride vastavusse viimisest pargi loogiliste piiridega maastikus, pindala suurendamine aitab 

paremini välja tuua ja kaitsta pargi kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 35). Pargi piiritlemisel on lähtutud pargi loogilisest välispiirist, parki piiritlevaid 

teid ja maastikus asuvaid selgelt piiritletavaid objekte arvestades. Park paikneb kinnistul 

38601:001:0326 (Mõisa). Pargi välispiir kulgeb piki Ollamäe teed läände kaitseala kagunurgast (A) 

kuni Mõisa (38601:001:0326) ja Lepa (38601:001:0091) kinnistu edelanurgani (B), jätkub mööda 

kinnistute piiril asuvat puuderida (puuderida jääb kaitsealasse) Toome kinnistule (38601:001:0075) 

jääva kiviaia nurgani, edasi piki kiviaeda (kiviaed jääb kaitseala piiresse) kuni pinnaseteeni (tee ei jää 

kaitsealale), mis kulgeb Mõisa ja Tamme (38601:001:0092) kinnistu piiriga paralleelselt Tamme 

kinnistul (C) kuni Ollamäe teeni (A). 

 

Skeem 35. Audla mõisapargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
230

. 

 

                                                           
230 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu 
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4.3 Koikla mõisa park 

Kaitsestaatus. Koikla mõisa park on koduks mitmetele kaitsealustele liikidele (vt täpsemalt ptk 3.3.) 

ning on väärtuslik ka kui ajalooline terviklikult säilinud park. Koikla mõisa park vastab pargi kaitse-

eesmärkidele231. Pargi säilimiseks on vajalik park jätta looduskaitse alla. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Koikla park, planeeritav 

nimetus Koikla mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi ning 

määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on üldiselt otstarbekas 

(skeem 36), kuid arvestades vajadust kaitsta pargi terviklikkust tehakse eksperthinnanguga ettepanek 

muuta plaanitud kaitseala idapoolset piiri. Pargi piiritlemisel on kasutatud lõuna-, lääne- ja põhjaosas 

põhikaardil olevaid teid (teed jäävad kaitsealast välja). Pargi idaosa piiritleti mööda Angla-Koikla 

maanteega paralleelselt kulgeva pargi serva piiri. Pargiga liideti idaosas ühtseks tervikuks mõisaaegne 

puittaimestikuga eraomanduses olev pargiosa. Pargi ülevaatusel 2016. a kevadel tehakse 

eksperthinnanguga ettepanek lihtsustada pargi Angla-Koikla maanteepoolset piiri lähtuvalt 

ajaloolisest loogilisest pargi piirist, arvestades säilinud puuderida ning liita kaitsealaga ka kinnistule 

40302:004:0336 (Mõisa) jääv pargiosa, mis on oluline Koikla pargi, kui tervikliku pargiansambli 

kaitseks ning millel on osaliselt säilinud pargi piiri tähistav puuderida, samuti huvipakkuv puudering 

kirdeosas (skeem 36). Piiri korrigeerimisettepanek on näidatud skeemil 36. 

Piiri täpsustusega muutub pargi pindala – praegune 2,5 ha, plaanitav 2,9 ha. Ekspertiisikohase piiri 

muudatuseteepaneku järgi oleks pindala 3,4 ha. Pindala muutumine tuleneb kaitseala piiride 

vastavusse viimisest pargi ajalooliste ja loogiliste piiridega maastikus, pindala suurendamine aitab 

paremini välja tuua ja kaitsta ala kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 36). Piirikirjeldus on antud eksperthinnangu kohast muudatusettepanekut 

arvestades. Pargi piiritlemisel on lähtutud pargi ida ning lõunapiiril pargi loogilisest välispiirist ja parki 

piiritlevatest teedest Pargi põhjapiiril endist parki mõisa majanduskompleksist lahutanud 

orienteeruvast piirist, mida markeerivad pinnaseteed. Park paikneb kolmel kinnistul: 40302:004:0013 

(Kooli), 40302:004:0336 (Mõisa) ja 40302:004:0199 (Pargi). Kaitseala kirdenurk asub Mõisa kinnistuga 

piirneva Kooli tee (tee nr 4030587) ja Koigi-Angla teega (tee nr 21142) paralleelselt pargi piiril asuva 

puuderea lõppemise kohal, ca 16 m Mõisa kinnistu kirdenurgast (A). Piir kulgeb lõunasse paralleelselt 

Koigi-Angla teega (tee nr 21142), pargi piiril asuva puuderea võrastiku välispiiril kuni Lõpi-Koikla teeni 

(tee nr 4030002), tee ei jää kaitsealasse (B), edasi piki Lõpi-Koikla teed kuni Lõpi-Koikla tee ja Kooli 

tee (tee nr 4030587) ristmikuni (C), edasi piki Kooli teed (tee ei jää kaitsealasse) kuni Kooli tee - 

Nurme tee (tee nr 4030588) ristmikuni (D), edasi mööda Kooli teed kuni tee hargnemiskohani Mõisa 

kinnistul (E) ning edasi piki Kooli teed kuni pargi piiril oleva puuderea mõttelise jooneni Koikla-Angla 

tee ääres (A). 

 

 

 

                                                           
231 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89. § 1 (2) 
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Skeem 36. Koikla mõisapargi plaanitud kaitseala piir: sinise joonega on näidatud eelnõu kohane piir
232

, punase 

punktiirjoonega on näidatud eksperthinnangu kohane ettepanek plaanitud piiri muutmiseks. 

4.4 Kuressaare lossipark 

Kaitsestaatus. Kuressaare lossipark on liigirikka (sh mitmete kaitsealuste liikidega) elustikuga oluline 

ajalooline park (vt täpsemalt ptk 3.4.) mitte ainult Saaremaa, vaid kogu Eesti kontekstis ja seetõttu 

vastab kaitse-eeskirjas sätestatud pargi kaitse-eesmärkidele233. Pargi loodusväärtuste (kaitsealused 

liigid, dendroloogilised haruldused jne) tõttu, kuid ka Kuressaare lossipargi kui Eesti kultuuri- ja 

maastikuarhitektuurilooliselt väärtusliku pargi säilimiseks, on vajalik park jätta looduskaitse alla. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga pargi nime ei muudeta, nime muutmine ei ole ka vajalik, kuna pargi 

olemus, tüüp ja genees peegeldub pargi nimes. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks kasutada Kuressaare 

linnuse vallikraavi välimist kallast (vallikraav jääb kaitsealast välja) ning Pargi, Kalda ja Allee tänavat 

(tänavadjäävad kaitsealast välja) on otstarbekas ja eksperthinnanguga seda ei muudeta (skeem 37). 

Kaitseala jääb tervikuna Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale, mistõttu pargi piiri korrigeerimine 

muinsuskaitseala seisukohast ei ole vajalik. Eelnõuga pargi nime ei muudeta, nime muutmine ei ole 

ka vajalik, kuna pargi olemus, tüüp ja genees peegeldub pargi nimes. Piiri täpsustusega muutub pargi 

pindala – praegune 6,4 ha, plaanitav 6,3 ha. Pindala vähenemine ei too kaasa kaitseväärtuste 

vähenemist. 

Piirikirjeldus (skeem 37). Pargi piiritlemisel on lähtutud pargi loogilisest välispiirist parki piiritlevaid 

tänavaid arvestades. Park paikneb valdavalt kinnistul 34901:014:0530 (Kalda pst 1). Park asub ümber 

Kuressaare linnuse vallikraavi, kaitseala linnusepoolne piir kulgeb mööda vallikraavi välimist 

kaldajoont. Pargi välispiir kulgeb Lossi-Pargi tänava nurgalt (A) kagusse kuni Lossi-Pärna-Allee tänava 

                                                           
232 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu 
233 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89. § 1 (2) 
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nurgani (B), edasi mööda Allee tänavat kuni Allee-Uus-Roomassaare tänava nurgani (C), edasi mööda 

Allee tänavat kuni Allee-Vana-Roomassaare tänava nurgani (D), edasi mööda Kalda puiesteed 

(kindlustuste glassii) kuni Kalda pst-Pargi tn nurgani (E), mööda Pargi tänavat kuni Pargi-Tolli tn 

nurgani (F) ja mööda Pargi tänavat kuni Pargi-Lossi tn nurgani (A). Piir kulgeb mööda tänavate 

pargipoolset serva (äärekivi), tänavad ei kuulu kaitsealasse. 

 

Skeem 37. Kuressaare lossipargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
234

 

4.5 Kärla pastoraadi park 

Kaitsestaatus. Kärla pastoraadi park on koduks mitmetele kaitsealustele liikidele (vt täpsemalt ptk 

3.5.), seega Kärla pastoraadi park vastab pargi kaitse-eesmärkidele235. Kaitsealuste liikide elupaikade 

säilitamiseks on vajalik park jätta looduskaitse alla. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Kärla park, planeeritav 

nimetus Kärla pastoraadi park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi 

ning määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on otstarbekas (skeem 

38), eksperthinnanguga piiri ei korrigeerita. Pargi piiritlemisel on kasutatud lõuna- ja lääneosas Jõe 

ning Pargi tänavat ning Sõmera-Kärla-Uduvere teed (jäävad kaitsealast välja), põhjaosas Sõmera-

Kärla-Uduvere (tee nr 21118) teelt Kärla kiriku ette minevat teed (jääb kaitsealast välja). Edasi järgib 

                                                           
234 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu 
235 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89. § 1 (2) 
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piir Ülejõe tn 2 õueala (37301:002:0197) kõlvikupiiri, kuni Kärla jõeni ja mööda jõge edasi (jõgi jääb 

kaitsealale). Idapiir kulgeb mööda Jõe tn katastriüksuste piiri. Pargiga on liidetud põhjaosas ühtseks 

tervikuks kirikumõisaaegne puittaimestikuga eraomanduses (Ülejõe tn 2; 37301:002:0197) olev 

pargiosa. 

Piiri täpsustusega muutub pargi pindala – praegune 4,5 ha, plaanitav 4,8 ha. Pindala muutumine 

tuleneb kaitseala piiride vastavusse viimisest pargi ajaloolise puistu piiriga pargi põhjaosas ja aitab 

paremini kaitsta pargi kaitseväärtusi. 

 

Skeem 38. Kärla pastoraadipargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
236

. 

Piirikirjeldus (skeem 38). Pargi piiritlemisel on lähtutud pargi ida ning lõunapiiril pargi loogilisest 

välispiirist ja parki piiritlevatest teedest. Kaitseala asub põhiosas kinnistul 37301:002:0533 (Kärla 

park) ja põhjaosas kinnistul 37301:002:0197 (Ülejõe tn 2). Kaitseala lõunanurk asub Jõe ja Pargi tn 

ristmikul (A), edasi kulgeb piki Pargi tänavat loodesse (tänav jääb kaitsealast välja) kuni Pargi ja Kooli 

tn ristmikuni (B) ning kulgeb põhja suunas mööda Bussipeatuse kinnistu 37301:002:0399 ja Kärla 

pargi kinnistu piiri kuni Sõmera-Kärla-Uduvere teeni (C), edasi mööda Sõmera-Kärla-Uduvere tee 

pargipoolset serva kuni Kärla kiriku ees asuva ristmikuni (D). Ristmikult edasi kulgeb piir mööda 

Ülejõe tn 2 juurdepääsuteed ca 35 m (E) ning järgib Ülejõe tn 2 krundil pargipoolset puistu piiri kuni 

Kärla jõeni (G). Edasi kulgeb piir mööda Kärla jõge (jõgi jääb kaitsealale) kuni Kärla pargi kinnistu 

(37301:002:0533) kirdenurgani (H) ning kulgeb mööda Jõe tn 5, 3, 1 kinnistute loodeserva, järgides 

pargi puistu piiri kuni Jõe tänavani (I) ning sealt edasi mööda Jõe tänavat (tänav ei jää kaitsealasse) 

Jõe ja Pargi tänava ristmikuni (A). 
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4.6 Lööne mõisa park 

Kaitsestaatus. Lööne park oma ajaloolise barokse ruumikäsitlusega on väärtuslik näide Saaremaa 

hilisbaroksest-varaklassitsistlikust pargikunstist. Ajaloolise pargi põhjapiiril asuv pärnaallee on 

unikaalne oma terviklikkuse ja impressiivsusega. Park on elupaigaks kolmele kaitsealusele liigile (vt 

täpsemalt ptk 3.6). Park vastab seetõttu üldiselt pargi kaitse-eesmärkidele237 ja see on otstarbekas 

jätta eelnõuga sätestatud piiridega kaitse alla. Eksperthinnangu koostaja ettepanekul oleks 

soovitatav teha pargi omanikule/haldajale ettekirjutus külastajatele pargi külastamise 

võimaldamiseks ning pargi esiväljakule sobimatute tarindite eemaldamiseks. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Lööne park, planeeritav 

nimetus Lööne mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi ning 

määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane piiriettepanek on otstarbekas ja järgib säilinud 

väärtuslike pargiosade loogilisi piire maastikul. Pargi piiritlemisel on kasutatud lõuna-, lääne- ja 

põhjaosas pargiga piirnevaid teid (teed jäävad kaitsealast välja), idaosas kiviaeda (jääb kaitsealale), 

katastriüksuse piiri ja mõttelist sirget, et jätkuvalt kaitsta pargi koosseisus pargiosa ümbritsevaid eri 

vanuses harilikke saari. Pargiga on liidetud lahustükina eraomanduses olev 130 meetri pikkune 

pärnaallee. Allee osas piiri määramisel on arvestatud alleealuse tee telgjoonest 10 m puujuurte kaitse 

tagamiseks. Pargi piiridest on välja arvatud eraomanduses olev põllumaa lahustükk, millel puuduvad 

kaitseväärtused. 

Lööne park on muinsuskaitse all. Kuna Maa-ameti kaardirakendusest ei selgu muinsuskaitsealuse ala 

piir (skeem 39; ptk 3.6), ei ole võimalik hinnata piiri sobivust muinsuskaitsealuse pargiosaga. Piiri 

täpsustusega muutub pargi pindala – praegune 2,0 ha, plaanitav 1,6 ha. Pindala muutumine tuleneb 

kaitseala piiride vastavusse viimisest pargi loogiliste piiridega maastikus, pindala vähenemine ei 

vähenda ala kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 39). Pargi piiritlemisel on lähtutud parki piiritlevatest teedest. Lahustükina asuva 

pärnaallee (F-G) kaitseala määramisel on lähtutud puude juurestiku ulatusest238 ja puuderea 

pikkusest. Park asub põhiosas kinnistul nr 85801:001:0747 (Mõisa) ning osaliselt kinnistul 

85801:001:0331 (Viljapuuaia). Pargi kaitseala lõunapoolne nurk (A) asub Tamme-Lööne tee (tee nr 

8580003) ja Mõisakarja teele (tee nr 8580135) viiva kruusatee nurgas (teed ei jää kaitsealale), edasi 

kulgeb tee mööda Tamme-Lööne teed loodesse (teed ei jää kaitsealale) kuni kinnistu nr 

85801:001:0331 (Viljapuuaia) edelanurga juures asuva pinnaseteeni (B) ning edasi mööda 

pinnaseteed (tee kulgeb Viljapuuaia kinnistul paralleelselt esiväljakut piirava puudereaga) kuni Mõisa 

kinnistu põhjanurgani viiva mõttelise jooneni (C). Peahoone taga kulgeb kaitseala piir mööda krundi 

piiri (piirdeaed) kuni Mõisa kinnistu kirdenurgani ning sellest mööda mõttelist joont ca 5 m kagu 

suunas (D), edasi kulgeb piir kuni Mõisakarja tee kurvini (E) ning sellest edasi mööda Mõisakarja teed 

(tee ei jää kaitsealale) kuni Tamme-Lööne teeni (A). 

                                                           
237 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89. § 1 (2) 
238 Abner, O. 2015. Rapla maakonna parkide ja puistute piiride ekspertiisaruanne. Tallinna Botaanikaaed 
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Skeem 39. Lööne mõisa pargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
239

. 

4.7 Muhu pastoraadi park 

Kaitsestaatus. Eksperthinnanguga tehakse ettepanek Muhu pastoraadi pargi välja arvamiseks 

looduskaitse alt. Pargi kaitse-eesmärkidele vastavad väärtused pargis praktiliselt puuduvad, ka pargi 

ajalooline planeering on tugevalt muutunud ning maastikuarhitektuurse objektina vähe huvipakkuv 

(vt täpsemat ptk 3.7). Muhu pastoraadi park jääb tervikuna muinsuskaitse kinnismälestise 

kaitsevööndisse, mis tagab pargi ning pargist leitud pärna-salusambliku säilimise. 

Juhul, kui park otsustatakse jätta looduskaitse alla, on otstarbekas rakendada eelnõus tehtud 

ettepanekut nime muutmiseks ja eelnõukohast piiriettepanekut. 

4.8 Mõntu mõisa park 

Kaitsestaatus. Mõntu mõisa park on ühelt poolt kujukas näide XIX sajandi II poole maastikupargist 

Saaremaal ning teisalt hea näide unikaalselt välja kujunenud pool-looduslikust kooslusest. Park on 

elupaigaks mitmele kaitsealusele liigile (vt täpsemalt ptk 3.8). Park vastab seetõttu pargi kaitse-

eesmärkidele240 ja see on otstarbekas jätta eelnõuga plaanitud piiridega kaitse alla.  

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Mõntu park, planeeritav 

nimetus Mõntu mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi ning 

määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane piiriettepanek on otstarbekas ja järgib pargi loogilisi 

piire maastikul. Eksperthinnanguga piiriettepanekut ei muudeta. Pargi piiritlemisel eelnõu kohaselt 

on kasutatud põhiosas katastriüksuste piire (kaitseala lääne-, põhja- ja lõunapiir) ning idapiirina 

kasutati põhikaardil olevat rannajoont. Pargi piiridest arvati idaosas välja jätkuvalt riigiomandis olev 

mereala, mis on tekkinud mere kulutava tegevuse tagajärjel ja pargiga liideti lõunaosas ühtseks 

                                                           
239 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu 
240 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. RT I 2006, 12, 89. § 1 (2) 
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tervikuks mõisaaegne jätkuvalt riigiomandis olev 10 m laiune puittaimestikuga pargiosa kuni 

katastripiirini (80701:003:0747). 

Mõntu park ei ole muinsuskaitse all.  

Kaitseala pindala (8,7 ha) seoses piiritäpsustustega ei muutu. 

Piirikirjeldus (skeem 40). Park asub 2016.a kevade seisuga jätkuvalt riigi omandis asuval maal, millele 

on väljastatud lähteülesanne katastriüksuse moodustamiseks. Kaitseala põhjanurk (A) asub Läätsa-

Jämaja-Sääre-Mäebe tee (tee nr 21103) ja kinnistu nr 80701:002:0249 (Kalda) nurka (tee ei jää 

kaitstavasse alasse). Edasi kulgeb piir kagu suunas piki Kalda kinnistu piiri ligikaudu 215 m (kuni kirde 

suunas kulgeva kraavini) ning pöörab (B) piiri jälgides kagusse (paralleelselt Kalda kinnistul asuva 

kraaviga) ning jookseb mereni (C). Edasi kulgeb piir piki mere kallast lõunasse kuni puistu piirini 

majakasihi kinnistu 80701:003:0747 (Mõntu liitsiht) kirdenurgas (D) ning kulgeb mööda puistu piiri 

Mõntu liitsihi kinnistu piiri järgides kuni Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe teeni (E) ning edasi mööda 

Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe teed (tee ei jää kaitsealale) põhja suunas kuni Kalda kinnistu 

edelanurgani (A). 

 

 

Skeem 40. Mõntu mõisa pargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
241

. 
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4.9 Oti mõisa park 

Kaitsestaatus. Oti park on liigirikka elustikuga ning harvaesineva kunstlikult kujundatud reljeefiga XIX 

historitsistliku pargikunsti kujukas näide Saaremaal (vt täpsemalt ptk 3.9.) vastates seetõttu pargi 

kaitse-eesmärkidele242. Oti park on otstarbekas jätta üldiselt eelnõuga sätestatud piiridega kaitse alla, 

eksperthinnanguga tehakse ettepanek korrigeerida pargi piiri pargi kagunurgas, lääne- ja põhjapiiril. 

Eksperthinnangu koostaja ettepanekul oleks soovitatav teha pargi omanikule/haldajale ettekirjutus 

sobimatute ebaesteetiliste piirete eemaldamiseks või asendamiseks sobivatega. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Oti pargi hobukastani salu; 

Oti park, planeeritav nimetus Oti mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi 

annab edasi ning määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on pargi ida- ja lõunaosas 

otstarbekas, selle tulemusel haaratakse kaitse alla ajalooline pargiala tervikuna. Eksperthinnanguga 

täpsustatakse piiriettepanekut pargi põhja- ja läänepiiril (skeem 41). Pargi piiritlemisel eelnõu 

kohaselt kaardil kasutati põhjaosas metsakõlviku piiri ja teed (jääb kaitsealast välja). 

Eksperthinnangus lähtuti põhjapiiril teest ja orienteeruvast puistu võrastiku piirist. Lääneosas järgis 

eelnõukohane piir kiviaeda (jääb kaitsealale), hoonete seinasid ja nende vahelisi mõttelisi sirgeid. 

Eksperthinnanguga lähtutakse läänepiiri piiritlemisel pargi esiväljaku terviklikkust ja ruumiloogikat 

silmas pidades ainult kiviaiast ja krundipiirist (osa esiväljaku kõrvalhoonetega seotud puudest jääb 

hoonete taha). Lõunaosas piiritleti park mööda katastriüksuste (63401:001:0269 ja 63401:001:0268) 

põhjapiire, mööda teed (jääb kaitsealast välja), mööda õueala kõlvikupiiri (sh tiigi kallast). Idaosas 

oleva katastriüksuse (63401:001:0225) põlispuude rea juures on piiri määramisel arvestatud tee 

telgjoonest 10 m puujuurte kaitse tagamiseks. Eksperthinnangu kohaselt tehakse idaosas ettepanek 

pikendada piiri paralleelselt krundipiiriga (skeem 39 D) kuni puuderea lõpuni. Idaosas kulgeb piir 

mööda teed (jääb kaitsealast välja) ja mööda kiviaeda (jääb kaitsealale). Pargi lõuna- ja idaosas liideti 

ühtseks tervikuks mõisaaegne puittaimestikuga eraomanduses olev pargiosa (sh ümmargune 

ajalooline tiik).  

Kuna Maa-ameti kaardirakendusest ei selgu muinsuskaitsealuse ala piir (skeem 22; ptk 3.9), ei ole 

võimalik hinnata piiri sobivust muinsuskaitsealuse pargiosaga. Täpsustusega muutub pargi pindala – 

praegune 2,4 ha, eelnõuga plaanitav 4,1 ha ning eksperthinnangu kohane 4,3 ha. Pindala muutumine 

tuleneb kaitseala piiride vastavusse viimisest pargi loogiliste piiridega maastikus ja krundi piiridega, 

pindala muutumine võimaldab paremini kaitsta pargi kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 41). Pargi piiritlemisel on lähtutud pargi loogilisest välispiirist, parki piiritlevaid 

teid ja maastikus asuvaid selgelt piiritletavaid objekte ja krundi piire arvestades. Park paikneb 

valdavalt kinnistul 63401:001:0226 (Otimõisa). Piiri loodenurk (A) asub Otimõisa kinnistu 

loodenurgas. Piir jätkub kirdesse mööda pinnasekattega teed puistu piiri pidi kuni kiviaia vare nurgani 

kinnistu 63401:001:0123 (Ojavoolu) ja kinnistu 63401:001:0358 (Mõisamäe) piiril ca 7 m Otimõisa 

kinnistu nurgast kirdesse (B). Piir jätkub mööda kiviaeda kagusse (ca 180 m) kuni kiviaia nurgani (C) 

ning kulgeb mööda kiviaeda ca 12 m (vare) edelasse kuni kiviaia vare nurgani ning kulgeb edasi 

kagusse mööda puistu piiri (paralleelselt Otimõisa kinnistu piiriga kinnistul 63401:001:0225 (Tõnu) 

kuni puuderea lõpuni Otimõisa kinnistu piiriga mõttelisel joonel (D). Edasi kulgeb piir edelasse mööda 
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Otimõisa kinnistu piiri kuni pargi väravani (pargisisene tee ots) ja sealt edasi (E) mööda puistu piiri 

paralleelselt Otimõisa kinnistu piiriga kinnistul 63401:001:0119 (Töökoja) kuni Otimõisa kinnistu 

põhjanurga mõttelise jooneni (G) ning edasi mööda Otimõisa kinnistu piiri kuni Oti mõisateeni (H; 

kinnistu 63401:001:0518; tee jääb kaitsealalt välja). Edasi kulgeb piir mööda Oti mõisateed (tee jääb 

kaitsealalt välja) kuni kiviaia nurgani mõisa värava ees (I), kust jätkub piki krundi piiri loodesse kuni 

kiviaia vareni (J). Edasi mööda kiviaia varet kirdesse vare nurgani (K) ja edasi piki krundi piiri 

paralleelselt kiviaiaga kuni Otimõisa kinnistu nurgani (A). 

 

 

 

Skeem 41. Oti mõisapargi plaanitud kaitseala piir: sinise joonega on näidatud eelnõu kohane piir
243

, valge 

punktiirjoonega on näidatud eksperthinnangu kohane ettepanek plaanitud piiri muutmiseks. 

4.10 Pidula mõisa park 

Kaitsestaatus. Pidula mõisa park on liigirikka elustikuga ning barokse ning historitsistliku 

pargikujunduse silmapaistev näide Saaremaal ning Eestis tervikuna (vt täpsemalt ptk 3.10.) vastates 

seetõttu pargi kaitse-eesmärkidele244. Pidula park on otstarbekas jätta üldiselt eelnõuga sätestatud 

piiridega kaitse alla, eksperthinnanguga tehakse ettepanek korrigeerida pargi piiri pargi kirdenurgas. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Pidula park, planeeritav 

nimetus Pidula mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi ning 

määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 
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Skeem 42. Pidula mõisapargi plaanitud kaitseala piir: sinise joonega on näidatud eelnõu kohane piir
245

, punase 

punktiirjoonega on näidatud eksperthinnangu kohane ettepanek plaanitud piiri muutmiseks. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on üldjoontes 

otstarbekas. Eksperthinnanguga täpsustatakse piiriettepanekut pargi kirdenurgas (skeem 42) 

arvestades muinsuskaitse all oleva linnuse kehandi kaitseala piiri (skeem 25). Pargi piiritlemisel 

eelnõus kaardil kasutati lääne- ja lõunaosas teed (jääb kaitsealast välja) ning põhja- ja idaosas 

kiviaeda (jääb kaitsealale).  

Kuna Maa-ameti kaardirakendusest ei selgu kogu muinsuskaitsealuse ala piir (skeem 25, ptk 3.10), ei 

ole võimalik hinnata pargi piiri sobivust muinsuskaitsealuse pargiosaga, küll on arvestatud linnuse 

kultuurimälestise ala ja selle kinnismälestise kaitsevööndiga. Täpsustusega muutub pargi pindala – 

praegune 4,4 ha, eelnõuga plaanitav 4,6 ha ning eksperthinnangu kohane 4,65 ha. Pindala 

muutumine tuleneb kaitseala piiride vastavusse viimisest pargi loogiliste piiridega maastikus, pindala 

muutumine võimaldab paremini kaitsta pargi kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 42). Pargi piiritlemisel on lähtutud pargi loogilisest välispiirist, parki piiritlevaid 

teid, puistu piiri ja kiviaedu. Park paikneb valdavalt neljal kinnistul 30101:004:0109 (Pidula mõis), 

30101:004:0356 (Lembitu), 30101:004:0108 (Vahtramäe) ja 30101:004:0337 (Pärna). Kaitseala 

lõunanurk (A) asub Pidula – Abula (tee nr 3010014) ja kinnistu 30101:004:0353 (Viiasoo) 

sissesõidutee nurgal (teed ei jää kaitsealasse), kulgeb edasi mööda Pidula – Abula teed kuni Poopu-

Kerkli tee (tee nr 3010304) ristmikuni (B) ja sealt põhja suunas kuni pargi nurgas oleva kiviaia nurgani 

Pärna kinnistul (C). Edasi kulgeb piir itta piki puistu (võrastiku) põhjapiiri kuni kiviaia nurga mõttelise 

jooneni (ca 14 m kiviaia nurgast loode suunas) (D), sealt edasi kagu suunas mööda puistu piiri ja 

kiviaeda kuni kiviaia nurgani Pidula mõisa kinnistul (E) ning sealt edasi mööda kiviaeda/kiviaia varet 

(paralleelselt pinnaseteega) kuni kiviaia vare lõpuni ja sealt edasi kiviaia mõttelise joonega samas 

                                                           
245 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

muinsuskaitsealune 

ala 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 81 
 

sihis kuni pinnasetee pöörakuni Vahtramäe kinnistul (F). Edasi kulgeb mööda pinnasteed (tee jääb 

kaitsealalt välja) kuni Pidula – Abula maanteeni (A). 

4.11 Pädaste mõisa park 

Kaitsestaatus. Pädaste mõisa park on Eesti mõisaarhitektuuris harvaesinev näide XIX sajandi II poole 

historitsistlikust pargist. Park on tervikuna suhteliselt liigirikas ning elupaigaks mitmele kaitsealusele 

liigile (vt täpsemalt ptk 3.11). Park vastab pargi kaitse-eesmärkidele246. Park on otstarbekas jätta 

eelnõuga plaanitud piiridega kaitse alla.  

Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus on Pädaste park, 

planeeritav nimetus Pädaste mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi 

annab edasi ning määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane piiriettepanek (skeem 43) on otstarbekas ja järgib pargi 

loogilisi piire maastikul. Eksperthinnanguga piiriettepanekut ei muudeta. Pargi piiritlemisel kasutati 

eelnõus lääneosas põhikaardil olevat teed (jääb kaitsealast välja), kraavi (jääb kaitsealast välja) ja 

põhjaosas kiviaeda (jääb kaitsealale). Põhjaosas oleva allee juures on piiri määramisel arvestatud tee 

telgjoonest 10 m puujuurte kaitse tagamiseks. Idaosas on osaliselt piiriks tee (jääb kaitsealalt välja) ja 

kiviaed (jääb kaitsealale). Idaosas oleva allee juures on piiri määramisel arvestatud tee servast 5 m 

puujuurte kaitse tagamiseks. Kuna tegemist on kohati katkendliku alleega ja säilinud on see ainult 

lõunapool teed, siis tee põhjapoolset serva kaitsealasse ei piiritletud. Lõunaosas oleva allee juures on 

piiri määramisel arvestatud tee telgjoonest 10 m puujuurte kaitse tagamiseks. Lõunaosas kasutati 

pargi piiritlemiseks kiviaeda (jääb kaitsealale) ja hoonete seinasid. Pargiga liideti era- ja 

riigiomanduses olevad lehtpuualleed põhja ja ida poolt mõisasüdamesse suunduvate teede ääres, 

millel pargi kui terviku seisukohast on tänapäeval oluline osa. Pargi piiridest arvati lõunaosas välja 

eraomanduses olev põllumaa ja hoonestusala ning lääneosas eraomanduses olev mõisa parkla. 

Kaitseala jääb osaliselt muinsuskaitse kinnismälestise kaitsealale, kinnismälestise kaitsealale ei jää 

metsapargi osa. Piiriga korrigeerimine muinsuskaitseala seisukohast ei ole vajalik – 

muinsuskaitsealune ja looduskaitsealune ala tagavad mõisasüdame kaitseväärtuste säilimise. Piiri 

täpsustusega (skeem 43) muutub pargi pindala – praegune 14 ha, plaanitav 9,6 ha. Pindala 

muutumine tuleneb kaitseväärtuseta alade väljaarvamisest kaitsealalt, pindala vähendamine ei 

vähenda pargi kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 43). Kaitstav pargiosa asub valdavalt kinnistul 47801:007:0242 (Pädastemõisa) 

ning tee nr 21154 - Kuivastu-Pädaste-Liiva tee - maal. Kaitseala põhjanurk (A) asub Kuivastu-Pädaste-

Liiva teel ja kinnistu nr 47801:007:0801 (Männiku) kagunurgast u 60 m lõuna suunas (kaitseala piir on 

maanteega selles kohas risti). Edasi kulgeb tee piki Kuivastu-Pädaste-Liiva teed ja maanteega samas 

sihis mõisa peaväravasse kulgevat juurdepääsuteed pidi kuni pargi piirdeaia nurgani (B), kust 

suundub itta mööda pargi piirdeaeda (piirdeaed jääb kaitsealasse) kuni Kuivastu-Pädaste-Liiva teeni 

(C). Edasi kulgeb 5 m laiuse ribana tee servast lugedes piki maanteed ca 480 m kuni kinnistu nr 

47801:007:0201 (Oru) piiri keskosani (D) ja suundub siis paralleelselt teega (5 m tee servast) tagasi 

kuni mõisa piirdeaia nurgast 5 m kaugusel asuva mõttelise jooneni (C). Edasi kulgeb piir mööda mõisa 

piirdeaeda kagusse (piirdeaed jääb kaitsealale) kuni Pädastemõisa kinnistu nurgani (E) ning suundub 
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sealt edelasse kuni alleeni (F). Piir suundub edasi kagu suunas mööda alleed (allee puhul arvestatud 

juurestiku kaitsevööndi laiusega 10 m) kuni allee lõpuni (G) ning paralleelselt mööda allee lääneserva 

tagasi kuni esiväljaku kõrvalhoonete kagupoolse hoone kagunurgani (H). Edasi suundub piir mööda 

esiväljaku kõrvalhoonete lõunapoolsete seinte mõttelist joont kuni esiväljaku läänepoolse piirdeaia 

jooneni (I), sealt suundub mööda kiviaeda loodesse kuni piirdeaia nurgani (J) ning edasi mööda 

esiväljaku hoonete põhjapoolsete seinte mõttelist joont kuni mõisa juurdepääsuteeni (K). Edasi piki 

tee serva (tee jääb kaitsealasse) kuni metsapargi nurgani (L; so piirdeaia nurga (B) mõttelisel joonel 

üle tee) ning sealt edasi algul mööda pinnaseteed ja kiviaeda (sh kinnistute 47801:007:0362 (Kärme) 

ja 47801:007:0972 (Vana-Kärme) piiri kuni ojani (truubini) (M) ning sealt edasi piki oja põhja suunas 

(oja jääb kaitsealasse) kuni kiviaiani Pädastemõisa kinnistu piiril (M). Sealt edasi mööda kiviaeda kuni 

alleeni Kuivastu-Pädaste-Liiva tee ääres ning mööda allee lääneserva (alleel arvestatud 10 m 

juurestiku kaitsevööndiga) kuni Kuivastu-Pädaste-Liiva tee ja kinnistu nr 47801:007:0801 (Männiku) 

piirini (A). 

 

Skeem 43. Pädaste mõisa pargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
247

. 

4.12 Tumala mõisa park 

Kaitsestaatus. Tumala on unikaalse veeparteriga barokkpark, mis barokse pargikunsti ilmeka näitena 

on silmapaistev park kogu Eesti kontekstis (vt täpsemalt ptk 3.12.), samuti on pargis registreeritud 

kaitsealuseid liike – seetõttu vastab pargi kaitse-eesmärkidele248.  
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Kaitseala nimetus. Eelnõuga muudetakse pargi nime: olemasolev nimetus Tumala park, planeeritav 

nimetus Tumala mõisa park. Nime muutmine on põhjendatud, kuna plaanitav nimi annab edasi ning 

määratleb nimetuses pargi olemuse ja kultuuriloolise tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on üldiselt otstarbekas. 

Pargi piiritlemisel kasutati eelnõu kohaselt pargi lääneosas katastriüksuse piiri ja metsakõlviku piiri 

ning põhja-, ida- ja lõunaosas teed (jääb kaitsealast välja). Pargiga liideti ühtseks tervikuks 

eraomanduses olev allee idaosas, kus piiri määramisel on arvestatud tee telgjoonest 10 m puujuurte 

kaitse tagamiseks. Eksperthinnanguga on tehtud ettepanek piiri muutmiseks pargi läänepiiril, et sisse 

haarata Tumala pargi tiikidesüsteemi kuuluv tiik (skeem 44). 

Eksperthinnanguga juhitakse tähelepanu vajadusele kaitsta pargi terviklikkust ning soovitatakse 

kaaluda kaitseala piiri laiendamist esiväljakul kinnistule 55001:006:0385, et haarata sisse 

kõrvalhoonega seotud esiväljaku ja viljapuuaia osa, mis on tänini terviklikult säilinud ja oluline pargi 

ajaloolise planeeringu ning ruumiprogrammi seisukohalt (skeem 30). Kuna aga nendel aladel ei ole 

muid looduskaitselisi väärtusi, siis tehtud ettepanek on soovituslik ning eksperthinnanguga ei ole 

vastavalt muudetud eelnõukohast piiriettepanekut digiformaadis (MapInfo). Siinkohal tõuseb esile 

mõneti laiem probleemistik. Kuna Tumala mõisapargi kaitseväärtuste säilimist toetaks pigem 

muinsuskaitseline käsitlus, siis riiklikul tasandil oleks otstarbekas kaaluda Tumala mõisa pargi, kui 

pigem arhitektuurselt väärtusliku pargi, kaitseparadigma muutmist. St Tumala pargi võiks välja arvata 

looduskaitsealuste parkide hulgast ja võtta muinsuskaitse alla. Arvestades pargi planeeringu 

unikaalsust on selle säilimiseks riikliku kaitse olemasolu vajalik. 

Piiri täpsustusega muutub pargi pindala – praegune 3,3 ha, plaanitav 3,7 ha, ekspertarvamuse kohase 

ettepanekuga 3,8 ha. Pindala muutumine tuleneb kaitseala piiride vastavusse viimisest pargi 

loogiliste piiridega maastikus sh säilinud peaalleega ning tiigisüsteemiga, pindala suurendamine aitab 

paremini esitleda ja kaitsta pargi kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 44). Park paikneb kinnistul 55001:006:0107 (Mõisa). Plaanitud kaitseala 

edelanurk (A) asub Tumala - Liiva tee (tee nr 5500039) ja Mõisa kinnistu edelanurgas, (tee jääb 

kaitsealalt välja) ning suundub kirdesse mööda krundi piiril kulgevat pinnaseteed (tee jääb 

kaitsealasse) ca 200 m kuni pargi tiikideparterit lõpetava kiviterrassi mõttelise jooneni (B). Siis 

suundub piir ida suunas terrassijoonega samal mõttelisel joonel kiviaiast u 8 m kaugusele (C) ning 

sealt edasi kulgeb paralleelselt kiviaiaga kuni kiviaia nurga mõttelise jooneni (pargi loodenurk; D), 

kust suundub edasi mööda kiviaia varet itta kuni aia lõpuni pargi kirdenurgas (E). Edasi kulgeb piir 

mööda kiviaeda (aed jääb kaitsealale) lõunasse kuni allee välispiirini (arvestatud 10 m 

juurekaitsevööndiga) (F) ning sealt edasi mööda allee põhjapoolset välispiiri kuni allee lõpuni u 10 m 

enne alleealuse tee ristumist kinnistu 55001:006:0435 (Neeluse) põhjapiiril asuva pinnaseteega (G, 

H). Edasi kulgeb piir paralleelselt allee lõunapoolset välispiiri pidi kuni Mõisa ja Saare kinnistu nurgani 

(I; orienteeruvalt mõisa esiväljaku kõrvahoone läänefassaadidega mõttelise joonel) ning jätkub Mõisa 

kinnistu edelanurgani (A). 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 84 
 

 

Skeem 44. Tumala mõisa pargi plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
249

, punase punktiirjoonega on näidatud 

eksperthinnangu kohane ettepanek plaanitud piiri muutmiseks. Rohelise punktiirjoonega on näidatud ala, mille võiks 

pargiruumi terviklikkuse huvides haarata kaitseala koosseisu. 

4.13 Kudjape tammik 

Kaitsestaatus. Looduskaitsealuse pargina määratletud tammik kätkeb endas Eestis (ja ka Saaremaa 

kontekstis eriti) haruldast salumetsa tüüpi ning vastab pargi kaitse-eesmärkidele250. Tema põhilisteks 

kaitseväärtusteks on siis Natura elupaigatüübid 6530 ja 9020 ning neist tulenev spetsiifiline elustik. 

Seetõttu vastab Kudjape tammik ka Euroopa Nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 

ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta251. 

Kaitseala nimetus. Eelnõu kohaselt ei muutu kaitseala nimi. Kuigi tammik on asunud Kudjape mõisa 

maadel, ei ole piisavalt alust selle nime sidumiseks endise mõisa pargiga. Kaaluda võib ajaloolise 

seose väljatoomise huvides ala nimetamist Kudjape mõisa tammikuks. Eksperthinnanguga ei tehta 

ettepanekut nime muutmiseks. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks on otstarbekas ja 

eksperthinnanguga seda ei muudeta. Pargi piiritlemisel eelnõus kasutati lääneosas katastriüksuste 

piire ja õueala kõlvikupiiri, põhja- ja idaosas teed (jääb kaitsealast välja), idaosas õueala kõlvikupiiri, 

metsakõlviku piiri ja katastriüksuste piire ning lõunaosas katastriüksuste piire ja nende pikendust 

mõttelise sirgena katastriüksuse (27003:001:0138) läbimisel, tagades sellega piiri terviklikkuse. Pargi 
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piiridest arvati põhjaosas välja era-, munitsipaal- ja jätkuvalt riigi omanduses olev metsa-, haljas- ja 

parkimisala ning lääne- ja idaosas eraomanduses olev õuemaa (sh viljapuuaed), mille funktsioon ei 

ole pargiga seotud ja kus ei ole Kudjape loodusala eesmärgiks olevaid elupaiku.  

Piiriettepanekuga väheneb kaitseala 17,1 ha-lt  14 hektarile (skeem 45). Kuna suur osa vähenevast 

maa-alast asub Tammiku põhiosast eraldi, põhja poole Kudjape-Vaivere teed (tee nr 2700496) ning 

selle seni säilinud looduslik loodeosa on eraldatud füüsiliselt kaitseala põhiosast, siis ei vähenda 

pindala muutmine tammiku kaitseväärtusi, sh alal olevate Natura elupaigatüüpide kaitseväärtusi. 

Kaitseala piiride muutmisega ei kattu enam kaitseala ja Natura ala piirid (vt ptk 3.13; skeem 32) 

mistõttu tuleb Natura ala piir viia piiride muutmise jõustumisel kooskõlla kaitseala piiriga. 

Piiri muutmisel tuleb arvestada sellega, et piiri muudatusega jääb kaitsealalt välja EELISE kohaselt 

määratletud252 nahkhiirte elupaik (ptk 3.13.). 

 

Skeem 45. Kudjape tammiku plaanitud kaitseala piir (sinise joonega)
253

. 

Piirikirjeldus (skeem 45). Park paikneb kuuel erineval kinnistul põhiosa paikneb kinnistustel 

27003:001:0874 (Tammiku) ja 27003:001:0535 (Tammiku tn 2). Kaitseala loodenurk (A) asub kinnistu 

nr 27003:001:0478 (Hiie tn 2) kirdenurga lähedal, puistu piiri ja Kudjape-Vaivere tee nurgal, suundub 

edasi läände mööda Kudjape-Vaivere teed (tee ei jää kaitsealale) kuni kinnistu 27003:001:0875 (Liiva) 

nurgas asuva pinnaseteeni (B) ning kulgeb sealt edasi mööda teed (tee ei jää kaitsealasse) kuni 

kinnistu 27003:001:0874 (Tammiku) õueala piirini C. Edasi suundub piir mööda puistu piiri ümber 

õueala kuni õueala kagunurgani (D) ja sealt edasi edelasse mööda puistu piiri (sisuliselt kinnistu 

27003:001:0526; Veskise piiril) kuni 27003:001:0526 (Veskise) kinnistu nurgani (E). Sealt edasi kulgeb 

piir läände mööda puistu piiri kuni Tammiku tn – Kuressaare tee nurgani (F) ning mööda Tammiku 

tänavat põhja suunas kuni tänava lõpuni (tänav ei jää kaitsealale) (G), sealt itta kuni kinnistul 

                                                           
252 EELIS, vaadatud 17.06.2016 
253 Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu 

A 

B 

C 

E 

D 

F 

G 
H 



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 86 
 

27003:001:0535 (Tammiku tn 2) asuva pinnasetee kohani (H) ja sealt edasi põhja suunas mööda 

puistu piiri kinnistutel 27003:001:0535 (Tammiku tn 2), 27003:001:0480 (Hiie tn 4) ja 27003:001:0478 

(Hiie tn 2) kuni Kudjape-Vaivere teeni (A). 

Eksperthinnanguga antakse soovitus paigaldada tammiku mõne põhilise käigutee juurde ka tammikut 

tutvustav infotahvel (on olemas terviseradade skeem), millelt võiks külastaja aimu saada koha loost 

ning sellest, milliste loodusväärtustega tegemist on. 

4.14 Musta männi puistu 

Musta männi puistu dendroloogiliselt haruldase puistuna (vt täpsemalt ptk 3.14.) vastab kaitse-

eesmärkidele254. Musta männi puistu on otstarbekas jätta eelnõuga sätestatud piiridega kaitse alla. 

Kaitseala nimetus. Eelnõuga ei ole muudetud kaitseala nime. Eksperthinnanguga tehakse ettepanek 

kaaluda nime muutmist järgnevalt: Pädaste musta männi puistu. Nimi sellisel kujul seob kaitseala 

asukohaga ning on külastajale informatiivsem. Alternatiivina võib kaaluda ka nimetust Pädaste mõisa 

musta männi puistu (vt ka ptk 3.14.), mis annaks edasi nimetuses ka puistu tekkimise kultuuriloolise 

tausta. 

Eelnõukohane piiriettepanek. Eelnõukohane ettepanek pargi piiritlemiseks (skeem 46) on 

otstarbekas, eksperthinnanguga plaanitud piiri ei muudeta. Pargi piiritlemisel eelnõus kasutati läänes 

mõttelist sirget kiviaia ja tee vahel (läänepoolseimad mustad männid jäävad kaitsealale), lõunaosas 

teed (jääb kaitsealast välja), metsakõlviku piiri ning ida- ja põhjaosas kiviaeda (jääb kaitsealast välja). 

Puistuga liideti eraomanduses olev musta männi kasvuala lääne- ja lõunaosas ning arvati välja 

eraomanduses olev metsamaa põhja- ja idaosas, kus musta mändi ei kasva. 

Piiride täpsustamisega muutub kaitseala väiksemaks: olemasolev on 1,4 ha, plaanitav 1 ha. Plaanitud 

piirid markeerivad tegelikku ala, kus mustad männid kasvavad. Kaitseala vähenemine ei vähenda ala 

kaitseväärtusi. 

Piirikirjeldus (skeem 46). Puistu on jagatud Kuivastu - Pädaste – Liiva teega (tee nr 21154) kaheks 

eraldiseisvaks alaks (skeem 46). Puistu põhjapoolne, põhiline osa, paikneb kinnistul 47801:007:0323 

(Värava). Puistu lõunapoolne osa asub kahel kinnistul: 47801:007:0768 (Humalaaia), 47801:007:0769 

(Uue-Värava).  

Põhjapoolse osatüki edelanurk (A) asub Kuivastu - Pädaste – Liiva teel, Värava kinnistu edelanurgast 

u 35 m ida suunas, vana metsatee kohal, kust piir kulgeb musta männi puistu piiri pidi (markeeritud 

ka metsatee kohaga) põhja suunas kuni Värava kinnistu piirini, u 38 m kinnistu loodenurgast ida 

poole (B). Edasi kulgeb piir mööda krundi piiril asuvat puistu piiri kirde suunas kuni vana kiviaia 

nurgani (C) ning suundub sealt kagusse mööda kiviaeda (kiviaed jääb kaitsealale), kuni Kuivastu - 

Pädaste – Liiva teeni (D) ja jätkub piki maanteed kuni vana metsatee kohani (A) Värava kinnistu 

edelanurgast ida suunas (maantee ei jää kaitsealale). 

Lõunapoolse osatüki loodenurk (E) asub Kuivastu - Pädaste – Liiva tee ja Humala kinnistu piiril, 

Humala kinnistu loodenurgas ja jätkub mööda maanteed itta kuni puistu piirini Uue-Värava kinnistul, 

u 16 m Uue-Värava kinnistul asuva pinnasetee ja maantee ristist ida suunas (F; maantee ei jää 
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kaitsealale)). Edasi kulgeb piir mööda puistu piiri lõunasse kuni ida-läänesuunalise puistu piirini, u 30 

m maantee servast (G) ning suundub edasi mööda puistu piiri läände kuni Humalaaia kinnistu 

läänepiirini (H), sealt edasi mööda krundi piiri põhja suunas kuni maanteeni (E). 

Eksperthinnanguga antakse soovitus täiendada olemasolevat infotahvlit lisades fakte puistu seotuse 

kohta Pädaste mõisaga, samuti viiteid Eesti puittaimede introdutseerimise ajaloole ning tollaste 

mõisnike rollile selles. 

 

Skeem 46. Musta männi puistu plaanitud kaitseala piir 
255

. 
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Lisad 

Lisa 1. Lähteülesanne Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid 
eelnõu ekspertiisile 
 

 
Töö eesmärk on koostada ekspertiis: 

 

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute (edaspidi pargid) piirid 

eelnõule. Koostada ettepanekud looduskaitse alla jäävate parkide ja kaitse alt välja arvatavate 

parkide kohta. Määrata kaitse alla jäävate parkide piirid. Ekspertiis on vajalik koostada 

järgmistele parkidele: Audla mõisa park, Koikla mõisa park, Kuressaare lossipark, Kärla 

pastoraadi park, Lööne mõisa park, Muhu pastoraadi park, Mõntu mõisa park, Oti mõisa park, 

Pidula mõisa park, Pädaste mõisa park ja Tumala mõisa park ning järgmistele puistutele: 

Kudjape tammik ja Musta männi puistu. Käsitleda ei tule Tõnija hoiuala piiri, kuhu 2011. 

aastal koostatud ekspertiisi alusel arvatakse Lepna tammik ja Mihkel Ranna dendraariumi 

piiri, millele koostati ekspertiis 2009. aastal. 

 
Töövõtja saab tellijalt: 

1. Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid eelnõu koos 

seletuskirjaga; 

2. MapInfo formaadis L-EST 97 1 mm projektsioonis Eesti põhikaardi ja maakatastri 

viimase seisu järgi digitaliseeritud Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi 

ja puistute projekteeritavad piirid; 

3. kriteeriumid ja metoodika Rapla maakonna parkide näitel, millele peavad 

looduskaitsealused pargid vastama. 

 
Ekspert on kohustatud: 

 

1. kasutama kriteeriume ja metoodikat Rapla maakonna parkide näitel, millele peavad 

looduskaitsealused pargid vastama;  

2. koostama põhjendatud ettepanekud kaitse alla jäävate ja kaitse alt välja arvatavate 

parkide kohta; 

3. kaitse alla jäävate parkide puhul määrata nende piirid;  

4. kaitse alla jäävate parkide puhul tuuakse välja iga pargi kaitse alla jäämise 

otstarbekuse kirjeldus ja pargi piiritlemise loogika koos piiri kulgemise põhjendusega 

piirilõigu kaupa; 

5. hindama esitatud piiride otstarbekust ja sobivust maaüksuste piiride, teede ning teiste 

looduses eristatavate kontuuride suhtes. Kuna mitmed pargid on lisaks looduskaitsele 

ka muinsuskaitse all, siis arvestama lisaks looduskaitsele ka muinsuskaitsest 

tulenevaid vajadusi parkide piiritlemisel; 

6. hindama kaitse-eeskirja eelnõus kirjeldatud kaitse-eesmärkide asjakohasust; 

7. hindama Kudjape loodusala piiride otstarbekust (Eesti Natura alade kaitse 

kontseptsiooni kohaselt peavad kaitstava objekti piirid kattuma Natura ala(de) 

piiridega. Seega kaitstava objekti piiri muutmisel tekib vajadus muuta ka Natura ala 

piire) ning esitada vajadusel põhjendatud muudatusettepanekud; 

8. hindama kaitse-eeskirja eelnõu vastavust kehtivate õigusaktide ja valdkonda 

reguleerivate riiklike arengudokumentidega. Esitama põhjendatud kinnituse kaitse-
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eeskirja vastavuse kohta õigusaktidele ja riiklikele arengudokumentidele või esitama 

vajadusel põhjendatud muudatusettepanekud. 

 
Töö tulemus: 

 

Tellija esindajale üle antav ekspertiisi aruanne peab koosnema järgmistest osadest: 

1. Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid eelnõu 

eksperdihinnangust doc formaadis; 

2. Parkide hindamise koondtabelist xls formaadis; 

3. MapInfo formaadis L-EST 97 1 mm projektsioonis Eesti põhikaardi ja maakatastri 

viimase seisu järgi digitaliseeritud Saare maakonna kaitsealuste parkide piirid 

kaardikihid, kui piiritlemise osas oli vaja teha muudatusi. 

 
Kogu töö esitatakse elektrooniliselt. 

 

 
Ajakava: 

Töö esitamise tähtaeg on 23. mai 2016. a. 

  



Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride eelnõu ekspertiis 1607HI2 

 

Artes Terrae 90 
 

Lisa 2. Eesti Vabariigi valitsuse määrus. Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi 
ja puistute piirid 

EELNÕU 

 

 

 

 

VABARIIGI VALITSUS 

 

 

M Ä Ä R U S 

Tallinn 

 

 

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid 

 

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel. 

 

 

§ 1. Parkide piirid 

 Järgmiste Saare maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaartidel määruse 

lisas
1
: 

 1) Audla mõisa park
2
 (lisa 1); 

 2) Koikla mõisa park
2
 (lisa 2); 

 3) Kuressaare lossipark
3
 (lisa 3); 

 4) Kärla pastoraadi park
4
 (lisa 4); 

 5) Lööne mõisa park
2
 (lisa 5); 

 6) Muhu pastoraadi park
2
 (lisa 6); 

 7) Mõntu mõisa park
4
 (lisa 7); 

 8) Oti mõisa park
2
 (lisa 8); 

 9) Pidula mõisa park
3
 (lisa 9); 

 10) Pädaste mõisa park
3
 (lisa 10); 

 11) Tumala mõisa park
2
 (lisa 11). 

 

§ 2. Arboreetumi piir 
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 Järgmise Saare maakonnas paikneva arboreetumi Mihkel Ranna dendraarium
5
 (lisa 

12)
 
piir on esitatud kaardil määruse lisas

1
. 

 

§ 3. Puistute piirid 

 Järgmiste Saare maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaartidel määruse 

lisas
1
: 

 1) Kudjape tammik
4
 (lisa 13); 

 2) Musta männi puistu
6
 (lisa 14). 

 

§ 4. Kaitsekord ja kaitse-eesmärk 

 Paragrahvides 1, 2 ja 3 nimetatud parkide, arboreetumi ja puistute kaitsekord ning 

kaitse-eesmärk on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”. Kudjape tammik
7
 kuulub 

Natura 2000 Kudjape loodusala koosseisu ning seal on kaitse-eesmärgiks kaitsta ka nõukogu 

direktiivi nr 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku 

kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpe puisniidud 

(6530*)
8
 ja vanad laialehised metsad (9020*). 

 

§ 5. Piiride kehtestamise ja piirangute põhjendused 

 Määruse seletuskirjas
9
 on esitatud põhjendused: 

 1) kaitse alla võtmise eesmärkide täiendamise kohta; 

 2) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta. 

 

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine 
 Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrus nr 162 „Saaremaa kaitsealuste parkide 

välispiiride kirjeldused” tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 7. Määruse muutmine 

 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine 

Saare maakonnas” asendatakse Tõnija hoiuala kaart („Tõnija”) käesoleva määruse lisas 15 

esitatud kaardiga (lisatud). 

 

§ 8. Määruse jõustumine 
 Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

§ 9. Menetluse läbiviimine 
 Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride kehtestamise 

menetlus viidi läbi keskkonnaministri … …. a käskkirjaga nr ... algatatud haldusmenetluses, 

mille ülevaade koos läbi viidud ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse 

seletuskirjas. 

 

§ 10 Vaidlustamine 

 Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja 

omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või 

käsutamist. 

 
1 

Kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute välispiir ja Tõnija hoiuala välispiir on kantud määruse lisas 

esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. 
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Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaregistris 

(register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee). 
2
 Park on kaitse alla võetud Orissaare Rajooni TSN Täitevkomitee 29. jaanuari 1959. a otsusega nr 7 

„Looduskaitse organiseerimisest Orissaare rajoonis”. 
3 

Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest 

parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis”. 
4
 Park või puistu on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 71 

„Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis”. 
5 

Arboreetum on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k 

„Maastiku üksikelementide dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse 

alla võtmisest”. 
6 

Puistu on kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 16. septembri 1960. a otsusega nr 59 

„Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest”. 
7
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 

võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 138 hõlmab park Kudjape loodusala, kus tegevuse 

kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta 

kehtivaid erisusi. 
8
 Sulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale.

 

9
 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

 

 

 
Taavi Rõivas 

Peaminister Marko Pomerants 

 Keskkonnaminister  Heiki Loot 

 Riigisekretär 

 

 

 
Lisa 1. Audla mõisa park 

Lisa 2. Koikla mõisa park 

Lisa 3. Kuressaare lossipark 

Lisa 4. Kärla pastoraadi park 

Lisa 5. Lööne mõisa park 

Lisa 6. Muhu pastoraadi park 

Lisa 7. Mõntu mõisa park 

Lisa 8. Oti mõisa park 

Lisa 9. Pidula mõisa park 

Lisa 10.Pädaste mõisa park 

Lisa 11. Tumala mõisa park 

Lisa 12. Mihkel Ranna dendraarium 

Lisa 13. Kudjape tammik 

Lisa 14. Musta männi puistu 

Lisa 15. Tõnija hoiuala 

  

http://www.envir.ee/
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Lisa 3. Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute piirid eelnõu 
seletuskiri 
 

1. Sissejuhatus 

 

Looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja 

kehtestada ala kaitsekord. Eelnõukohase määrusega korrigeeritakse või muudetakse 

looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel seniste maastikukaitseala eritüübiks olevate Saare 

maakonna parkide, arboreetumi ja puistute (edaspidi parkide) ning Tõnija hoiuala piire. 

Kehtivat kaitsekorda ei muudeta, v.a Lepna tammik. 

 

Saare maakonna parkide piiride muutmise on tinginud vajadus rakendada kaitse-

eeskirjakohast kaitsekorda pargialadel tervikuna, võttes arvesse säilinud pargiarhitektuuri 

elemente ja põlispuid ning looduslikke tingimusi selliselt, et kogu ajalooliselt kujunenud 

planeering ja väärtuslik puistu oleks kaitsealuse pargi koosseisus. Tõnija hoiuala piire on vaja 

korrigeerida ja Lepna tammiku kaitsekorda muuta, arvates selle Tõnija hoiuala koosseisu, et 

tagada terviklikumalt vanade laialehiste metsade (9020*– tärniga on tähistatud esmatähtsad 

elupaigatüübid) kaitse. 

 

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu on koostanud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni 

kaitse planeerimise spetsialist Gunnar Raun (tel 457 6442, e-post 

gunnar.raun@keskkonnaamet.ee), eelnõu looduskaitseseadusele vastavust ja seletuskirja 

nõuetekohast vormistust on kontrollinud Keskkonnaameti kaitse planeerimise peaspetsialist 

Riina Kotter (tel 325 8404, e-post riina.kotter@keskkonnaamet.ee). Eelnõu õigusekspertiisi 

on teinud Keskkonnaameti õigusosakonna jurist Maiu Paloots (tel 730 2244, e-post 

maiu.paloots@keskkonnaamet.ee), eksperdihinnangu on andnud Urmas Roht, Veljo Volke ja 

… ning keeleliselt toimetanud Siiri Soidro (tel 640 9308, e-post siiri.soidro@tlu.ee). 

 

2. Eelnõu sisu, piirangute ja kaitse alla võtmise põhjendus 

 

2.1. Kaitse-eesmärkide täiendamine 

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusele nr 64 „Kaitsealuste parkide, 

arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” on parkide kaitse-eesmärk ajalooliselt kujunenud 

planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja 

puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide 

säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Lisaks kaitstakse ajaloolistes 

parkides riikliku kaitse all olevaid haruldasi ja ohustatud liike.  

 

Kudjape tammik kuulub Kudjape loodusalasse (EE0040433), mistõttu lisaks parkide üldisele 

eelnimetatud kaitse-eesmärgile on seal kaitse-eesmärgiks veel nõukogu direktiivist nr 

92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta 

(EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; edaspidi loodusdirektiiv) tulenev rahvusvaheline kohustus 

kaitsta elupaigatüüpe puisniidud (6530*) ja vanad laialehised metsad (9020*), mida direktiiv 

nimetab I lisas. 

 

2.2. Kaitstavate parkide ja Tõnija hoiuala piirid 

 

Parkide piiritlemisel on lähtutud põhimõttest kaitsta parki kui tervikut, st nii pargi elus 

(põlispuud, pargi puistu ja neist sõltuvad elustikurühmad) kui ka eluta (pargi ajalooline 

mailto:maiu.paloots@keskkonnaamet.ee#_blank
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struktuur, pargi piirded, väikevormid jm kultuuriväärtused) väärtusi. Piiritlemisel on 

arvestatud, et ala piirid peavad olema looduses selgelt tuvastatavad ja üheselt mõistetavad. 

Välispiiride määramisel on võimaluse korral kasutatud selgepiirilisi ja ajas vähe muutuvaid 

maastiku orientiire, nagu teede servad, veekogude kaldad, kõlvikute piirid, hoonete seinad, 

ning vajadusel ka mõõdistatud maaüksuste piire. Kui piiritlemisel ei olnud võimalik kasutada 

looduses jälgitavaid orientiire ega maaüksuste piire, kasutati parkide piiritlemisel mõttelisi 

sirgjooni maamärkide vahel. Piiride ettevalmistamisel on kasutatud järgmisi 

eksperthinnanguid: …2016. aastal koostatud … ekspertiisi; Urmas Rohu 2009. aastal 

koostatud Saaremaa kaitsealuste dendraariumite (Juhan Alase, Georg Karmla (Pärsama) ja 

Mihkel Ranna dendraariumi) ekspertiisi ja 2006. aastal koos Muinsuskaitseametiga 

moodustatud töörühma töö tulemusi (Audla, Koikla, Kuressaare, Kärla, Lööne, Muhu, Mõntu, 

Oti, Pidula, Pädaste ja Tumala pargid). Parkide piirid on kantud kaardile, kasutades alusena 

Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. 

 

Enamikul Saare maakonnas kaitse all olevatest parkidest olid seni vaid nõukogudeaegsed 

piiriskeemid, mille alusel piirid on kantud Keskkonnaregistrisse. Vabariigi Valitsuse 14. mai 

2002. a määrusega nr 162 „Saaremaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused” kehtestati 

seitsme käesoleva määrusega käsitletud Saaremaa kaitsealuse pargi (Koikla, Kuressaare, 

Kärla, Mõntu, Pidula, Pädaste ja Tumala) piirid sõnalise kirjelduse kujul. Mihkel Ranna, J. 

Alase (Keskkonnaregistris on ekslikult A. Alase) ja Pärsama (Keskkonnaregistris on ekslikult 

Pärsamaa) dendraariumi piire ei ole Keskkonnaregistris määratud. Käesoleva määrusega 

kinnitatakse Mihkel Ranna dendraariumi piir ekspertiisi (2009) piiriettepaneku alusel. Kuna 

ekspertiisiga (2009) tehti ettepanek J. Alase ja Pärsama dendraarium riikliku kaitse alt maha 

arvata, siis ei kinnitata nimetatud alade piire. Sealseid liike ei ohusta sellised tegurid, mis 

vajaks nende riiklikul tasemel kaitsmist. J. Alase dendraariumis ei ole säilinud olulist 

struktuuri ega ülesehitust, on vaid mõned suured eksootpuud kunagise talumaja ümbruses. 

Pärsama dendraarium on laguneva struktuuriga, servaaladelt metsistunud ja räämas park. 

Kuna mitmed pargid on lisaks looduskaitsele ka muinsuskaitse all, siis moodustati 

pargipiiride täpsustamiseks koos Muinsuskaitseametiga ühine töörühm, kuhu kuulusid 

mõlema ametkonna esindajad. Piiride ettevalmistamisel osalesid Mari Koppel-Lepik 

Saaremaa Keskkonnateenistusest; Lilian Hansar ja Silja Konsa Muinsuskaitseametist ning 

Urve Sinijärv Keskkonnaministeeriumist. Töörühm valmistas piirid ette, kasutades ajaloolist 

plaanimaterjali, kõrvutades seda tänapäevaste kaartidega, tegi välitöid ning konsulteeris 

vajadusel Saaremaa parke hästi tundvate ekspertidega nagu dendroloogid Olev Abner ja Riina 

Pau. Piiride määramisel kasutati esmajärjekorras looduses hästi tuvastatavaid orientiire nagu 

teed, trassid, veekogud ja kõlvikute piirid, vajaduse korral ka katastriüksuste piire. 2014. 

aastal kaasati Muinsuskaitseametist pargipiiride täpsustamiseks ka Rita Peirumaa. 

 

Eelnõukohase määrusega korrigeeritakse varasemate õigusaktidega kaitse alla võetud parkide 

piire. Seega ei ole tegemist uute alade kaitse alla võtmisega, vaid olemasolevatele 

kaitstavatele aladele optimaalsete ja looduses jälgitavate piiride kehtestamisega. 

 

Pargipiiride täpsustamise käigus liideti vajaduse korral üheks tervikuks pargi põhiosaga 

säilinud alleed. Alleede liitmisel pargiga juhinduti piiride täpsustamisel sellest, et tagatud 

oleks põlispuude elujõulisus ja allee vaadeldavus. Pargi piiridest jäeti välja pargiga 

funktsionaalselt seostamata (uus)hoonestusalad või alad, mille esteetiline välimus, sh puistu 

koosseis ja ilme ei vasta pargi kriteeriumitele.  

 

Parkide piiritlemisel lähtuti säilinud pargi osadest (esiväljak, tagaväljak, parkmets jne) ja 

kujunduselementidest (pargiaasad, puistud, pargiteed jne), mis terviklikkuse huvides arvati 
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kõik pargi koosseisu. Piirile jäävad joonelemendid (teed, kraavid, ojad jne) arvati tervikuna 

pargi kooseisu, kui need objektid on olnud pargi osad ning on jätkuvalt olulised pargi 

kujunduselemendid. Vastupidisel juhul jäeti need joonelemendid pargist välja. Alleede 

piiritlemisel (piiranguvööndi määramisel) lähtuti allee põlispuude võraulatusest ja allee 

vaadeldavusest. Kaitse-eesmärgiks olevate pargipuude säilitamiseks tuleb tagada nende 

juurestiku ja võrade terviklikkus. Kuna põlispuude juurestik on tavaliselt mõne meetri võrra 

laiem kui nende võra, siis on allee piiranguvööndi laiuse määramisel arvestatud kõige laiema 

võraga puu okste ulatust. 

 

Terviklikkuse huvides arvatakse Lepna tammik piirneva Tõnija hoiuala koosseisu, sest 

mõlemad kuuluvad Tõnija loodusalasse (EE0040482), kus üheks oluliseks kaitse-eesmärgiks 

on elupaigatüüp vanad laialehised metsad (9020*), mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. 

Lepna tammiku kaitset korraldatakse edaspidi hoiualade määruse alusel, tunnistades vana 

kaitsekord kehtetuks. Tõnija hoiuala välispiiri korrigeerimisel on samuti arvestatud, et ala 

piirid peavad olema looduses selgelt tuvastatavad ja üheselt mõistetavad. Välispiiride 

määramisel on võimaluse korral kasutatud selgepiirilisi ja ajas vähe muutuvaid maastiku 

orientiire, nagu teede servad, kiviaiad, veekogude kaldad, kõlvikute piirid, ning vajadusel ka 

mõõdistatud maaüksuste piire. Kui piiritlemisel ei olnud võimalik kasutada looduses 

jälgitavaid orientiire ega maaüksuste piire, kasutati hoiuala piiritlemisel mõttelisi sirgjooni 

maamärkide vahel. Hoiuala piiritlemisel on kasutatud Veljo Volke 2011. aastal koostatud 

Saaremaa hoiualade määruse muutmise ja Lepna tammiku kaitsekorra muutmise ekspertiisi. 

Tõnija hoiuala piirid on kantud kaardile, kasutades alusena Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 

000) ja maakatastri andmeid. 

 

Korrigeeritud Tõnija hoiuala pindala on 181,7 ha, mis on sama suur korrigeerimata Tõnija 

hoiuala (165,6 ha) ja Lepna tammiku (16,1 ha) kogupindalaga, sh eramaid 124 ha, riigimaid 

14,3 ha ja jätkuvalt riigiomandis olevaid maid 43,4 ha. Hoiuala pindala suureneb 16,1 ha. 

 

Arvestamata Lepna tammiku kaitseala arvamist hoiuala koosseisu (endistes piirides) on 

olulisemaid piirimuutusi hoiuala välispiiris viies kohas: 

1) Endise Röösa mõisa südames (Röösamõisa maaüksus 85801:002:0578) on hoiualast välja 

jäetud ebaloogiline kolmnurkne põllunurk, kus enne piir lõikas kõlvikut. Pindala muutus on u 

0,16 ha; 

2) Linnumäe talu (85801:002:0399) õueala juures on piir paigutatud nii, et see oleks 

põhjendatud ja looduses jälgitav – uus piir kulgeb mööda õue ääristavat kiviaeda ja 

põlluserva. Varem kuulus osa õuealast põhjendamatult hoiualasse ja hoiualast oli välja jäänud 

0,17 ha suurune vanaks laialehiseks metsaks inventeeritud metsaosa; 

3) Lepna tammiku kaitseala praegune Keskkonnaregistris kajastuv läänepiir on ebaloogiline - 

põlluservas asuva kiviaia ja tammiku kaitseala piiri vahel on 20-25 m laiune riba. Hoiuala 

piiri muutmisega viiakse välispiir Lao maaüksuse (85801:002:0022) idapiiri järgivaks; 

4) Paikamäe maaüksuse (85801:002:0580) põhjapiiril on hoiuala piir toodud maastikul 

jälgitavaks ning see järgib nüüd kiviaeda ja kõlvikute piire. Hoiuala pindala väheneb 0,45 ha. 

Enne kulges piir kiviaiaga paralleelselt ja hõlmas u 10 m laiuse ribana naabermaaüksuste 

põldu; 

5) Lembitu (85801:002:0376) ja Lehtmetsa (85801:002:0031) maaüksusest on välja arvatud 

õueala. Hoiuala pindala väheneb 0,08 ha. 

 

Väikesi piiriparandusi on veel, kuid need on seotud piiri täpsema digitaliseerimisega Eesti 

põhikaardi alusel. 
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Lisaks täpsustatakse ja korrigeeritakse määrusega parkide nimetused lähtudes parkide 

päritolust, kas siis mõisa- või pastoraadi park. Kuna kirikute pargid rajati pastoraadi (mitte 

kiriku) ümber, siis nimetatakse neid pastoraadi parkideks. Muutmist ei vaja Kuressaare 

lossipargi nimi, kus päritolu viide juba sees ning Kudjape tammiku ja Musta männi puistu 

nimi, mis kajastavad juba pargi olemust kõige paremini. 

 

Määruses käsitletavate kaitsealuste parkide kogupindala (v.a Lepna tammik) on 65,3 ha, sh 

eramaid 41,6 ha, riigimaid 1,7 ha, munitsipaalmaid 11,5 ha ja jätkuvalt riigiomandis olevaid 

maid 10,5 ha. Käsitletavate parkide praegu kehtiv pindala (v.a Lepna tammik) on 72 ha. 

Kaitsealuste parkide pindala väheneb 6,7 ha. 

 

Tabel 1. Määruses käsitletud parkide piiride korrigeerimise põhimõtted 

 

Pargi 

praegune 

nimi ja 

keskkonna-

registri kood  

Pargi nimi 

uuendatud 

kujul 

Praegu 

kehtiv 

pindala, 

ha 

Uute 

piiridega 

pindala, 

ha 

Piiride kirjeldus ja põhjendused 

Audla park 

KLO1200153 

 

Audla 

mõisa park 

1,7 2,1 Pargi piiritlemisel kasutati põhiosas teed 

(kaitseala ida- ja lõunapiir – tee jääb kaitsealast 

välja), põhjapiirina kasutati põhikaardil olevat 

kiviaeda (jääb kaitsealale) ning läänepiirina 

puuderivi (jääb kaitsealale). Pargiga liideti 

idaosas ühtseks tervikuks mõisaaegne 

puittaimestikuga eraomanduses olev pargiosa 

kuni teeni (jääb kaitsealast välja). Pargi piiridest 

arvati lääneosas välja eraomanduses olev 

hoonestusala ja põhjaosas eraomanduses olev 

metsaala, mille funktsioon ei ole pargiga seotud. 

Koikla park 

KLO1200136 

Koikla 

mõisa park 

2,5 2,9 Pargi piiritlemisel kasutati lõuna-, lääne- ja 

põhjaosas põhikaardil olevat teed (jääb kaitsealast 

välja). Pargi idaosa piiritleti mööda metsakõlviku 

piiri. Pargiga liideti idaosas ühtseks tervikuks 

mõisaaegne puittaimestikuga eraomanduses olev 

pargiosa.  

Kuressaare 

lossipark 

KLO1200119 

Kuressaare 

lossipark 

6,4 6,3 Pargi piiritlemisel kasutati Kuressaare linnuse 

vallikraavi välimist kallast (vallikraav jääb 

kaitsealast välja). Põhjaosas kasutati piiritlemise 

alusena Pargi tänavat, lääne- ja lõunaosas Kalda 

pst tänavat ning idaosas Allee tänavat (jäävad 

kaitsealast välja). 

Kärla park 

KLO1200111 

Kärla 

pastoraadi 

park 

4,5 4,8 Pargi piiritlemisel kasutati lõuna- ja lääneosas Jõe 

ja Pargi tänavat ning Sõmera-Kärla-Uduvere teed 

(jäävad kaitsealast välja), põhjaosas Sõmera-

Kärla-Uduvere teelt Kärla kiriku ette minevat 

teed (jääb kaitsealast välja), kust edasi järgib piir 

õueala kõlvikupiiri, kuni Kärla jõeni ja mööda 

jõge edasi (jääb kaitsealale). Idapiir kulgeb 

mööda katastriüksuste ja õueala kõlvikupiiri. 

Pargiga liideti põhjaosas ühtseks tervikuks 
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kirikumõisaaegne puittaimestikuga eraomanduses 

olev pargiosa. 

Lööne park 

KLO1200087 

Lööne 

mõisa park 

2 1,6 Pargi piiritlemisel kaardil kasutati lõuna-, lääne- 

ja põhjaosas teed (jääb kaitsealast välja), idaosas 

kiviaeda (jääb kaitsealale), katastriüksuse piiri ja 

mõttelist sirget, et jätkuvalt kaitsta pargi 

koosseisus pargiosa ümbritsevaid eri vanuses 

harilikke saari. Pargiga liideti lahustükina 

eraomanduses olev kirdesse jääv kõige 

tähelepanuväärsem kujunduselement, mis on 130 

meetri pikkune kõrge pärnaallee, mida 

iseloomustab peaaegu okstevaba keskosa. Allee 

osas on piiri määramisel arvestatud tee 

telgjoonest 10 m puujuurte kaitse tagamiseks. 

Pargi piiridest arvati kirdeosas välja 

eraomanduses olev põllumaa lahustükk, mille 

funktsioon ei ole pargiga seotud. 

Liiva park 

KLO1200140 

Muhu 

pastoraadi 

park 

2,6 0,8 Pargi piiritlemisel kasutati põhiosas kiviaeda 

(kaitseala põhja-, ida- ja lõunapiir) ning 

läänepiirina kasutati põhikaardil olevat teed (jääb 

kaitsealast välja). Põhjaosas on piiriks osaliselt ka 

koolihoone sein. Pargi piiridest arvati põhja- ja 

lõunaosas välja munitsipaalomanduses olev 

hoonestusala (Muhu Põhikool ja Muhu spordihall 

koos spordiväljakuga), mille funktsioon ei ole 

pargiga seotud. Lisaks arvati pargi piiridest välja 

eraomanduses olev Muhu pastoraadi peahoone, 

koos selle esise muruplatsiga, sest tegemist ei ole 

kirikumõisaaegse pargi osaga. 

Mõntu park 

KLO1200156 

Mõntu 

mõisa park 

8,7 8,7 Pargi piiritlemisel kasutati põhiosas 

katastriüksuste piire (kaitseala lääne-, põhja- ja 

lõunapiir) ning idapiirina kasutati põhikaardil 

olevat rannajoont. Pargi piiridest arvati idaosas 

välja jätkuvalt riigiomandis olev mereala, mis on 

tekkinud mere kulutava tegevuse tagajärjel ja 

pargiga liideti lõunaosas ühtseks tervikuks 

mõisaaegne jätkuvalt riigiomandis olev 10 m 

laiune puittaimestikuga pargiosa kuni 

katastripiirini (80701:003:0747). 

Oti pargi 

hobukastani 

salu; Oti park 

KLO1200086 

Oti mõisa 

park 

2,4 4,1 Pargi piiritlemisel kaardil kasutati põhjaosas 

metsakõlviku piiri ja teed (jääb kaitsealast välja). 

Lääneosas kiviaeda (jääb kaitsealale), hoonete 

seinasid ja nende vahelisi mõttelisi sirgeid, et liita 

paremini pargi koosseisu eraomanduses olev 

mõisaaegne esiväljak ja 18. sajandist pärinev 

ainulaadsete suurtest puhtalt tahutud detailidega 

kiviait. Lääneosas on piiritlemise aluseks veel tee 

(jääb kaitsealast välja). Edasi lõunaosas kulgeb 

piir mööda katastriüksuste (63401:001:0269 ja 

63401:001:0268) põhjapiire, mööda teed (jääb 
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kaitsealast välja), mööda õueala kõlvikupiiri (sh 

tiigi kallast). Idaosas oleva katastriüksuse 

(63401:001:0225) põlispuude rea juures on piiri 

määramisel arvestatud tee telgjoonest 10 m 

puujuurte kaitse tagamiseks. Lisaks kulgeb 

idaosas piir mööda teed (jääb kaitsealast välja) ja 

mööda kiviaeda (jääb kaitsealale). Pargi lõuna- ja 

idaosas liideti ühtseks tervikuks mõisaaegne 

puittaimestikuga eraomanduses olev pargiosa (sh 

ümmargune ajalooline tiik). 

Pidula park 

KLO1200045 

Pidula 

mõisa park 

4,4 4,6 Pargi piiritlemisel kaardil kasutati lääne- ja 

lõunaosas teed (jääb kaitsealast välja) ning põhja- 

ja idaosas kiviaeda (jääb kaitsealale). Idaosa 

kiviaed puudub osaliselt põhikaardilt. 

Pädaste park 

KLO1200089 

Pädaste 

mõisa park 

14 9,6 Pargi piiritlemisel kasutati lääneosas põhikaardil 

olevat teed (jääb kaitsealast välja), kraavi (jääb 

kaitsealast välja) ja põhjaosas kiviaeda (jääb 

kaitsealale). Põhjaosas oleva allee juures on piiri 

määramisel arvestatud tee telgjoonest 10 m 

puujuurte kaitse tagamiseks. Idaosas on osaliselt 

piiriks tee (jääb kaitsealalt välja) ja kiviaed (jääb 

kaitsealale). Idaosas oleva allee juures on piiri 

määramisel arvestatud tee servast 5 m puujuurte 

kaitse tagamiseks. Kuna tegemist on kohati 

katkendliku alleega ja säilinud on see ainult 

lõunapool teed, siis tee põhjapoolset serva 

kaitsealasse ei piiritletud. Lõunaosas oleva allee 

juures on piiri määramisel arvestatud samuti tee 

telgjoonest 10 m puujuurte kaitse tagamiseks. 

Lõunaosas kasutati pargi piiritlemiseks kiviaeda 

(jääb kaitsealale) ja hoonete seinasid. Pargiga 

liideti era- ja riigiomanduses olevad lehtpuualleed 

põhja ja ida poolt mõisasüdamesse suunduvate 

teede ääres, millel pargi kui terviku seisukohast 

on tänapäeval oluline osa. Pargi piiridest arvati 

lõunaosas välja eraomanduses olev põllumaa ja 

hoonestusala, mille funktsioon ei ole pargiga 

seotud ning lääneosas eraomanduses olev mõisa 

parkla, mis ei ole ajalooline pargiosa. 

Tumala park 

KLO1200085 

Tumala 

mõisa park 

3,3 3,7 Pargi piiritlemisel kaardil kasutati lääneosas 

katastriüksuse piiri ja metsakõlviku piiri ning 

põhja-, ida- ja lõunaosas teed (jääb kaitsealast 

välja). Pargiga liideti ühtseks tervikuks 

eraomanduses olev allee idaosas, kus piiri 

määramisel on arvestatud tee telgjoonest 10 m 

puujuurte kaitse tagamiseks. 

Mihkel 

Ranna 

dendraarium 

KLO1200555 

Mihkel 

Ranna 

dendraarium 

1 1,1 Pargi piiritlemisel kasutati lääneosas põhikaardil 

olevat kiviaeda (jääb kaitsealale) ja lõuna-, ida- ja 

põhjaosas katastriüksuste piire. 
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Kudjape 

tammik 

KLO1200094 

Kudjape 

tammik 

17,1 14 Pargi piiritlemisel kasutati lääneosas 

katastriüksuste piire ja õueala kõlvikupiiri, põhja- 

ja idaosas teed (jääb kaitsealast välja), idaosas 

õueala kõlvikupiiri, metsakõlviku piiri ja 

katastriüksuste piire ning lõunaosas 

katastriüksuste piire ja nende pikendust mõttelise 

sirgena katastriüksuse (27003:001:0138) 

läbimisel, tagades sellega piiri terviklikkuse. 

Pargi piiridest arvati põhjaosas välja era-, 

munitsipaal- ja jätkuvalt riigi omanduses olev 

metsa-, haljas- ja parkimisala ning lääne- ja 

idaosas eraomanduses olev õuemaa (sh 

viljapuuaed), mille funktsioon ei ole pargiga 

seotud ja kus ei ole Kudjape loodusala 

eesmärgiks olevaid elupaiku. 

Musta männi 

puistu 

KLO1200138 

Musta 

männi 

puistu 

1,4 1 Pargi piiritlemisel kasutati lääneosas mõttelist 

sirget kiviaia ja tee vahel (läänepoolseimad 

mustad männid jäävad kaitsealale), lõunaosas 

teed (jääb kaitsealast välja), metsakõlviku piiri 

ning ida- ja põhjaosas kiviaeda (jääb kaitsealast 

välja). Pargiga liideti eraomanduses olev musta 

männi kasvuala lääne- ja lõunaosas ning arvati 

välja eraomanduses olev metsamaa põhja- ja 

idaosas, kus musta mändi ei kasva. 

 

2.3. Kaitsekord 

 

2.3.1. Kaitsekorra kavandamine 

 

Käesoleva määrusega ei nähta ette vajadust kaitsekorda muuta (v.a Lepna tammik, mis läheb 

Tõnija hoiuala koosseisu), kuna kehtiv kaitsekord tagab kaitseväärtuste soodsa seisundi 

säilimise ning annab võimaluse vajadusel soodsa seisundi parandamiseks ja/või taastamiseks.  

 

Vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele on kõik pargid 

tervikuna määratud piiranguvööndiks. Parkide soodne seisund tagatakse piiranguvööndi 

kaitserežiimiga, seades piirangud ainult parkide põhiväärtusi ohustavale tegevusele, pargi 

vaatelisuse ja terviklikkuse rikkumisele ning parki sobimatute massiürituste korraldamisele. 

 

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrusega nr 162 „Saaremaa kaitsealuste parkide 

välispiiride kirjeldused” kehtestati seitsme Saaremaa kaitsealuse pargi, Koikla, Kuressaare, 

Kärla, Mõntu, Pidula, Pädaste ja Tumala piirid sõnalise kirjelduse kujul. Nimetatud määrus 

tunnistatakse käesoleva määrusega kehtetuks, et asendada kehtivad piirid käesoleva määruse 

lisas esitatud kaardipõhiste piiridega. 

 

Vastavalt kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja § 9 lõikele 2 

korraldatakse parki jääva muinsuskaitseobjekti kaitset muinsuskaitseseaduses sätestatud 

korras. Topeltkaitstavad pargid on Kuressaare lossipark, Muhu pastoraadi park ning Audla, 

Lööne, Oti, Pidula ja Pädaste mõisa park. 
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Terviklikkuse huvides arvatakse Lepna tammik piirneva Tõnija hoiuala koosseisu, sest 

mõlemad kuuluvad Tõnija loodusalasse, kus üheks oluliseks kaitse-eesmärgiks on 

elupaigatüüp vanad laialehised metsad (9020*). Sellest tulenevalt on vajalik muuta Vabariigi 

Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” 

lisa Tõnija hoiuala kaarti. Lepna tammiku kaitset korraldatakse edaspidi hoiualade määruse 

alusel, tunnistades vana kaitsekorra kehtetuks. 

 

2.3.2. Pargi piiranguvöönd 

 

2.3.2.1. Piiranguvööndi eesmärgid 
 

Piiranguvöönd on kaitseala maa- või veeala, kus on majandustegevus lubatud, arvestades 

looduskaitseseaduse ja kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjaga 

sätestatud kitsendusi. Kuna iga park koosneb ühest pargipiiranguvööndist, siis selle kaitse-

eesmärgid ei erine kaitse üldeesmärgist.  

 

Vastavalt Keskkonnaregistrile paikneb Kudjape tammik Kudjape loodusalal (EE0040433), 

mis on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide puisniidud (6050*) ja vanad laialehised 

metsad (9020*) kaitseks. Sellest lähtuvalt on Kudjape tammiku kaitse-eesmärkide hulka 

lisatud elupaigatüüpide puisniidud (6050*) ja vanad laialehised metsad (9020*) kaitse. 

 
2.3.2.2. Lubatud tegevused ja liikumine pargis 

 

Olemasoleva kaitse-eeskirja alusel on määruses käsitletavates kaitsealustes parkides 

kehtestatud proportsionaalsed ja minimaalsed vajalikud piirangud väärtuste säilitamiseks ning 

kaitsekorra tagamiseks. Keelatud on igasugune füüsilise keskkonna muutmine, mis võib 

kahjustada ökoloogilist tasakaalu ja pargi visuaalset ilmet. See puudutab kõiki pargisisese ja 

pargiga vahetult piirneva infrastruktuuri aspekte (kuivendustööd, niisutussüsteemid, teed, 

parklad, tarad, hooldusrajatised, objektid pargikülastajate teenindamiseks jne). 

 

Pargid on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal 

erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine 

on lubatud üksnes valdaja loal. Külastajate arvu peab reguleerima vastavalt pargi suurusele ja 

koormustaluvusele, et oleks võimalik hoida pargi seisundit ja tagada väärtuste säilimine. 

Kaitse-eeskirja kohaselt on pargis lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine 

selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste 

korraldamine selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohtades on lubatud üksnes pargi 

valitseja nõusolekul. 

 

Telkimine ja lõkke tegemine on pargis lubatud ainult pargi valitseja nõusolekul selleks 

ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Lubatud on telkimine ja lõkke tegemine õuemaal 

valdaja loal ning lõkke tegemine valitsejaga kooskõlastatud pargihooldustöödel.  

 

Pargi põhistruktuuri moodustab kõrghaljastus, mille säilitamiseks ja eluea pikendamiseks, 

pargi külastajate ja kasutajate elu ning vara ohutuse tagamiseks ja puujuurte vigastamise 

vältimiseks on sõidukiga sõitmine pargis lubatud selleks määratud teedel ning sõidukit tohib 

parkida vaid parklas. Maastikusõidukiga sõitmine on lubatud pargi valitseja nõusolekul. 

Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine pargi valitseja nõusolekuta 

on lubatud hooldus-, järelevalve- ja päästetöödel, samuti liinirajatiste hooldamiseks vajalikel 
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töödel ja maatulundusmaal metsamajandustöödel või põllumajandustöödel. Jalgrattaga 

sõitmine on lubatud selleks määratud teedel ja radadel. 

 

Pargi veekogudel on lubatud sõita mootorita ujuvvahendiga. Veemootorsõidukiga on lubatud 

sõita pargi valitseja nõusolekul ning järelevalve- ja päästetöödel.  

Pargis on lubatud kalapüük ja jahipidamine vastavalt kalapüügiseadusele ja jahiseadusele. 

2.3.2.3. Keelatud tegevused pargis 

 

Pargis on keelatud maavara kaevandamine. 

2.3.2.4. Tegevuste kooskõlastamine kaitseala valitsejaga 

 

Planeeritud tegevuse ühtivus kaitseala kaitse-eesmärkidega sõltub konkreetsetest tingimustest 

ja vajab igakordset kaalutlusotsust. Seetõttu on vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lõikele 1 ja 

§ 31 lõikele 1 punktile 6 ning kehtivale parkide kaitse-eeskirjale mitmed tegevused lubatud 

vaid kaitseala valitseja nõusolekul: puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku 

istutamine ja raie; ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine; projekteerimistingimuste 

andmine; detail- ja üldplaneeringu kehtestamine; nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas 

lautri või paadisilla ehitamiseks; ehitusloa andmine; veekogude veetaseme ja kaldajoone 

muutmine ning uute veekogude rajamine; katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe 

muutmine; maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine; 

puhtpuistute kujundamine; uuendusraie; biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine; uue 

maaparandussüsteemi rajamine ning jahiulukite lisasöötmine. 

 

Pargi valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt pargi valitseja 

nõusolekut, kui see võib kahjustada pargi kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Pargi 

valitseja võib nõusolekut vajavate tegevuste kooskõlastamisel seada kirjalikult tingimusi, 

mille täitmisel tegevus ei kahjusta pargi kaitse-eesmärgi saavutamist ega pargi kui ühtse 

terviku seisundit. Kui tegevust ei ole pargi valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole 

arvestatud pargi valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta pargi 

kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, 

vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas. 

Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana 

õigus määrata pargi kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada 

pargi kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. 

 

Praktikas on tingimuste esitamine kõige enam kasutatav võte, millega välditakse kaitsealadel 

majandustegevuse kahjustavat mõju. Enamasti ei keelata tegevust, mis on kaitse-eeskirjas 

lubatud pargi valitseja nõusolekul, vaid püütakse kaalutlusõiguse kaudu leida lahendusi, kus 

tegevus ei kahjusta loodusväärtusi, saavutades looduskaitse ja arendushuvide ühitamine. 

 
2.3.2.5. Vajalikud tööd 

Pargi ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd nagu niitmine, puu- 

ja põõsarinde kujundamine, et tagada pargi ilme säilimine ja sellest sõltuva elustiku 

mitmekesisus. Need tööd lähtuvad eelkõige vajadusest saavutada pargi soodne seisund, sest 

ajaloolised pargid kaotavad sarnaselt poollooduslike kooslustega väärtuse, kui neid ei 

hooldata.  
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3. Menetluse kirjeldus 
 

Saare maakonna parkide piiride korrigeerimise avalikustamine on osaliselt toimunud juba 

2007. aastal. Eelnõu menetlemise käigus avaldati looduskaitseseaduse § 9 kohane teade 

väljaandes Ametlikud Teadaanded 5. novembril 2007, üleriigilises ajalehes Postimees 9. 

novembril 2007 ja kohalikus ajalehes Meie Maa 8. novembril 2007. Avalik väljapanek toimus 

12. novembrist 25. novembrini 2007 tolleaegses Saaremaa keskkonnateenistuses ning 

asukohajärgsetes kohalikes omavalitsustes. Looduskaitseseaduse §-s 9 sätestatud kaitse alla 

võtmise menetluse käigus saadeti parkide territooriumidel paiknevate kinnisasjade omanikele 

ning kohalikele omavalitsustele posti teel tähtkirjad (välja on saadetud 34 kirja) ning paluti 

avaldada arvamust, teha ettepanekuid ja esitada vastuväiteid. Kirjad sisaldasid teadet, et kui 

vastuväiteid ning ettepanekuid kirjas nimetatud tähtajaks ei esitata, loetakse, et kinnisasja 

omanik ja kohalik omavalitsus on piiride kinnitamise ja kaitse-eeskirja kehtestamisega nõus. 

Kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja eraisikute märkuste ja nende arvesse võtmise või 

arvesse võtmata jätmise kohta on allpool esitatud tabel. Ettepanekute tegijatele on vastatud 

kirjalikult. 

 

Tabel 2. Maaomanikelt laekunud seisukohad vastuseks tolleaegse Saaremaa 

keskkonnateenistuse poolt esimese avalikustamise ja väljapaneku perioodil (2007. a) 

väljasaadetud kirjadele.  

Nr Park, ettepaneku 

esitaja 

Märkuse sisu Tulemus 

1. Muhu pastoraadi 

park – 

Muhu 

Vallavalitsus 

Ettepanek koostatava valla 

üldplaneeringuga lõpetada 

Liiva pargi kaitserežiim. 

Jäetud arvesse võtmata. 2007. a suvel on 

Riiklik Looduskaitsekeskus teinud 

kaitsealustes parkides liikide inventuuri, 

mille andmeil Liiva pargis esineb Eesti 

Punase Raamatu tähelepanuväärse 

samblikuliigi – pärna-salusambliku 

suurimaid populatsioone Eestis. Muhu 

pastoraadi park on ühtlasi ka 

muinsuskaitse objekt. 

2. Lööne mõisa 

park –  

Jenny Marika 

Brünhilde 

Mustonen, 

85801:001:0747 

Esitas järelepärimise, kas 

park on veel kaitse all, palus 

saata koopiad kaitse alla 

võtmise dokumentidest. 

Maaomanikule saadeti koopiad 

dokumentidest, täiendavate küsimuste 

tekkimisel paluti võtta ühendust 

Saaremaa keskkonnateenistusega.  

3. Kärla pastoraadi 

park – 

Kärla 

vallavalitsus  

Nõustub pargi piiri 

korrigeerimise ettepanekuga.  

 

4. Mõntu mõisa 

park – 

Torgu 

Vallavalitsus 

Ei nõustu piiri 

korrigeerimisega sellisel 

kujul, kuna Mõntu pargi ja 

liinitulede maaüksuse vahel 

on tagastamata Suurniidi 

maaüksus, millel pole veel 

katastriüksust moodustatud. 

Ettepanek arvesse võetud. Piiri 

kulgemine täpsustatakse moodustatava 

Suurniidi maaüksuse piiri järgi.  
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5. Tumala mõisa 

park – 

Leeni Simm, 

55001:006:0385 

Palub täpsustada pargi 

laiendamise plaane. 

Maaomanikule selgitati, et parki ei 

kavatseta laiendada, vaid täpsustatakse 

pargi piiri olemasolevate looduses 

nähtavate orientiiride (teed, kiviaiad jne) 

järgi. Maaomaniku kinnistule jääb osa 

pargialleest. 

6. Tumala mõisa 

park – 

Jana Maripuu 

Veljo Maripuu, 

55001:005:0107 

Ettepanek jagada kaitsealune 

park kolmeks eraldi 

kaitsealuseks objektiks. 

Jäetud arvesse võtmata. Ei ole 

otstarbekas jagada ühte terviklikku 

objekti eraldi kaitsealusteks objektideks.  

7. Tumala mõisa 

park –  

Kalle Kuusk, 

55001:006:0043 

Suuline ettepanek jätta Kopli 

kinnistu kaitsealast välja. 

Arvesse võetud. Kopli kinnistust jääb 

väga väike osa pargi territooriumile ning 

see on ala, kus karjatatakse loomi ja kus 

kehtib Tumala hoiuala kaitserežiim. 

8. Oti mõisa park – 

Henno Erikson 

Parks, 

63401:001:0358 

Palub täpsustada pargi 

kaitsealuse osa kuulumist 

tema omanduses olevatele 

naaberkinnistutele. 

Ettepanek laiendada 

kaitsealuse pargi piire mõisa-

aegsetesse piiridesse. 

Pargi piirid täpsustatud, kaitseobjekt ei 

laiene naaberkinnistutele. Ettepanek 

jäetud arvesse võtmata, maa-ala on 

nõukogude ajal parki sobimatute 

ehitistega ära rikutud ning kohati 

võsastunud. Kaitseobjekti ei ole 

otstarbekas laiendada. 

9. Kudjape tammik 

– 

Kaarma 

vallavalitsus  

 

Ei nõustu piiri 

korrigeerimisega kuni 

Kudjape kalmistu 

detailplaneeringu 

kehtestamiseni. 

Korraldatud eelarutelu, detailplaneering 

ei haara kaitstavat territooriumi. 

10 Kudjape tammik 

– 

Ivi Arop, 

27003:001:0526 

 

Ettepanek jätta vana sepikoja 

varemed kaitsealast välja.  

Eelarutelul otsustatud jätta ettepanek 

arvesse võtmata – sepikoda saab taastada 

ka kaitseala tingimustes (ehitamine 

piiranguvööndis toimub kaitseala 

valitseja nõusolekul). 

11 Kudjape tammik 

– 

Salme Espal 

27003:001:0413 

 

Ettepanek jätta 1 ha suurune 

maatükk täiendavalt 

kaitsealast välja.  

Eelarutelul otsustatud jätta ettepanek 

arvesse võtmata – kaitsealast on juba 

jäetud välja Tammiku talu õuemaa koos 

viljapuuaiaga. 

 

Saare maakonna parkide piiride muutmise määrus on muutunud sisuliselt ja vormiliselt, sest 

menetlusse on lisatud täiendavalt Mihkel Ranna dendraarium ja Musta männi puistu, Kudjape 

tammiku kaitse-eesmärgiks lisatakse puisniitude (6530*) ja vanade laialehiste metsade kaitse 

(9020*) ning Lepna tammik arvatakse piirneva Tõnija hoiuala koosseisu. 

 

Uue avalikustamise menetluse kirjeldus esitatakse pärast avalikustamist. 

 

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 
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Määruse koostamisel on lähtutud looduskaitseseaduses esitatud nõuetest ning arvestatud 

vastavust Euroopa Ühenduse õigusele, eelkõige loodusdirektiivile looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta. Kudjape tammik asub Kudjape loodusalal. 

 

Loodusdirektiivi artikli 2 lõike 1 kohaselt on nimetatud direktiivi eesmärk looduslike 

elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsmisega kaasa aidata bioloogilise 

mitmekesisuse säilimisele EL liikmesriikide territooriumil. Loodusdirektiivi artikli 3 lõigete 1 

ja 2 kohaselt luuakse Euroopa ökoloogiline võrgustik Natura 2000, mille loomisse annab 

panuse iga liikmesriik võrdeliselt sellega, millisel määral leidub tema territooriumil 

loodusdirektiivis nimetatud looduslikke elupaigatüüpe ja liikide elupaiku. 

 

Määruse rakendamine aitab tagada Firenze harta kohase ajalooliste parkide kaitse. 

Rahvusvaheline Mälestiste ja Mälestisalade Kaitse Nõukogu (ICOMOS) registreeris Firenze 

harta 15. detsembril 1982 Veneetsia harta lisana. 

 

Pärast määruse jõustumist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek Kudjape loodusala piiride 

muutmiseks. Kinnistu, mis jääb täielikult välja: Nurga (27003:001:0385). Kinnistu, kus 

Natura ala osakaal väheneb: Tammiku (27003:001:0874). 

 

Pärast määruse jõustumist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek Tõnija loodusala piiride 

muutmiseks. Kinnistud, kus Natura ala osakaal väheneb: Lehtmetsa (85801:002:0031), 

Lembitu (85801:002:0376), Röösamõisa (85801:002:0578) ja Rauna (85801:002:0594). 

 

5. Määruse mõju ja rakendamiseks vajalikud kulutused 

 

Määruse mõju on positiivne loodus- ja elukeskkonnale, aidates looduskeskkonna 

säilitamisega kaasa inimeste põhivajaduste ja elukvaliteedi tagamisele. Määrus aitab paremini 

tagada parkide terviklikkust ning selle kaudu pargimaastiku esteetika ja seal esinevate liikide 

kaitset. Kehtestatavad piirid arvestavad alade eesmärgiks olevate väärtuste kaitse vajadusi ja 

selle rakendamine tagab nende säilimise. 

 

Vastavalt maamaksuseaduse §-le 4 kaasneb eelnõu jõustumisega kohaliku omavalitsuse 

maamaksutulude vähenemine. Maamaksuseaduse § 4 lõike 3 kohaselt hakkab 

maamaksusoodustus kehtima kaitse-eeskirja jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuaril.  

 

Parkide maa-ala on arvatud piiranguvööndiks, kus kehtib 50%-line maamaksusoodustus ning 

maamaksuseaduse § 4 lõike 2 kohaselt makstakse ka hoiualade maalt maamaksu 50% 

maamaksu määrast. Seega kaasneb eelnõu jõustumisega kohalikule omavalitsusele laekuvate 

maamaksutulude muudatus, sest määrusega täpsustatakse parkide piiranguvööndi ja Tõnija 

hoiuala ulatust ja seega ka maamaksusoodustusega maa pindala võrreldes seni kehtiva 

piiranguvööndi ning hoiualaga. Maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punkti 6 kohaselt ei maksta 

maamaksu omavalitsusüksuse haldusalal asuvalt munitsipaalmaalt. Kuna paljudel juhtudel on 

parkide pindala muudatus väike, on enamikus omavalitsustest pargipiiride muutmisest tulenev 

maamaksu muudatus samuti väike. Tõnija hoiuala osas, kus Lepna tammik arvati hoiuala 

koosseisu, kogupindala ei suurene. Määrusega kehtestatav pargipiiri oluline muudatus (st 

pindala suurenemine üle ühe hektari) toimub ainult Oti mõisa pargis (1,7 ha). Maamaksu 

laekumises toimuvaid muutusi kirjeldatakse pärast avalikustamist. 

 

Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 20 on omanikul õigus pärast kaitse-eeskirja kinnitamist 

algatada kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, riigile 
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omandamist kinnisasja harilikule väärtusele vastava tasu eest. Pargis asuva kinnisasja 

sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud, kuid kuna pargi piiride muutused on 

valdavalt väikesed, siis määruse jõustumisega ei kaasne olulist mõju maade riigile 

omandamisele.  

 

Kuivõrd pargid on juba kaitse all ja eelnõukohase määrusega täpsustatakse piire, parkide 

pindala muutused ei ole väga suured, siis määruse jõustumisel puudub oluline mõju 

sotsiaalvaldkonnale, riiklikule julgeolekule, regionaalarengule ning riigiasutuste ja kohalike 

omavalitsuste korraldusele. 

 

Natura 2000 alal asuva erametsamaa omanikule makstakse toetust, et kompenseerida Natura 

2000 metsaalade majandamisest saamata jäänud tulu. Metsatoetuse määrad tulenevad 

põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrusest nr 26 „Natura 2000 alal asuva 

erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 

täpsem kord” ning on piiranguvööndis asuva metsaala ühe hektari kohta 60,08 eurot aastas. 

Kudjape tammikusse jääb toetuskõlbulikke alasid 12,2 ha. Võrreldes senisega toetusaluse ala 

pindala ei muutu. 

 

Vastavalt põllumajandusministri 8. märtsil 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse 

hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord 

aastateks 2007‒2013” §-le 2 on Natura 2000 võrgustiku alal asuva poolloodusliku koosluse 

hooldamise toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta 238,07 eurot aastas. Keskkonnaregistri 

kohaselt on Kudjape tammikul inventeeritud 1,55 ha puisniite. Võrreldes senisega toetusaluse 

ala pindala ei muutu. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

7. Vaidlustamine 

 

Käesoleva määruse üldkorraldusele ehk haldusakti tunnustele vastavat osa on võimalik 

vaidlustada, esitades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kaebuse 

halduskohtusse. Määruses on üldkorralduse regulatsioon suunatud asja (kinnistu) avalik-

õigusliku seisundi muutmisele, hõlmates eelkõige asja kasutamist ja käsutamist reguleerivaid 

sätteid. Seega vastavad määruses üldkorralduse tunnustele sätted, millest tulenevad kinnisasja 

omanikule või valdajale õigused ja kohustused on konkreetse kinnisasjaga tihedalt seotud 

ning puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist. Halduskohtumenetluse seadustiku § 46 

lõike 1 kohaselt võib tühistamiskaebuse esitada 30 päeva jooksul kaebajale haldusakti 

teatavaks tegemisest arvates ja sama paragrahvi lõike 5 kohaselt kaebuse haldusakti 

õigusvastasuse kindlakstegemiseks kolme aasta jooksul haldusakti andmisest arvates. 

 

8. Eelnõu kooskõlastamine 

 

Eelnõu on kooskõlastatud teiste ministeeriumidega eelnõude infosüsteemi EIS kaudu.  

 

 

 

Marko Pomerants 

Keskkonnaminister 
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Lisa 4. Parkide koondtabel 
 

Digiversioonis esitatud eraldiseisva failina 
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Lisa 5. Puistute koondtabel 
 

Digiversioonis esitatud eraldiseisva failina 

 


