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Sissejuhatus 
 

Kurna mõisapargi hoolduskava on koostatud Rae Vallavalitsuse tellimusel pargi hooldustööde 

korraldamiseks ja optimeerimiseks. Töö on koostatud kaitsealuste parkide hoolduskavade juhendist 

lähtudes1. Seetõttu on käesolev hoolduskava on kasutatav vastavalt Looduskaitseseaduse § 25 

kohase kaitsekorralduskavana2. Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 25 on kaitsekorralduskava 

(parkide puhul hoolduskava, edaspidi HK) hoiualade ja kaitsealade, sh ajalooliste parkide alapõhise 

kaitse korraldamise aluseks. HK kinnitab Keskkonnaameti peadirektor. Teave HK kinnitamise kohta 

avalikustatakse Keskkonnaameti veebilehel.  

 

Käesoleva Kurna mõisa pargi HK eesmärk on: 

 

 anda lühike ülevaade kaitstavast pargist - selle kaitsekorrast, väärtustest ja kaitse-

eesmärkidest, maakasutusest ning huvigruppidest; 

 analüüsida pargi eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuse seisundile; 

 arvestades kaitsealuste parkide kaitse-eeskirjas pargile seatud kaitse-eesmärke määrata 

mõõdetavad kaitse-eesmärgid ning kaitsekorralduse oodatavad tulemused 

kaitsekorraldusperioodi lõpuks ja 30 aasta perspektiivis; 

 anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada kaitseks vajalikke 

meetmeid koos oodatavate tulemustega; 

 määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud 

kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse, kirjelduse, 

võimaliku korraldaja ja orienteeruva maksumusega; 

 luua alusdokument pargi kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks. 

 

Kurna mõisa pargi hoolduskava loomisel lähtuti kaitsekorralduskava koostamise juhistest, pargi 

hoolduskava koostamise juhendist ja Firenze hartast. 

 

Kurna mõisa pargi hoolduskava koostas Kärt-Mari Paju 2011 .aastal. Kava on koostatud kirjanduse 

allikate, andmebaaside ja välitööde põhjal.  

 

  

                                                           
1
 Nutt, N. Paju, M. 2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. TTÜ Tartu Kolledž/ Keskkonnaamet 

2
 Täiendav teave vt. http://www.keskkonnaamet.ee/ 2
 Täiendav teave vt. http://www.keskkonnaamet.ee/ 

http://www.keskkonnaamet.ee/
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1 KURNA MÕISA PARK 

1.1.1 Asukoht, suurus, piirid 

Kurna mõisa park (skeem 1, skeem 2) asub Kurna külas, Rae vallas, Harju maakonnas ning kuulub 

ajaloolise haldusjaotuse alusel Jüri kihelkonda. Park on looduskaitse all (KLO1200378) ning on 

esmaselt kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee üldkohustusliku otsusega nr 3, 24. 

juunil 1960. a3. 

Kaitsealuse pargi pindala on 10,9 ha, park on arvel maatulundusmaana. Park asub Kurna külas 

Tallinna ringteest kagus ning külgneb Kurna-Mõisküla peakraavi ja Mõisaküla teega. Kaitsealusest 

osast jääb välja enamus mõisa sissesõidualleest, Üksiku Rüütli kõrtsi poole alleed jääv tiik ja müüriga 

piiratud endisaegne tarbeaed/puuviljaaed/rohtaed. Hoolduskavaga tehakse ettepanek võtta pargi 

terviklikkuse huvides kogu allee, tiikidesüsteem ja endisaegse rohtaia territoorium tervikuna kaitse 

alla. HK-s käsitletud ala pindala on ca 14ha. 

 
Skeem 1. Asend Tallinn-Tartu maantee Jüri viadukti suhtes (Maa-amet 2011) 

Skeem 2. Kurna pargi asend mõisakompleksis. Punase joonega on tähistatud kaitsealuse pargiosa piir (Maa-amet 2011) 

 

1.1.2 Reljeef ja veestik 

Kurna mõis asub tasasel madalal maal. Mõisa peahoone varemed asuvad pargi veidi kõrgemas osas. 

Peahoone taga laskub maapind tiikide poole. Maapind tõuseb taas pargi tagumise nurga suunas 

(idanurk). Maa-ameti info alusel on pargialal valdavaks rähkmullad ning rähksed gleimullad ning 

vähesel määrag ka gleistunud rähkmullad. 

Kurna mõis ehitati madalale maale ning seetõttu kaevati maa kuivendamiseks 17. sajandi näljaajal 

tiikidesüsteem, mis on ühendatud pargist Ülemiste järve suunduvate kuivenduskraavidega4. 

Kuivenduskraavid (Kurna-Mõisküla peakraav) jooksevad ka tänasel päeval Kurna soost Ülemiste 

järveni. Pargis on 5 tiiki, milledest üks jääb kaitsealuse pargi piiridest väljapoole. Pargikompositsiooni 

seisukohast on oluline, et ka see tiik säiliks. Tiigid on risustunud ja kinnikasvavate kallastega. Tiikide 

kallastel on võsastunud puiesteed. Tiike eraldavates pinnasevallides on maakividega palistatud 

                                                           
3
 Kättesaadav: (21/12/2011) http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=dok&id=1008161049 

4
 Remmel, M.-A., 2011, Päritud paigad. Kohajutte ja legende Rae vallast, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=dok&id=1008161049
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arvatavad sillakohad. Arvatakse, et tiikidel on betoonist põhi, kuid arvatavasti on nende asemel 

tegemist hoopis saviga kindlustatud põhjadega5. 

1.1.3 Ajalooline kujunemine 

Kurna mõisa esmamainimine oli 1384. aastal (Cournal, Koiranea), mil see kuulus Herman Esenbekele. 

Mõis on läbi ajaloo käinud käest kätte kuuludes järjest von Treiden’itele (1475-1670), von 

Fersen’itele (1670-1733), von Schlippenbach’idele (1733-1745), von Derfelden’itele (1745-1800), von 

Lantingshausen’itele (1800-1833) ja von Knorring’utele (1833-1898)6. 1898 omandab mõisamaad 

sünnijärgne aukodanik Nikolai Andreas Koch, kelle valdustesse kuulus mõis kuni 1917. aastani, mil 

see müüdi Tallinna linnale 1000000 rublaga. Kurna oli pärast 1917. aastat ainus linnamõis ja see 

varustas piimasaadustega Tallinna linna hoolekandeasutusi. Mõisa asemele rajati 1949. aastal 

kolhoos „Rahva Võit“ ning lõpuks kuulus mõisakompleks A. Sommerlingi nimelisele sovhoosile. 2002. 

aastal tulekahjus peaaegu hävinud härrastemajas on paiknenud nii algkool, kauplus kui korterid7. 

Mõisapargi rajamise kohta puudub informatsioon, kuid juba esimesel teadaoleval mõisaplaanil 

(Error! Reference source not found.) 1697. aastast8 on praeguse pargi ala ja seda ümbritsevad 

kivimüürid näha. 1873. aasta kaardil (skeem 4Skeem 4)9 on näha tiikidesüsteem ning välja kujunenud 

mõisaansambli hoonestus. Verstakaardil (skeem 5 on pargi siseselt näha teedestruktuur, kuid selle 

täpsus ning usutavus on paraku kaheldavad. Kahjuks on see ainus kättesaadav plaan, millel pargi 

teedestruktuur kajastub. 

Rahvajuttudena on säilinud info mõisa pargi tiikide kohta. Tiikidel olevat betoonist põhi ja 

maakividest vooderdus. Üle tiike ühendavate kanalite olevat olnud käsipuudega kaarsillad10. Kurna 

mõisal on olnud suured metsamaad, mitmeid kõrtse (7 tk) ja karjamõisu (nt. Lehmja).  

 

                                                           
5
 Eesti giid, Kurna küla, Kättesaadav: (19/10/2011) http://www.eestigiid.ee/?CatID=273&ItemID=183 

6
 Eesti Ajalooarhiivi kinnistute register, Kättesaadav: (18/10/2011) 

http://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16724&ringkond=Tallinn-
Haapsalu+KA%3A+M%F5isad&alates=&ridu=20&hypoteek=&nr=&k_nr=&aadress=&eesnimi=&perenimi=&fond=&nimistu=
&sailik=&asukoht=Kurna&kinnistud_nr=19 
7
 Ranniku, V., ENSV mõisate esialgne ülevaade, Kd2 A224, Kurna mõis, Mõisate ülevaated (1976-1978), MK digitaalarhiiv, 

Kättesaadav: (21/12/2011) http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=106 
8
 EAA.1.2.C-I-21 

9
 EAA.854.4.790 

10
 Remmel, M.-A., 2011, Päritud paigad. Kohajutte ja legende Rae vallast, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 

http://www.eestigiid.ee/?CatID=273&ItemID=183
http://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16724&ringkond=Tallinn-Haapsalu+KA%3A+M%F5isad&alates=&ridu=20&hypoteek=&nr=&k_nr=&aadress=&eesnimi=&perenimi=&fond=&nimistu=&sailik=&asukoht=Kurna&kinnistud_nr=19
http://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16724&ringkond=Tallinn-Haapsalu+KA%3A+M%F5isad&alates=&ridu=20&hypoteek=&nr=&k_nr=&aadress=&eesnimi=&perenimi=&fond=&nimistu=&sailik=&asukoht=Kurna&kinnistud_nr=19
http://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16724&ringkond=Tallinn-Haapsalu+KA%3A+M%F5isad&alates=&ridu=20&hypoteek=&nr=&k_nr=&aadress=&eesnimi=&perenimi=&fond=&nimistu=&sailik=&asukoht=Kurna&kinnistud_nr=19
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Skeem 3. Väljavõte 1697. aasta kaardist (EAA.1.2.C-I-21) 

 
Skeem 4.Väljavõte 1873. aasta kaardist (EAA.854.4.790) 

 

1970-ndate keskel toimunud mõisate inventeerimise käigus tehtud aruandes11 on kirjeldatud parki 

kui vabakujunduslikku, suhteliselt tiheda istutusega ala, mille tähtsamaks osaks on tiikidesüsteem. 

                                                           
11

 Ranniku, V., ENSV mõisate esialgne ülevaade, Kd2 A224, Kurna mõis, Mõisate ülevaated (1976-1978), MK digitaalarhiiv, 
Kättesaadav: (21/12/2011) http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=106 
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Algselt on tiigid arvatavasti olnud nelinurksed ning mainitud on tiikide betoonist põhja12. Betoonpõhi 

on ebatõenäoline, võibolla on peetud paljastunud paekivi või tambitud savi betoneeritud põhjaks. 

Tiigid olevat kaevatud nälja-aastatel - 1647 (mälestuskivi daatum peahoone esisel väljakul), kui 

talurahvas käis mõisas leiva eest kaevamas. Avatud ja suletud alade vahekorda on raske hinnata, 

kuna puudub kaardimaterjal ning tänaseks päevaks on park olnud kümneid aastaid hooldamata. 

Avatum on olnud arvatavasti tiigiparter, milles tiikide vahelised tammid on olnud kaetud 

alleelaadsete struktuuridega. Maja esine väljak on olnud samuti avatum ja vaheldust on loodud 

põõsa- ning puudegruppidega. Peahoone tiibehitise taga on olnud tarbeaed/puuviljaaed, mis oma 

olemuselt peaks olema ka avatum ala. Tiikidetagune põhjapoolne ala on tänasel päeval enamasti 

tihedalt võsastunud. Alal on üksikud suuremad puud, mille alune on kaetud sarapuu, toominga, 

vahtra, pihlenela, taraenela jmt loodusliku uuendusega. Mõisate inventariseerimise (1978) ajal oli 

pargis valdavateks puuliikideks Sa, Ta, Ja, Va ja Ku13. Pärandkultuuriobjekti kirjelduse alusel oli puistu 

koosseis 2007. aastal järgmine: 40% Ta, 40% Sa; 10% Ku ja 10% Ks14. Pargist ja mõisasüdamest läks 

Esimese Maailmasõja ajal läbi kaitseliin, mille mälestusena on säilinud kolmetahulised püramiidjad 

betoonvormid (esiväljaku sissesõidutee juures 2tk, viinaköögi juures 1, 2 tk pargis suurte puude 

lähedal, 2 tk tagaväljakul). 

 

 

Skeem 5. Kurna pargi arvatav teedestruktuur (punakad jooned), 20. sajandi alguse hoonestus (sinakad ristkülikud) ning 

kivimüürid (oranžid jooned) nn. Verstakaardil. (Maa-amet) 

 

                                                           
12

 Eesti giid, Kurna küla, Kättesaadav: (19/10/2011) http://www.eestigiid.ee/?CatID=273&ItemID=183 
13

 Ranniku, V., ENSV mõisate esialgne ülevaade, Kd2 A224, Kurna mõis, Mõisate ülevaated (1976-1978), MK digitaalarhiiv, 

Kättesaadav: (21/12/2011) http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=106 
14

 EELIS, Pärandkultuuriobjekt - Kurna park, 653:MOK:001. Kättesaadav: (21/12/2011) 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?option=loadarticle&task=view&obj=parandobj&contid=158268606 

http://www.eestigiid.ee/?CatID=273&ItemID=183
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?option=loadarticle&task=view&obj=parandobj&contid=158268606
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1.1.4 Hooned pargis 

Looduskaitsealusele pargi territooriumile jäävad: peahoone (Foto 6), arvatav viinaköök (Foto 5), kaks 

hoonevaret sissesõidutee ääres (Foto 3) ning varemed rohtaias (endine triiphoone?, Foto 4). 

Mõisa peahoone oli kõrge kivist soklikorrusega historitsistlikus stiilis puithoone, mille peasissepääsu 

ees oli katusega palkon. Hoone tagafassaadil oli pikk ja lai rõdu, millel oli puitsammastele toetuv 

katus. Fassaadi kaunistamisel kasutati profileeritud karniise, pilastreid ja puitpitsi. Hoone oli 

anfilaadse ruumijaotusega, mida omakorda täiendas keskne koridor; katus oli väga lame 

kelpkatus15,16. Hoone hävines 2002. aasta tulekahjus peaaegu täielikult. 

Mõisaansambel on olnud väga hooneterohke, kusjuures hooned grupeerusid funktsioonidest 

lähtuvalt põhiliselt mõisasüdame ja pargi lääne- ning põhjapoolsemate piiride lähedale. 

Kõrvalhoonete paigutus on peahoonega vaid nõrgalt seotud. Enamus kõrvalhooneid on ehitatud 19. 

sajandil, mil mõis kuulus von Knorringutele. Samal ajal püstitati liigendatud põhiplaaniga uus 

historitsistlik puidust peahoone, mis oli otstest kahekordne ja keskelt ühekorruseline. Hoonega 

liitus(id) tiibhoone(d). Pargi lõunaküljel asuvas kasvuhoones kasvatati tollal aprikoose, viinapuid ja 

virsikuid17. Tänasel päeval on enamus kõrvalhooneid varemetes või ümber ehitatud. Paremas 

seisukorras on parki jääv tiikide kaldal asuv hoone (arvatavasti viinaköök). 

  
Foto 1. Kurna historitsistlik peahoone esiväljaku poolt vaadates (Olev Kõll, 1990, HMK_F1143) 

 

                                                           
15

 Suuder, O., Eesti arhitektuur, Tallinn, 1997 
16

 Eesti mõisaportaal,Kättesaadav: (18/10/2011), http://www.mois.ee/harju/kurna.shtml 
17

 Remmel, M.-A., 2011, Päritud paigad. Kohajutte ja legende Rae vallast, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 

http://www.mois.ee/harju/kurna.shtml
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Foto 2. Kurna mõisa peahoone tagakülg (Olev Kõll, 1990, HMK_F1144) 

 

 

 
Foto 3. Kaitsealusel pargialal olevad hooned – sissesõidutee ääres olev üks aitadest, 2011 

Foto 4. Kaitsealusel pargialal olevad hooned – endises rohtaias oleva arvatava triiphoone varemed, 2011 

 

 
Foto 5. Kaitsealusel pargialal olevad hooned – arvatav viinaköök, 2011 

Foto 6. Kaitsealusel pargialal olevad hooned – põlenud peahoone paraadtrepp, 2011 
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1.2 Maakasutus 
 

Tabelis 1 on esitatud vastavalt kaitsealuse pargi piiridele ning HK-ga tehtavatele ettepanekutele 

Kurna mõisa pargi territooriumile jäävad maaüksused 21.12.2011 seisuga. Kaitsealune osa pargist on 

enamuses munitsipaalomandisse kuuluv, kuid väike osa sellest asub siiski veel reformimata riigimaal. 

 
Tabel 1. Maaüksused, mis kuuluvad kaitsealuse pargi koosseisu 

Jrk. Kat. Tunnus Maaüksuse nimi Pindala (ha) Maaomanditüüp/sihtotstarve 

1. 65301:001:0447 Pargi 11,25 Munitsipaalmaa, 

maatulundusmaa 

2. 65301:001:2262 Õlleköögi tee 11 2,08 Eramaa, maatulundusmaa 

3. 65301:001:1329 Suurepõllu 3,53 Eramaa, maatulundusmaa 

4. 65301:001:2263 Õlleköögi tee 8 1,43 Eramaa, maatulundusmaa 

 

 
Skeem 6. Maaomand ja looduskaitsealune objekt. Punase joonega välja toodud kaitsealuse territooriumi piiranguvöönd 

ning punase taustavärviga piiri muutmise (laiendamise) ettepanekud (Maa-ameti ortofoto) 

 

1.3 Huvigrupid 
Kurna mõisa pargi peamised huvigrupid on kohalik omavalitsus, Keskkonnaamet ja maaomanikud. 

Park pakub hetkeseisus vähe huvi külastajatele, kuna on olnud pikaaegselt hooldamata, mistõttu 

parki ei teadvustata enam pargina. Ka pelutab võimalikke huvilisi risustatud ja räpane peahoone 

ümbrus ning põlenud peahoone.  

Ainsateks kasutajateks on kohalikud elanikud ja maaomanikud, kes kasutavad pargi äärealasid 

aiamaana, karjatamiseks või jäätmete ladustamiseks. Kasutusintensiivsust tõstab aegajalt töötav 

vanas mõisaaidas olev Üksiku Rüütli hotell-restoran (hetkel suletud). Oluline on märkida suhteliselt 

kõrget mürataset pargis, mis teeb suhtlemise raskeks. 
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Tabel 2. Tähtsamad huvigrupid, kelle tegevus ja huvid on seotud Kurna mõisa pargiga 

Huvirühm Huvid Probleemid ja märkused 

Kohalik 
omavalitsus 

Puhkevõimaluste avardamine, loodusväärtuste 
väärtustamine, loodushariduse võimaluste 
tõstmine, (turismi)ettevõtluse arendamine. 

Kasutusest tulenev prahistamine. Piirangud ja 
eritingimused ehitamisel ja ürituste korraldamisel. 
Turismi arendamisega seotud tallamiskoormuse 
liigne suurenemine. 

Keskkonnaamet Kaitseala valitseja, kelle huviks on  

tagada pargi kaitse-eesmärgiks olevate 

väärtuste soodne seisund. 

Andmete puudulikkus pargi elustiku, sh väärtuslike 

põlispuude arvu ja seisundi ning ökoloogiliselt 

oluliste vääriselupaiga tunnustega alade ning 

kaitsealuste liikide kohta. Jäätmete valesse kohta 

ladustamine. 

RMK Loodushoiutööde läbiviija riigi-maadel, 

piiritähiste paigaldaja ning hooldaja. 

RMK ei hoolda eramaid, kuid põlispuude hooldus 

avalikult kasutataval alal on oluline ohutuse 

tagamiseks. 

Maaomanikud Puude raie, turismi arendamine, 

(massi)ürituste korraldamine, ehitamine. 

Kuna park on hooldamata, ei teadvustata, et tegu 

on pargiga ega osata näha selles väärtust. 

Väärkasutusest tulenev prahistamine. Piirangud ja 

eritingimused ehitamisel ja haljastuse ümber-

kujundamisel.  

Puhkajad, 

turistid 

Rekreatiivsed tegevused (jalutamine jne) Piirangud eraomandisse kuuluval tähtsaimal 

pargialal liikumiseks. Park ei ole külastuseks ette 

valmistatud. 

 

1.4 Kaitsekord 
Kurna mõisa park (KLO1200378) on maastikukaitseala eritüüp, mis on Keskkonnaregistri andmetel 

(21/12/2011) kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee üldkohustusliku otsusega nr 3 24. 

juunil 1960. a.18. Kurna mõisa pargi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 21.06.2010 määrusega nr 

69 “Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 148 “Harju maakonna kaitsealuste parkide 

piirid” muutmine”19. 

Mõisa hoonetekompleks ega park ei ole muinsuskaitsealused objektid, kuid park on EELIS-e 

pärandkultuuriobjektide nimekirjas 653:MOK:00120. Piirimuudatuse ettepaneku tegemise aluseks on 

välitöödel kogutud informatsioon ning kaardianalüüs, millele põhinedes leitakse, et pargipiir peab 

muutma nii, et kogu allee, kõik tiigid ning endine rohtaed, mis on peahoonega kompositsiooniliselt 

tugevalt seotud ruum, jääb tulevikus kaitstava ala piiresse. 

Pargi kaitsekorralduse aluseks on Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr. 6421, millele 

vastavalt on pargi kaitse-eesmärgiks ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 

kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja 

aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise 

suunamisega. Selle alusel kehtestatakse kaitsealustes parkides proportsionaalsed ja minimaalsed 

vajalikud piirangud looduskaitseväärtuste säilitamiseks ning kaitsekorra tagamiseks.  

                                                           
18

 Keskkonnaregister, Kättesaadav: (21/12/2011) 
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPoISbJPAgPiWIllOXNEXxYeKCGvmP2D 
19

 RT I 2010, 33, 168 
20

 EELISe pärandkultuuriobjektide nimekiri, Kurna park. Kättesaadav: (21/12/2011) 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=158268606 
21

 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“, RT I 2006, 12, 89; Kättesaadav: (02/08/2011) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/1001100&leiaKehtiv  

https://www.riigiteataja.ee/akt/1001100&leiaKehtiv
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Igasugune füüsilise keskkonna muutmine, mis võib kahjustada pargimaastiku ökoloogilist tasakaalu 

ja pargi visuaalset ilmet, on keelatud. See puudutab kõiki pargisisese ja pargiga vahetult piirneva 

infrastruktuuri aspekte (kuivendustööd, niisutussüsteemid, teed, parklad, tarad, hooldusrajatised, 

objektid pargikülastajate teenindamiseks jne). Pargi HK koostamise aluseks on võetud ajalooline 

planeering ning välitöödel kogutud informatsioon, mille põhjal on soovitatav korraldada pargi kui 

terviku hooldamist.  

Kaitse-eeskirjaga kehtestatavad piirangud on sätestatud ulatuses, mis tagavad pargimaastiku, sh 

avatud-suletud ruumi ja maastikuvaadete, põlispuude, liikide ja elupaikade soodsa seisundi. Pargi 

kaitse ja hooldamise korraldamise aluseks on võetud eelkõige ajalooliselt kujunenud planeering. 

Pargile soodne kaitserežiim tagatakse piiranguvööndiga, seades piirangud pargi põhiväärtusi 

ohustavatele tegevustele – pargi vaatelisuse ja terviklikkuse rikkumine. 

Mitmed tegevused pargis on lubatud vaid kaitseala valitseja nõusolekul: puuvõrade või põõsaste 

kujundamine, puittaimestiku raie, ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine, katastriüksuste 

kõlvikute sihtotstarbe ja piiride muutmine, detail- ja üldplaneeringute kehtestamine, 

projekteerimistingimuste andmine, nõusoleku andmine väikeehitise ehitamiseks, ehitusloa andmine, 

metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatiste kinnitamine, puhtpuistute kujundamine ja 

uuendusraie, biotsiidide ja taimekaitsevahendite kasutamine, maakorralduskavade koostamine ja 

maakorraldustoimingute teostamine, veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine, uute 

veekogude ja maaparandussüsteemi rajamine, maastikusõidukiga sõitmine. 

Kaitsealused pargid on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-

alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikese tõusust päikese loojanguni. Õuemaal viibimine 

on lubatud valdaja loal. Käesoleval ajal ei ole pargis ettevalmistatud külastajate vastuvõtuks sobivat 

infrastruktuuri (sh liikumisteed). Külastajate arvu peab reguleerima vastavalt pargi suurusele ja 

koormustaluvusele, et oleks võimalik hoida pargi füüsilist seisundit ja kultuurilist väärtust. Kaitse-

eeskirjas on sätestatud, et üle 50 osalejaga rahvaürituse puhul selleks ettevalmistamata kohas on 

vajalik kaitseala valitseja nõusolek. Kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks 

ettevalmistamata ja üle 50 osalejaga üritus selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas ei vaja 

valitseja nõusolekut. 

Telkimine ei ole parkides reeglina lubatud, lõkke tegemine on pargis lubatud kaitseala valitseja 

nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Lubatud on telkimine ja/või lõkke 

tegemine õuemaal valdaja loal ning lõkke tegemine valitseja poolt kooskõlastatud pargi 

hooldustöödel. Kurna mõisa pargis ei ole käesoleval ajal ettevalmistatud avalikke lõkkekohti ega 

telkimisala. 

Pargi põhistruktuuri moodustab tiikidesüsteem ja kõrghaljastus. Kõrghaljastuse vigastamise 

vältimiseks, selle eluea pikendamiseks, pargi külastajate ja kasutajate ohutuse tagamiseks on pargis 

keelatud sõidukitega sõitmine väljaspool selleks määratud teid. Sõiduki parkimine on lubatud vaid 

parklates, hetkeseisuga on parkimine lubatud Üksiku Rüütli kõrtsi juures ning alleega paralleelselt 

teepervel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine pargi valitseja 

nõusolekuta on lubatud hooldus-, järelevalve- ja päästetöödel, samuti liinirajatiste hooldamiseks 

vajalikel töödel ja maatulundusmaal metsamajandus- või põllumajandustöödel. Kurna mõisa pargis 
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on praegu lubatud liikuda sõidukitega vaid endise peahoone ümbruses olevaltel teedel ning alleel 

(auring ning endiste mõisa kõrvalhoonete vahelistel teedel). 

Pargis on lubatud kalapüük ja jahipidamine vastavalt kalapüügiseadusele ja jahiseadusele.  

Pargi ilme ja liigilise koosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd niitmine, puu- ja 

põõsarinde kujundamine ning põlispuude hooldamine. Olulise hooldustööna peab välja tooma 

praegu pargis laialt levinud Sosnovski karuputke tõrjumise. Lisaks kaitstakse ajaloolistes parkides 

riikliku kaitse all olevaid haruldasi ja ohustatud liike. Täpsemad andmed Kurna mõisa pargis 

esinevate kaitsealuste liikide kohta puuduvad. 

 

 

1.5 Uuritus 
1.5.1 Pargielustiku uuritus ja seired 

Kurna pargis riiklikku seiret ei tehta.  

Pargi kohta ei ole viimase 10 aasta jooksul koostatud geodeetilist plaan. 

Teadaolevalt ei ole pargis läbi viidud dendroloogilist inventeerimist, mistõttu ei ole võimalik 

kirjeldada puistu seisundit üksikpuudest lähtuvalt. EELIS-e pärandkultuuriobjekti kirjelduse kohaselt 

on puistus valdavateks tammed ja saared. Välitöödel märgati, et pargis leidub vanu harilikke kuuski, 

sangleppi, harilikke saari ning üksikuid vanu arukaskesid, harilikke tammesid, harilikke pärnasid ja 

harilikke vahtraid. Domineerivateks liikideks on harilik saar ja sanglepp. Pargis on palju suuri ja 

seetõttu väärtuslikke harilikke sarapuid, mis moodustavad pargi idaosas kohati tihedaid põõsastikke. 

Ohtralt leidub lamapuitu, tuulemurdu ja jalal kuivanud murdumisohtlikke puid. Täpsemat kirjeldust 

ei ole puistu hooldamatuse ning tiheduse tõttu võimalik anda. Puittaimede liiginimestikku ei ole 

koostatud, seetõttu ei ole võimalik lisada ka käeolevale tööle täielikku liiginimestikku. 

Teadaolevalt ei ole pargis uuritud nahkhiiri, linde ega teisi elustikurühmi ning seetõttu ei ole teada ka 

kaitsealuste liikide esinemist. Edasiste hooldustööde tegemise puhul on väga oluline silmas pidada 

info puudumist, mistõttu tuleb hooldustööde korraldus (tehnoloogia, toimumisajad jms) 

konsulteerida vastavate spetsialistidega. 

Täiendavad geodeetilised või ehitusgeoloogilised uurigud, puistu inventeerimine üksikpuude tasandil 

jm spetsiifilised uuringud on vajalikud vaid siis, kui pargis soovitakse taastada või ehitada teid jt 

rajatisi, teostada uusistutusi, teha ulatuslikke kujundusraieid (pargi ruumiliseks kujundamiseks) – sel 

juhul on vajalik koostada vastavasisuline projekt, mille koostamisele eelnevalt otsustatakse vajalike 

lisauuringute vajadus, sisu ja maht. 

 

1.5.2 Varasemad projektid 

Erinevatel ajaloolistel perioodidel on Kurna mõisale koostatud mitmeid maamõõduplaane (1697, 

1873), kuid nendelt saadav info pargi ülesehituse kohta on väga puudulik (skeem 4). Analüüsimisel 

kasutati ka Maa-ametist kättesaadavat nn Verstakaarti (skeem 5). Ühtegi spetsiaalset ajaloolist 

pargiplaani ei ole Kurna mõisa pargi kohta leitud.  
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Pargile on koostatud mõisa inventariseerimise pass22. Pargiarheoloogilisi uurimisi ei ole tehtud. 

Teadaolevalt ei ole pargi kohta koostatud ka ümberehitusprojekte esimese Eesti Vabariigi perioodil 

ega nõukogude perioodil. 

Üksiku Rüütli kõrtsi rekonstrueerimisel on A. Levald koostanud visiooni Kurna pargile võimaliku uue 

väljanägemise andmiseks. Täpset loomise aastat ei ole teada, kuid arvatavalt jääb see 2005. aasta 

lähedusse23. 

  

                                                           
22

 Ranniku, V., ENSV mõisate esialgne ülevaade, Kd2 A224, Kurna mõis, Mõisate ülevaated (1976-1978), MK digitaalarhiiv, 

Kättesaadav: (21/12/2011) http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=106 
23

 Joonis saadud Rae vallast, kuid sellel puudub täpsem info joonestamisaja kohta 
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2 VÄÄRTUSED JA KAITSE-EESMÄRGID 

2.1 Pargiruum 
2.1.1 Kujundusstiil 

Pargiruumi iseloomustavad kujundusstiil ja kompositsioon, sh avatud-suletud alade vahekord, 
vaated pargi sees ja ümbritsevast maastikust pargile ning pargist ümbritsevale alale, teedevõrgustik 
ja veekogude paiknemine. Kujundusstiilile ja tervikkompositsioonile on suurimaks ohuks ajalooliselt 
kujunenud planeeringu hävimine pargi väärtuste vastu huvi puudumise ning hoolimatusest ja/või 
teadmatusest valede hooldusvõtete kasutamise tõttu. Stiili ja tervikut ohustab ka ebasobivasse 
kohta ehitamine, omavoliline pargipuude raie ja valesse kohta istutamine. Kujundustöid tohib teha 
ainult tervikut arvestavate kooskõlastatud projektide alusel. 
 
Omanikule. Kui parki soovitakse rekonstrueerida või sellele lisada uuenenud kasutusfunktsioonist 
tulenevaid hooneid ja rajatisi, on vaja koostada projekt, mis vastab kaitseala eripärale ning aitab 
säilitada vana puistu eluiga ning pargi ajaloolist kujundusstiili. Kindlasti tuleb vältida pargiruumi 
täisehitamist ning teedejoonise ümberkujundamist. Projekti koostamisks ja konsultatsiooniks võib 
pöörduda Artes Terrae OÜ spetsialistide poole. 
 
Kurna mõisa park on säilinud vabakujulisena, kuid arvestades tiikide korrapärast paiknemist ja 
rajamise aega on park arvatavasti algselt olnud ajastukohaselt regulaarne. Teadaoleva info alusel 
võib öelda, et vähemalt 1647. aastal oli pargis olemas tiikidesüsteem (kaardil kajastub küll alles 1873. 
aastal) ning pargi olemasolu tõendab ka mõisa 1697. aasta plaanil olev piiratud ala. Regulaarsete 
elementidena võib käsitleda tiike, mis on algselt olnud nelinurksed ning tiigi tammidel olevat 
puudega ääristatud teedevõrgustikku. Täpsemat ülevaadet pargi vanematest puudest ei ole, 
mistõttu ei saa säilinud istutuste järgi teha täpsemaid oletusi pargiistruktuuri kohta. Park on 
hooldamatuse tõttu metsistunud ning regulaarsust toetavaid puudegruppe (va alleefragmendid) 
välitöödel leida ei õnnestunud.  
 
Parki on istutustega täiendatud arvatavasti mitmel perioodil. Seda kinnitab esiväljaku 
mitmevanuseline puistu (nüüdseks viimaseks jäänud kuivanud nulg esiväljakul, vanad pärnad) ja 
üksikult asuvad nooremad tammed tiikidetagusel lagedamal alal. 1897. aastast on teada Eestimaa 
Aianduse Seltsi inspektori Friedrich Winkleri aruanne, mille kohaselt ta oli põhjalikumalt seotud 
olnud ka Kurna mõisa pargiga24. 20. sajandi algusaegadel on park ja iluaed olnud tunduvalt 
liigirikkam ning naabruse viljapuuaiad olevat sealt eneselegi täiendust saanud25.  
 
Kurna mõisa pragune peahoone on ehitatud 19. sajandi teisel poolel, mil mõis kuulus von 
Knorringutele. Ühe ideena ei olnud aga mõisa algne peahoone mitte praegusel asukohal, vaid asus 
pargi sees teiselpool tiike. Hoonete asukohad ja suuremate teede joonis on alates 1873. aasta 
plaanist püsinud peaaegu muutumatuna. Plaanidel olevate teede sihid on allee ulatuses ning 
Mõisaküla poole suunduvates osades olemas ja osaliselt kasutuses tänaseni. 1960-ndatel ehitati 
Tallinna ringtee ning see viis liikluse vanalt alleesuunalt välja. Pargisisene teedevõrgustik, mida võib 
aimata Verstakaardil, on tänaseks päevaks maastikust peaaegu kadunud ja seda võib kohapeal ära 
tunda vaid vanemate puude paiknemise ja sillakohtade alusel. 
 
Mõisa sissesõiduallee on kulgenud mööda alleed, kuid see ei juhtinud tulijat otse harjumuspäraselt 
peahoone keskteljele, vaid peahoonest mööda. Peahoone esine auring on arvatavasti olnud ovaalne 
ning peale- ja mahasõit on toimunud küljelt. Seda arvamust toetab ka vanemate puude asend. 
Esiväljakut piirab kahest küljest peahoone oma tiibehitisega, teistel külgedel asuvad kõrvalhoonete 

                                                           
24

 Hein, A., 2003, Eesti mõisaarhitektuur historitsismist juugendini, Kirjastus Hattorpe, Tallinn 
25

 Remmel, M.-A., 2011, Päritud paigad. Kohajutte ja legende Rae vallast, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 
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grupid. Praegune juurdesõit praeguse Üksiku Rüütli kõrtsi poolt on arvatavasti tekkinud alles 20. 
sajandi teisel veerandil. Esiväljaku puud on hooldamata ja põõsastik vananenud. 
 

 
Foto 7. Kurna mõisa esiväljak, 2011 

Peahoone varemete taga asub üksikute puudega laugjalt tiikide poole laskuv tagaväljak. Puud on 
võimsad ja suhteliselt heas seisukorras. Pilti rikuvad nii koristamata varemed kui ka mitmed 
prügiladestuskohad ning risustunud tiigikaldad Tagaväljak tundub olevat juba mitmeid aastaid 
niitmata. Puude võraaluste võsastumine ning vaadete kinnikasvamine on suurimaks ohuks pargi 
väärtuse kadumisele. 
 

  
Foto 8. Vaade tagaväljakule peahoone küljelt (nähtav on põlenud peahoone soklinurk), 2011 
Foto 9. Vaade tagaväljakule peahoone keskteljelt; esiplaanil väärtuslikud põlispuud, 2011 

 

  
Foto 10. Võsastunud ja risustunud tiigikallas, 2011 
Foto 11. Prügihunnik peahoone tagaväljakul, 2011 
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2.1.2 Üldkompositsioon 

Pargi tervikkompositsiooni tajumiseks on oluline avatud ja suletud alade vahekorra säilimine. 

Võsastunud alad, millel kasvavad aktsendina üksikud põlispuud ning mis avatud alana toetaksid 

oletatavat ajaloolist struktuuri loetakse avatud alade hulka. Pargi väärtuste paremaks kirjeldamiseks 

ning edaspidise hoolduse paremaks korraldamiseks on park jaotatud nummerdatud piirkondadeks 

ehk hooldusaladeks lähtuvalt piirkondade iseloomust (skeem 7, skeem 12, tabel 4).  

Ajalooliselt (säilinud plaanide ja laiavõraliste põlispuude olemasolu alusel) on Kurna mõisas olnud 

tähtsamateks avatud aladeks peahoone esiväljak (ala 1), tagaväljak (ala 2), majandushoonete ja 

peahoone vaheline ala (ala 8, 10), peahoone tiiva taha jääv rohtaed (ala 3), allee kõrval olev ala (ala 

9) ja tiigid ning nende taga asuv pargiaas (ala 4, 5).  

Parkmetsalaadse kõrghaljastusega suletum pargiosa, kust jookseb läbi kanalitesüsteem, paikneb 

mõisa peahoone ja tiikide taga (ala 6, 7). Ka selles pargiosas on olnud ilmselt väiksemaid avatud 

alasid, kuid tänaseks ei ole enamust neist võimalik üldisest võsast eristada. Mingi struktuuri 

tekitamiseks on vajalik selles osas teha põhjalikum analüüs ning leida lahendus projektiga. 
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Skeem 7. Avatud ja suletud alade ajalooline paiknemine (punane piir tähistab kaitsealuse pargiosa piire, oranžiga 

tähistatud alad on olnud avatud, sinisega tähistatud alad suletud alad). Numbrid tähistavad hooldusalasid. Piiritletud 

alad on määratud ortofoto alusel ning seetõttu on pindalad ligikaudsed.  
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2.1.3 Vaated 

Skeemil 8Skeem 8 on välja toodud maastikus nähtavad vaatesektorid, mille säilimine või võsast 
puhastamine ning avatuna hoidmine on pargi terviklikkuse seisukohast oluline. Kuna ajaloolisi 
pargiplaane ei ole säilinud, siis on vaatekoridoride piiritlemisel lähtutud eelkõige maastikus 
leiduvatest võimalikest kompositsiooniga seotud või seda mõjutavatest objektidest. Seetõttu on ka 
enamus vaateid seotud mõisa peahoone asukohaga ning suunatud vanadelt teesihtidelt pargile. 
Enamus pargisisestest vaadetest on võsastunud ning vajavad pargi väärtuste säilimiseks võsast 
puhastamist. Väljapuhastamisel tuleb arvestada vanade puude säilimisega, samuti noorte 
perspektiivsete puude säilimisega, mille asukoht toetab üldist ruumistruktuuri. Vaatekoridoride 
küljed ei tohi olla noolsirged, vaid peavad jääma loomulikult liigendatuks. 
 
Vaatekoridorid 1, 2 ja 3 on seotud vanade teedesuundadega ning teedelt pargile avanevate 
vaadetega. Vaatesektor 1 on allee võsastumise tõttu kitsenenud. Vaatesektoris 2 segavad 
endisaegset vaadet nii uusehitised kui ka vaatekoridori läbiv Tallinna ringtee. 
 

  
Foto 12. Sissesõit parki mööda endist peateed, vaates endised tall-tõllakuur ja ait, 2011 (vaatekoridor 5) 
Foto 13. Kitsenenud vaade mööda alleed mõisa peahoone suunas, 2011 (vaatekoridor 1) 
 

  
Foto 14. Peahoone paraadtrepilt üle esiväljaku suunatud vaade, 2011 (vaatekoridor 8) 
Foto 15. Peahoone tagaväljakule avanev vaade hoone keskteljelt. Vaate lõpus on võsastunud kallastega tiik, 2011 
(vaatekoridor 8) 
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Foto 16. Peahoone esisele auringile sissesõit ajaloolist teed mööda (ei ole hetkel kasutusel, kuid on looduses märgatav, 
seotud vaatekoridoriga 5), 2011. Foto 17. Peahoone esise auringi teine ajalooline sissesõit (ei ole hetkel kasutusel, kuid 
on looduses märgatav, seotud vaatekoridoriga 8), 2011 

 

Vaatekoridorid nr 4, 5, 6 ja 7 on suurel määral sulgunud ning suvisel ajal ei ole nende vaatesihti 

(peahoonet) näha. Vaatesektor 8 koondab endasse vaated, mis on avanenud peahoonest pargile, 

ümbritsevale maastikule ja kõrvalhoonetele. Kuna peahoone on pargikompositsiooni seisukohast 

väga oluline, siis ei tohi peahoone hävimise tõttu jätta hooldamata vaateid, mis on sellega seotud. 

 

  
Foto 18. Vaade viinaköögi juurest üle kõrvalhoone varemete rekonstrueeritud Üksiku Rüütli kõrtsile, 2011 
Foto 19. Vaade peahoone tiibhoonele endisaegse rohtaia kaugeimast nurgast, 2011 (vaatekoridor 4) 
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Skeem 8. Pargi sisesed, pargist maastikku ning maastikust parki avanevad vaated (oranžiga tähistatud vaated lähtuvad 
peahoonest, punasega peahoonega seotud pargisisesed vaated, lillaga vaated maastikust) 



 
 

24 
50HK11. Kurna mõisa pargi hoolduskava 

 

2.1.4 Teedevõrk 

Ajaloolist teedevõrku (skeem 5) on aja looksul mõningal määral muudetud. Suuremaks muutuseks 

oli Tallinna ringtee ehitamine, mille tõttu kadus liiklus pargisiseselt alleelt. Samas on Maanteeametil 

plaanis Tallinna ringtee uuendamine, mis näeb ette mitmetasandilise ristmiku loomist Kurna-Tuhala 

maantee ja Tallinna ringtee ristmikule ning sellele teele muutub allee kogujateeks26. Karjakastellist 

mööduv tee on samuti vana tee, mis viis mõisast Mõisakülla ning on oma asukohas kenasti säilinud. 

Teeäärte võsast puhastamist nii liiklusohutuse tagamiseks kui ka vaadete avamiseks vajavad kõik 

pargis olemasolevad teed. 

Mõisa peahoone esine auring on osaliselt säilinud. Nii vana sissesõit kui väljasõit on tänasel päeval 

kasutuselt väljas (Foto 16, Foto 17). Tiibhoone ja peahoone vahelises nurgas on säilinud arvatavasti 

algne munakivisillutis. Ülejäänud osa teest on kruusa-killustikukattega ning rahuldavas seisundis. 

Teede taastamist hoolduskava ette ei näe ning selleks on vaja koostada eraldiseisev projekt. 

Pargi sisene teedevõrgustik, mida võib aimata Verstakaardilt, on aga tänaseks päevaks peaaegu 

kadunud. Aimatav on teedevõrgustik tiikidevahelistel tammidel ning osalt pargi sees, kus sellest saab 

aimu jälgides vanade puude asendit. Teedestruktuur on pargi kompositsiooni säilimise suhtes väga 

oluline ning enne igasuguseid hooldus- ja taastamistöid tuleb teha kindlaks, et maastikust ei kaoks 

veel säilinud märgid.  

Pargistruktuuri esiletoomiseks ja eelkõige külastatavuse huvides on vajalik esmalt võsalõikusega ning 

seejärel niitmisega markeerida Verstakaardil nähaolevad pargisisesed jalutusteede võimalikud 

koridorid. Teekoridoride hooldusel tuleb lähtuda kasutusmugavusest ning ohutusest - park on 

avaliku kasutusega ala. 

 

2.1.5 Veekogud 

Kurna mõisa pargi „nälja“tiigid on pargi lahutamatuks osaks. Tiikide servad on võsastunud, veepind 

ja kaldaääred risustunud. Sillad, mis ühendasid omavahel tiike eraldavaid tamme, on hävinud. Tiikide 

vahelised truubid/ülevoolud on kinni kasvamas.  

Pargi kirdepoolne piir kulgeb Kurna-Mõisküla peakraavi ligidalt. Pargiga on seotud veel kagu poolt 

parki sisenev kraav, mis arvatavasti varustab pargitiike veega. Maa-ameti kaardil on märgitud 5 tiiki, 

kuid looduses on näha 7 tiiki olenevalt veega täituvusest. Väiksemad ja madalamad tiigid on peaaegu 

kinni kasvanud ja jäävad kuivaperioodil tühjaks.  

Tiikides on 1(2) saart, mis on samuti maakividega tugevdatud kaldaga ja võsastunud. Tiikidel paistab 

olevat maakividest laotud kaldakindlustus.  

Pargikompositsiooni seisukohalt on tiikide säilimine väga oluline. Pargi parema eksponeerimise 

seisukohast ning oluliste vaadete parendamise huvides tuleb teostada tiikide võsast puhastamine 

ning vettekukkunud tüvede eemaldamine. Tiikide, truupide, kanalite ja sildade restaureerimiseks või 

rekonstrueerimiseks tuleb teostada vajalikud uuringud ning neist lähtuvalt koostada projekt. 

                                                           
26

 Jõe, T., Kurna eritasandilise ristmiku tehnilise projekti koostamine, Teede Tehnokeskus AS, 2010, Kättesaadav: 
(21/12/2011) http://www.teed.ee/et/projektid/249-kurna-eritasandilise-ristmiku-tehnilise-projekti-koostamine 
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Foto 20. Üks väiksematest tiikidest pargis, mis asub rohtaia kõrval pargi tagumises nurgas, kuid puudub Maa-ameti 
kaardilt, 2011 
Foto 21. Tiikidevaheline tamm sillakohaga. Tamm on maakividega vooderdatud, puiestee on võsastunud, 2011 

 

  
Foto 22. Maakividega tugevdatud kaldaga saar viinaköögi taga asuvas tiigis, 2011 
Foto 23. Vaade üle tiigi viinaköögile, 2011 

 

2.1.6 Pargi väärtuste kaitse 

Pargiruumi pikaajaline kaitse-eesmärk 

 ajalooliselt kujunenud planeeringu/pargiruumi säilimine selle praeguses hoomatavas 

ruumilises mahus 

 info edastamine Kurna pargi kui ajaloolise ja kaitsealuse pargi väärtuslikkuse kohta 

kohalikele elanikele, elanike kaasamine pargi väärtuste säilitamiseks   

Kava perioodi kaitse-eesmärk 

 pargiruumi terviklikkuse säilimine, sh avatud pargiaasade ja -väljakute ning parkmetsaga 

suletud alade vahekorra säilimine, vaadete säilimine pargis sees ning pargist ümbritsevale 

maastikule ja vastupidi; 

 olemasoleva teedevõrgu säilimine ja endise pargiteestiku sisseniitmine/väljapuhastamine 

tihedama puistuga pargiosas ja tiikide ümbruses; 

 tiikidesüsteemi ja kraavide säilimine ja vaadeldavuse tagamine 

 puistu hooldamine, pargi seisukohalt oluliste vanade puude kaitse ja erihoolduse tagamine 

Ohutegurid 

 huvi puudumine pargi väärtuste vastu, soov muuta ala kasutusotstarvet; 
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 omavoliline raie ja/või istutamine; 

 ebasobivasse kohta ehitamine; 

 hooldamatuse või valede hooldusvõtete kasutamise tõttu pargi väärtuste hävimine; 

 vaadete ja teede kinnikasvamine; 

 tiikide süsteemi ja (piirde)kraavide kinnikasvamine; 

 pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste puude hävimine hooldamatuse tagajärjel. 

Meetmed 

 teabepäevadel jm viisil pargiomanikule ja omavalitsusele pargi väärtuste selgitamine ja 

õigusaktide ning õigete hooldusvõtete tutvustamine; 

 planeeringutes ja projektides pargi väärtustega arvestamine  

 pargi seisukohast oluliste ning kava koostamise ajal avatud alade ja vaadete pidev hooldus; 

 tuulemurru ja lamapuidu koristamine, jalal kuivanud puude raie; 

 võsa raie avatud alade taastamiseks, regulaarne niitmine; 

 jalutusteede koridoride avatuna hoidmiseks nende äärte võsast puhastamine ja regulaarne 

niitmine 1-2 korda vegetatsiooniperioodil (mai-september); 

 tiikide puhastamine võsast ja murdunud puudest; puittaimede loodusliku uuenduse 

eemaldamine vähemalt liikumisteede äärest, saartelt ja tammidelt; 

 (piirde)kraavide kaldal loodusliku uuenduse eemaldamine; niitmine 1-2 korda suve jooksul; 

 pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste vanade puude hooldamine koostatud 

dendroloogilise inventeerimise alusel (hetkel koostamata). 

 

2.2 Elustik 
2.2.1 Puistu 

Pargi puistust täieliku ülevaate saamiseks on vajalik koostada dendroloogiline hinnang. Hoolduskava 

eesmärkide saavutamiseks piisab üldisest hinnangust, mille käigus määratakse erinevat hooldust 

vajavad erinevate parameetritega (koosseis, parameetrid jne) puistuosad ning väärtuslikud vanad 

üksikpuud. Välitööde tegemisel oli suuresti takistavaks puistu liigne tihedus, mis on tingitud 

hooldamatusest. Põhipuuliigid on harilik saar, sanglepp, arukask ja harilik kuusk. Vähem leidub 

harilikku tamme, harilikku jalakat, harilikku vahtrat, harilikku haaba. Massiliselt kasvab teatud 

pargialadel sarapuid, mille vastamist vääriselupaiga tunnustele (klassifikaatorile) tuleb kontrollida. 

  
Foto 24. Tihedalt sarapuid täis olev üksikute põlispuudega pargiala, 2011 
Foto 25. Madal ja niiske pargiala, kus põlispuid on võsa tõttu raske märgata, esiplaanil Maa-ameti kaardile märkimata 
tiik, 2011 
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Pargipuistu tervikuna on aastaid hooldamata ning sellest tingitult on vanemate puude seisukord 

üldiselt halb. Paremini on säilinud peahoone ja tiikide ümbrusesse jääv pargiosa. Ülejäänud 

pargipuistus leidub hulgaliselt murdunud puid ja tugevalt võsastunud alasid. Pargi idaosas on 

pargipuistu kohati asendunud täielikult kiirekasvuliste lehtpuude uuendusega. Madalamatel aladel 

on probleemid tingitud ka liigniiskusest, sest vanad kraavid on aastaid puhastamata olnud.  

 

Kuna säilinud suuremõõtmelisi õõnsustega vanu puid on vähe, siis selles tulenevalt kakkude 

võimalike pesapuude ja nahkhiirtele sobivate oluliste varjepuude ehk nn elustikupuude arv ei ole 

suur. Raietööde eelselt tuleb pesapuud leida.  

Pargipuistu üldine seisund, kuna park on muutumas looduslikuks lehtpuumetsaks on hea. Autentse 

pargipuistu säilivust võib hinnata halvaks, sest endisaegne istutusskeem on vaid fragmentaarselt 

loetav (hinnanguliselt alla 20%).  

 

2.2.2 Puudegrupid 

Välitööde käigus tehtud ülevaatuse põhjal võib Kurna mõisa pargis eristada mitmeid puudegruppe, 

mis eristuvad üldisest puistust selgepiirilisemalt. 

Sissesõiduallee – jääb käesoleval ajal kaitsealuse pargi piiridest osaliselt välja, kuid peaks tervenisti 

kaitse alla kuuluma. Tegemist on segaliigilise alleega, kus valdavaks on harilik saar. Peahoonepoolses 

otsas leidub ka harilikku vahtrat ja tamme. Puud on istutatud väljapoole teed piiravat madalat 

maakivimüüri. Puude võraalused on tugevalt võsastunud ning isekasvanud noored puud on juba 

kahjustanud alleepuude võrasid. Mitmetel puudel on tormikahjustusi (murdunud latvad, suured 

harud). Olukorra parandamiseks peab kindlasti puhastama võraalused võsast ning hooldama 

alleepuude võrasid. Pikaaegse hooldamatuse tõttu on hooldustöid mõtekas teha etapiliselt, et 

mittetekitada tuulemurru ohtu. Võsa tuleb lõigata madalalt, kuid tekkinud kändude eemaldamisel 

tuleb jälgida, et ei kahjustataks müüri ja säilitatavate puude juurestikku. Allee üldseisukord on 

rahuldav.  

Esiväljaku puud – erinevat liiki puud, milledest mõned on väga väärikad (pärnad, suurema Ü=365cm). 

Väljakul kasvab arvatavasti Nõukogude perioodil istutatud papleid, hariliku saare leinavorm. Samuti 

kasvab esiväljakul puid, mis on sinna juhuse tahtel kasvama jäänud. Esiväljakut piirab ühest küljest 

sirelihekk, mille istutusaeg on teadmata. Väljakul on püsti veel vanadel fotodel olevast nulgude 

grupist viimane, kuid seegi on kuivanud ning tuleb eemaldada (puud on istutatud arvatavasti 19. 

sajandi lõpus või 20. sajandi alguses). Esiväljakult viib alleele kaarjas puuderida. 

Tagaväljaku puud – enamuse moodustavad piisava kasvuruumi tõttu heas seisukorras suured 

harilikud tammed, harilikud saared, harilikud pärnad), mis on pargi kompositsiooni seisukohalt väga 

olulised. Puudealused on viimased aastad olnud niitmata, mistõttu hakkavad võsastuma. Väljak 

vajab pidevat hooldust heakorra säilitamiseks. Negatiivse asjaoluna peab märkima suuri 

prügihunnikuid olemasolu (peahoone põlemise jäätmed ja maasse kaevatud olmeprügi ladestused). 

Tagaväljakul on säilinud mõned põõsagrupid, mille võiks hooldusel säilitada (ebajasmiinid, kontpuud, 

jt). 
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Foto 26. Esiväljakul olevad pargipuud, paremas ääres viimane nulgudest, 2011 
Foto 27. Pargihiiud võsastuval tagaväljakul, 2011 

 

Suuremaid ja vanemaid kuuski (suurim leitud Ku Ü=380cm), tammesid, saari ja sangleppasid, mille 

võrades on kuivanud ja/või murdunud oksi ning võrasse on kasvanud noori puid ning mis vajaksid 

võrahooldust ja puule vaate avamist, leidub pargis veelgi, kuid neid eraldi ei käsitleta, sest ilma 

puude täpse arvu, asukohamäärangu ja dendrohinnanguta ei ole võimalik (võra)hooldustööde 

mahtu täpselt määrata. Hooldustööde eelselt tuleb puud koostöös arboristiga üle vaadata ja 

määrata täpne primaarse võrahoolduse maht. 

Andmete puudumine väärtuslike pargipuude (sh elustikupuude) kohta on ohuks nende säilitamisele, 

sest ei ole võimalik õigeaegselt planeerida hooldustöid; samuti võidakse mitte osata hinnata vanu 

puid, mistõttu need raiutakse kui väheväärtuslikud puud. Samas ei ole mõtet praeguses pargi 

seisukorras, kus paiguti on puistu praktiliselt läbimatu, teostada dendrohinnangut, vaid eelnevalt 

tuleb likvideerida jalal kuivanud puud, vanade puude alune võsa, lamapuit, tormimurd jms. 

Arvestades seda, et park on aastaid hooldamata, tuleb primaarne võrahooldus teha nagunii kõigil 

säilitatavatel puudel, muud mahud, sh kujundusraie, võra kujundamine jms on võimalik määratleda 

peale esmaste hooldustööde lõpetamist, kui saab täpsemalt määratleda säilitamiseks perspektiivsed 

puud. Üksikpuude tasandil dendrohinnang on siiski otseselt vajalik vaid vaid siis, kui plaanitakse 

konkreetsemaid pargi rekonstrueerimistöid, mis vajavad eraldi projekti koostamist.  

Hajusalt kasvanud üksikpuid või puugruppe ohustab võraaluste võsastumine või isekülvsete puude 

võrasse kasvamine ning valgustingimuste halvenemise tõttu puude laasumine (paljud on juba 

laasunud). Puude head seisundit ja ohutust külastajatele aitab eelkõige tagada nende võra ja 

võraaluse hooldus. Elustiku seisukohalt on olulised ka suurte õõnsustega puud, vanade pargipuude 

tüükad ning jämedad lamatüved, mis tuleb ohutuse tagamiseks eemaldada teekoridoride servadest 

ja raiatiste lähedalt vähemalt 25 m ulatuses (kui ohtlikud puud on kõrgemad, siis kaugemalt), 

pargiaasade servadest jm enamkäidavamatest kohtadest, kuid ei tohi eemaldada pargi äärealadelt 

ning aladelt, kus need ei ohusta pargis liikujaid. Samas tuleb iga kuivanud haru, suure oksatüükaga 

või jalal kuivanud või kuivava puu säilitamisel vaadelda iga juhtu eraldi ka selles võtmes, kui suuri 

kahjustusi võib kuivanud okste, harude või tüvede murdumine tekitada naaberpuudele ning 

alustaimestikule. Oluline on ka selliste säilitatavate puude vaadeldavus – koledaid kuivanud 

pooltüvesid jms ei tohiks peamistesse vaadetesse jääda. 
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2.2.3 Puistu kaitse  

Puistu, puudegruppide ja üksikpuude pikaajaline kaitse-eesmärk 

 dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult 

väärtusliku puistu säilimine. 

Kava perioodi kaitse-eesmärk 

 puistu väärtusega arvestatakse pargi hooldamisel ja arendustegevuses; 

 märkimisväärsed üksikpuud (sh elustikupuud) on välja selgitatud ja nende kaitse tagatud; 

 puud on heas seisundis (elujõulised ja hooldatud, heades valgustingimustes); 

 säilitatud on perspektiivne pargiruumi sobiv sobivate liikide (nn kõvad lehtpuud, sanglepp, 

harilik kuusk) järelkasv 

 hooldatud põõsarinne (piiratud ning hooldatud võradega hetkeseisus metsistunud 

põõsagrupid pargiväljakute ja teekoridoride ääres) 

 puud on külastajatele ohutud. 

Ohutegurid 

 Kurna eritasandilise ristmiku tehnilises projektis on sissesõiduallee määratud kogujateeks, 

kuid selle ehitamine seab ohtu allee säilimise (muutub nii niiskusreziim kui ka vibratsioon 

ning ehitusaegselt on suur oht vigastada põlispuude juuri ning tüvesid);  

 andmete puudumine puistu seisundi kohta; 

 andmete puudumine märkimisväärsete üksikpuude (sh elustikupuude) kohta; 

 puudealuse võsastumine; 

 okste murdumine ja võrade kahjustumine; 

 juurte kahjustamine; 

 teadmatusest tingitult liikide, elupaikade ja kasvukohtade hävitamine, sh avatud alade 

võsastumine, 

 põliste puude murdumine ja alalt koristamine, õõnsustega puude eemaldamine, 

talvituspaikade hävimine. 

Meetmed 

 Kurna eritasandilise ristmiku tehnilises projektis näha ette alleed mööda kulgeva kogujatee 
parandamine pindamisega. Tee parandamisel ei tohi teed laiendada ega kaevata teed 
ääristavaid kraave lähemale kui alleepuude võrade välispiir. Parki sisse ei tohi uusi kraave 
kaevata. Teepõhja ei tohi tõsta nii, et kahjustatakse puude juuri; 

 puistu seisundi uuring (dendrohinnang); 

 märkimisväärsete üksikpuude (sh elustikupuude) uuring; 

 puudealuse puhastamine võsast ja/või niitmine; 

 teadaolevate väärtuslike põlispuude gruppide võrade hooldus ja märkimisväärsete üksikute 
põlispuude võrade hooldus; 

 kaevetööde (trasside paigaldamine) kooskõlastamine ja teostamine ainult projektide alusel 
(kaevetööd ei kajastu tegevuskavas). 
 

Nõuded tööde teostajatele / tööde teostamiseks 
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 raieid ja puistu hooldustöid võib teostada ainult varasema sarnase kogemusega arborist 
(tõendab kutsetunnistus); 

 puistu hooldusmahu määramisele ja täpsete hooldusmeetmete välja töötamisele tuleb 
kaasata arborist; 

 niitmist jt rutiinseid taimedega seotud hooldustöid võib läbi viia ainult kvalifitseeritud 
(aednik, haljastaja) ja vastava eelneva töökogemusega tööjõud; 

 niitmiseks mitte kasutada üle 1 t raskuseid masinaid, lehtede ja okste koristamisel (väljaveol) 
mitte üle 2 t raskusi masinaid; 

 murdunud puude, lamapuidu jms väljavedu teostada vaid siis, kui maapind on külmunud 
ning mitte kasutada üle 4 t raskusi masinaid.  

 

2.2.4 Muu elustik 

Keskkonnaregistris puuduvad andmed kaitsealuste liikide esinemise kohta Kurna mõisa pargis. Kurna 
pargis pole teadaolevalt uuritud ei käsitiivalisi, linde, samblaid, samblikke ega rohttaimi. Arvestades, 
et pargis on nahkhiirtele soodsad tingimused toitumiseks (veekogud) võib oletada, et alal võib 
leiduda nahkhiiri. Pargi territooriumil ega ka selle piiride läheduses ei ole eraldisesisvaid keldreid. 
Peahoonel ja viinaköögil on kõrged soklikorrused, mida praegu ei kasutata, kuid neil ei ole väärtust 
nahkhiirte talvituspaigana.  
 
Lähtudes jämeda lamapuidu ning veesilmade ja ujulehtedega taimedega olemasolust, võib eeldada, 
et pargis esineb kaitsealuseid putukaliike (kiilid, ujurid).  
 
Liikide inventuurid on soovituslikud ja võimalusel tuleb need enne raiete määramist läbi viia, et 
kaitsealuseid liike teadmatusest mitte kahjustada. Raiete teostamise eelselt on soovitav mahukate 
uuringute asemel raiesse minevad puud, mis võiksid olla potentsiaalsed elustikupuud, üle vaadada 
vastava sptisialisti poolt. Kaitsealuste liikide juhuleidude kandmine Keskkonnaregistrisse toimub 
jooksvalt kogu kaitsekorraldusperioodi vältel. 
 
Pargi territooriumil ja selle lähiümbruses on laialt levinud Sosnovski karuputk (Skeem 9 9), mida 
tõrjutakse Keskkonnaameti ning Rae valla poolt. Tõrjumiseks kasutatakse mürgitamist, mis antud 
keskkonnas ei ole kindlasti soovitatav (tiigid, madal niiske maa, kraavid varustavad Ülemiste järve 
veega, tõrjealal asub kaks tarbepuurkaevu). Kui pargi ilme tagamiseks niidetakse parki pidevalt, ei 
ole karuputke tõrjeks täiendavaid meetmeid (mürgitamist) vaja, eriti arvestades seda, et karuputk on 
levinud ka tiikidevahelisel alal.  
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Skeem 9. Sosnovski karuputke leviala Kurna mõisa pargis ja lähialadel Maa-ameti põhikaardi alusel. Rohelise kontuuriga 
tähistatud kaitsealuse ala piirjooned, lilla polügoniga karuputke levialad. PRK tähisega objektid on maa-alal asuvate 
puurkaevude tähised. 

 

2.2.5 Muu elustiku kaitse 

Muu elustiku pikaajaline kaitse-eesmärk 

 elurikkuse säilitamine sobivate hooldusvõtete rakendamisega; 

 invasiivne võõrliik – Sosnovski karuputk on tõrjutud. 
 

Kava perioodi kaitse-eesmärk 

 käsitiivaliste ja lindude uuring on tehtud ning andmed kantud registrisse; 

 käsitiivaliste ja kakkude varjevõimalused on välja selgitatud ja tagatud; 

 Sosnovski karuputke levialad on niidetud. 
 

Ohutegurid 
 

 teadmatusest tingitult liikide, elupaikade ja kasvukohtade hävitamine, sh avatud alade 
võsastumine, põliste puude murdumine ja alalt koristamine, õõnsustega puude 
eemaldamine, talvituspaikade hävimine; 

 karuputke massiline levik ning selle tõrje mürgitamisega. 
Meetmed 
 

 hoolduskava kooskõlastamine kaitseala valitsejaga; 

 kaitsealuste liikide kohene kandmine Keskkonnaregistrisse nende juhuleidude korral; 

 käsitiivaliste ja võimalusel lindude inventuur; 



 
 

32 
50HK11. Kurna mõisa pargi hoolduskava 

 

 puistu inventuur, et kindlaks teha käsitiivaliste suvised varjepaigad ning kakuliste võimalikud 
pesapuud; 

 alade korrapärane niitmine. 
 
 

2.3 Hooned ja rajatised 
2.3.1 Hooned 

Kurna mõisaansamblis ei ole peahoone ning kõrvalhoonete rühmad omavahel kompositsiooniliselt 
tugevalt seotud. Kõrvalhooneid on palju ning nad on jagatud funktsionaalsetesse rühmadesse ning 
paigutatud reeglipäraselt (skeem 5). 
 
Mõisate inventariseerimise käigus koostatud ülevaate kohaselt27 on ansamblis olemas: 
lautadekompleks, ait, viinavabrik, aednikumajade kompleks, rehi-kuivati, valitsejamaja, sepikoda ja 
tall. Kaitsealuse pargi territooriumile jääb peale peahoone vaid arvatav viinaköök, mis on üks 
paremini säilinud hooneid kogu hoonetekompleksis, ning kaks majavaret (talli ja aida varemed?). 
 
Kavas ei ole ette nähtud hoonete taastamise või hoolduse põhjalikumat käsitlemist ning hoonetega 
seotud probleemide (remont, taastamine, trasside ehitus jms) lahendamiseks tuleb vajadusel 
koostada eraldi projekt. Hoonetele lähemal kui neli meetrit kasvavate isetekkelised noored puud ja 
võsa tuleb eemaldada või kärpida katustele ulatuvaid oksi. Kuna okste kärpimine muudab võra, võib 
seda parima tulemuse saavutamiseks teha ainult kutsetunnistusega arborist. 
 

2.3.2 Rajatised ja väikevormid 

Ajaloolistest väikevormidest on teada vaid tiikide vahel asunud sillad (hävinud) ja mälestuskivi. Sillad 
olevat olnud puidust kaarsillad, millel olnud ka käsipuud. Pargist läks I Maailmasõja ajal läbi 
kaitseliin, mille jäänukitena on erinevates kohtades kokku 7 püramiidjat betoonist tankitõket. Pargi 
esiväljakul asub ka arvatavalt nälja-aastate ning tiikide kaevamise tähistamiseks pandud mälestuskivi 
(Foto 28. Nälja-aastatele ning sel ajal kaevatud tiikidele pühendatud mälestuskivi,Foto 29). 
Verstakaardil on pargi keskel tiikidest idapool näha väike ringikujuline lage ala, mille keskel on täpp, 
kuid ei ole võimalik kindlaks teha, mis sellel kohal on asunud. 
 
Tankitõkked ja mälestuskivi säilitada nende praegustel asukohtadel. 
 
Pargis ei ole ka uusi väikevorme, seetõttu väikevormide hooldamise temaatikat antud kava ei käsitle. 
Kavas ei ole ette nähtud väikevormide taastamist, paigaldamist ega uusi rajatisi – nende 
paigaldamiseks tuleb vajadusel koostada eraldi projekt. Jalutusvõimaluste loomiseks võib olla vajalik 
osade sildade taastamine, kuid selleks on vaja koostada pargi üldkontseptsiooni arvestav projekt. 
 

                                                           
27

 Muinsuskaitse digitaalarhiiv, Mõisate ülevaated 1976-1978, Kurna mõis (106), Kättesaadav: (21/12/2011) 
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/Fotokogu/A224/Kurna_mois.pdf  
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Foto 28. Nälja-aastatele ning sel ajal kaevatud tiikidele pühendatud mälestuskivi 
Foto 29. Esiväljakul endist sissesõitu tähistavad kaks tankitõket, 2011 

 

2.3.3 Piirded ja väravad 

Mõisa park on ümbritsetud madala maakividest müüriga, mis on suuremal või vähemal määral 
lagunenud ja puid-põõsaid täis kasvanud. Väravaehitistest andmed puuduvad. Müüri kogupikkus on 
ca 1200m. Kõrgeim on müür endise rohtaia piiridel, kus müüri kõrgus on kohati veel ca 1.1 meetrit. 
Suurimaks ohuks müürile on see, kui ümbruse hooldamisel varisenud kivid ära viiakse ning muuks 
otstarbeks kasutatakse. Lisaks lõhuvad müüri müüris ja sellele liiga lähedal kasvavad puud ja põõsad. 
 

  
Foto 30. Endisaegset rohtaeda piirav müür, 2011 
Foto 31. Alleed ääristav kivimüür, 2011 

 

2.3.4 Hoonete ja rajatiste kaitse 

Hoonete ja rajatiste pikaajaline kaitse-eesmärk 

 väärtustatud ajaloolised hooned – peahoone ja viinaköök on pargiga seotud vaateliselt ja 

tajutavad pargi kui ansambli osana; 

 maakivist piirdemüürid on restaureeritud vastavalt projektile; 

 sillakesed on taastatud vastavalt vajadusele ja pargiruumiga sobivalt ning vastavalt projektile 

rajatud; 

 parki on loodud kasutamiseks sobiv kasutajaliides (pingid jms) vastavalt projektile  

Kava perioodi kaitse-eesmärk 

 maakivist piirdemüür on puhastatud võsast ja säilinud vaadeldaval kujul; 

 hoonete varemed on välja puhastatud looduslikust uuendusest; 
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 pargikülastajale on tagatud jalutusteed läbi pargi põhiosade, sh on taastatud vähemalt üks 

sillake. 

 

Ohutegurid 

 hoonete ja rajatiste edasine lagunemine hooldamatuse tõttu; 

 kivide varisemine müürist ja nende kasutamine muuks otstarbeks; müüri kadumine; 

 müüri mattumine oksarisu ning lehtede alla ja vaadeldavuse kadumine. 

Meetmed 

 müüride puhastamine pinnasest ning laiali vajunud müüriosade tagasiladumine olemasoleva 

varisenud kivimaterjaliga; 

 müüri ümbruse niitmine vähemalt korra vegetatsiooniperioodi jooksul ja puulehtede 

koristamine sügisel; 

 varemete puhastamine looduslikust uuendusest, viinaköögi ja peahoone lagunevate osade 

katmine ajutiste katetega edasise lagunemise vältimiseks (konsulteerida muinsuskaitse või 

restaureerimisala spetsialistiga, vajadusel vastavasisuline projekt); 

 vähemalt ühe sillakese taastamine vastavalt asjakohasele projektile. 

 

2.3.5 Kaitseväärtused, ohutegurid, kaitsetegevused ja oodatavad tulemused 

Kurna mõisa pargi kaitse-väärtused on kokkuvõtlikult esitatud skeemil 10, probleemid jms on lahti 

seletatud tanelis 4. Tabelis 3 on esitatud kokkuvõttena kaitseväärtused, pikaajalised ja 

kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärgid, ohud ning nende leevendamiseks vajalikud meetmed. 
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Skeem 10. Kurna mõisa pargi kaitse-väärtused. Tähistatud on tiigid, avatud alad, müürid (lilla joon), olemasolevad 
hooned ja varemed (sinised kastid), tankitõkked ja mälestuskivi (lillad täpid), väärtuslikud puudegrupid ja alleed 
(rohelised jooned ja areaalid) ning vaatekoridorid (sinised sektorid). Skeemi alus Maa-ameti ortofoto 
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Skeem 11. Kurna mõisa pargi probleemid. Tähistatud puhastamist vajavad varemed (oranž), müürid (lilla joon), 
hooldamist vajavad kinnikasvavad  vaated (oranžid sektorid), hooldust vajavad puudegrupid (rohelised alad), 
kinnikasvavate kallastega tiigid ja prügiladestused (beežid alad). Skeemi alus Maa-ameti ortofoto. 
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Tabel 3. Kaitseväärtused, ohutegurid, kaitsetegevused ja oodatavad tulemused kaitseperioodi lõpuks 

Ptk 
nr 

Kaitse väärtus 
 

Kaitse-eesmärk 
 

Ohustavad tegurid 
 

Vajalikud 
meetmed 
(hooldustegevus) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 
 

2.1 PARGIRUUM 
2.1.1-
2.1.2 

Pargi 
kujundusstiil ja 
tervikstruktuur 

pargiruumi ja selle 
põhiosade 
terviklikkuse 
säilimine 

huvi puudumine 
taastamise/hooldamise 
vastu 

pargi väärtustega 
arvestamine 
planeeringutes ja 
projektides 

pargi terviklikkus on 
säilinud 

 soov muuta pargi 
kasutusotstarvet 

pargi väärtuste 
selgitamine pargi 
omanikele ning 
kasutajatele 

 hooldamatuse tõttu 
pargi kinnikasvamine 

õigete 
hooldusvõtete 
tutvustamine 

 kontrollimatu 
omavoliline ehitamine 
ja raie eraomanike 
poolt 

õigusaktide 
tutvustamine 

2.1.4 Teedevõrk teestruktuuri 
säilimine 

teede kinnikasvamine teeäärte võsast 
puhastamine, 
niitmine 1-2 korda 
aastas 

säilinud ja hooldatud 
teedevõrgustik 

teede kadumine 
maastikust 

vanade teesihtide 
välja puhastamine 
pargis, niitmine 
vähemalt korra 
aastas 

2.1.5 Tiikidesüsteem veepeegli säilimine tiigi risustumine 
(oksad, praht jms) 

okste, lehtede ja 
prahi 
eemaldamine  

säilib esteetiline 
veepeegel 

 veepeeglist sõltuva 
elurikkuse kaitse 

mudastumine ja 
kinnikasvamine 

tiigi süvendamine säilib avatud veeala 
nahkhiirte, veelindude 
jms toitumisalana 

2.1.3 Vaated pargis, 
pargile ja pargist 
maastikku 

vaatesihtide 
taastamine, 
säilitamine ja 
hooldamine 

vaadete 
kinnikasvamine 

vaatesihtide 
puhastamine 
looduslikust 
uuendusest; 
regulaarne 
hooldus (niitmine) 

vaatesihtide 
taasavamine ja 
säilimine 

 vaadete 
kinniehitamine 

koostöö 
maaomanikega; 
väärtuste ja 
hooldusvõtete 
selgitamine; 
õigusaktide 
tutvustamine 

2.1.2 Pargiaasad, 
murud (väljakud 
ja platsid) 

avatud alade 
taastamine ja 
säilimine  

võsastumine 
hooldamatuse tõttu; 
täisistutamine 

looduslikust 
uuendusest 
puhastamine; 
regulaarne 
niitmine 

avatud alad ja liigiline 
mitmekesisus säilib  
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2.2 PUISTU JA MUU PARGIELUSTIK 
Ptk 
nr 

Kaitse väärtus 
 

Kaitse-eesmärk 
 

Ohustavad tegurid 
 

Vajalikud 
meetmed 

(hooldustegevus) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

 

2.2.1 Pargi puistu puude eluea 
pikendamine 

Hooldamatus, vale 
okstelõikus; juurte 
kahjustamine; valede 
hooldusvõtete 
kasutamine 

võra 
professionaalne 
hoolduslõikus; 
ehitustegevus 
kooskõlastatud 
projektide alusel 

puistu stabilne 
hooldus,  puistu 
pargiilmelisus, 
optimaalne tihedus; 
säilib liigiline 
mitmekesisus 
(elustikupuud) 

  pargiskeemi 
säilimine 

võrasse kasvav 
looduslik uuendus 

võrasse kasvavate 
noorte puude 
väljaraie; võsa 
tõrjeks niitmine 
vähemalt kord 
aastas 

puud säilivad 
esteetilistena 
võimalikult kaua 

  ohutus külastajatele kuivanud oksad võras; 
haruliste puude 
murdumine 

võra või tüve 
toestamine 

puistu on 
külastajatele ohutu 

2.2.2 Sissesõiduallee allee kui 
pargielemendi 
terviklikkuse 
säilitamine 

allee võsastumine võradesse 
kasvavate noorte 
puude väljaraie; 
puudealuse 
niitmine 

allee säilib nii 
pargielemenina kui 
liikumisteena pargis 

2.2.2 Esiväljaku 
puudegrupid 

gruppide kui 
pargielemendi 
terviklikkuse 
säilitamine 

võsastumine, 
murdumine, 
võraaluste 
kinnikasvamine 

võradesse 
kasvavate noorte 
puude väljaraie; 
puudealuse 
niitmine, vajadusel 
toestamine 

puudegrupid säilivad 
pargielemenina 

2.2.2 Tagaväljaku 
puudegrupid 

gruppide kui 
pargielemendi 
terviklikkuse 
säilitamine 

võsastumine, 
murdumine, 
võraaluste 
kinnikasvamine 

võradesse 
kasvavate noorte 
puude väljaraie; 
puudealuse 
niitmine, vajadusel 
toestamine 

puudegrupid säilivad 
pargielemenina 

2.2.3 Linnustik liigirikkuse 
säilitamine 

toitumis- ja 
pesitsusalade hävimine 
ebasobiva hoolduse 
käigus 

liigirikkuse uuring 
(vajadusel), 
pesistuspaikade 
säilitamine, 
hooldustööde 
õigeaegne 
teostamine 

lindude liigirikkus on 
säilinud; 
kaitsealused liigid on 
kindlaks tehtud, 
registrisse kantud 
ning nendega 
arvestatakse pargi 
hooldamisel 

2.2.3 Käsitiivalised elupaikade ja 
toitumisalade 
säilitamine 

õõnsate puude 
eemaldamine, pargi 
avatud alade 
võsastumine, veepeegli 
kadumine 

liikide määramine, 
vajadusel uuring, 
õõnsate puude 
säilitamine, 
veepeegli 
puhastamine, võsa 
raie 

käsitiivaliste 
liigirikkus on 
säilinud; 
kaitsealused liigid on 
kindlaks tehtud, 
registrisse kantud 
ning nendega 
arvestatakse pargi 
hooldamisel 

2.2.3 Muu elustik liigirikkuse säilimine teadmatusest tingitud 
liikide elupaikade 
hävitamine, liigirikkuse 
vähenemine 

liigirikkuse uuring kaitsealused liigid on 
määratud  ja 
registrisse kantud, 
nendega 
arvestatakse pargi 
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hooldamisel 

 

 

 

2.3 HOONED JA RAJATISED 
Ptk 
nr 

Kaitse väärtus 
 

Kaitse-eesmärk 
 

Ohustavad tegurid 
 

Vajalikud 
meetmed 

(hooldustegevus) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

 

2.3.1-
2.3.2 

Peahoone ja 
kõrvalhoonete 
varemed pargis 

väärtustatud 
ajaloolised hooned 
ja rajatised sobivad 
pargiruumiga ja 
kaitseeesmärkidega; 
pargi vaatelisuse 
säilimine  

võsastumine 
hooldamatuse tõttu; 
müüride lagunemine 
ilmastiku ja taimestiku 
koosmõjul 

varemete ja 
nende ümbruse 
võsast 
puhastamine ja 
niitmine vähemalt 
kord aastas 
(konserveerimine 
vajab projekti) 

pargi vaatelisus säilib 
ja varemed on pargi 
külastajatele ohutud 

2.3.3 Piirdemüürid maakivist 
piirdemüür on 
restaureeritud 
vastavalt projektile 
ja säilinud algsel 
kujul 

hooldamatusest tekkiv 
ohtlikkus kasutajale, 
võsastumine 
hooldamatuse tõttu; 
müüride lagunemine 
ilmastiku ja taimestiku 
koosmõjul 

müüri 
puhastamine 
okstest ja 
lehtedest; 
ümbruse 
korrapärane 
niitmine; kivide 
kokkukogumine ja 
müürile tõstmine 

maakivist piirdemüür 
on säilinud 
vaadeldaval kujul 
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3 KAVANDATAVAD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED 

3.1 Hooldustöödest üldiselt 
Tegevuskavaga kavandatakse nii hooldustööd kui ka pargi arendamiseks ja kaitse korraldamiseks 

vajalikud tegevused. Park on peaaegu kogu ulatuses võsastunud, mistõttu esmane ja kõige kiiremat 

efekti andev hooldustöö on võsa eemaldamine varasematelt avatud aladelt ja seejärel 

parkmetsaaladel olevatelt teedelt ning kraavidelt, millele peab järgnema võsast puhastatud alade 

regulaarne ja asjakohane hooldus. Teiseks regulaarseks hooldustööks on avatud alade niitmine 

avatuse säilitamiseks ja vaadete hoidmiseks ning karuputkest haaratud piirkondades ka Sosnovski 

karuputke tõrjeks.  

Täpsemad hooldustööde mahud ja nende tähtsus (eelisjärjestus) on koondatud tegevuskava 

tabelisse (tabel 5). Pargiosad, kus tuleb vastav hooldus läbi viia on märgitud kaardile numbriga 

(skeem 12); sama numbriga alad leiab ka hoolduspiirkonnad (tabel 4). 

Järgnevalt on esitatud kõigi vajaminevate hooldustööde kirjeldused. Iga alapeatüki juurde on 

kaldkirjas lisatud märkused, mis aitavad pargi omanikul-hooldajal aru saada iga töö olemusest.  

Kui hooldustöödel selgub, et hooldusalal esineb kaitsealuseid liike, siis tuleb sellest teada anda 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitsebioloogile, kes aitab otsustada, millistel 

tingimustel on hooldustööde jätkamine võimalik. 
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Tabel 4. Hoolduspiirkondade tüübid. Kavas käsitletavad hooldusalad on jaotatud nende olemuse järgi erinevateks 
hoolduspiirkondadeks. Kuna hooldusalade määramiseks on kasutatud ortofotot( skeem 12), siis on nende pindalad 
ligikaudsed ning märgitud tabelis ligikaudu 100m

2 
täpsusega 

Ala 
nr. 

Ala tüüp Pindala 
(ha) 

Märkused 

1 Avatud ala (esiväljak 
koos puudegruppidega) 

0,66 Regulaarne niitmine, põlispuude võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

2 Võsastuv ala (tagaväljak 
koos puudegruppidega) 

0,70 Võsast puhastamine, millele järgneb regulaarne niitmine, 
põlispuude võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

3 Avatud ala (endine 
rohtaed) 

1,23 Endine pargiosa, kompositsiooniliselt tähtis ala. Vajab prügist ja 
võsast puhastamist, millele järgneb regulaarne niitmine. 
Kiviaedade taastamine. 

4 Suletud ala (tiikide 
võsastuvad kaldad (va 
tiikide pindala 1,13ha)) 

1,42 – 
1,13 

Võsast puhastada tiigikaldad ja puiesteed, põlispuude 
võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

5 Võsastunud ala (endine 
avatud üksikute puudega 
pargiaas) 

0,71 Võsast puhastada, järgneb regulaarse niitmise vajadus. Täpsem 
hooldusvajadus selgub peale dendroloogilist hindamist. 
Põlispuude võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

6 Suletud ala (pargi puistu) 7,07 Täpsem hooldusvajadus selgub peale dendroloogilist hindamist, 
põlispuude võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

7 Suletud ala (allee) 1,41 Puude alused võsast puhastada, kivimüür taastada. Täpsem 
hooldusvajadus selgub peale dendroloogilist hindamist, 
põlispuude võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

8 Avatud ala (üksikud 
puudegruppid, tiik, 
kaldad (va tiigi pindala 
0,23ha)) 

1,51-
0,23 

Pargiga külgnev kompositsiooniliselt oluline ala, vajab 
regulaarset niitmist, tiigikallaste puhastamist, põlispuude 
võrahooldus (ca 130 eur/puu) 

9 Avatud ala (alleega 
külgnev) 

(1.22) Pargiga külgnev kompositsiooniliselt oluline ala, vajab 
regulaarset niitmist. Ei käsitleta hooldatava alana 

10 Avatud ala 
(puudegruppidega) 

(0,89) Mõisa kõrvalhoonetega seotud ala, kompositsiooniliselt oluline, 
vajab korrastamist. Põlispuude võrahooldus (ca 130 eur/puu). Ei 
käsitleta hooldatava alana 

 KOKKU: 13,3 -
1,36 

 

 Avatud alad (1, 3, 8) 3,4-
0,23 

Hooldatav ainult niitmisega (147 eur/ha) 

 Taastatav avatud alad (2, 
4, 5) 

2,83-
1,13 

Võsa eemaldamine, seejärel 2–3 aastat niita sagedamini. 1.–3. 
hooldusaastal pärast võsaraiet tuleb arvestada, et tegemist on 
hõreda madala võsa eemaldamisega mitte heina niitmisega (179 
eur/ha). NB! Hooldamise hõlbustamiseks on soovitav kändude 
freesimine. 

 Suletud alad (6, 7) 8,48 Täpsem hoolduse määramine on võimalik pärast 
dendrohinnangu koostamist. NB! Enne dendrohinnangut võib 
koristada murdunud oksad ja eemaldada võsa põlispuude võrade 
alt. Enamasti on tegemist üle 1,5 m kõrguse keskmise 
tihedusega, kohati ka tiheda võsaga (koristamine: 339 eur/ha). 

 
Tabelis esitatud niitmise ja võsakoristamise hinnad on arvestatud vastavalt Keskkonnaministri 
01.06.2004 määrusele nr 62 „Loodushoiutoetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ja toetuste 
maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuste määrad“. 
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Skeem 12. Kavas käsitletavad hoolduspiirkonnad. Aluskaardiks Maa-ameti ortofoto 
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3.2 Sanitaarraie 
Kogu puistus tuleb läbi viia sanitaarraie tuulemurru, jalal kuivanud ja kuivavate puude ning 

murdumisohtlike puude, mis kujutavad ohtu kasutajatele ja naaberpuudele, eemaldamiseks. 

Sanitaarraie tuleb teostada ühena esimestest hooldustöödest. Sanitaarraie tegemiseks ei ole vaja 

spetsiaalseid lisauuringuid, küll on vajalik üle 2 m kõrgustel puutüügastel pargi perifeersetel aladel 

kindlaks teha, kas tegemist ei ole nn elustikupuudega. Juhul kui see on nii, säilitada tüükad, mis ei ole 

kasutajale ohtlikud.  

 

Puude jalalt langetamine on keelatud. Raied võib teostada arborist. 

 

Kuna Kurna pargile ei ole teostatud dendroloogilist inventuuri, ei kajasta hooldustööde tabel 

vastavaid mahte 

 

3.3 Võsaraie 
Raietöödena on kava raames määratud vaid võsa raie, sh ka põlispuude võradesse kasvavate 

isekülvsete noorte puude eemaldamine. Tekkinud kännud on soovitav edasise hoolduse (niitmise, 

trimmerdamise) hõlbustamiseks freesida või lõigata maapinnaga tasa aladel 1, 2, 4 ja 5. Kände 

juurida ei tohi, sest see lõhub säilitamisväärsete puude juured. Kuna Kurna mõisa parki, va esiväljak 

(ala 1) ja rohtaed (ala 3) ei ole hooldatud pikka aega, on raietel hooldustööna oluline tähtsus. 

Taasvõsastumise vältimiseks on allee ja puugruppide alust vaja niita vähemalt kord 

vegetatsiooniperioodi jooksul.  

Peale esmast võsaraiet saab täpsemalt hinnata ülejäänud puistu raie vm hoolduse vajadust. Pargi 

rekonstrueerimistööde jaoks tuleb koostada dendrohinnang. 

Kurna mõisa pargi hooldustööde üldiseks eesmärgiks on tagada pargi säilimine hooldusvõtete abil, st 

eemaldada looduslik uuendus (enamasti tüve läbimõõduga alla 8 cm) vanade pargipuude ümbrusest 

ja parkmetsa endistelt avatud aladelt, puhastada allee ja säilitatavate puudegruppide alused võsast, 

eemaldada ehitistele ja inimestele ohtlikud puud. Eemaldada võib ka kõik ajaloolise väärtuseta puud 

ja põõsad, mis asuvad hoonetele lähemal kui pool nende võra läbimõõdust. Noorte puude 

likvideerimisel tuleb hinnata nende liiki ja asukohta, et võimalusel säilitada sobivatel kohtadel 

kasvavad perspektiivsed puud pargipuistu järjepidevuse säilitamiseks. 

NB! Enne võsast puhastamist tuleb kontrollida alal kasvavate põõsaste liigilist koosseisu, et mitte 

eemaldada väärtuslikke põõsaid! 

Võsast (kiirekasvuliste lehtpuude mitteperspektiivsest looduslikust uuendusest) on vaja 

esmajärjekorras puhastada peahoone ümbrus (skeem 12 alad 1-5), et avada tagaväljakult vaated 

tiikidele ning vaatesektorid pargist ja maastikust peahoonele (skeem 8, vaated 4-8). Parkmetsas (ala 

6) tuleb esmajärjekorras puhastada võimalikud teekoridorid maha langenud puudest ja okstest ning 

teesihile kasvanud võsast. Võsast puhastamise aluseks on Verstakaardil olev teedejoonis, mille 

kohaselt teede kogupikkus on ligikaudu 1900 meetrit. Pikkus on saadud mõõtmisel Maa-ameti 

ajaloolise kaardikihi kandmisel ortofotole ning on seetõttu väga ligikaudne. Sellele tööle peab 
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eelnema teekoridoride mahamärkimine koostöös HK koostaja, kaitseala valitseja ja kohaliku 

omavalitsuse esindajaga. Arvestuslikuks teekoridori laiuseks on võetud 4 meetrit. Vanade puude alt 

tuleb eemaldada võsa, tagades sellega neile paremad valgus- ja kasvutingimused. Silmas peab 

pidama, et läbimõõdult suured (üle 70-100 cm) sarapuupõõsad on Kurna pargis olulised ning 

soovitav on kontrollida nende vastamist vääriselupaiga klassifikaatorile. 

Alade 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 võsast puhastamine annab pargi ilmele kiiresti suure efekti, mistõttu on 

tegemist esmatähtsa (I) tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

Pargiosa, kus asuvad kanalid/kraavid (ala 6) ei ole täies ulatuses võsast puhastada otstarbekas, kui 

sellega ei kaasne tiikide ja ka kanalite risust puhastamist. Küll aga tuleb võsa eemaldada tiikide 

tammidelt põlispuude vahelt ning kõrval paiknevalt tagaväljakult, samuti endise rohtaia ja pargi 

vahele jäävalt alalt, jälgides, et ei kahjustataks äärealal kasvavaid vanu puid. Tegemist on I 

tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

Omanikule. Võsaraieks ja suurte säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim 

aeg lehtedeta periood, kui linnud ei pesitse (sügisest kevadeni); kevadeti ja suvel kahjustavad 

raietööd lisaks lindude-loomade häirimisele ka rohttaimestikku ja pargipinnast. Lehtpuude ja -

põõsaste raieks (alade puhastamise ja võsatõrje eesmärgil)on sobivaim aeg juulis-augustis, sel ajal 

raiumine nõrgestab puujuuri ning uued võsud kas ei teki või on vastuvõtlikud talvekülmadele. Raied 

tuleks läbi viia järkjärgult, sest äkiline valgustingimuste muutmine ei mõju puudele hästi, samuti 

võivad allesjäävad puud muutuda tuulehellaks. Võsa eemaldamisega tuleks alustada hoonete 

lähedusest ja teede sihtidelt. Võsast puhastatud alasid tuleb pärast kändude freesimist regulaarselt 

niita, sest vastasel juhul mõjub lehtpuude eemaldamine neid noorendavalt ning hiljem on võsa kasv 

veel lopsakam. Pärast võsalõikust tuleb raiejäätmed alalt ära viia; põletamine puude all või 

pargimurul ei ole lubatav. 

Algupärasest istutusskeemist pärit pargipuud on väärtuslikud isegi juhul, kui neis on suured õõnsused 

või kui nad on tugevasti vigastatud või kahjustatud. Pargis kasvavad õõnsustega puud on 

elupaikadeks pargis elutsevatele nahkhiirtele ja lindudele ning nende eemaldamine on lubatud vaid 

juhul, kui nad on haiguskolleteks või kujutavad ohtu hoonetele ja parki külastavatele inimestele. 

Säilitada võiks vanade puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja elustikuline 

väärtus. Ajaloolist väärtust mitteomavate puude kännud on soovitav kännufreesi abil või 

maapinnaga tasalõikamisega eemaldada; kändude juurimist tuleb vältida, sest sellega kaasneb 

kahju ümbritsevatele puudele (põhiliselt juurte vigastamine) ja murupinnale. 

Pargipuistu kujundamiseks/rekonstrueerimiseks vajalike ulatuslikemate raietööde tegemiseks tuleb 

dendroloogilise inventeerimise alusel koostada raieplaan. Vigastatud ja ohtlike puude hoolduslõikuse 

puhul tuleb konsulteerida arboristiga või tellida hoolduslõikuse tegemine, et vältida puude 

kahjustamist valede hooldusvõtete kasutamise tõttu. 

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

toimuma siis kui maapind on külmunud. 
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3.4 Alleede ja puugruppide hooldus 
3.4.1 Alleede hooldus 

Sissesõiduteed ääristav allee (ala 7) vajab võrade ulatuses võsast puhastamist, seeläbi paraneb nii 

puude valgustingimus kui ka alleed ääristava kivimüüri olukord; lisaks tuleb allee puudele teha 

võrahooldus, mille käigus eemaldada kuivanud oksad, kuid täpse töömahu hindamiseks tuleb 

teostada hooldustööde eelselt puude ülevaatus kaasates arboristi. Tegemist on I tähtsusklassi tööga, 

sest alal liiguvad inimesed ja autod. Võrade hooldust võib teha ainult arborist. Tööde korraldajaks on 

maaomanik või haldaja. 

Omanikule. Asendusistutusi tühjadele kohtadele ei tohi teha, sest noored puud jäävad vanade varju 

ja hakkavad kiratsema, ka kaob vaheleistutuse tagajärjel allee rütm. Vanade puude külgjuured, mis 

tagavad puude püsivuse, on hästi arenenud ja ulatuvad kaugele. Sissesõiduteed ääristaval alleel 

tuleb arvestada võrade laiuse kaitsevööndiga, kus kaevetööd on keelatud. Seda peab eriti arvestama 

Kurna eritasandilise ristmiku ehitustööde kavandamisel. 

 

3.4.2 Puugruppide hooldus 

Esiväljaku ja tagaväljaku puugrupid vajavad võrahooldust ning võraaluste puhastamist. Välja peaks 

lõikama isetekkelised noored puud, millel puudub kasvuruum ning mis sulgevad vaatesektoreid. 

Täpsem hooldusmaht selgub peale dendroloogilise inventuuri tegemist. Puudegrupi säilimise ja 

vaatelisuse tagamiseks on see I tähtsusklassi töö. Võrahooldust võib teha vaid arborist. Tööde 

korraldajaks on maaomanik. 

 

3.4.3 Tüvehooldus 

Olemasolevates tähtsamates puugruppides (esiväljak, tagaväljak, sissesõiduallee) on üksikud puud, 

millel on esmasel vaatlusel märgata suured tüvevigastused (nt põlenud tüvega suur saar, esiväljaku 

pärn) ja /või rippes oksad ning mis vajaksid hooldust esmatähtsa tööna. Tüvehooldust (toestamist 

ja/või tasakaalustamislõikust) vajavate puude konkreetset hulk tuleb täpsustada vastavate 

hooldustööde eelselt koostöös arboristiga. Kuna alale ei ole tehtud dendroloogilist inventuuri, siis 

hoolduskava vastavat hooldustööde mahtu ei kajasta. Murdunud, rippes ja viltu vajunud puud tuleb 

eemaldada. Pargi äärealadel jm vähekäidavates kohtades ei ole vaja kõike lamapuitu ja jämedamaid 

pooleks murdunud puid eemaldada, vaid jätta pargi kasutust mitte raskendavad puud 

elustikupuudeks. III tähtsusklassi töö. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

Omanikule. Mõisapargis olevad õõnsustega puud on sobilikuks elupaigaks alal elutsevatele 

nahkhiirtele, kakkudele ja teistele lindudele ning õõnsuseid ei tohi täita ega sulgeda võrguga. 

õõnsuste profülaktiline põletamine, desinfitseerimine ja ventileerimine on erandina lubatud juhul, kui 

puu ei ole nn elustikupuu. Soovitav on vajaduse korral õõnsustest ettevaatlikult prahi ja risu 

eemaldamine. Koorevigastuste korral tuleb lahtiselt rippuv koor ettevaatlikult eemaldada. 

Rebenenud oksad on soovitatav lõigata ära terve puiduni (oksakraeni). Kui suure oksa/okste 

murdumine on puu tasakaalu rikkunud, kuid puu on siiski väärtuslik oma tüve ja allesjäänud võra 

tõttu, tuleb kaaluda puu tasakaalustuslõikust, mida võib teha ainult arborist. 
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3.4.4 Üksikpuude võrahooldus 

Kurna mõisa pargis on võrahooldus vajalik teostada ülepinnaliselt, kuid esmajärjekorras tuleb see 

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

Võrahoolduse alla kuulub ka puude toestamine. Spetsiifilist võrahooldust vajavad üksikpuud tuleb 

täpsustada enne hooldustööde tegemist. Kuna Kurna pargile ei ole teistatud dendroloogilist 

inventuuri, ei kajasta hooldustööde tabel vastavaid mahte. III tähtsusklassi töö. Tööde korraldajaks 

on maaomanik. 

Omanikule. Puu elujõu säilitamiseks ei tohi ühe kasvuperioodi jooksul kogu võra ulatusest eemaldada 

rohkem kui 20% täiskasvanud puu okstest. Suurtel okstel ei tohi eemaldada korraga üle 1/3 

lehemassist. Jämedate okste eemaldamine tüve juurest ei ole soovitav. Lõigata tuleb tüve või 

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

kuivanud oksa pikaks veninud. Rasked oksad tuleb lõigata mitmes osas. Lõikustööde teostamiseks on 

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

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

suvel. 

Pärast toestamist peavad omavahel ühendatud puuharud saama liikuda. Selleks tuleb valida 

toestamiseks õige kõrgus, enamasti 2/3 harude pikkusest. Sobiva ankurpunkti leidmiseks võib 

korrutada tüvede harunemiskoha diameetri sentimeetrites 20-ga, saades sidumiskoha kõrguse 

meetrites. Lisaks on soovitav tüvesid ühendada mööda diagonaali ja vältida sidumismaterjalide 

sissesoonimist ja hõõrdumist, paigaldades selle ärahoidmiseks sobivast materjalist polstreid või 

kasutatakse spetsiaalselt toestamiseks loodud materjale. Raskete horisontaalsete okste 

ankurpunktid peavad asetsema võimalikult kõrgel. 

 

3.5 Põõsaste hooldus 
Kurna mõisa pargis esineb ilupõõsaid vähe ja need paiknevad peamiselt peahoone vahetus 

läheduses (alad 1 - 5). Põõsad vajavad noorendamist, harvendamist ning piiramist. Looduskaitse 

seisukohast on tegemist III tähtsusklassi, st soovitusliku tööga, mis on maaomaniku korraldada. 

Põõsaste liigiline koosseis ja asukohad ei ole teada, kuna puudub pargi dendroloogiline hinnang. 

Enne kui liigiline koosseis on kindlaks tehtud ei ole soovitav võsalõikusega alustada, sest selle 

tagajärjel võib kaduma minna see osa pargi põõsastikust, mis seni on veel vanemast ajast pargist 

säilinud, sh vanad sordid, ja mis võivad huvi pakkuda aiandusajaloo seisukohast. 

Omanikule. Põõsad on oluline element pargi kujunduses lisades pargile väärtust, suunates ja 

raamides vaateid ning luues erinevaid pargiruume. Lisaks on põõsastikud elukohaks paljudele linnu- 

ja loomaliikidele. Põõsaid tuleb lõigata vastavalt nende õitsemisajale. Varakevadel (märts-aprill) 

tuleks lõigata liike, mis õitsevad suvel-sügisel. Liikidel, mis õitsevad kevadel ja suvel, tuleb lõikus 

teostada vahetult pärast õitsemist, et sügiseks areneksid uued oksad millel moodustuvad uued 

õiepungad. Elujõulise võra ja rohke õitsemise saavutamiseks on soovitatav teha noorenduslõikus, 

selleks on sobiv aeg märtsist aprillini. Põõsaste tagasilõikamine 15–20 cm kõrguseni sobib 

noorendamiseks harilikele sirelitele, mis kasvavad esiväljaku piiril. Suurte sarapuupõõsaste 

hooldamisel ei tohiks välja lõigata vanu jämedaid oksi, eemaldada tohib ainult 

mahalangenud/murdunud oksad.  
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3.6 Avatud murualade ja puudealuse hooldus 
3.6.1 Avatud alade niitmine 

Avatud alade hooldus seisneb avatuna säilinud alade (alad 1, 3, 8) niitmises võsastumise vältimiseks 

ning võsastuvate pargiaasade (alad 2, 4, 5) taastamises e võsast puhastamises. Pargi esindusväljakuid 

peahoone ees ja taga (alad 1, 2) on soovitav niita tihedamini suve esimesel poolel, kui taimede kasv 

on kiirem. Endist rohtaeda ja tiike ümbritsevaid alasid (alad 3-5) peaks niitma pärast võsalõikust 

vähemalt 2 korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Kõige sobilikum muru kõrgus on esinduslikel aladel 

7-10 cm.  

Kurna mõisa pargi avatud aasad (alad 1, 2, 3, 5) on oluliseks osaks pargi kompositsioonis ning nende 

niitmisega hoitakse avatuna ka vaated. Kõiki eelnimetatud alasid tuleb niita vähemalt üks kord 

vegetatsiooniperioodil maist septembrini, kuid võimalusel niita tihedamini. Niitmise järgselt on 

soovitatav hein minema vedada. Uute puude istutamine pargiaasadele on keelatud. Vaatelisuse 

tagamiseks on nimetatud alade hooldus I tähtsusklassi töö. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

 

3.6.2 Puudealuste niitmine 

Pärast puudealuse võsa eemaldamist tuleb võsa tagasikasvamise takistamiseks alasid esimesel kahel 

aastal niita kaks korda suve jooksul (puugrupid aladel 1, 2, 3, 4, 5, 7). Hiljem, kui ära lõigatud 

lehtpuud enam juurevõsusid ei anna, on puudealuse hooldamine lihtsam. Arvestades, et võsast 

puhastamine ja alade hilisem jätkuhooldus (kändude freesimine, niitmine, trimmerdamine) on 

töömahukas, tuleb kaaluda kõikide alade korraga võsast puhastamise otstarbekust.  

Esmajärjekorras on soovitav võsast puhastada ja tagada jätkuhooldus aladele 1-3, sest nende 

puhastamine annab kiiresti suure visuaalse efekti. Alad 5 ja 7 korrastatakse teises järgus. Avatud 

alade korrastamine on I tähtsusklassi töö. Alade 6, 8-10 puhastamine on II tähtsusklassi töö. Tööde 

korraldajaks on maaomanik. 

Omanikule. Pargimurud on enamasti väljakujunenud kooslused ning nende hooldamisel eristatakse 

kahte peamist tüüpi – pargi ilumurud ja pargiaasad. Intensiivsemat hooldust tuleb rakendada pargi 

ilumurudel, mis kasvavad enamasti esindusaladel. Pargiaasade puhul on oluline arvestada 

taimestikuga, sest sobilikke tingimusi on vaja luua õitsvatele niidutaimedele.  

Muru hooldamisel ja puistute aluse niitmisel tuleb silmas pidada vanade puude juuri ning vajadusel 

katta puude välja ulatuvad juured, et neile ei tekiks niitmisel vigastusi. Oluline on jälgida ka 

niitmisskeemi keskelt lahku või servast serva, et maapinnal elutsevad linnud ja loomad saaksid 

põgeneda. Sügiseti on soovitav esindusalade murudelt riisuda langenud lehed. Kevadel ja sügisel on 

soovitatav niita kõrgemalt kui suvel. Murule on kõige kahjulikum madal ja harv rootorniidukiga 

niitmine. Niitmiseks kõige sobilikum on trummelniiduk, siis ei ole tarvidust ala üle riisuda.  

Kevadine väetamine on vajalik juhul, kui taimede kasv on pärsitud, kuid nagu muru õhustamisegi 

puhul, sõltub see konkreetsest mullast. Juhul kui esindusalade niitmine ei ole võimalik madalmuruse 

pinna tekitamiseks, tuleks neid niita vähemalt kord kuus. 

Aasade liigirikkuse ja õitsemise tagamiseks on kõige olulisem õigesti ajastatud niitmine 

heinaniidukiga, sagedusega, mis sobib alal kasvavatele taimedele. Niitmise abil on võimalik lillemuru 
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kooslust muuta – niidumuru kujuneb tavaliselt välja 4 - 6 aastaga – kui niidetakse igal aastal samal 

ajal, niitmise arvude kord sõltub mulla viljakusest. Vabanemaks ühe- ja kaheaastastest 

umbrohtudest, peab niitma enne selliste umbrohtude õitsemist, võilille tõrjeks tuleks niita selle 

õitsemise lõpupoole. Õitsva lillemuru loomiseks on soovitatav niita teistkordselt 5 - 10 cm kõrguselt, 

ajal mil niidutaimed on õitsenud ja seemned valminud (enamasti juuli algus kuni augusti algus). 

Heina võib jätta murule nädalaks, et seemned saaksid variseda, pärast seda hein koristatakse. 

 

3.6.3 Sosnovski karuputke tõrjumine 

Kurna mõisa pargis on laialt levinud Sosnovski karuputk (skeem 9). Peamised karuputkede 

tõrjemeetodid on niitmine, umbrohumürkidega pritsimine, juurte läbilõikamine, aga ka karjatamine 

ning õisikute ära korjamine. Kuna on tegemist niiske alaga ning alal on lisaks tiikide-kraavide 

süsteemile ka kaks puurkaevu (tarbepuurkaevud endise rohtaia territooriumil – PRK0030046; 

PRK0001008), siis sobib karuputke tõrjumiseks kogu pargis eelkõige niitmine. Niitmisel peab jälgima, 

et niitmisjäägid ei satuks vette. Vettesattumisel tuleb need koheselt ära koristada.  

Karuputke tõrje on vastutusrikas töö, kuna mingil juhul ei tohi lubada uutel seemnetel valmida ja 

mulda jõuda, sest sellisel juhul on varasem tõrje olnud tühi töö. Eesmärk on kurnata maa sees olevad 

seemned ehk seemnepank, mis säilib väga kaua ja mitte lasta uusi seemneid juurde tekkida. Mulda 

aastate jooksul kogunenud idanemisvõimeliste seemnete kahjutuks tegemiseks tuleb tõrjet mitme 

aasta jooksul korrata, kuna kõik mulda pudenenud seemned ei idane järgmisel aastal pärast 

valmimist. Karuputkega võitlemisel tuleb ennast kaitsta putkemahla eest, kindad ja tööriided peaksid 

olema veekindlad.  

Tõrje on kõige tõhusam, kui seda suve jooksul korrata. Tähtis pole korduste arv, vaid see, et taime 

seemnetel ei lastaks valmida ja levida. Tõrjumist tuleks alustada varakevadel, kui taimed on veel 

väikesed ning ei kujuta tõrjujale suurt ohtu. Olenevalt kolooniate kasvamise kohast ning arvukusest 

tuleks rakendada erinevaid tõrjestrateegiaid. Täpsem info tõrjumise kohta on kättesaadav 

Keskkonnaameti kodulehel28. Karuputke tõrjumine pargialadelt on esimese tähtsusklassi töö. 

Teostajateks maaomanik ja Keskkonnaamet.  

 

3.7 Vaatekoridoride hooldus 
Olemasolevate vaadete ja vaatesektorite säilitamiseks tuleb vaatekoridore niita ning eemaldada 

sealt sobimatu puittaimede looduslik uuendus.  

Vaated tiikide tagant mõisa peahoonele (vaade 7) ja Kurna-Mõisaküla teelt Kurna mõisale (vaade 4) 

vajavad taastamiseks esmalt suuremat raietööd kui ülejäänud vaatesihid, kuid nende taasavamine 

lisab väärtust kogu pargile. Vaatesektorite korrashoid on seotud nii murualade kui puistute 

hooldusega ning see kajastub hooldustööde tabeli järgmistes teemades: võsaraie, alleede ja 

puugruppide hooldus ning avatud alade hooldus ja seetõttu vaateid tegevuskava tabelis eraldi reana 

ei käsitleta. Hooldustööde planeerimisel tuleb arvestada, et esmajoones on vaja võsast puhastada 

                                                           
28

 Holm, B., 2003, Karuputke tõrjumine. Keskkonnaamet, Kättesaadav: (21/12/2011) 
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/karuputke-torje-2/ 
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kavas märgitud vaated (skeem 10) ning tagada nende järjepidev niitmine, mitte püüda avada 

võimalikult palju erinevaid vaatesektoreid, seda eriti juhul, kui raha on vähe. 

 

3.8 Veekogude hooldus 
3.8.1 Tiikide veepeegli hooldus 

Tiikide veepeegel (ala 4) lisab pargile vaatelist väärtust. Tiikide kaldad on pikaajaliselt hooldamata 

olnud ning on seetõttu kinni kasvanud. Vaadete taasavamise suhtes on väga oluline kaldad 

puhastada isetekkelisest looduslikust uuendusest. Töö kajastub võsaraie peatükis. Tegemist on I 

tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik.  

Tiigi tammidel olnud endisaegsete sildade taastamiseks, saarte ning tiikide kaldajoone 

parandamiseks/süvendamiseks on vajalik koostada spetsiaalne projekt. Seetõttu antud tegevusi ei 

ole hoolduskavas käsitletud. Taastamisel peab silmas pidama, et ei kahjustataks tiikide põhja 

vettpidavat kihti. Tiigikallastega seotud tegevustel on otstarbekas konsulteerida vastava kogemusega 

muinsuskaitse- või restaureerimisala spetsialistiga. 

Tegemist on III tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

Omanikule. Niidetud veetaimede mass tuleb veest kindlasti eemaldada ja need mujal komposteerida 

või utiliseerida. Niidetud veetaimed võib jätta üheks päevaks kalda äärsesse sooja vette, et taimedel 

elanud organismid saaksid leida uue elukoha. 

 

3.8.2 Kraavide hooldus 

Pargis olevate kraavide taastamine nõuab vastavasisulise projekti koostamist ning on mõeldav vaid 

ühe tervikuna koos tiikide taastamise projektiga, sest need moodustavad ühtse vetesüsteemi. 

Kraavikaldad peab siiski puhastama oksarisust ning kallastele kasvanud võsast. Võttes aluseks Maa-

ameti põhikaardil märgitud kraave on arvestuslik hooldatav kraavide pikkus ca 540m (ca 4 m laiuselt 

kogupindalaga ca 0,21 ha). Võsalõikusele peab järgnema iga-aastane hooldus, st ala niitmine 

vähemalt kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Raiejäätmed tuleb alalt ära vedada. Töö kajastub 

võsaraie peatükis. Tegemist on III tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

 

3.9 Teede hooldus 
Kurna pargis on säilinud osaliselt mõisaaegsed teede sihid (ca 830 m), mida kasutatakse nii jalgsi kui 

autodega liikumiseks, kuid spetsiaalsed pargisisesed jalutusteed puuduvad. Üldine teede hooldus 

sõltub aastaajast ja kasutuskoormusest. Tegemist on II tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on 

maaomanik ja omavalitsus. 

Kindlate sihtide loomiseks pargi aasadel liikumiseks, mida mööda pargikülastajad saaksid liikuda, on 

otstarbekas puhastada võimalikud teekoridorid võsast ja sisse niita muruteed. Muruteid tuleb niita 

kord 7-10 päeva tagant (olenevalt niiskusest ja heina kasvust). Esmalt on muruteed soovitav sisse 

niita pargi tagaväljakule ja tiikide vahel liikumiseks. Tegemist on III tähtsusklassi tööga. Tööde 

korraldajaks on maaomanik. 
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Parki jalutusteede rajamiseks on vaja koostada kogu parki hõlmav põhiprojekti tasemel projekt. 

Pargistruktuuri säilitamise seisukohalt on esmajärjekorras vajalik välja puhastada puistus säilinud 

teekoridorid (ca 1900m, 4m laiuselt), mis on hetkel kasutusest väljas (vt. Ptk. 3.2). Vajalik võrdlemine 

vähemalt Verstakaardil oleva informatsiooniga. Uute teede hooldus sõltub teekatendist ja 

kasutuskoormusest.  

 

3.10 Müüride hooldus 
Müüri (ca 1200 m) säilitamiseks tuleb see puhastada langenud okstest ja risust ning edasise 

lagunemise vältimiseks konserveerida. Konserveerimistehnoloogia valikul tuleb konsulteerida 

vastava eriala spetsialistiga. Varisenud maakive ei tohi ära vedada, vaid need tuleb ladustada müüri 

kõrvale või tõsta müürile. Müüri ümbrust tuleb puhastada risust vähemalt korra kevadel peale lume 

sulamist ning sügisel peale lehtede langemist. Müüri restaureerimiseks tuleb koostada 

vastavasisuline projekt. Tegemist on II tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik. 

 

3.11 Prügi koristamine 
Võsastunud alad ja mahajäetud hooned toovad endaga kaasa prügistamise. Kurna mõisa pargis vajab 

eelkõige prügist puhastamist vahetult peahoone kõrval asuv endine rohtaed ning tagaväljak. Peale 

nimetatud alalt prügi ja võsa koristamist on vajalik kaevatud prügiaugud katta mullakihiga. Tegemist 

on I tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks maaomanik. 

 

3.12 Elustiku kaitse korraldamine 
3.12.1 Käsitiivaliste ja lindude kaitse korraldamine 

Käsitiivaliste inventuur. Pargis on eeldatav nahkhiirte olemasolu, kuid puuduvad täpsemad andmed. 

Pargis on soovitav läbi viia vastavasisulised vaatlused, et otsustada täpsema inventuuri vajalikkuse 

üle. Inventuuri tulemusel selgub, kas pargis on talvituvaid nahkhiireliike ning kas on vaja piiranguid 

hooldustööde läbiviimisel. Tegemist on II tähtsusklassi tööga; korraldajaks Keskkonnaamet. 

Põlispuude hooldusel tuleb enne tööde alustamist konsulteerida nahkhiirte asjatundjaga ning töid 

mitte teha nahkhiirtele olulisel ajal, st suvisel poegimisperioodil, mis põhiliselt on juunikuus. 

Lindude inventuur. Puudub ülevaade kaitsealuste linnuliikide esinemisest pargis. Õõnespesitsejate 

pesitsemise mittehäirimiseks hooldustöödega on vaja kindlaks teha liikide esinemine pargis. Pargis 

on soovitav läbi viia vastavasisulised vaatlused, et otsustada täpsema inventuuri vajalikkuse üle. 

Tegemist on II tähtsusklassi tööga; korraldajaks Keskkonnaamet. 

 

3.12.2 Dendrohinnangu koostamine 

Puistu täpne liigiline koosseis ja seisund on teadmata, seetõttu ei saa käsitleda üksikpuu täpsusega 

elustikupuude (sh nahkhiirte vm liikide varje- ja pesapuude) säilimist; samuti ei saa planeerida 

üksikpuude täpsusega säilitamisväärsete puude hooldust. Samas on võimalik hooldust vajavad puud 
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ja nende hoolduse spetsiifika kohapeal hooldustööde eelselt täpustada ka ilma dendrohinnanguta 

kaasates arboristi ning vajadusel ka dendroloogi ja/või dendropatoloogi. 

Dendrohinnang ko hoolduskava rakendamisel on soovituslik, vajalik on see koostada pargi 

rekonstrueerimisprojekti koostamiseks või soovitavalt detailsete pargikujunduslike raiete 

teostamiseks siis, kui primaarsed hooldustööd on tehtud ning pargis teostatud vähemalt 2 perioodi 

regulaarset rutiinset hooldust. Dendrohinnangu koostamine on III tähtsusklassi töö; korraldajaks on 

maaomanik. 

 

3.13 Pargi kaitse korraldamine 
3.13.1 Tähistamine 

Pargi väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks ning pargi terviklikkuse tagamiseks ja hooldamiseks on 

vaja muuta (vt Ptk. 1.1.1) ja tähistada kaitstava pargi piirid. Kavaga tehakse ettepanek pargipiiri 

määramiseks looduskaitseseaduse tähenduses, millele vastav pargiala suurus on ca 14,0 ha (skeem 

6). Kurna mõisa park on kava koostamise ajal tähistamata. Park tuleb vastavalt tähistada. Tähised 

tuleb paigaldada kolme kohta enamkäidavate teede ja sihtide äärde. Tähistamine kooskõlastada 

Keskkonnaametiga ja Rae Vallavalitsusega. Tööde teostajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus; 

tegu on II tähtsusklassi tööga. 

 

3.13.2 Infotahvli paigaldamine 

Külastajatele teabe jagamiseks on soovitav paigaldada kas tulevikus rajatavasse parklasse või mõnda 

teise sobivasse asukohta (ei tohi jääda vaadetesse!) Kurna mõisa kaardi ja tutvustusega infotahvel. 

Tahvli tekst peaks olema nii eesti- kui ka inglisekeelne. Tekst kooskõlastada eelnevalt kaitseala 

valitsejaga ja Rae Vallavalitsusega. Harjumaa ulatuses on soovitav kõikide mõisate infotahvlid 

kujundada ühes stiilis. Tööde teostajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus; tegu on III tähtsusklassi 

tööga. 

3.13.3 Geoaluse koostamine 

Geoalus on vajalik vaid juhul, kui soovitakse koostada pargi projekti või dendrohinnangut üksikpuude 

tasandil. Tegu on III tähtsusklassi tööga. Korraldajaks on maaomanik. 

 

3.13.4 Tulemuslikkuse hindamine 

Kaitsekorraldusperioodi keskel (soovitavalt 5. või 6. aastal) ja viimasel aastal tuleb läbi viia pargi 

ülevaatus ning hinnata seni kehtinud kava rakendamise tulemuslikkust. Tulemuslikkuse hindamine 

on aluseks uue kava koostamisele. Tegu on I tähtsusklassi tööga. Korraldajaks on Keskkonnaamet. 
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3.13.5 Uue kava koostamine 

Uue kava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. Kava 

koostamise raames hinnatakse kaitse tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid järgmiseks 

kaitsekorraldusperioodiks. Tegu on I tähtsusklassi tööga. Korraldajaks on Keskkonnaamet. 

Tabel 5. Tegevuskava 

 

Tegevuskavas on esitatud tööd, mis on ette nähtud täitmiseks käesoleva kaitsekorraldus-perioodi 

jooksul. Tabelis on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse 

prioriteetsusklassidesse: 

1) Esimene eelistus – hädavajalikud tegevused, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas 

ajavahemikus on võimatu, need on väärtuste säilimisele ja toimiva ohuteguri kõrvaldamisele 

suunatud tegevused; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus; 

2) Teine eelistus – vajalikud tegevused, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele 

ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele; 

3) Kolmas eelistus – soovituslikud tegevused – tegevused, mis aitavad kaudselt kaasa väärtuste 

säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. 

Ptk 
Tegevuse nimetus Ü

h
ik

 

M
ah

t 

Tege-
vuse tüüp 

Korral-
daja 

P
ri

o
ri

te
e

t 

2
0

1
2 

2
0

1
3 

2
0

1
4 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 Maksumus 

kokku* 

   Summad sadades eurodes* 

Inventuurid, seired, uuringud 

3.12.1 Käsitiivaliste 
uuring 

tk 1 uuring KA II X           

3.12.1 Lindude uuring tk 1 uuring KA II X           

3.12.2 Dendroloogiline 
inventuur 

ha 14 inventuur Omanik III X         X  

Hooldus-, taastamis- ja ohjamistegevused 

3.3, 
3.6.2 

Loodusliku 
uuenduse 
eemaldamine 
vaate-sihtidest 
(alad nr 1-5,7) 

ha 2,8
3+0,
91 

taastamin
e 

Omanik I X X X         

3.3 
3.6.2 

Võsa 
eemaldamine 
vaatesihtidest 
(alad 6,8-10) 

ha ... taastamin
e 

Omanik II  X X X       Teede 
hooldus, 
maht 
täpsustada 

3.3 Võsa 
järelhooldus  

ha 2,8
3+0,
91 

hooldus Omanik II X X X X X X      

3.2 Sanitaarraie ha 8,4
8 

hooldus Omanik I X X         Maht 
täpsustada 

3.3 Kändude 
freesimine  

tk ... hooldus Omanik I X X X X     
 

  

3.6.3 Sosnovski 
karuputke 
tõrjumine 
niitmisega 

ha ... ohjamine KA/Omani
k 

I X X X X X X X X X X  

3.4 Puude hooldus 

3.4.2,3. Puuvõrade tk  hooldus Omanik I           Maht 
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4.4 hoolduslõikus 
(vanade puudel) 

täpsustada 

3.4.3 Puude 
toestamine 

tk  hooldus Omanik III         
 

  

3.4.1 Alleede hooldus tk  hooldus Omanik I            

3.5 Põõsaste 
hooldus 

ha ... hooldus Omanik III   X X X       

3.9 Teed ja platsid (ühekordne ja regulaarne hooldus) 

3.9 Kruusakattega 
tee hooldus (ca 
4,0 m lai) 

m 830 hooldus OV/Omani
k 

II X X X X X X X X X X  

3.9 Murukattega 
pargitee hooldus 
(ca 1,5 m lai) 
(niitmine 7-10 
päeva tagant) 

m ... hooldus Omanik III X X X X X X X X X X Teede lõplik 
pikkus 
täpsustub 
kasutuse 
käigus. 

3.9 Kruusakattega 
tee parandamine 
(aukude 
täitmine) 

m 830 hooldus OV/Omani
k 

II X X X X X X X X X X  

3.9, 3.3 Jalutusteede 
taastamine 
pargis 
(pinnaseteedena
, 2m laiune) 

m 190
0 

taastamin
e 

Omanik I            

3.9 Pinnastee 
parandamine 
(aukude 
täitmine) 

m 190
0 

hooldus Omanik I X  X  X  X  X   

3.6, 3.7 Niitmine ja lehtede koristamine (regulaarne hooldus) 

3.6 Niitmise alla 
kuuluv ala 

ha 6,2
3 

hooldus Omanik I X X X X X X X X X X  

3.6.2 Muru (heina) 
niitmine 
puudega kaetud 
aladelt 1x 
vegetatsiooniper
ioodil (alad nr  4, 
5, 8) 

ha 3,6
4 

hooldus Omanik I X X X X X X X X X X  

3.6.1 Muru niitmine 
esindusaladelt 5 
korda 
vegetatsiooniper
ioodi jooksul 
(alad  1, 2,  3) 

jm 2,5
9 

hooldus Omanik II X X X X X X X X X X  

3.6.1 Lehtede 
koristamine 

ha 2,5
93,
64 

hooldus Omanik I X X X X X X X X X X  

3.8 Veekogude hooldamine (regulaarne) 

3.8.1 Pargis asuvate 
tiikide ja nende 
kallaste puhas-
tamine 
sissekukkunud 
okstest/tüvedest
/prahist  

ha 1,3
6 

hooldus
 

Omanik I X X X X X       

3.8.2 Kraavide hooldus jm 540 hooldus Omanik III  X X X        

3.10 Müüride 
hooldus 

jm 120
0 

hooldus Omanik II X X X         

Loodusõppe- ja puhkemajanduslikud tegevused 

3.11 Prügi koristus ha  hooldus Omanik I X X X X X X X X X X Jooksev 



 
 

54 
50HK11. Kurna mõisa pargi hoolduskava 

 

tegevus 

3.13 Pargi kaitse 
korraldamine 

                

3.13.2 Teavitamine    muu KA/Omani
k 

III X X X X X      Jooksev 
tegevus 

3.13.2 Parki tutvustava 
infostendi 
koostamine ja 
paigaldamine (sh 
alus, ümbruse 
ettevalmistus 
jms) 

tk 1 tähistamin
e 

RMK III   X         

Tähistamine 

3.13.1 Piiritähiste 
paigaldamine  

tk 3 tähistamin
e 

RMK II  X          

3.13.1 Piiritähiste 
hooldus 

tk 3 hooldus RMK II  X X X X X X X X X  

Kavad, plaanid, eeskirjad 

3.13.5 Kava uuendamine 
(väärtuste 
täpsustamine) 

tk 1 kava KA I          X  

3.13.3 Geoaluse 
koostamine  

ha 14,
0 

plaan Omanik III            

3.13.4 Tulemuslikkuse 
hindamine 

tk 2 kava KA I      X    X  

 Tiikide taastamise 
projekt 

  plaan Omanik III           Edasise 
planeerimise 
otsus 

 Paviljonide ja 
pergolate ning 
muude 
arhitektuursete 
väikevormide 
projektide 
koostamine 

  plaan Omanik III           Edasise 
planeerimise 
otsus 

 Uute teede 
projekteerimine 

  plaan Omanik III           Edasise 
planeerimise 
otsus 

 Sillaprojekti 
koostamine 

  plaan Omanik III           Edasise 
planeerimise 
otsus 

KA – Keskkonnaamet; RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus  
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4 KAITSEKORRALDUSE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 
 
Alljärgnevalt on esitatud põhimõtted, mida Kurna mõisa pargi kaitsekorraldamise tegevuse 
tulemuslikkuse hindamisel arvestada. 
 

 Tulemuslikkuse hindamise käigus analüüsitakse saavutatud tulemusi kavandatud 
tegevustega võrreldes. 

 Kaitsealuste liikide kaitseks tehtavate tegevuste tulemuslikkust hinnatakse kaitstavate liikide 
seisundi alusel – arvukuse muutused, sigimisedukus, elujõulise populatsiooni säilimine jne –, 
mille aluseks on kava koostamise aegsed lähteandmed.  

 Tulemuslikkuse hindamisel analüüsitakse, kas kaitsekorralduslikud tegevused aitasid kaasa 
kaitse-eesmärgi saavutamisele või mitte ja kui edukalt. Antakse hinnang tehtud kulutuste ja 
saavutatud tulemuste suhtes.  

 Kava analüüsitakse ja uuendatakse kaitsekorraldusperioodi lõpus, millest lähtudes 
koostatakse ka uus kava järgnevaks kümnendiks. 
 

Pargi kaitsekorraldus loetakse tulemuslikuks, kui kaitsekorraldusperioodi lõpus on pargi struktuur jm 
kaitse-väärtused säilinud ning väärindatud: 
 

 avatud pargiaasade pindala (3,4 ha) ei ole vähenenud ning neid hooldatakse regulaarselt; 

 võsast on puhastatud ajaloolise pargi avatud alad ning neid hooldatakse regulaarselt (2,83 
ha); 

 hooldusraiega on esile toodud ajalooline teedevõrgustik ja tiikide-kraavide süsteem ning 
seda hooldatakse järjepidevalt (0,91 ha); 

 dendroloogilise inventuuriga on kindlaks tehtud väärtuslikud puudegrupid ja perspektiivsed 
noored puud (puudegrupid); 

 hooldatud on kava koostamise järgselt dendroloogilise inventuuriga määratud 
säilitamisväärsed puud ja nende võrad on hooldatud ning puud on heas seisukorras; 

 piirdemüür (1200 m) on parandatud; 

 käsitiivalised on kaardistatud ja kantud Keskkonnaregistrisse; 

 kinnitatud on pargi piirid, need on kantud Keskkonnaregistrisse ning tähistatud. 
 

Tabel 6. Tulemislikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil 

Ptk. 
 

Väärtus Indikaator Kriteerium / lävend Tulemus Selgitus 

2.1 
 

Pargiruum Avatud alade 
pindala (alad 1, 
3, 8). 

Avatud ja hooldatud 
pargiaasade/väljakute 
pindala on 3,4ha. 

Avatud ja hooldatud 
pargiaasade/väljakute 
pindala on vähemalt 
sama (3,4 ha). 

Pargistruktuur kujuneb 
avatud ja suletud alade 
vahelduvusest ning on 
hoomatav pargis liikudes.  

Võsast 
puhastatud alade 
pindala (alad 2, 
4, 5). 

Endisaegsed avatud 
alad on võsastunud 
2,83 ha ulatuses. 

Avatud pargialad on 
võsast puhastatud ning 
hooldatud 2,83 ha 
ulatuses.  

Pargi suletud 
alad (6, 7). 

Pargi suletud alal on 
liialt tihe puistu 

Pargi suletud alal on 
raied läbi  
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Ptk. 
 

Väärtus Indikaator Kriteerium / lävend Tulemus Selgitus 

2.2 
 

Puistu 
 

Parkmetsa 
pindala ja 
hooldatus. 

Hooldust vajavate 
puistute pindala on 
8,48 ha, sh I eelistus 
1,41 ha. (ala 7), II 
eelistus 7,07 ha  

Hooldatud on vähemalt I 
tähtsusklassi osa  

Hinnatakse liigirikkust, 
puistu üldist seisundit ja 
raie vajadust pargi 
uuenemise tagamiseks. 

Vanad 
puud 

Säilimisväärsete 
puude arv ja 
seisund. 

Hooldamist vajavate 
vanade väärtuslike 
puude arv on kindlaks 
tehtud 

Hooldatud on vähemalt 
põlispuude võra 

Perioodi alguses tuleb näha 
ette vajalikud 
hooldusmeetmed puistu 
ja/või üksikpuu tasemel. 
Hinnatakse hooldust 
vajavate vanade puude ja 
puistuosade arvu ja 
seisundit võrreldes 
perioodi algusega 
(sobivaim selleks on 
dendrohinnang perioodi 
algul ja lõpus) 

Muu 
elustik 

Kaitsealuste 
liikide esinemine. 

Keskkonnaregistrisse 
ei ole kantud pargis 
esinevaid 
kaitsealuseid liike  

Elupaigad ja kasvukohad 
on kaardistatud ning 
säilinud on liikide soodus 
seisukord. 

Liikide seisukorda 
kontrollitakse perioodi 
keskel ja lõpus. Sellest 
lähtuvalt tagatakse õiged 
kaitsekorralduslikud 
meetmed.  

Käsitiivaliste ja 
õõnespesitsevate 
liikide esinemine. 

Pesapuude arv ja 
asukoht ei ole teada. 

Pesapuud on fikseeritud 
ja andmed kantud 
keskkonnaregistrisse. 

Õõnespesitsejate 
esinemine on teada, kuid ei 
ole teada pesapuud. 
Pesapuude leidmisest 
lähtudes anda juhised pargi 
hooldamiseks (eelkõige 
raietööd). 

2.3 Piirdemüür Piirdemüüri 
olukord 

Piirdemüür vajab 
väljapuhastamist. 

Piirdemüür on täies 
ulatuses 
väljapuhastatud. 

Müüri väljapuhastamisele 
peab järgnema selle 
konserveerimine, mis vajab 
eraldi projekti. 
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5 TÖÖ KOOSTAMISEL KASUTATUD MATERJALID29* 

 

Trükised: 

Hein, A., 2003, Eesti mõisaarhitektuur historitsismist juugendini, Kirjastus Hattorpe, Tallinn 

Hellström, K. Maastikuhooldus. Tallinn Kirjastus Argo, 2010. 

Holm, B., 2003, Karuputke tõrjumine. Keskkonnaamet, Kättesaadav: (21/12/2011) 
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/karuputke-torje-2/ 

Jõe, T., Kurna eritasandilise ristmiku tehnilise projekti koostamine, Teede Tehnokeskus AS, 2010, 
Kättesaadav: (21/12/2011) http://www.teed.ee/et/projektid/249-kurna-eritasandilise-ristmiku-
tehnilise-projekti-koostamine 

Järve, S.; Eskla, V. Puude ja põõsaste lõikamine. Tallinn Kirjastus Varrak, 2009. 

Mölder, A. Vanade pargipuude hooldamine. Luua, 2010. 

Nurme, S.; Paju, K.-M. Pargitaimestiku hooldus, nr 29. Muinsuskaitseamet, 2009.  

Ranniku, V., ENSV mõisate esialgne ülevaade, Kd2 A224, Kurna mõis, Mõisate ülevaated (1976-
1978), MK digitaalarhiiv, Kättesaadav: (21/12/2011) 
http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=106 

Remmel, M.-A., 2011, Päritud paigad. Kohajutte ja legende Rae vallast, Eesti Kirjandusmuuseum, 
Tartu 

Saar, M. Looduslikud murud. Tallinn, 1996. 

Saar, M. Muru rajamine ja korrashoid. Tallinn, 1995. 

Suuder, O., Eesti arhitektuur, Tallinn, 1997 

Tuul, K., Linnahaljastus: avalike alade kujundamise ja ehitamise käsiraamat. AS Atlex, Tartu 2009 

Uustal, M., Kuldna, P., Peterson, K., Elurikas linn. Linnaelustiku käsiraamat. AS Eesti Ajalehed, Tallinn 
2010 

Käsikirjalised materjalid: 

Nutt, N., Paju, M., Pargi hoolduskava koostamise juhend, Tartu 2011 

 

Andmebaasid: 

Eesti Ajalooarhiivi ajalooliste kaartide register http://www.eha.ee/kaardidreg/kaardid 

Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv http://register.muinas.ee/ 

Maa-ameti kaardiserver www.maaamet.ee 

                                                           
29

 *Kõikidele nimekirjas olevatele materjalidele ei ole töös viidatud, kuid neid kasutati analüüsimisel. 

http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/karuputke-torje-2/
http://www.teed.ee/et/projektid/249-kurna-eritasandilise-ristmiku-tehnilise-projekti-koostamine
http://www.teed.ee/et/projektid/249-kurna-eritasandilise-ristmiku-tehnilise-projekti-koostamine
http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=106
http://www.eha.ee/kaardidreg/kaardid
http://register.muinas.ee/
http://www.maaamet.ee/
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Eesti Mõisaportaal www.mois.ee  

Keskkonnaregister http://register. keskkonnainfo.ee 

Eesti Looduse Infosüsteem-Keskkonnaregister 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?type=artikkel&id=-164545161 

Rahvusarhiivi fotode andmebaas FOTIS www.ra.ee/fotis 

Riigiteataja www.riigiteataja.ee 

 

Ajalooline kaardimaterjal: 

Kurna mõisa kohta 1697. aastal koostatud plaan Kornal Hoff med Twänne der under hörigByar och 
Enstackade Hemman J Harienz Destricht och St.Jörgens Kirchspiel Belägett (EAA f. 1, n. 2, s.ü. C-I-21) 

Kurna mõisa kohta 1873. aastal koostatud plaan Karte von den Gütern Cournal und Rosenhagen(EAA 
f. 854, n. 4, s.ü. 790) 

  

http://www.mois.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?type=artikkel&id=-164545161
http://www.ra.ee/fotis
http://www.riigiteataja.ee/
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6 LISAD 

Lisa 1. Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri 
Määrus kehtestatakse lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 10 lõikest 1, § 11 lõike 1 punktist 2 ja § 12 
lõikest 1. 

§ 1. Üldsätted 

(1) Määrus käsitleb maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetumite ja 
puistute (edaspidi park) kaitset ja kasutamist. 

(2) Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, 
ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti 
hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. 

(3) Pargis kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses sätestatud 
erisustega. 

(4) Pargi maa- ja veeala on piiranguvöönd, mille välispiir on määratud vastava õigusaktiga. 

§ 2. Pargi valitseja 

Pargi valitseja on Keskkonnaamet. [RT I 2009, 7, 48 – jõust. 01.02.2009+ 

§ 3. Liikumine pargis 

(1) Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatule. 

(2) Park on avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja 
radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja 
loal. 

(3) Jalgrattaga sõitmine on lubatud selleks määratud teedel ja radadel. Sõidukiga sõitmine on 
lubatud selleks määratud teedel ja sõiduki parkimine on lubatud parklates. 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 töödel ja maatulundusmaal 
metsamajandustöödel või põllumajandustöödel. 

(4) Pargi veekogudel on lubatud sõita mootorita ujuvvahendiga. Veemootorsõidukiga sõitmine on 
lubatud pargi valitseja nõusolekul ning järelevalve- ja päästetöödel. 

§ 4. Telkimine ja lõkke tegemine 

Telkimine ja lõkke tegemine on pargis lubatud ainult pargi valitseja nõusolekul selleks 
ettevalmistatud ja tähistatud kohtades. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud valdaja 
loal. 

§ 5. Rahvaürituste korraldamine 

Pargis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi 
valitseja poolt tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks 
ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt tähistamata kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja 
nõusolekul. 
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§ 6. Jahipidamine ja kalapüük 

Pargis on lubatud kalapüük ja jahipidamine vastavalt «Kalapüügiseadusele» ja «Jahiseadusele». 

§ 7. Tegevus pargis 

(1) Pargi ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd nagu niitmine ning puu- 
ja põõsarinde kujundamine. 

(2) Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud: 

1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie; 

2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine; 

3) projekteerimistingimuste andmine; 

4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine; 

5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks; 

6) ehitusloa andmine; 

7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine; 

8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine; 

9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine; 

10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine; 

11) puhtpuistute kujundamine; 

12) uuendusraie; 

13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine; 

14) uue maaparandussüsteemi rajamine. 

(3) Pargis on keelatud maavara kaevandamine. 

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine 

(1) Pargi valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt pargi valitseja 
nõusolekut, kui see võib kahjustada pargi kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. 

(2) Pargi valitseja võib käesoleva määruse kohaselt pargi valitseja nõusolekut vajavate tegevuste 
kooskõlastamisel seada kirjalikult tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta pargi kaitse-eesmärgi 
saavutamist ega pargi kui ühtse terviku seisundit. 

(3) 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. 
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(4) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana 
õigus määrata pargi kaitseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav tegevus võib kahjustada pargi 
kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. [RT I 2009, 7, 48 – jõust. 01.02.2009+ 

§ 9. Üksikobjekti ja muinsuskaitseobjekti kaitse 

(1) Parki jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Looduskaitseseaduse» § 68 lõike 
2 kohase kaitse-eeskirja alusel. 

(2) Parki jääva muinsuskaitseobjekti kaitset korraldatakse «Muinsuskaitseseaduses» sätestatud 
korras. 

§ 10. *Käesolevast tekstist välja jäetud+ 


