
 
  

 

 
Tartu 2016-2017 

 
 

Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja 
Pimeda osa hoolduskava 
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn 

 

Mälestise reg nr 13990 

Seotud kultuurimälestised: 13989 Narva-Jõesuu kuursaal, 13991 Narva-Jõesuu kuursaali pargi lehtla 

  

 

Töö nr: 1641HK2 
Muinsuskaitse tegevusluba EMU000164 / VS 137/2004-E 

 

 

 

Hoolduskava  koostamist toetab  

Keskkonnainvesteeringute Keskus 



1641HK2 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava  

 

 AB Artes Terrae OÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava 

 

Tellija: MTÜ Hungerburg 

Projektijuht, maastikuarhitekt: Sulev Nurme 

Koostaja, maastikuarhitekt: Gerly Toomeoja 

Konsultant, metsaekspert: Jüri Järvis 

 

Kaanefoto: Kuursaali Pime park oktoobris 2016 (autor: Minea Kaplinski) 

© AB Artes Terrae OÜ



Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava 1641HK2 

 

AB Artes Terrae OÜ 3 
 

Sisukord 

1. Sissejuhatus .................................................................................................................................... 5 

1.1. Hoolduskava koostamise alus ................................................................................................. 5 

1.2. Asukoht, suurus, haldaja ......................................................................................................... 5 

1.3. Kaitsestaatus ........................................................................................................................... 7 

2. Olemasolev olukord. Kaitseväärtus, kaitsevajadus ......................................................................... 7 

3. Puistu hinnang ................................................................................................................................ 8 

3.1. Hindamise metoodika ............................................................................................................. 8 

3.2. Inventeerimise tulemused .................................................................................................... 11 

3.2.1. Hele park ..................................................................................................................... 11 

3.2.2. Pime park .................................................................................................................... 13 

4. Hooldustööde plaan ..................................................................................................................... 14 

4.1. Hoolduskava koostamise põhjendatus ja vajadus ................................................................. 14 

4.2. Hooldustööde kavandamise põhimõtted .............................................................................. 14 

4.3. Hooldustööde kvaliteedinõuded ........................................................................................... 14 

4.3.1. I hooldusklass - Hele park ........................................................................................... 14 

4.3.2. II hooldusklass - Pime park .......................................................................................... 17 

4.3.3. Arhitektuursed väikevormid ....................................................................................... 18 

4.3.4. Pargi teede hooldus .................................................................................................... 18 

4.3.5. Prügi koristamine ........................................................................................................ 19 

4.4. Hooldusalad, hooldusalade hooldusmahud .......................................................................... 19 

4.5. Pargipuude hooldus ja raied ................................................................................................. 20 

4.5.1. Hele Pargi hooldus- ja raiemahud ............................................................................... 20 

4.5.2. Pimeda pargi puistu hooldusraied .............................................................................. 21 

4.5.3. Kändude käitlemine .................................................................................................... 22 

4.5.4. Raiejääkide käitlemine ................................................................................................ 22 

4.6. Tiik ........................................................................................................................................ 22 

4.7. Pargi elustiku kaitse .............................................................................................................. 23 

4.8. Pargi hoolduse korraldamine ................................................................................................ 23 

4.9. Pargi tähistamine .................................................................................................................. 23 

4.10. Tegevuspiirangud avalike ürituste korraldamiseks pargis ................................................ 23 

4.11. Kohaliku looduskaitse alla võtmise ettepanek ................................................................. 24 

5. Tegevuskava ................................................................................................................................. 24 

6. Soovitused hooldustööde teostamiseks ja korraldamiseks .......................................................... 29 

6.1. Puistu hooldustööd ............................................................................................................... 29 



1641HK2 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava   

 

4 AB Artes Terrae OÜ 
 

6.1.1. Võsa raie ..................................................................................................................... 29 

6.1.2. Kahjustatud ja isetekkeliste puude hooldusest ........................................................... 29 

6.2. Niitmine ................................................................................................................................ 30 

6.3. Piirangud hooldustehnikale................................................................................................... 30 

6.4. Nõuded tööde teostajatele ................................................................................................... 31 

LISAD .................................................................................................................................................... 32 

LISA 1 – Dendroloogilise inventeerimise koondtabel (Hele park) ..................................................... 32 

LISA 2 – Metsamajandamiskava (Pime park) .................................................................................... 65 

 

 

JOONISED 

Joonis 1. Puistu plaan. M 1:500 

Joonis 2. Eraldiste plaan. M 1:1000 

 



Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava 1641HK2 

 

AB Artes Terrae OÜ 5 
 

1. Sissejuhatus 

1.1. Hoolduskava koostamise alus 

Hoolduskava on koostatud MTÜ Hungerburg tellimusel Narva-Jõesuu linnas asuva Kuursaali pargi 

Heleda ja Pimeda osa hoolduse korraldamiseks. Hoolduskava koostamisel on lähtutud osaliselt 

„Parkide hoolduskava koostamise juhendist“. Hoolduskava koostamisel on kasutatud järgmisi 

alusmaterjale: 

▪ Muinsuskaitse eritingimused (koostaja AB Artes Terrae OÜ, 2016.a) 

▪ Geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 (koostaja AS Empower, 2016.a) 

▪ Narva-Jõesuu Hele ja Pime park. Looduse õpperada. (V. Keppart, 1998.a) 

 

Kuna Kuursaali pargile on koostatud eelnevalt muinsuskaitse eritingimused, milles on antud põhjalik 

ülevaade pargi ajaloost, siis käesolevas hoolduskavas mälestise ajalugu eraldi ei käsitleta. 

Hoolduskava välitööd viidi läbi oktoobris 2016. 

Hoolduskava on koostatud perioodiks 10 aastat. Hoolduskava koostamise ja rakendamise 

põhieesmärgiks on tagada pargi kui mälestise muinsuskaitseliste väärtuste säilimine. 

 

1.2. Asukoht, suurus, haldaja 

Narva-Jõesuu Kuursaali park asub Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas (skeem 1). Ajalooline Hele ja 

Pime pargiala (hoolduskavaga käsitletav ala) jääb käesoleval hetkel reformimata riigimaale, mida 

vastavalt Narva-Jõesuu linnavolikogu 16.10.2013. aasta otsustele nr 169, 170, 171, ja 172 taotletakse 

munitsipaalomandisse. Hoolduskavaga käsitletav ala on toodud skeemil 2. 

 

Skeem 1. Narva-Jõesuu Kuursaali pargi asukohaskeem (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver) 
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Skeem 2. Hoolduskavaga käsitletav ala (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver) 

Narva-Jõesuu Kuursaali park piirneb põhjast Pargi tänavaga, idast Koidu ja Nurme tänavatega, millest 
üle teeb jääb ka Narva-Jõesuu kuursaali kinnistu (katastritunnus 51301:003:0087), lõunast Supeluse 
tänava ning läänest Aia tänavaga.  

Kultuurimälestiste ala (ajalooline pargiala koos kuursaali ümbrusega) pindala on ca 15,7 ha1 (vt 
skeem 3), hoolduskavaga käsitletav ala moodustab sellest ligikaudu 12,62 (vt skeem 2).  

Pargi haldaja on Narva-Jõesuu linnavalitsus, pargi hooldust ja restaureerimist korraldab MTÜ 
Hungenburg (kontaktisik Tiiu Toom, e-post tiiu.toom@mail.ee). 

 

                                                           

1 Maa-ameti kaardiserveri andmetel (pindala päring tehtud 14.10.2016) 

2 Maa-ameti kaardiserveri andmetel (pindala päring tehtud 14.10.2016) 
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Skeem 3. Kaitsealuse pargiala asendiskeem, koos seotud kultuurimälestistega. Sinisega on näidatud kultuurimälestise 

ala, kollasega kultuurimälestiste alal asuvate või projektalaga seotud mälestiste orienteeruv kaitsevööndite ulatus. 

(skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver) 

1.3. Kaitsestaatus 

Narva-Jõesuu kuursaali park (reg nr 13990) on ehitusmälestisena muinsuskaitse all3 ja asub tervikuna 

kultuurimälestise alal (skeem 3). Pargialale või selle kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad 

muinsuskaitsealused objektid (skeem 3)4: 

1. 13989 Narva-Jõesuu kuursaal, 1922, ehitismälestis; 

2. 13991 Narva-Jõesuu kuursaali pargi lehtla, 19. saj, ehitismälestis. 

2. Olemasolev olukord. Kaitseväärtus, kaitsevajadus 
Kuursaali pargi seisukorra põhjalikum ülevaade on antud Narva-Jõesuu Kuursaali pargi muinsuskaitse 

eritingimustes5. Alljärgnevalt on toodud ülevaatlik kirjeldus pargiruumi olemasolevast olukorrast. 

Kuurpargi põhimaht koosneb neljast osast, millest kaks merepoolset kuuluvad Pimeda pargi ning kaks 

kuurhoonele lähedasemat Heleda pargi koosseisu. Pargiosade piirideks on neid ümbritsev 

tänavatevõrk ning pargi keskne promenaadina toimiv A. Hahni tänav, mis ühendab ajaloolist 

kuurhoonet mererannaga. 

Narva-Jõesuu kuurpark on oma üldstruktuurilt võrdlemisi hästi säilinud. Nii Hele kui Pime pargiosa on 

säilitanud oma terviklikkuse ning on sisuliselt säilinud XIX sajandi lõpus paika pandud mahus ja 

ulatuses. Hele pargiosa on heakorrastatud, olemasolev teedevõrk lähtub kunagisest vabakujulisest 

asetusest ning sealne ajalooline ruumistruktuur on paremini säilinud ning jälgitav kui Pimedas osas. 

                                                           

3 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130). Kuupäev: 13.11.1997 

4 http://register.muinas.ee/ (20.03.2015) 

5 AB Artes Terrae OÜ. Narva-Jõesuu Kuursaali pargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr: 1641KP2. Tartu, 2016. 
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Heleda pargi osasid ümbritsevad hilisemalt istutatud hekiribad; pargi siseosa on muutunud oluliselt 

läbipaistvamaks põõsarinde likvideerimise tõttu. Heleda pargi kirdepoolses osas on haljastus 

ühtlasemalt jaotunud ning ruumiline liigendatus on seetõttu halvemini jälgitav. Pime park, mis 

ajalooliselt on olnud pigem loodusliku üldmuljega kujundatud metsapark, on antud üldmulje 

säilitanud suures osas ka tänasel päeval.  

Heleda pargiosa teedevõrk on säilinud võrdlemisi hästi. Kadunud on küll mitmed ajaloolised 

looklevad teed, kuid põhilised ajaloolised sihid on säilinud. Pimeda osa kunagine teedevõrk on ajaga 

hägustunud või suisa praktiliselt hävinenud. Alles on vaid üksikud metsasisesed sissetallatud jalgteed. 

Kuurpargi Heledas pargiosas olev ajalooline tiik on tänaseni säilitanud oma algse asukoha ja suuruse. 

Tiik on heas seisukorras ning tänu hooldatud kallastele avanevad tiigi ümber paiknevatelt teedelt 

maalilised vaated üle veepeegli. 

Kuurpargi puistust rääkides eristuvad teineteisest selgelt Hele ja Pime park. Esimene neist on 

kvalifitseeritud keskmise liigirikkusega pargiks6, teine neist on oma olemuselt rannaäärne 

luitemännik, kus enamik puistust moodustavad suured harilikud männid. 

3. Puistu hinnang 

3.1. Hindamise metoodika 

Käesolev dendroloogiline hinnang on Heleda pargi osa puhul koostatud üksikpuude kaupa, Pime 

pargi osa on käsitletud eraldisena ja inventeeritud vastavalt Metsa korraldamise juhendiga7 

sätestatud metoodika kohaselt. Piirkondade hindamine erineva täpsusastmega tuleneb puistu 

tihedusest – Hele park on park, Pime park looduslikust puistust kujunenud/kujundatud metsailmeline 

parkmets.  

Üksikpuude hindamisel on mõõdetud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 

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

Gruppidena on hinnatud valdavalt üheliigilised sarnase seisundi ja parameetritega kõrvuti kasvavad 

puud, mille kirjeldamine üksikpuudena ei ole otstarbekas. 

 
Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter alates rinnasläbimõõduga 6 cm puudel või 

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

(mõõdetakse juhul, kui on välja kujunenud selgelt eristatav tüvi või tüved diameetriga vähemalt 6 

cm). Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.  

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

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel8): 

▪ kuivav või kuivanud puu (1):   

                                                           

6 Keppart, V. 1998; lk 8 

7 https://www.riigiteataja.ee/akt/13124148 

8 Nutt, N., Maiste, J., Nurme, S., Karro, K., Sinijärv, U.2008. Parkide restaureerimine. TTÜ Tartu Kolledž.Tartu; lk 295-302 
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 võrsete juurdekasvud puuduvad; 

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

 üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust; 

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

 kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust. 

▪ tugevasti kahjustatud puu (2): 

 võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

 koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 

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

▪ nõrgestatud puu (3): 

 juurdekasv pidurdunud; 

 üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

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

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

▪ kergelt vigastatud puud (4): 

 juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

 peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

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

 tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 

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

▪ kahjustamata, terved puud (5): 

 juurdekasvud on normaalsed; 

 ei esine mehaanilisi vigastusi; 

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

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

Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ning piksekahjustused jne.  
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Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

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

Tüve hindamisel on kirjeldatud: 

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

Võra hindamisel on kirjeldatud: 

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

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

hindamistabelis jäetud tühjaks. 

Puistueraldiste hindamisel määrati: 

▪ liigiline koosseis; 

▪ puistuelementide põhiparameetrid; 

▪ puistu üldseisukord; 

▪ kirjeldati probleemistik. 

 

Puistu andmete vormistamisel on lähtutud metsandusliku takseerimise üldisest praktikast. Puistu 

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

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

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

lähtuvalt puistuelementide muutumisest. 

 

Puistu eraldistele on määratud haljastuslik väärtusklass vastavalt "Puittaimestiku ja haljastuse 

inventeerimise korrale"9. 

 

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

kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 
silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites märkuste veergu. Puistus 
on näidatud kolletena esinevad olulisemad bioloogilised kahjustajad.  
 

                                                           

9 https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 
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3.2. Inventeerimise tulemused 

3.2.1. Hele park 

Heleda pargi puistu tervislik seisukord on valdavalt (ligi 70% ulatuses) hea või väga hea. Kõige enam, 

pea veerandi ulatuses kõigist hinnatud puudest-põõsastest, esineb pargis harilikke mände. Samuti on 

pargiruumis rohkelt harilikke tammesid (12,7%), harilikke pärnasid (12,4%) ja harilikke vahtraid 

(11,9%), mõnevõrra vähem kuuski (6,9%) ning soo- ja arukaski (10%). Haruldustest esineb Heledas 

pargis rumeelia mänd, palsaminulg, torkav kuusk, alpi seedermänd ning kanada kuusk, millele on 

viidanud ka Vello Keppart10. 

Heleda pargi puistu vajalikud hooldus- ja raietööd on antud üksikpuude ja gruppide kaupa puistu 

inventeerimise koondtabelis (lisa 1), Pimeda pargiosa vajalikud hooldus- ja raietööd on toodud 

metsamajandamise kavas (lisa 2). 

 

Graafik 1. Kuursaali pargi Heleda osa puistu tervislik seisund 

 

                                                           

10 Keppart, V. 1998; lk 6 
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5 - kahjustamata, terved puud (20%)
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Graafik 2. Kuursaali pargi Heleda osa puistu liigiline koosseis (liik/%) 

 

Tabel 1. Kuursaali pargi Heleda osa puistu liigiline koosseis 

nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

1 Mä sp mänd sp Pinus sp 21,7 

2 Ta harilik tamm Quercus robur 12,7 

3 Pä sp pärn sp Tilia sp 12,4 

4 Va sp vaher sp Acer sp 11,9 

5 Ks kask sp Betula sp 10,0 

6 Ku sp kuusk sp Picea sp 6,9 

7 Sa sp saar sp Fraxinus sp 5,1 

8 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus 2,3 

9 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 2,2 

10 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 2,1 

11 Lh lehis sp Larix sp 2,1 

  ülejäänud     10,7 

12 Nu nulg sp Abies sp 1,7 

13 En sp enelas sp Spiraea sp 1,4 

14 Lm must lepp Alnus glutinosa 0,9 

15 ReH hõberemmelgas Salix alba 0,8 

16 Õ sp õunapuu sp Malus sp 0,8 

17 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis 0,6 

18 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 0,6 

19 Si sp sirel sp Syringa sp 0,5 

20 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius 0,4 

21 SõM mage sõstar Ribes alpinum 0,4 

22 Kü künnapuu Ulmus laevis 0,4 

23 Tm harilik toomingas Padus avium 0,4 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

24 Hb harilik haab Populus tremula 0,3 

25 Top toompihlakas sp Amelanchier 0,3 

26 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp 0,3 

27 Tr harilik türnpuu Rhamnus catharticus 0,2 

28 Pp pappel sp Populus sp 0,2 

29 Krs kirsipuu sp Cerasus sp 0,2 

30 Kk harilik kukerpuu Berberis vulgaris 0,1 

31 Lv Hall lepp Alnus incana 0,1 

32 LäS suur läätspuu Caragana arborescens 0,1 

33 LäV väike läätspuu Caragana frutex 0,1 

34 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 0,1 

35 Kb kibuvits sp Rosa sp 0,1 

 

3.2.2. Pime park 

Pimedas pargis, mis oma olemuselt on rannaäärne palumännik, moodustavad enamiku puistust 

suured harilikud männid. Lisaks esineb rohkemal või vähemalt määral erinevaid lehtpuid. Metsaalust 

katab suhteliselt tihe põõsarinne koos loodusliku uuendusega. Pargis kasvab lisaks meie looduses 

enamlevinud põõsaliikidele (sarapuu, remmelgas, pajud) veel tähkja toompihlaka väikeseid gruppe, 

harilikku- ja villast lodjapuud, taraenelat, kukerpuud, kikkapuud, magedat sõstart. Erakordselt suures 

ulatuses kasvab metsapargis läikiva tuhkpuu põõsaid (enamuses eraldistes põhiliselt näha oleva 

liigina). Kohati katavad tuhkpuu põõsastikud suuremaid alasid. 

Prügi on pargialal minimaalselt, üksikutes kohtades on maapinnal tõenäoliselt tuulest kantud 

kilejäänuseid. Hoolimata suhteliselt aktiivsest reljeefist ja liivasest pinnasest pinnase erosioon alal 

puudub. 

Põhilise alustaimestiku liikidena esineb kõigis eraldistes naati ja erinevaid kõrrelisi. Muld on liivane 

kuid viljakas. Luidete harjadel kasvab mustikat ning pohla, sageli on näha piibelehti. Luidete vahel on 

põhiliselt kõrrelised (eraldised 2, 4, 8 ja 11) ning eraldises nr 11 ka angervaksad.  

Mändidel esineb väga vanale männimetsale iseloomulikult osadel puutüvedel ja ka suurtel okstel 

puitu lagundava seene männitaeliku viljakehi. Viljakehade läheduses on puit seene poolt pehmeks 

muudetud. Sellised puud on hooldustööde käigus vaja hoolikalt üle kontrollida, et teha kindlaks 

mädaniku leviku ulatust ja sellest tulenevat puutüvede või okste tugevust. Puude olulisel 

nõrgenemisel tuleb viljakehadega puud raiuda. Erinevatest tüvevigastuste kohtadest on sageli puitu 

tunginud seened. Vigastustega puud tuleb hooldustöid planeerides üle kontrollida.  

Samblarindes on põhilisteks liikideks palusammal, metsakäharik ning laanik.  

Pimedas pargis ette nähtud puistu hooldustööd ja mahud on antud eraldiste kirjelduste juures – vt 

Lisa 2. Lisas 2 antud tegevuste maht on maksimaalne lubatav. Tegevuste planeerimisel tuleb 

arvestada sellega, et tegemist on kaitsealuse pargiga, mi llel on oluline funktsioon tuule tõkestamisel 

ja kohaliku mikrokliima reguleerimisel, mistõttu lageraied ükskõik millises mahus ei ole lubatavad. 

Harvendamisel ei tohi puistu I rinde tihedus ja liigiline  koosseis praegusega võrreldes märgatavalt 

langeda. 
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4. Hooldustööde plaan 

4.1. Hoolduskava koostamise põhjendatus ja vajadus 

Narva-Jõesuu Kuurpark on üldstruktuurilt võrdlemisi hästi säilinud ning loetav. Pargi säilimiseks on 

esmatähtis vajalik tagada selle puistu ja rohustu järjepidev ning regulaarne hooldus. Ajaloolisest 

ülevaatest, muinsuskaitse eritingimustest ja olemasoleva olukorra kirjeldusest lähtuvalt määratakse 

hoolduskavaga: 

1. taimestiku hoolduse põhimõtted; 

2. teede ja arhitektuursete väikevormide põhimõtted; 

3. edasise pargi kaitse ning taastamise korraldamise põhimõtted. 

Hoolduskavaga sätestatud tegevuste läbiviimine on vajalik pargi edasisel taastamisel. Pargi 

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

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

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

4.2. Hooldustööde kavandamise põhimõtted 

Käesolev hoolduskava lähtub Kuursaali Heleda ja Pimeda pargiosa 2016. a olukorrast. Hoolduskavaga 

kavandatakse pargi edasiseks haldamiseks vajalikud hooldustööd. Hoolduskava annab pargi praeguse 

seisundi hoidmiseks ja parandamiseks vältimatute ühekordsete (võsa eemaldamine, kuivavate puude 

raie jne) ja edasiste iga-aastaste hooldustööde mahud. Hoolduskava koostamisel on arvestatud pargi 

rekonstrueerimisprojektiga. Käesoleva hoolduskava kehtivusperiood on 10 aastat. 

Hooldustööde optimaalsemaks korraldamiseks on pargialad jagatud lähtuvalt pargiruumi 

spetsiifikast, krundi piiridest ning füüsilistest piiritlejatest pargis hooldusaladeks. Erinevatel 

hooldusaladel saab kasutada erineva intensiivsuse ja spetsiifikaga hooldustöid. Hooldustööde paketid 

on diferentseeritud lähtuvalt hooldusintensiivsusest kahte hooldusklassi (vt täpsemalt ptk 4.3). 

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

hooldustööde mahud, hooldusklassid, puistu hooldamise spetsiifika ning hooldatavate alade 

suurused on koondatud tegevuskava tabelisse (vt ptk 5.1, tabel 5).  

Hooldusaladele hoolduskavaga määratud hooldusintensiivsust muru/rohttaimestiku hoolduses võib 

lähtuvalt pargi kasutusest suurendada või vähendada. 

4.3. Hooldustööde kvaliteedinõuded 

4.3.1. I hooldusklass - Hele park 

Muru 

Nõuded muru hoolduseks: 

▪ muru hooldus tehakse ülepinnaliselt samu nõudeid järgides;  

▪ katvus vähemalt 95 %, kõrreliste enamusega (va suurte puude võrade all, kus võib vähesest 

valgusest tingituna esineda väikeseid rohttaimestikuta laike); 
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▪ niitmiskõrgus 5 - 10 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm, ülekasvamise korral 

mitte rohkem kui 1/3 kõrre kõrgusest, soovitud kõrguse saamiseks korrta vajaduse niitmist 

eelneval põhimõttel mõne päeva pärast; 

▪ esimene niide teha kevadel, kui kõrreliste kõrgus on vähemalt 8 cm; 

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

▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 

▪ teha muruparandusi jooksvalt vastavalt vajadusele; 

▪ olemasolevate teede servamine vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt kord kuus 

vegetatsiooniperioodil; 

▪ teedele ja tiiki sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist;  

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

taimekaitsevahendite (mürkide) kasutamine on keelatud; 

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

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

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

maapinna tahenemist). 

 

Puud 

Nõuded üksikpuude hoolduseks: 

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

arboristiga vähemalt üks kord aastas, vajaduse ilmnemisel teostada probleemsete puude 

võrahooldus; lõikusaeg vastavalt liigile, võrahooldust soovitatavalt vältida perioodil märtsi III 

dekaadist juuli III dekaadini; 

▪ murdumisohtlikud ja murdunud harud/puud ning suured oksad likvideeritakse jooksvalt kuni 

nädala jooksul peale probleemi ilmnemist pargi alal, probleemi lahendamiseni tähistada ohtlik 

puu ja piirata ohupiirkonnas liiklus ning juurdepääs puule; 

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

likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs); 

▪ liiklust (nii pargisisesed teed kui tänavad) takistav või ohustav teede äärne tormimurd, rippes 

oksad jm likvideeritakse jooksvalt koheselt peale probleemi ilmnemist; 

▪ taimehaiguste ja kahjurite keemilist tõrjet võib teostada "Nõuded taimekaitsevahendite 

kasutamisele" §1011 sätestatud korras  litsentseeritud isik vastavalt konkreetsele kahjustajale; 

Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas määratud ja 

taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel arvestades veeseaduses sätestatud 

erisustega12. 

 

Põõsad, põõsagrupid 

Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 

▪ hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat, 

noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt üks kord 

aastas; 

▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda muruhoolduse käigus jooksvalt; 

▪ kujundus- ja topiaarlõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 

                                                           

11 https://www.riigiteataja.ee/akt/12989252 

12 Taimekaitseseadus § 78 lg 1, põllumajandusministri määrus nr 90 § 4, veeseadus § 29 lg 4 p 4 
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▪ põõsaste kohale kasvavate puude okste lõikus, mis varjutavad valgust põõsastele, teostada kord 

aastas rutiinsete puistu hooldustööde käigus; 

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

vajadusel kord aastas kevadel, keskelt tühjaks jäänud gruppidel siirdada äärtest juurtega 

elujõulisi võrseid keskosadesse või istutada keskele uued istikud; 

▪ taimehaiguste ja kahjurite keemilist tõrjet võib teostada "Nõuded taimekaitsevahendite 

kasutamisele" §1013 sätestatud korras  litsentseeritud isik vastavalt konkreetsele kahjustajale; 

Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas määratud ja 

taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel arvestades veeseaduses sätestatud 

erisustega14. 

 

Pargiroosid, kibuvitsad 

▪ närbunud õied tuleb jooksvalt eemaldada; 

▪ hooldus- ja kujunduslõikus teostada vastavalt sordile/tüübile; 

▪ istutusalade (peenarde) pinna kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada tihedusega, mis 

tagab umbrohuvaba mullapinna, tihedusega mitte vähem kui kord nädalas; 

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

kui kord kuus; 

▪ kasta vajadusel, kuid mitte vähem kui üks kord kümne päeva jooksul, põuaperioodil mitte 

harvemini kui 2 korda nädalas; 

▪ väetada tuleb vastavalt viljakusanalüüsile vähemalt kaks korda suve jooksul, täiendav kasvumuld  

tuleb lisada üks kord aastas; 

▪ täiendusistutused tuleb teostada igal kevadel, vajadusel jooksvalt hooaja jooksul; 

▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrjet tuleb teostada vajadusel "Nõuded taimekaitsevahendite 

kasutamisele" §1015 sätestatud korra kohaselt; 

▪ tagasilõikamine teostada sügisel vastavalt ilmastikule; 

▪ talvekate paigaldada sügisel ja eemaldada kevadel vastavalt ilmastikule; soovitatavalt (sügisel 

novembri I...III dekaad, kevadel märtsi III dekaad – aprilli II dekaad). 

Lillepeenrad 

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

▪ närbunud õied ja kuivavad taimeosad tuleb eemaldada jooksvalt; 

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

vajaduse korral, kuid mitte vähem kui kaks korda kuus; 

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

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

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

kord 10 päeva jooksul;  

▪ väetamine teostada vajadusel, vastavalt mulla viljakusanalüüsile, soovitavalt kord 

vegetatsiooniperioodil, väetamisel arvestada erinevate taimegruppide vajadusi ja vastupidavust; 

                                                           

13 https://www.riigiteataja.ee/akt/12989252 

14 Taimekaitseseadus § 78 lg 1, põllumajandusministri määrus nr 90 § 4, veeseadus § 29 lg 4 p 4 

15 https://www.riigiteataja.ee/akt/12989252 
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▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada jooksvalt vastavalt "Nõuded taimekaitsevahendite 

kasutamisele" §1016 sätestatud korrale; 

▪ täiendusistutused teha kevadel või vajadusel jooksvalt hooaja jooksul; 

▪ sügisene peenra ettevalmistus taimede talvitamiseks hiljemalt oktoobri III dekaad; 

▪ talvekate paigaldada vastavalt ilmastikule, kuid hiljemalt novembris. 

Konteinerhaljastus, lillekastid 

▪ närbunud õied tuleb eemaldada jooksvalt; 

▪ istutuskasti/konteineri kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada vajaduse korral, kuid mitte 

vähem kui kaks korda kuus, mitte kasutada keemilisi tõrjevahendeid; 

▪ kui istutuskastis/konteineris on ette nähtud suvelillede vahetamine vegetatsiooniperioodi jooksul 

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

lõpetanud; 

▪ konteinertaimi ja lillevaase kastetakse iga päev va vihmaga; 

▪ konteinerite välisinda tuleb pesta tolmust ja pinnale sattunud mullapritsmetest 1...2 korda kuus 

vegetatsiooniperioodil, istutamisel servadele ja külgedele sattunud kasvupinnas eemaldada 

koheselt;    

▪ konteinerhaljastus väetada kastmisveega, tihedus sõltuvalt kasutatavast väetisest; 

▪ konteineritest kuivanud istikute eemaldamine, katmine, dekoreerimine talveks või toimetamine 

talvelattu teostada hiljemalt novembri I dekaadil. 

4.3.2. II hooldusklass - Pime park 

Pimeda pargiosa hoolduse eesmärk on säilitada pargiala looduseilmelisus ja tagada kasutajate 

ohutus. Rohttaimestiku hoolduse eesmärk on säilitada olemasolevates häiludes ja puistu servaaladel 

rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus.  

Spetsiifilised puistuhooldustööd on antud lisas 2. 

 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks 

▪ niita tänavatega piirnevad murualad 5...10 m laiusel ribal vastavalt puistu piirile;  

▪ metsasiseste teede servad niita 1...2,5 m laiustel aladel; 

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

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

dekaad - juuli I dekaad); 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 2...3 korda vegetatsiooniperioodil; esimene 

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

dekaad; hooldaja võib niitmissagedust muuta; 

▪ niitmisjäägid võib purustada, purustatud niitmisjääke ei pea eemaldama, niitmisjäägid võib 

eemaldada tänavate äärsetelt aladelt; 

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

kõdunemata lehed purustatakse järgneva hooaja esimesel niitel. 

Puud, puudegrupid, põõsad 

                                                           

16 https://www.riigiteataja.ee/akt/12989252 
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▪ võrade hoolduslõikus teha teede ääres kord viie aasta jooksul (kuni 10 m kaugusel tee servast 

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

eemaldada jooksvalt vastavalt I hooldusklassi nõuetele; 

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

kummalgi pool teed), mitte harvem kui kord aastas, liiklust takistav vastavalt I hooldusklassi 

nõuetele; 

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

likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs). 

 

4.3.3. Arhitektuursed väikevormid 

Nõuded arhitektuursete väikevormide hoolduseks: 

▪ pargimööbli purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

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

võimalik, suletakse defektne ese kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni; 

▪ pargimööblit hooldatakse (vahatamine, värvimine, õlitamine) vajadusel korraliselt üks kord 

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

kahe nädala jooksul peale ilmnemist; pindade hooldamisel tuleb järgida tootja või ehitaja poolt 

etteantud juhiseid ning hooldusvahendeid; 

▪ maapinnaga seotud tarindite osade ümbrustes, mis paiknevad murupindades, hoitakse rohukate 

võimalikult madal (5 cm), vältida trimmerdamist ja seeläbi konstruktsioonide pindade 

kahjustamist; kahjustuste olemasolu kontrollida korraliselt kord kuus ning vajadusel remontida 

jooksvalt kahjustuste süvenemise vältimiseks (eeskätt korrosiooni teke metallpindadel); 

▪ pingid pestakse suvehooajal (mai-september) vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 2 korda 

hooajal; 

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

võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat peale probleemi ilmnemist; 

▪ dekoratiivsete väikevormide (skulptuurid, vaasid jne) seisukorda kontrollitakse vähemalt üks kord 

hooajal, probleemide ilmnemisel kõrvaldatakse need esimesel võimalusel;  

▪ paviljonide, variseinte, sildadega esinevad kahjustused, mis ei ole kasutajale ohtlikud, 

remonditakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädal peale probleemi ilmnemist; kui 

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

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

teisaldatakse väikevorm kasutamiseks koheselt kuni vea kõrvaldamiseni. 

4.3.4. Pargi teede hooldus 

Olemasolevate hooldusvajavate pargiteede maht Pimedas osas on 1207 jm ning Heledas osas 4138 

m². Pimeda pargiosa teed moodustuvad kitsastest jalgradadest, Heleda pargiosa teed on valdavalt 

amortiseerunud pinnasekattega teedest. Hooldustvajavate pargiteede mahu hulka pole arvestatud 

keskset asfaltkattega Hahni tänavat (sõidetav osa). 

Rekonstrueerimisprojekti järgne hooldusvajavate teede maht on Pimedas osas 2563 m² ning Heledas 

osas 5592 m². Projekteeritavad pargi teed on graniitsõelmekattega jalgteed. Pargi hooldustvajavate 

teede mahtu pole arvestatud keskset Hahni tänavat ning projekteeritavat Nurme ja Koidu tn äärset 

parklaala (mahuga ca 790 m²). 

Mänguväljaku hooldustvajav ala kogumaht on orienteeruvalt 500 m². 
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Nõuded teede hoolduseks: 

▪ teed pühitakse suveperioodil Heledas pargis vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui 1 

kord nädalas, sisseniidetavaid teid ei pühita; Pimedas paris vastavalt vajadusele, kuid mitte 

harvem kui kord kuus; 

▪ graniitsõelmekattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 1...2 korda lumeta perioodil, 

soovitatavalt üks kord kevadel, teine kord peale lehtede riisumist; 

▪ teed servatakse (puhastatakse tee ääristus rohttaimedest ja pinnasest välja) tihedusega, mis 

tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte harvem, kui 1 kord kuus 

graniitsõelmekattega/kruusakattega teedel  vegetatsiooniperioodil; 

▪ umbrohutõrje teedel teha vastavalt vajadusele rohimisega või gaasipõletiga, umbrohutõrjeks 

kasutatavate mürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine on keelatud;  

▪ niitmisjäägid eemaldada koheselt peale niitmise lõppu; 

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

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

▪ sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist nädala 

jooksul; 

▪ lehed koristatakse jooksvalt vastavalt vajadusele, Heledas pargis lehtede langemiseperioodil 

mitte harvem, kui kord nädalas;  

▪ Pimedas pargis lehti ei koristata, lehed võib jooksvalt puhuda teede servadest puhuritega 

ümbritseva puistu alla või 1...2,5 m laiustelt ribadelt teede servadest 1 kord novembris riisuda ja 

ära vedada; 

▪ turvakattega pindu hooldada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele. 

4.3.5. Prügi koristamine 

Prügi koristamise tihedus: 

▪ prügi koristatamine toimub I hooldusklassis igapäevaselt, II hooldusklassis minimaalselt 2 korda 

kuus; 

▪ prügiurnid tühjendatakse vähemalt kord nädalas. 

 

4.4. Hooldusalad, hooldusalade hooldusmahud 

Hooldusalad on jaotatud kaheks piirkonnaks: Hele park ja Pime park. Hooldusalade valikul on 

lähtutud pargiruumi iseloomust ning füüsilistest piiritlejatest. Hooldusalade kontuurid lähtuvad 

pargiosade kontuuridest (parki ümbritsevast teedevõrgust). 

Tabel 2. Hooldusalad, hooldusvajadus 

Hooldusala: HELE PARK  

Hooldusala tüüp Maht 

Muruala 37600 m² 

Teed 4138 m² 

Veekogu 3747 m² 

Üksikpuud ja -põõsad 317 tk 

Hekk 1230 jm 
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Hooldusala: PIME PARK  

Hooldusala tüüp Maht 

Muruala (niidetav) ~2150 m² 

Teed 1207 jm 

Eraldis 1 5583 m² 

Eraldis 2 2216 m² 

Eraldis 3 4349 m² 

Eraldis 4 2487 m² 

Eraldis 5 3583 m² 

Eraldis 6 13245 m² 

Eraldis 7 11227 m² 

Eraldis 8 2375 m² 

Eraldis 9 1140 m²  

Eraldis 10 2262 m² 

Eraldis 11 1717 m² 

Eraldis 12 12667 m² 

 

4.5. Pargipuude hooldus ja raied 

4.5.1. Hele Pargi hooldus- ja raiemahud 

Heleda pargiosa raie- ja hooldustööde mahud on antud tabelis 3 ja 4 ja puistu inventeerimise 

koondtabelis (lisa 1). Kuna Hele park on hästi hooldatud, on sanitaarraie korras vaja raiuda vaid 22 

kuivanud või kuivavat puud. Väärtuslikemate puude kasvuruumi tagamiseks on raiesse määratud 75 

puud. Heleda pargi raied on näidatud joonisel 1. 

 

Tabel 3. Heleda pargiosa hooldust vajavate puittaimede koondtabel 

Nr Nimetus Ühik Hulk 

1 Üksikpuud ja suured üksikpõõsad (2017. a kevade seisuga) tk 489 

2 Hekk (2017. a kevade seisuga) jm 1230 
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Tabel 4. Heleda pargiosa puittaimede raie- ja hooldustööd 

Nr 

Lühend 
puistu 
koond-
tabelis 

Hooldustöö / raie nimetus Ühik Hulk 

1 lo Suurte puude põhi- ja kõrvalokste lõikus kogu võras tk 299 

2 rk Kujundusraie tk 51 

3 rh Hooldusraie tk 82 

4 rl Loodusliku uuenduse eemaldamine suuremate puude võrade alt tk 8 

5 rp Perspektiivne / tingimuslik raie tk 20 

6 rs Sanitaarraie tk 22 

7 rhar Kuivanud või kuivavate harude raie tk 4 

8 lk Kujunduslõikus tk 3 

 

4.5.2. Pimeda pargi puistu hooldusraied 

Pimeda pargiosa raie- ja hooldustööde mahud on esitatud täpsemalt lisas 2. 

Raiuda tuleks üle pinna hajusalt paiknevad sookased, millel on tüvemädanik või muud kahjustused. 

Tüvemädanikuga kased on murdumisohtlikud. Mitmed kased on juba tüvemädaniku tõttu murdunud 

(näiteks eraldistes 7 ja 3). Raiuda tuleb kindlasti sookased, remmelgad haavad, pihlakad, paplid, millel 

on seente viljakehad, viljakehadega mändide raiel lähtuda puu üldseisundist. Raiel tuleb olla tüvede 

murdumisohu tõttu ettevaatlik, eriti juhtudel, kui tüvi on ilma elusvõrata. Sellisel juhul võib puit olla 

kohati kogu tüve läbilõike ulatuses mädanikust pude ning oksad ja harud eriti murdumisohtliud (puud 

hoiab püsti vaid koor). Põhimõtteliselt võib kogu Pimeda pargi alalt soovi korral välja raiuda kõik 

sookased, sest need on kõrge vanuse tõttu kaotamas dekoratiivset välimust.  

Eraldis 12 kaguservas vahetult sõidutee ääres rivina tugevalt tüvemädanikust kahjustatud saared. 

Need tuleb raiuda liiklusohutuse huvides, sest võivad murdudes sõiduteele kukkuda. Samast rivist 

võib raiuda ka ülejäänud, nähtavate tüvekahjustusteta saared, sest nende võrad paiknevad mändide 

laiuvate võrade all ning on jõudnud kasvades mändide võradesse. Võrade üksteise sisse kasvades 

tekib oht tuulega liikuvate okste koorevigastusteks. Sellega kaotaksid mõlemad puuliigid oma 

dekoratiivset välimust. Kuna saared on antud kohas vähem dekoratiivsed mändidega võrreldes, tuleb 

raiuda saared. 

Hajusalt üle kogu pargi ala paikneb üksikuid kuivanud puid (enamasti männid). Kuivanud männid ei 

ole perspektiivis seisukindlad ning need tuleb raiuda esmajärjekorras teed  äärest kuni 15 m 

raadiuses, kui dperspektiivis kog pargialalt. Eraldise nr 7 loodeservas, vahetult tee ääres, on aastaid 

tagasi mändide tüvede ümber seotud traat umbes 8 m kõrgusele. Üks mänd on sisse kasvanud traadi 

tõttu kuivanud, teisel on kuivanud latv. Need puud tuleb raiuda – puud on sissekasvanud traad kohalt 

murdumisohtlikud. Teistelt elusatelt traadiga puudelt tuleb traat eemaldada. 1.eraldises on ka tee 

ääres kaks traadiga mändi – seal piisab traadi äravõtmisest. 

Metsamajandamiskavas eraldi ära märgitud suure läbimõõduga lepad eraldistes 2 ja 5 on terved 

(tõenäoliselt sanglepa ja halli lepa hübriidid). Erakordselt jäme kuusk eraldise 7 lõunaotsas on 2 m 

kõrguselt tüve sees olulise mädanikuga, tüvel on 1,5 m kõrgusel ka vähene vaigujooks. Puu tuleb 

säilitada, kuid on soovitatav igaastaselt üle vaadata ning seisundi olulisel halveneisel tuleb puu 

likvideerida.  
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Mändidel esineb väga vanale männimetsale iseloomulikult osadel puutüvedel männitaeliku viljakehi. 

Viljakehadega puude olulisel nõrgenemisel tuleb need raiuda.  

Paremate vaadete saamiseks pargile, samuti pargiala parema läbitavuse saavutamiseks on soovitav 

raiuda enamus peeneid järelkasvu puid (põhiliselt paari meetri kõrgused vahtrad). Üksikud 

sirgetüvelisemad, lagedates kohtades kasvavad (kasvuruumi omavad) vahtrad on soovitav alles jätta, 

et neist tekiks pikapeale uus põlvkond pargipuid.  

Toominga noored puud on soovitav enamuses raiuda, sest kasvavad raskesti läbitava võsana. 

Üksikuid sirgetüvelisi ja kasvuruumi omavaid toomingaid võib säilitada, kuid neilt tuleb lõigata 

alumised maapinna suunas rippuvad oksad. Toominga oksad, mis ulatuvad maapinnani, juurduvad 

ning tekitavad seeläbi visuaalse võsastumisefekti. Alles jäetud toomingaid tuleb sageli hooldada 

lõigates tüvelt ja juurtelt iga-aastaselt kasvama hakkavaid võsusid – vastsel juhul võsastub toominga 

ümbrus kiiresti.  

Erinevaid põõsaliike tuleb raie käigus võimalikult säilitada liigilise mitmekesisuse.  

4.5.3. Kändude käitlemine 

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

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

rinnasdiameetriga lehtpuude juurimisel ei tohi kahjustada säilitatavate väärtuslike puude juurestikku. 

Kändude freesjäägid segatakse kasvumullaga ning kasutatakse kännualuste murustamiseks, 

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

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

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

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

takistaksid vähem muru hooldust. 

4.5.4. Raiejääkide käitlemine 

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

vedada kohe hooldustööde käigus. Raiejäägid käidelda kohaliku omavalituse poolt ette nähtud 

korras. Võimalusel kasutada jäägid kütteks või hakkepuiduks. 

4.6. Tiik 

Narva-Jõesuu pargi tiigi kaldalaade seisund on 2016. a sügise seisuga normaalne. Tiigisaarele 

tekkinud lehtpuude looduslik uuendus tuleb likvideerida. Tiigi väljavooluga on haldaja sõnul 

probleeme, veetase võib kõikuda suures ulatuses ning kohati on olnud probleeme ka vee 

kvaliteediga. Tiigi seisundi halvenemise vältimiseks on vajalik vähendada tiiki sattuvat 

reostuskoormust. Reostustaseme määramiseks tuleb korraldada regulaarne või pisteline proovide 

võtmine tiiki suubuvatest reostuskahtlusega torudest ja kraavidest. Kuna probleemid vee kvaliteedi ja 

ülevooluga seoses paiknevad väljaspool pargiala - reostusallikateks on tiiki suubuvad reostunud 

veega torustikud/kraavid on vajalik teha kompleksuuring naabruskonna saju- ja reoveesüsteemide 

probleemide tuvastamiseks ja võtta kasutusele vajalikud meetmed. 

Tiigi veetaseme reguleerimiseks on vajalik ehitada tiigi väljavoolukraavile regulaator. Reglaatori 

ehitus näha ette eraldiseisva projektiga peale tiigiga seotud naabruskonna saju- ja reoveesüsteemide 

välja selgitamist. Regulaatori ehitamine on esimese prioriteetsusega töö. 



Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava 1641HK2 

 

AB Artes Terrae OÜ 23 
 

Tiigi põhja puhastamise vajaduse väljaselgitamiseks tuleb teostada põhja sondaaž koos sisse- ja 

väljavoolusüsteemide rekonstrueerimisega ning vastavalt sellele otsustada puhastusvajaduse ja 

puhastustehnoloogia üle.  

4.7. Pargi elustiku kaitse 

Kuigi park ei ole looduskaitse all ning pargis ei leidu ka looduskaitsealuseid üksikobjekte eeldab 

jätkusuutlik heaperemehelik hooldus ka hoolitsust pargi loomastiku eest. Eekõige puudutab see 

pargis elunevale linnustikule elupaikade säilitamist ja loomist. 

Raietöödel tuleb hoolduskava kohaselt säilitada pargi aladel põõsastikke, mis on pesitsuskohaks 

laululindudele ning pakuvad varjevõimaluse väikeloomadele. Raietöödega likvideeritud 

väheväärtusliku haljastuse tõttu lindude pesitsuskohtade kompenseerimiseks on soovitav paigaldada 

pargipuudele pargi perifeersetes osades lindude pesakaste erinevatele liikidele ning vastavalt pargi 

rekonstrueerimisprojektile istutada juurde põõsaid selleks ettenähtud kohtadesse. Pargis võib 

säilitada üksikud kuivavad puud või eelnevalt viimistletud puutüved elustikupuudena. Elustikupuude 

jätmine ei ole kohustuslik. Tiigile võib paigaldada ujuvmaja partidele ja luikedele. 

Pargitöödel tuleb pöörata tähelepanu pargis kavavate dendroloogiliste harulduste nagu rumeelia 

mänd, palsaminulg, torkav kuusk, alpi seedermänd ning kanada kuusk kaitsele. 

4.8. Pargi hoolduse korraldamine 

Pargi hooldustööd korraldab pargi omanik/haldaja.  

Raietööd tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsuse ja Muinsuskaitseametiga.  

Narva-Jõesuu Kuurpargi hooldustööde korraldamisel hoolduskavaga määratud perioodil on vajalik 

vastavalt hoolduskavale töötada välja hooldustööde teostamise iga-aastane kalenderplaan (vt ka 

käesolev hoolduskava ptk 5 – tegevusplaan). Hooldusintervallid ja spetsiifiliste hooldustööde 

tegemise korra töötab välja hooldustööde korraldaja. 

4.9. Pargi tähistamine 

Kuna park ei ole looduskaitse all puudub kohustus pargi piire tähistada. Infotahvlid, viidad jm 

paigadab pargi haldaja vastavalt vajadusele vastavasisulise projekti alusel. 

4.10. Tegevuspiirangud avalike ürituste korraldamiseks pargis 

Heledas pargis on lubatud ürituste korraldamine järgnevatel tingimustel: 

1. pargis võib üritusi korraldada vaid eelneval kokkuleppel pargi haldajaga; 

2. publikuga üle 50 inimese kontserte ja teisi mürarikkaid üritusi ei tohi korraldada lindude aktiivse 

pesitsemise ajal; keelatud on mistahes ajal veelindude härimine; 

3. ürituste korraldaja on kohustatud koristama ürituse lõppemisel prahi, remontima vajadusel 

kahjustatud taristu ning tegema muruparandused; 

4. pargis võib korraldada avalikke üritusi, mille käigus rajatavad/paigaldatavad tarindid 

eemaldatakse kohe peale ürituse lõppemist; 

5. üritusi, mille korraldamiseks on vajalikud kaevetööd või on ette näha murupindade ja põõsarinde 

kahjustamine, pargis korraldada ei tohi; 

6. avalike ürituste korraldamise minimaalne vahe on 3 nädalat, et rikutud muru jõuaks taastuda; 

juhul, ui ürituse järgselt on tarvis rajada uus muru võib samas kohas uue ürituse korraldad peale 

3 kuu möödumist juhul, kui uus muru on normaalselt kasvanud ja moodustanud tiheda 

taimkatte; 
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7. keelatud on pargi rajatiste külge paigaldada ürituste raames esemeid, mida ei saa hiljem 

eemaldada (lukud jms) või mille eemaldamine kahjustab haljastust ja rajatisi; 

8. keelatud on omavoliline puude ja põõsaste istutamine parki; 

9. keelatud on omavoliline haljastuse raie, okste lõikamine/istutatud lillede korjamine; 

10. lahtise tule kasutamine ja lõkke tegemine pargis on keelatud; 

11. kalastamine ja ujumine pargi tiikides on keelatud; 

12. sõidukitega liiklemine pargialal, va pargi hooldustehnika, on keelatud, haldaja võib seada 

piiranguid osadel teedel ka liiklemiseks jalgratastele. 

4.11. Kohaliku looduskaitse alla võtmise ettepanek 

Kuna park on muinsuskaitse all, ei ole vajalik parki täiendavalt võtta riikliku kohaliku looduskaitse alla.  

Pargi hoolduskava koostamise käigus tehtud pargi maastikuanalüüsile toetudes võib kinnitada, et 

Narva-Jõesuu pargil on Looduskaitseseaduse §7 kohaselt nõutud suur ajaloolis-kultuuriline ja 

esteetiline väärtus. Pargi väärtused on kirjeldatud käesoleva hoolduskava peatükis 2. 

Käesolevas hoolduskavas tehakse ettepanek pargi looduskaitse alla võtmiseks kohalikul tasandil. 

Pargi kohaliku kaitse alla võtmise menetluse viib läbi vastavalt Looduskaitseseaduse § 9-le kohalik 

omavalitsus. 

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

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

tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele prioriteetsusklassidesse. 

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

hävinevad või halveneb nende seisund oluliselt. 

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

pargi väärtusi vähendavaid tagajärgi ning mis on külastuskorralduslikult olulised – olemasoleva 

külastustaristu hooldus, infokandjate paigaldamine jms. 

Kolmandasse prioriteeti kuuluvad pargi väärtuste säilitamiseks/taastamiseks/hooldamiseks vajalikud 

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

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

kalenderplaani alusel konkreetsetele hooldusaladele vastavate hooldusklasside tööde kirjeldusi 

arvestades lähtuvalt jooksva aasta hooldustööde hindadest.   
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TABEL 5. Tegevuskava                         

 
                Tegevuse tüüp: H – hooldus; U – lisauuringud, projekteerimistööd jm; K – hooldustööde 

korraldamine. 

         x - tegevus toimub; - tegevust ei toimu; * - maht sõltub teistest töödest/täpsustatakse 

         
 

                

Jrk Tegevuse nimetus 

Te
g

ev
u

se
 

tü
ü

p
 

P
ri

o
ri

te
et

 

Ühik Maht 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 PUISTU HOOLDUS - HELE PARK 

1.1. Sanitaarraie (tabel 4) H I tk 22 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.2. Hooldusraie (tabel 4) H I tk 75 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.3. 
Perspektiivne / tingimuslik 
raie (tabel 4) 

H II tk 19 x x x x - - - - - - - 

1.4. Kujundusraie (tabel 4) H II tk 48 x x x x - - - - - - - 

1.5. Puittaimede ja üksikpõõsaste 
võrahooldus (tabelid 3, 4) 

H I tk 306 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.6. 
Loodusliku uuenduse 
likvideerimine (tabel 4) 

H I tk 8 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.7. Heki hooldus ja raie (tabel 3) H I jm 1230 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.8. Harude raie (tabel 3, 4) H I-II tk 4 x x vastavalt jooksvale vajadusele 

1.9. 

Puukändude käitlemine (ptk 
4.5.3.); tabel 5 p 1.1.-1.4 
(orienteeruv maht) 

H I-II tk 164 x x x x - - - - - - - 

2 PUISTU HOOLDUS - PIME PARK 

2.1. 
Hooldustegevus vastavalt 
lisale 2 

H II   x x x x x x x x x x x 
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3 NIITMINE 

3.1. 
Niitmine Heledas pargis 
vastavalt tabelile 2 ja 
nõuetele ptk 4.3 * H I 

m2 37600 x x x x x x x x x x x 

3.2. 
Niitmine Pimedas pargis 
vastavalt tabelile 2 ja 
nõuetele ptk 4.3 * H I 

m2 2150 x x x x x x x x x x x 

3.2. 
Niite käitlemine (I ja II 
hooldusklass; ptk 4.3.) * H I 

m2 39750 x x x x x x x x x x x 

4 TEEDE HOOLDUS, VÄIKEVORMIDE HOOLDUS, PUULEHTEDE KORISTUS, PRÜGIKORISTUS 

4.1. 
Heleda pargi teede 
hooldus (tabel 2, ptk 
4.3.4.) K I-II m2 4138 

x x x x x x x x x x x 

4.2. 
Pimeda pargi teeradade 
hooldus  (tabel 2, ptk 
4.3.4.) K II jm 

1207 x x x x x x x x x x x 

4.3. 
Tiigi hooldus (tabel 2, ptk 
4.6) K I m2 3747 

x x x x x x x x x x x 

4.4. Väikevormide hooldus  K I-II   x x x x x x x x x x x 

4.4,1. Prügikastid K I-II tk 25 x x x x x x x x x x x 

4.4.2. Pingid K I-II tk 14 x x x x x x x x x x x 

4.4.3. 
Mänguväljaku 
atraktsioonid K I-II tk 4 

x x x x x x x x x x x 

4.4.4. Heleda pargi paviljon K I-II tk 1 x x x x x x x x x x x 

4.4.5. Pimeda pargi paviljon K I-II tk 1 x x x x x x x x x x x 

4.5. 
Puulehtede eemaldamine 
(I ja II hooldusklass, ptk 
4.3.4) 

K I-II m2 45095 x x x x x x x x x x x 

4.6. Prügikoristus (ptk 4.3.5.) K I-II ülepinnaliselt x x x x x x x x x x x 
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5 HOOLDUSE KORRALDAMINE 

5.1. Uue hoolduskava koostamine U II-III 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- - - - - - - - - - x 

6 TÄIENDAVAD PROJEKTID JA UURINGUD 

6.1. 
Rekonstrueerimisprojekti 
koostamine 

U II 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

x - - - - - - - - - - 

6.2. 
Rekonstrueerimisprojekti 
eriosade projekteerimine 

U II-III 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

x x - - - - - - - - - 

6.3. Tiigi ja tiigi väljavoolu uuring U I 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- x x - - - - - - - - 

6.4. 
Vastavalt tiigi uuringu 
tulemustele tiigi ülevoolu 
rekonstrueerimine 

U I 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- x x x - - - - - - - 

6.5. 

Vastavalt tiigi uuringu 
tulemustele tiigi veetaseme 
regulaatori projekteerimine 
ja ehitamine 

U I 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- x x - - - - - - - - 

6.6. 
Tiigi põhja setete 
sondeerimine ja uurimine 

U I-II 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- x x x - - - - - - - 

6.7. 

Tiigi põhja puhastamine 
vastavalt sondeerimise 
tulemustele (võib teha 
samaaegselt ülevoolu 
rekonstrueerimisega) 

U I-II 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

- x x x - - - - - - - 

6.6. Elustiku uuringud U III 
tingimused, 

maht jms 
täpsustatakse 

valikuline (aja ja vajaduse otsustab haldaja vastavalt pargi kohaliku kaitse alla võtmisele) 
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6. Soovitused hooldustööde teostamiseks ja korraldamiseks 

6.1. Puistu hooldustööd 

6.1.1. Võsa raie 

Võsast (kiirekasvuliste lehtpuude mitteperspektiivsest looduslikust uuendusest – võsana võib 

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

kasvavad väärtuslikemate puude võradesse) on vaja esmajärjekorras puhastada põlispuude 

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

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

Pimedas pargis säilitada võsa raiel perspektiivne vahtra, tamme, toominga, pihlaka, pärna ja männi 

järelkasv. 

Võsa raieks ja säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg lehtedeta 

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

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

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

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

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

tuulehellaks. Valgustingimuste parandamisega hoogustub ka rohttaimestiku kasv ning soodsamad 

tingimused avanevad lehtpuude looduslikule uuendusele, seetõttu tuleb võsa raiet järjestikustel 

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

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

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

põletamine puude all või pargimurul ei ole lubatav. Pimedas pargis võib säilitada maas lamavana 

mõne esteetiliselt mõjuva jämedama puutüve.  

6.1.2. Kahjustatud ja isetekkeliste puude hooldusest 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nende eemaldamine on lubatav juhul, kui nad on haiguskolleteks või kujutavad ohtu parki 

külastavatele inimestele. Vanadel puudel on vajalik enne raiet kindlaks, kas tegemist ei ole nn 

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

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

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

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

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

vigastamine) ja murupinnale. 

Isetekkeliste noorte puude (männid, tammed, pärnad jt) säilitamisel tuleb arvestada kõigepealt 

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

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

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

8...12 x 8....12 m). 

6.2. Niitmine 

Ettepanekud niitmise kvaliteedile on antud ptk-s 4.3.1 ja 4.3.2. 

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

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

probleemsed kohad käsitsi, et juurtele ei tekiks niitmisel vigastusi.  

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

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

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

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

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

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

eemaldamisele eemaldatakse ka niiviisi sammal ja õhustatakse muru pealispinda. 

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

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

6.3. Piirangud hooldustehnikale 

Prügikoristus ja lehtede äravedu pargis võib toimuda kuni 1,5 tonnise täismassiga sõidukiga. 

Murualadel võib liikuda külmumata pinnasega vaid murutraktori või sellega samas kaalus (300...700 

kg) olevate hooldusmasinatega. Suurema massiga hooldusmasinatega võib pargialal liikuda 

erandkorral külmunud pinnasega või avariitööde tegemisel kuival perioodil. 

Pargi raiete ning koristustööde tegemiseks ei tohi kasutada eelpoolkirjeldatust raskemaid masinaid 

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

Raietööd ja raiejääkide väljavedu peab toimuma siis kui maapind on külmunud. Puistu 

võrahooldustööd, milleks tuleb kasutada tõstukit ja vajadusel raskemat väljaveotehnikat tuleb 

teostada külmunud maapinnaga. Avariitööde (tuulemurru likvideerimine jms) teostada tehnikaga, 

mis lõhub pargitaimestikku kõige vähem. Tehnika vältimatul liikumisel tekkinud pinnase- ja puistu 

kahjustused tuleb likvideerida esimesel võimalusel. 
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6.4. Nõuded tööde teostajatele 

Vigastatud ja ohtlike puude hoolduslõikus tuleb konsulteerida arboristiga või tellida arboristilt 

hoolduslõikuse tegemine, et vältida puude kahjustamist valede hooldusvõtete kasutamise tõttu, sest 

vastasel juhul võivad tekkida puudele vigastused ning vigastuste kaudu levivad puitu mädanikud. 

Puude jalalt langetamine Heledas pargis on keelatud.  

Raied võib pargis teostada vaid kutsetunnistusega arborist17. Väljaõppeta isikute raietöö ei ole 

lubatud, sest võib olla eluohtlik raiujatele endile ja pargiteedel jalutajatele, põhjustada ümbritsevate 

rajatiste kahjustusi ning kasvama jäävate puude vigastusi. 

                                                           

17 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10508453 
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LISAD 

LISA 1 – Dendroloogilise inventeerimise koondtabel (Hele park) 

 

Tabelis  kasutatud lühendite selgitused: 

• Nr – puu järjekorra nr plaanil ja sellele vastav kirje tabelis; 

• D – rinnasdiameeter; 

• D1 – grupis asetsevate puude rinnasdiameetrid (tähistatud komaga) või harude diameetrid 

(tähistatud kaldkriipsuga) 

• T – seisundihinnang; 

• H – hoolduse tähistused: 

o rh – hooldusraie  

o rs – sanitaarraie  

o rk – kujundusraie  

o rhar – haruderaie 

o rp – perspektiivne raie  

o rl – võraaluse puhastamine juurevõsust ja puistaimede looduslikust uuendusest 

o lo – põhi- ja kõrvalokste lõikus (võrahooldus) 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

1 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 rp õõnes 

2 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     4 rh hekk 

3 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     4 rh juurevõsu 

4 Sa harilik saar Fraxinus excelsior     5 rh juurevõsu 

5 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4     

6 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4     

7 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 51 /37 3 lo latv murdunud, kuivanud põhioksad kogu võras 

8 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 36   4     

9 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 45   4   ühepoolne võra 

10 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 62   4   ühepoolne võra 

11 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 61   4   ühepoolne võra 

12 Ks kask sp Betula sp 18   4 rh kasvab suurema puu võrasse (Mä)  

13 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 38   4 lo kuivanud põhioksad kogu võras  

14 Ku harilik kuusk Picea abies 29   3   vaigujooks  

15 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   4 lo ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas 

16 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 57   4 lo kuivanud oksad võra allosas  

17 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 16   3 rh allajäänud 

18 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 65   4 lo kuivanud oksad võra allosas, tüükad  

19 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 87   3 lo tüükad, tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas  

20 Pä harilik pärn Tilia cordata 24   4 rk    

21 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 40   2 rs   

22 Pä harilik pärn Tilia cordata 27   4  rk   

23 Pä harilik pärn Tilia cordata 20   4  rk   

24 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   4  rk   

25 Ku harilik kuusk Picea abies 47   4     

26 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 47   3 lo tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

27 Kü künnapuu Ulmus laevis 59   4 lo kuivanud oksad võra allosas  

28 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   3 rp haigus, kasvab suurema puu võrasse 

29 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 63   4     

30 Pä harilik pärn Tilia cordata 24   4 rk    

31 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 rk rippes oks  

32 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33   3 rk kuivanud oksad võra allosas 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

33 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 45   2 rh õõnsus 

34 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   4 rk   

35 Ku harilik kuusk Picea abies 63   2   putukakahjustus, õõnsus 

36 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 52   4 lo kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad  

37 Ku harilik kuusk Picea abies 21   4 rh kasvab suurema puu võrasse 

38 Pä harilik pärn Tilia cordata 18   4     

39 Ku harilik kuusk Picea abies 37   4     

40 Ku harilik kuusk Picea abies 17   3 rh kasvab suurema puu võrasse 

41 Pä harilik pärn Tilia cordata 40 /34 3   õõnsus 

42 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 41   4 lo kuivanud oksad võra alaosas 

43 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 33 /27 4 lo ühepoolne võra, tüükad 

44 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 33   4   ühepoolne võra 

45 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 43   4 lo tüükad 

46 Lh lehis sp Larix sp 34   5     

47 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 37   4 lo kuivanud oksad võra allosas 

48 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 45   4 lo kuivanud oksad võra allosas  

49 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   19, 26, 30, 32 4  rp   

50 Ta harilik tamm Quercus robur 36   3 lo kuivanud oksad võra allosas 

51 PäL läänepärn Tilia europaea 51   3 lo   

52 PäL läänepärn Tilia europaea 42   3 lo   

53 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4   4 tk 

54 Ks kask sp Betula sp 25   4     

55 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 16 /16 4     

56 Va harilik vaher Acer platanoides 16   4   tüvevigastus  

57 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   4 lo ühepoolne võra, tüükad 

58 Ku harilik kuusk Picea abies 32   5     

59 Ku harilik kuusk Picea abies 54   4     

60 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 37   4 lo tüükad 

61 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 27   4     

62 Ku harilik kuusk Picea abies 18   4 rh kasvab suurema puu võrasse 

63 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 65   4 lo kuivanud põhioksad kogu võras  

64 Va harilik vaher Acer platanoides 16   4 rk tüügas  
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

65 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 42   4 lo tüükad, ühepoolne võra 

66 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 31   4 lo tüükad 

67 Pä harilik pärn Tilia cordata 41   4 lo   

68 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   4 lo   

69 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 rp kasvab suurema puu võrasse 

70 Ku harilik kuusk Picea abies 26   5     

71 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 46   4 lo   

72 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12   4     

73 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 11   4     

74 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   4     

75 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24   3 lo   

76 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 46   4 lo   

77 Ta harilik tamm Quercus robur 18   3 rh kasvab suurema puu võrasse, kasv pidurdunud  

78 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4     

79 Va harilik vaher Acer platanoides 28 /31 3   tüvevigastus, seen 

80 Va harilik vaher Acer platanoides 17 /12 4   koorevigastus 

81 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 53   4 lo   

82 Va harilik vaher Acer platanoides 15   5     

83 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4     

84 En sp enelas sp Spiraea sp     5   põisenelas 

85 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5 lk  + SõM  

86 Va harilik vaher Acer platanoides 50   2 rs murdunud haru 

87 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4     

88 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

18   5     

89 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24   3     

90 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   3   õõnsus 

91 Tm harilik toomingas Padus avium 13 /11/12/12 5     

92 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 68   4 lo tüükad 

93 Ku harilik kuusk Picea abies   8...10 4 rh hekk  

94 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 62   4 lo kuivanud oksad võra allosas 

95 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 55   4 lo   
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

96 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   3 lo   

97 Lh lehis sp Larix sp 36 /33 4     

98 Lh lehis sp Larix sp 47 /25 4     

99 Lh lehis sp Larix sp 27 /16 3   vaigujooks 

100 Lh lehis sp Larix sp 34   4     

101 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   3     

102 Ks kask sp Betula sp 30   3     

103 Ks kask sp Betula sp 25   3     

104 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 66   5     

105 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

106 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29   3     

107 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 12   5     

108 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   3 lo   

109 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   4   dekoratiivne 

110 Pä harilik pärn Tilia cordata 56   4 rk    

111 Pä harilik pärn Tilia cordata 59   3 lo tüükad  

112 Pä harilik pärn Tilia cordata 76   3 lo õõnsus, elustikupuu? 

113 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   3   võimalik õõnsus 

114 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   3 lo tüükad 

115 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

24   4 rk    

116 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   4 lo   

117 Pä harilik pärn Tilia cordata 17   4 rk    

118 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   2 rh suur piki haru, murdunud haru 

119 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   3 lo tüükad 

120 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   4     

121 Pä harilik pärn Tilia cordata 25   3     

122 Pä harilik pärn Tilia cordata 48   2   murdunud haru, tüvevigastus  

123 Nus Siberi nulg Abies sibirica 43   4   tüvevigastus 

124 Ku harilik kuusk Picea abies     3 rh hekk  

125 Lh lehis sp Larix sp 45   5     

126 Ku harilik kuusk Picea abies 44   3   vaigujooks 
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127 Ku harilik kuusk Picea abies 28   3   vaigujooks, ühepoolne võra  

128 Ku harilik kuusk Picea abies 16   4 rk  ühepoolne võra 

129 Ku harilik kuusk Picea abies 48   4 rk  ühepoolne võra 

130 Ku harilik kuusk Picea abies 23   4 rk ühepoolne võra 

131 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5 rk   

132 Ku harilik kuusk Picea abies 38   4 rk   

133 Ku harilik kuusk Picea abies 43   4     

134 Ku harilik kuusk Picea abies 43 /22 4 rk   

135 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 rh ühepoolne võra, kasvab suurema puu võrasse (Ku)  

136 Ku harilik kuusk Picea abies   20, 25, 26, 36 4 rk    

137 SõM mage sõstar Ribes alpinum     5     

138 Ej harilik ebajasmiin 
Philadelphus 
coronarius 

    5     

139 Ku harilik kuusk Picea abies 38   2 rh pikilõhe 

140 Ku harilik kuusk Picea abies 14   3 rh vaigujooks, kidur  

141 Ku harilik kuusk Picea abies 33   3   vaigujooks 

142 Ku harilik kuusk Picea abies 28   4     

143 Ku harilik kuusk Picea abies 29   4     

144 Ku harilik kuusk Picea abies 32   3   vaigujooks 

145 Ku harilik kuusk Picea abies 13   4     

146 Va harilik vaher Acer platanoides 26   5 rk    

147 Ku harilik kuusk Picea abies 33   3     

148 Tm harilik toomingas Padus avium 13   5 rk    

149 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4 rk    

150 Va harilik vaher Acer platanoides 25 /14 3 rh seen 

151 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4   ühepoolne võra 

152 Va harilik vaher Acer platanoides 43   4  rk   

153 Lh lehis sp Larix sp 30   5     

154 Lh lehis sp Larix sp 38   5     

155 EnJ Jaapani enelas Spiraea japonica     5 lk    

156 Va harilik vaher Acer platanoides 39   2 rk  õõnsus 

157 Pä harilik pärn Tilia cordata 38 /23 4 lo   
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158 Pä harilik pärn Tilia cordata 41   4 lo   

159 Pä harilik pärn Tilia cordata 23   3 lo   

160 Tm harilik toomingas Padus avium 22 /7/17 5     

161 Pä harilik pärn Tilia cordata 27   3   õõnsus 

162 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   3     

163 Tm harilik toomingas Padus avium     4   põõsasjas  

164 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   4 lo   

165 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   4     

166 Pä harilik pärn Tilia cordata 48   4     

167 Pä harilik pärn Tilia cordata 46   4     

168 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   4     

169 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 lk    

170 Ks kask sp Betula sp 36 /30 4   tüükad 

171 Lh lehis sp Larix sp 32   5     

172 Lh lehis sp Larix sp 38   5     

173 Lh lehis sp Larix sp 25   4     

174 Lh lehis sp Larix sp 19   1 rs kuiv 

175 Lh lehis sp Larix sp 23   4     

176 Lh lehis sp Larix sp 25   4     

177 Ks kask sp Betula sp 29 /12/10/26 3 rhar  2 peenemat haru raiuda  

178 Ku harilik kuusk Picea abies 60   4     

179 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4 rh kasvab suurema puu võrasse (Ku)  

180 Va harilik vaher Acer platanoides 17   4     

181 Va harilik vaher Acer platanoides 15   4     

182 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   4     

183 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

25   5     

184 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

24   5     

185 Va harilik vaher Acer platanoides 67   4 lo   

186 Va harilik vaher Acer platanoides 29   3 lo tüvevigastus 

187 Pä harilik pärn Tilia cordata 24 /23 4 lo tüükad 
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188 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

22   3     

189 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

17   4 lo tüükad 

190 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 lo tüükad 

191 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4 lo tüükad 

192 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4     

193 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4     

194 Lh lehis sp Larix sp 15   5     

195 Õ aedõunapuu Malus domestica 10 /6 5 lo   

196 Ks kask sp Betula sp 32   5 lo tüükad 

197 Ks kask sp Betula sp 59   2 lo tüükad,  kasv pidurdunud  

198 Ks kask sp Betula sp 40 /37 5     

199 VaT tatari vaher Acer tataricum 12 /12/10 3 lo murdunud haru 

200 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5 rk  hekk 

201 Va harilik vaher Acer platanoides 16   5     

202 Ks kask sp Betula sp 39   3 lo   

203 Va harilik vaher Acer platanoides 17   5     

204 Õ aedõunapuu Malus domestica 25   5 lo   

205 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

23   4     

206 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

22   4     

207 Ks kask sp Betula sp 28   4     

208 Ks kask sp Betula sp 37   4     

209 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 13   5     

210 Lh lehis sp Larix sp 38   5     

211 Lh lehis sp Larix sp 40   5     

212 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

35   5     

213 Ks kask sp Betula sp 57   4 lo tüükad 

214 Ks kask sp Betula sp 25   4   tüvevigastus  
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215 Ks kask sp Betula sp 33   2     

216 Ks kask sp Betula sp 63   2 rs murdunud latv, lõhe  

217 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

29   3     

218 Krs kirsipuu sp Cerasus sp 15   3   tüvevigastus 

219 Krs kirsipuu sp Cerasus sp 9 /7 3   tüvevigastus 

220 Pä harilik pärn Tilia cordata 78   2   suur õõnsus, murdumisohtlik, säilitamiseks toestada  

221 Va harilik vaher Acer platanoides 40   2 rs tüvevigastus, tüükad 

222 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3   tüükad, õõnsus, murdunud haru 

223 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   4 lo   

224 Pä harilik pärn Tilia cordata 41   4 lo tüükad 

225 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   4 lo   

226 Pä harilik pärn Tilia cordata 24   5 lo tüükad 

227 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4   tüvevigastus 

228 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   31, 44, 49 4 lo kuivanud oksad võra allosas 

229 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
38, 21, 26, 36, 
18, 25, 25, 28 

5     

230 Va harilik vaher Acer platanoides 20 /20/14 4     

231 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
34, 35, 21, 38, 
46 

5     

232 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4     

233 Ku harilik kuusk Picea abies 10   5     

234 EnJ Jaapani enelas Spiraea japonica     5     

235 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 lo   

236 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   3 rh  tüvevigastus 

237 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 41   5     

238 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 76   4 lo tüükad 

239 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 42   3 lo murdunud haru, tüükad 

240 Va harilik vaher Acer platanoides 17   4     

241 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 13   4     

242 Ks kask sp Betula sp 38   5     

243 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 77   4   viltune 
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244 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 40   1 rs murdumisohtlik 

245 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41   1 rs murdumisohtlik 

246 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 30   3 rh   

247 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29   2 rh kuivanud haru 

248 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 27   3 rk    

249 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 rk   

250 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 36   2 rh  murdumisohtlik 

251 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35   2 rh murdumisohtlik, õõnsus 

252 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4 rk   

253 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 66   2 rp   

254 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35   2 rp   

255 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   3     

256 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37   2 rs   

257 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 61   4 lo tüükad 

258 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   4 lo tüükad 

259 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 34   4 lo ühepoolne võra, tüükad 

260 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 50   4 lo tüükad, ühepoolne võra 

261 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

262 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 43   4 lo tüükad 

263 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
32, 34, 35, 21, 
40, 29, 36, 17 

5     

264 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 37   5     

265 Va harilik vaher Acer platanoides 11   5     

266 Va harilik vaher Acer platanoides 16   4     

267 Ku harilik kuusk Picea abies 35   5     

268 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4     

269 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 35   4 lo   

270 Ta harilik tamm Quercus robur 12   5   allajäänud, ühepoolne võra 

271 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
39, 45, 47, 46, 
25 

5     

272 Ta harilik tamm Quercus robur 14   5   kasvab suurema puu võrasse 

273 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 42   4   tüvevigastus 
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274 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
29, 41, 39, 46, 
36, 35 

5     

275 Pä harilik pärn Tilia cordata 51   3 lo õõnsus 

276 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 40   5     

277 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5     

278 Ku harilik kuusk Picea abies 15   5     

279 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29   3 lo tüükad 

280 Va harilik vaher Acer platanoides 41   3 lo harude vaheline lõhe  

281 EnJ Jaapani enelas Spiraea japonica     5     

282 Pä harilik pärn Tilia cordata 21   4   tüvevigastus 

283 Va harilik vaher Acer platanoides 38   3 lo harude vaheline lõhe  

284 Va harilik vaher Acer platanoides 44   3 lo harude vaheline lõhe  

285 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   3   õõnsus 

286 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   3     

287 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   3     

288 Pä harilik pärn Tilia cordata 53   4     

289 Va harilik vaher Acer platanoides 35   3     

290 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5     

291 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 11   4   juurevigastus 

292 Ks kask sp Betula sp 56 /29 4   ühepoolne võra, tüükad 

293 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 21   4   ühepoolne võra 

294 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 17 /16 3   koorevigastus 

295 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     3     

296 VaT tatari vaher Acer tataricum 8 /7 3   tüvevigastus 

297 NuS Siberi nulg Abies sibirica 9   5     

298 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 54   4     

299 Va harilik vaher Acer platanoides 17   3   allajäänud 

300 Va harilik vaher Acer platanoides 19   3 lo üksikud kuivanud oksad 

301 Va harilik vaher Acer platanoides 21 /16 3     

302 Va harilik vaher Acer platanoides 17 /15/12/11/10 3 lo   

303 Va harilik vaher Acer platanoides 18   3 lo ühepoolne võra 

304 SõM mage sõstar Ribes alpinum     3     
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305 LäS suur läätspuu Caragana arborescens     4 rk   

306 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   2 rh kuivanud oksad kogu võras, õõnsus 

307 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43   2 rh kuivanud oksad kogu võras 

308 Pä sp pärn sp Tilia sp 63   3   tüvevigastus 

309 PäL läänepärn Tilia europaea 50   4     

310 VaT tatari vaher Acer tataricum 14 /13/5 2 lo lõhe, üksikud kuivanud oksad 

311 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4 rh   

312 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 71   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

313 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 47   2 rh tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

314 Pä harilik pärn Tilia cordata 45   4   üksikud kuivanud oksad 

315 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   2 rh kuivanud oksad kogu võras 

316 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37   2 rh kuivanud oksad kogu võras, õõnsus 

317 Ks kask sp Betula sp 38   3   tüvevigastus, lõhe 

318 Ks kask sp Betula sp 33 /28 3 lo lõhe, üksikud kuivanud oksad 

319 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 33   4     

320 PäL läänepärn Tilia europaea 30   4     

321 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   4     

322 Ku harilik kuusk Picea abies     5 rh hekk 

323 PäL läänepärn Tilia europaea 32 /27 4 lo üksikud kuivanud oksad 

324 PäL läänepärn Tilia europaea 58   3 lo õõnsus, kuivanud oksad kogu võras 

325 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 49   2 rs tüvevigastus, õõnsus, kuivanud oksad kogu võras 

326 PäL läänepärn Tilia europaea 38   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

327 PäL läänepärn Tilia europaea 37   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

328 Ku harilik kuusk Picea abies 58   4 lo üksikud kuivanud oksad 

329 Sa sp saar sp Fraxinus sp 30   3 lo tüükad 

330 Ks kask sp Betula sp 30   4 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

331 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 57   4 lo tüükad 

332 Ks kask sp Betula sp 36   3 lo seen, tüükad, üksikud kuivanud oksad 

333 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 31   4 lo tüükad 

334 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 47 /45 4 lo tüükad 

335 Hb harilik haab Populus tremula 43   4 lo   

336 Ku harilik kuusk Picea abies 56   5     
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337 Ks kask sp Betula sp 33   3 lo ühepoolne võra, üksikud kuivanud oksad 

338 Ks kask sp Betula sp 18   3 lo kuivanud oksad kogu võras, tüvevigastus, allajäänud 

339 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 46   4 lo tüükad 

340 Ks kask sp Betula sp 37   4   üksikud kuivanud oksad 

341 Sa sp saar sp Fraxinus sp 47   3 lo kuivanud oksad kogu võras, lõhe, tüükad 

342 Sa sp saar sp Fraxinus sp 53   2 rp 
kuivanud oksad kogu võras, tüükad, lõhe, õõnsus, 
teostad võrahooldus 

343 Ks kask sp Betula sp 37 /32 4     

344 Sa sp saar sp Fraxinus sp 63   2 rp 
õõnsus, seen, kuivanud oksad kogu võras, teostada 
võrahooldus 

345 Sa sp saar sp Fraxinus sp 38   2 lo kuivanud oksad kogu võras, lõhe 

346 Sa sp saar sp Fraxinus sp 39   2 rs õõnsus, kuivanud oksad kogu võras, murdumisohtlik 

347 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 22   4     

348 KuT torkav kuusk Picea pungens 62   4   ühepoolne võra 

349 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 20   4   allajäänud 

350 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 50   4 lo tüükad 

351 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 31   4   ühepoolne võra 

352 KuK kanada kuusk Picea glauca 23   5     

353 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 41   4 lo tüükad 

354 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 30   4 lo tüükad 

355 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 57   4 lo tüükad 

356 Õ sp õunapuu sp Malus sp 11   3   tüvevigastus 

357 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4 rp allajäänud 

358 Va harilik vaher Acer platanoides 18   3 lo üksikud kuivanud oksad, allajäänud 

359 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4     

360 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4 lo üksikud kuivanud oksad 

361 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 73   4 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

362 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 41   4 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

363 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 53   3   üksikud kuivanud oksad, viltune 

364 VaT tatari vaher Acer tataricum 10 /7 3   tüvevigastus, lõhe 

365 Va harilik vaher Acer platanoides 31 /29 3 lo kuivanud oksad kogu võras 

366 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 77   4   tüükad 
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367 SõM, En sp mage sõstar, enelas sp 
Ribes alpinum, Spiraea 
sp 

    3     

368 Top toompihlakas sp Amelanchier     4     

369 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 59   4 lo tüükad 

370 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 68   4 lo tüükad 

371 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 39   4 lo tüükad 

372 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 73   3 lo tüükad, tüvevigastus 

373 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 52   4 lo tüükad 

374 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 48   4   tüükad 

375 KuT torkav kuusk Picea pungens 61   3 lo tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

376 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 29   4 lo tüükad 

377 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 40   4 lo tüükad 

378 En sp, TpL enelas sp, läikiv tuhkpuu 
Spiraea sp, Cotoneaster 
lucidus 

    4     

379 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30   3 lo kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

380 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
30, 25, 21, 32, 
27, 25 

4 lo tüükad 

381 Ks kask sp Betula sp 43   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

382 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 36   4 lo tüükad 

383 Ku harilik kuusk Picea abies 5   5     

384 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4 lo üksikud kuivanud oksad 

385 Va harilik vaher Acer platanoides 16   3 lo üksikud kuivanud oksad 

386 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4     

387 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
22…50, 2 tk 
eraldi 

4 lo tüükad 

388 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 56   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

389 VaT tatari vaher Acer tataricum 16   3 lo viltune, lõhe 

390 Top toompihlakas sp Amelanchier 9   3 rk  tüvevigastus 

391 Nu nulg sp Abies sp 8 /7 4 rp    

392 Pä sp pärn sp Tilia sp 28   2   õõnsus 

393 Pä sp pärn sp Tilia sp 39   4     

394 Pä sp pärn sp Tilia sp 33   4     
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395 Pä sp pärn sp Tilia sp 40   4 lo üksikud kuivanud oksad 

396 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34   4 lo   

397 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   4 lo tüükad 

398 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 51   4 lo tüükad 

399 Va harilik vaher Acer platanoides 44   4 lo üksikud kuivanud oksad 

400 Va harilik vaher Acer platanoides 39   4 lo üksikud kuivanud oksad 

401 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 78   4 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

402 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

403 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 47   2 rp õõnsus, kuivanud oksad kogu võras 

404 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4   allajäänud 

405 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

406 Pä sp pärn sp Tilia sp 33   4     

407 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 39   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

408 VaT tatari vaher Acer tataricum 6   4     

409 Va harilik vaher Acer platanoides 41   4 lo üksikud kuivanud oksad 

410 Ku harilik kuusk Picea abies 25   5     

411 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 47   3 rh kuivanud oksad kogu võras 

412 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 rk lõhe 

413 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3 rh kuivanud oksad kogu võras 

414 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 50   2 rh kuivanud oksad kogu võras, õõnsus 

415 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4     

416 Pä sp pärn sp Tilia sp 41   4     

417 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

22   3   lõhe, üksikud kuivanud oksad 

418 Pä sp pärn sp Tilia sp 34   4     

419 Ks kask sp Betula sp 29   4     

420 Ks kask sp Betula sp 22   4     

421 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3   seen, lõhe 

422 
En sp,  Lum,  
TpL 

enelas sp, harilik 
lumimari, läikiv tuhkpuu 

Spiraea sp, 
Symphoricarpos albus, 
Cotoneaster lucidus 

    4     

423 Ks kask sp Betula sp 45 /42/31/28 4 lo üksikud kuivanud oksad 
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424 Ks kask sp Betula sp 27   4   üksikud kuivanud oksad, ühepoolne võra 

425 Ks kask sp Betula sp 33   4     

426 Ks kask sp Betula sp   28, 24, 39 4 lo üksikud kuivanud oksad 

427 Ks kask sp Betula sp   38, 41 4 lo üksikud kuivanud oksad 

428 Ks kask sp Betula sp 27   4     

429 Ks kask sp Betula sp 32 /25/19/13 5     

430 Ks kask sp Betula sp   
30, 17, 19, 33, 
25, 30 

4   üksikud kuivanud oksad 

431 Ks kask sp Betula sp 32   3   tüvevigastus 

432 Ks kask sp Betula sp 31   4   üksikud kuivanud oksad 

433 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 25   4 lo tüükad 

434 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   35, 34, 45, 39 4 lo tüükad 

435 Ks kask sp Betula sp 15   3 rk   

436 Ks kask sp Betula sp 28 /16/18 4     

437 Ks kask sp Betula sp 29   4   üksikud kuivanud oksad 

438 Ks kask sp Betula sp 29 /14 4   üksikud kuivanud oksad 

439 Ta harilik tamm Quercus robur 5   3   tüvevigastus 

440 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

441 Ta harilik tamm Quercus robur 21   4   üksikud kuivanud oksad 

442 Pä harilik pärn Tilia cordata 24   4     

443 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 39   4 lo üksikud kuivanud oksad 

444 Ta harilik tamm Quercus robur 12   3 lo üksikud kuivanud oksad, allajäänud 

445 Ta harilik tamm Quercus robur 8   4   allajäänud 

446 Ta harilik tamm Quercus robur 16   4   ühepoolne võra 

447 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 40   4 lo tüükad 

448 Ks kask sp Betula sp 58 /23/38/39 4 lo üksikud kuivanud oksad 

449 Ta harilik tamm Quercus robur 16   3 lo üksikud kuivanud oksad, ühepoolne võra 

450 Ta harilik tamm Quercus robur 12   4   ühepoolne võra 

451 Ks kask sp Betula sp 14   4 rk allajäänud 

452 Ta harilik tamm Quercus robur 33 /30 3 lo üksikud kuivanud oksad, ühepoolne võra 

453 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 38   4 lo tüükad 

454 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 38   4 lo tüükad 
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455 Ks kask sp Betula sp 23   5     

456 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   41, 36 4 lo tüükad 

457 Ku harilik kuusk Picea abies 46   4     

458 Ku harilik kuusk Picea abies 71   4     

459 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41   2 rs allajäänud 

460 Ks kask sp Betula sp 40   5     

461 Ks kask sp Betula sp 42   4     

462 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   35, 29, 45 5   tüükad 

463 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21 /13/21/20 4   üksikud kuivanud oksad 

464 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 44   4 lo tüükad 

465 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 38   4 lo tüükad 

466 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 18   3 rp   

467 Va harilik vaher Acer platanoides 30   5     

468 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 45   2 rs   

469 Ku harilik kuusk Picea abies   47, 35 5     

470 Ta harilik tamm Quercus robur 8   4   allajäänud 

471 Ks kask sp Betula sp 30   4   üksikud kuivanud oksad 

472 SiU ungari sirel Syringa josikaea     2 lo tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

473 Ta harilik tamm Quercus robur 16   3 lo lõhe, üksikud kuivanud oksad 

474 Ks kask sp Betula sp 20   3   tüvevigastus 

475 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 44   4 lo tüükad 

476 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 25   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

477 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 lo üksikud kuivanud oksad 

478 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

479 Ta harilik tamm Quercus robur 25   4 lo üksikud kuivanud oksad 

480 Ta harilik tamm Quercus robur 26   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

481 Ta harilik tamm Quercus robur 20   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

482 En sp, Top 
enelas sp, toompihlakas 
sp 

Spiraea sp, 
Amelanchier 

    4   toompihlakas likvideerida 

483 VaT tatari vaher Acer tataricum 25   2   tüvevigastus, õõnsus, kuivanud oksad kogu võras 

484 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 49   5     

485 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 56   3 lo   
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486 En sp enelas sp Spiraea sp     4 rh hekk 

487 Pä harilik pärn Tilia cordata 35 /29/32/29 4 lo üksikud kuivanud oksad 

488 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

489 KuK kanada kuusk Picea glauca 48   3 lo tüükad 

490 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
47, 21, 48, 38, 
45, 52 

4 lo tüükad 

491 En sp enelas sp Spiraea sp     3  rp likvideerida vahtrauuendus 

492 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37   2 lo kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

493 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   31, 58 4 lo tüükad 

494 Ku harilik kuusk Picea abies 23   4   ühepoolne võra, allajäänud 

495 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
46, 37, 39, 47, 
27, 34 

4 lo tüükad 

496 Ta harilik tamm Quercus robur 20   4 lo üksikud kuivanud oksad, tüükad 

497 Ta harilik tamm Quercus robur 20   4 lo üksikud kuivanud oksad 

498 Ta harilik tamm Quercus robur 30   3 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

499 Ta harilik tamm Quercus robur 29   4 lo üksikud kuivanud oksad 

500 Ta harilik tamm Quercus robur 31   4 lo üksikud kuivanud oksad 

501 Ta harilik tamm Quercus robur 11   4     

502 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad, lõhe 

503 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4   üksikud kuivanud oksad 

504 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 22   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

505 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4 lo üksikud kuivanud oksad 

506 VaT tatari vaher Acer tataricum 14   3   lõhe, üksikud kuivanud oksad, viltune 

507 Va harilik vaher Acer platanoides 26   3 lo tüvevigastus, üksikud kuivanud oksad 

508 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
41, 29, 31, 38, 
23 

4 lo ühepoolne võra, tüükad 

509 Ks kask sp Betula sp 41   4 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

510 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4     

511 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   4     

512 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

513 Va harilik vaher Acer platanoides 24   3 lo tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

514 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   3 lo kuivanud oksad kogu võras 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

515 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 19   4   üksikud kuivanud oksad 

516 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 46   4 lo üksikud kuivanud oksad 

517 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4     

518 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4 lo üksikud kuivanud oksad 

519 Va harilik vaher Acer platanoides 45   4 lo üksikud kuivanud oksad 

520 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   4 lo üksikud kuivanud oksad 

521 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 lo kuivanud oksad kogu võras 

522 Ks kask sp Betula sp 45   4     

523 Ta harilik tamm Quercus robur 23   3 lo lõhe, tüvevigastus, kuivanud oksad kogu võras 

524 En sp enelas sp Spiraea sp     3     

525 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

17   3     

526 Pä harilik pärn Tilia cordata 35   5     

527 Ks kask sp Betula sp 27   2 rs   

528 Ks kask sp Betula sp 50   4   tüükad 

529 Õ sp õunapuu sp Malus sp 19 /18 4     

530 Õ sp õunapuu sp Malus sp 23   4 lo üksikud kuivanud oksad 

531 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

532 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 56   4   koorevigastus 

533 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   4   koorevigastus 

534 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 58   4   koorevigastus 

535 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 16 /12 3 rp seisundi halvenemisel kaaluda raiet 

536 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

14   3 rh   

537 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

22   4     

538 Va harilik vaher Acer platanoides 26   5     

539 Va harilik vaher Acer platanoides 20   5 rh ühepoolne võra 

540 KsA arukask Betula pendula 44   2 rp koorevigastus, seen, kaaluda raiet 

541 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 rh   

542 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

543 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   5     
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544 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   4 lo tüükad 

545 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   5 lo tüükad 

546 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   5 lo tüükad 

547 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   5     

548 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   3 lo seen 

549 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   4 lo tüükad 

550 Pä harilik pärn Tilia cordata 18   4   tüükad 

551 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   4     

552 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   5   tüükad 

553 Pp pappel sp Populus sp 33 /32 1 rs kuivav 

554 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   4     

555 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   5     

556 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   5 rl tüükad, juurevõsu 

557 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   5 lo   

558 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   5   tüükad 

559 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   4 rl all juurevõsu 

560 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   4   koorevigastus 

561 Va harilik vaher Acer platanoides 23   2 rh ühepoolne võra 

562 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 lo   

563 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis 12   3   seen 

564 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4 lo ühepoolne võra, tüükad 

565 KsS sookask Betula pubescens 26   4     

566 Va harilik vaher Acer platanoides 37   3 lo   

567 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   5     

568 KsA arukask Betula pendula 54   5     

569 Kk harilik kukerpuu Berberis vulgaris     4 lo   

570 Lm must lepp Alnus glutinosa 48 /43/40 3 lo kuivanud haru 

571 Lm must lepp Alnus glutinosa   8...30 5 rh   

572 ReH hõberemmelgas Salix alba 42 /40 3 rp seen, vajalik teostada võrahooldus 

573 ReH hõberemmelgas Salix alba 76   2 rp 
kuivanud latv, vajalik võrahooldus, seisundi halvenemisel 
puu likvideerida 

574 Ta harilik tamm Quercus robur 31   3 lo juuremädanik? 
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575 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

37   4 lo   

576 ReH hõberemmelgas Salix alba 47 /28 3 rp võrahooldus 

577 Ku harilik kuusk Picea abies 40   5   juured paljandunud 

578 Ku harilik kuusk Picea abies 37   5   juured paljandunud 

579 KsS sookask Betula pubescens 24   5     

580 KsS sookask Betula pubescens 20   4 rh ühepoolne võra 

581 KsS sookask Betula pubescens 24   4 rh ühepoolne võra 

582 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4 lo tüükad 

583 KsS sookask Betula pubescens 12   4 rh ühepoolne võra 

584 Va harilik vaher Acer platanoides 32 /28/28 3 lo külmalõhe, võrade vahele näha ette toestus 

585 Va harilik vaher Acer platanoides 16 /12/12 4 rh kasvab h. vahtra võrasse 

586 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   4 lo tüükad 

587 Mä sp mänd sp Pinus sp 64   4   rumeelia mänd, ulatuslik koorevigastus 

588 KsS sookask Betula pubescens 35   4     

589 KsS sookask Betula pubescens 26   4     

590 Hb harilik haab Populus tremula 20   5     

591 Lm must lepp Alnus glutinosa 66   5     

592 Hb harilik haab Populus tremula 34   5     

593 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 16   4   ühepoolne võra 

594 Lm must lepp Alnus glutinosa 33   2 rh seen 

595 Va harilik vaher Acer platanoides 16   5     

596 Va harilik vaher Acer platanoides 12   5 rh üh 

597 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 66   5   ühepoolne võra 

598 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 44   5     

599 KsS sookask Betula pubescens 38   1 rs kuivav 

600 KsS sookask Betula pubescens 28   3   kõver 

601 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 58   4   koorevigastus 

602 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 54   4 rl eemaldada alt h. haava ja remmelga looduslik uuendus 

603 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 58   4   koorevigastus 

604 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

605 SõM mage sõstar Ribes alpinum     5     
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606 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3     

607 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4 rh ühepoolne võra 

608 KsS sookask Betula pubescens 38   3 rh kl, viltu 

609 Va harilik vaher Acer platanoides 15   4 rh ühepoolne võra 

610 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 77   4     

611 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 48   5   ühepoolne võra 

612 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 24 /20/16 3   koorevigastus, seen   

613 Ku harilik kuusk Picea abies 32   4     

614 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 38   3     

615 Lv Hall lepp Alnus incana 33   3   viltu 

616 KsS sookask Betula pubescens 21 /18/17/15 3 lo seen 

617 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 45 /39 4     

618 Lm must lepp Alnus glutinosa 36   5     

619 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   5     

620 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 62   3   ühepoolne võra 

621 KsS sookask Betula pubescens 18 /16 2 rh seen, kuivanud haru 

622 Lm must lepp Alnus glutinosa 15   5     

623 KsA arukask Betula pendula 54   5     

624 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 40   4   ühepoolne võra 

625 Lm must lepp Alnus glutinosa 58   4     

626 Lm must lepp Alnus glutinosa 36   5     

627 KsS sookask Betula pubescens 22 /22/18/13 4 lo   

628 KsS sookask Betula pubescens 31   3 rh külmalõhe 

629 ReH hõberemmelgas Salix alba 104   2 rp seen, õõnsus, võrahooldus 

630 Ta harilik tamm Quercus robur 11   3 lo inetult pöetud 

631 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

20   4     

632 Ta harilik tamm Quercus robur 18   4 lo   

633 Va harilik vaher Acer platanoides 17   5     

634 KsS sookask Betula pubescens 34   4 lo tüükad 

635 KsS sookask Betula pubescens 32   4 lo tüükad 

636 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   5     
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637 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

25   4 lo   

638 KsS sookask Betula pubescens 40   4 lo tüükad 

639 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

27   4   viltu 

640 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4 lo tüükad 

641 Lh lehis sp Larix sp 27   5     

642 ReH hõberemmelgas Salix alba 47 /38/28 2 rhar kuivanud haru, ühepoolne võra, perspektiivne raie 

643 Pp pappel sp Populus sp 62 /60/58/47 4 rk juurevigastus 

644 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 67   4   juurevigastus 

645 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 68   4     

646 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 57   4   ühepoolne võra 

647 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

648 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

649 KsS sookask Betula pubescens 40   2 rs seen 

650 Va harilik vaher Acer platanoides 45   4 lo tüükad 

651 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 67   3   kv, hõre v 

652 KsS sookask Betula pubescens 20   3   koorevigastus 

653 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   50...65 5   grupp 10 puud 

654 Ta harilik tamm Quercus robur 6   3   kõver, seen, asendada 

655 Ta harilik tamm Quercus robur 15   4 lo   

656 Ta harilik tamm Quercus robur 20   4 lo   

657 Ta harilik tamm Quercus robur 20   3 lo   

658 Ta harilik tamm Quercus robur 22   4 lo   

659 Ta harilik tamm Quercus robur 20   4 lo   

660 Va harilik vaher Acer platanoides 17   3 rk   

661 Top toompihlakas sp Amelanchier     5 lo   

662 Ej harilik ebajasmiin 
Philadelphus 
coronarius 

    5 lo   

663 Lh lehis sp Larix sp 39   5     

664 ReH hõberemmelgas Salix alba 32 /28/28 3 rp seen, vajalik teostada võrahooldus 

665 Ku harilik kuusk Picea abies 26   4   juurevigastus 
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666 Va harilik vaher Acer platanoides 22 /20/18 3 rh   

667 Va harilik vaher Acer platanoides 20   2 rh seen, murdumisohtlik 

668 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4   ühepoolne võra 

669 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4  rk   

670 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   5  rk juurekaelal vigastus 

671 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

32   3 rk seen 

672 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

28   4 rk koorevigastus 

673 KsA arukask Betula pendula 56   5 rk   

674 KsS sookask Betula pubescens 56   4 rk    

675 KsA arukask Betula pendula 52   4 rk   

676 Va harilik vaher Acer platanoides 22   5 rk    

677 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

12   4 rk    

678 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

25   4 rk   

679 KsS sookask Betula pubescens 18   5 rh kasvab h. männi võrasse 

680 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   4     

681 Va harilik vaher Acer platanoides 27   5 lo tüükad 

682 KsA arukask Betula pendula 13   3 rh   

683 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 60 /56/54 4   ulatuslik koorevigastus 

684 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 16 /16/13/12 4 lo   

685 KsS sookask Betula pubescens 24   3     

686 Va harilik vaher Acer platanoides 20   5 rk   

687 Va harilik vaher Acer platanoides 26   5 rk ühepoolne võra 

688 KsS sookask Betula pubescens 17 /10 4 rh   

689 KsS sookask Betula pubescens 38   2 rh   

690 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4 lo   

691 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4 rk   

692 Hk harilik hobukastan 
Aesculus 
hippocastanum 

25   4 rk    
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

693 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   48, 59, 62, 64 5   4 puud 

694 KsS sookask Betula pubescens 34   2     

695 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 68   5   koorevigastus 

696 KsS sookask Betula pubescens 40   2 rh murdumisohtlik, õõnsus 

697 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 70   5     

698 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 60   5     

699 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 45   3   mädanik 

700 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

701 KsS sookask Betula pubescens 32   2 rh seen 

702 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 48   4     

703 Ku harilik kuusk Picea abies 12 /8 3     

704 Ku harilik kuusk Picea abies 27   5     

705 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 66   5   4 m pealt kaheharuline 

706 Pä harilik pärn Tilia cordata 20 /18/9 5 lo peenem haru raiuda 

707 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 49   5     

708 KsS sookask Betula pubescens 34   3 lo   

709 KsS sookask Betula pubescens 24   5   ühepoolne võra 

710 KsS sookask Betula pubescens 15   4 rh kasvab teiste puude võrasse 

711 KsS sookask Betula pubescens 24   5     

712 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 63   5     

713 Pä harilik pärn Tilia cordata 22   5 lo   

714 KsS sookask Betula pubescens 40   3   seen, õõnsus 

715 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 45   4   viltu 

716 KsS sookask Betula pubescens 20   4   ühepoolne võra 

717 Nu nulg sp Abies sp 18   5   jaapani nulg 

718 Nu nulg sp Abies sp 14   5   jaapani nulg 

719 NuF fraseri nulg Abies fraseri 12   2   
ühepoolne võra, hõre võra, seisundi halvenemisel 
likvideerida 

720 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis   5, 7, 7, 9 4   4 puud 

721 Nu nulg sp Abies sp 8   3 rh jaapani nulg, ühepoolne võra, kasvab h. pärna võrasse 

722 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   4   juurevigastus 

723 Nu nulg sp Abies sp 16   4 rh jaapani nulg, ühepoolne võra, kasvab h. pärna võrasse 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

724 KsS sookask Betula pubescens 31 /21 4     

725 KsS sookask Betula pubescens 31 /30 3   seen, õõnsus 

726 Nu nulg sp Abies sp 20   5   jaapani nulg 

727 NuKo korea nulg Abies koreana     5     

728 LäV väike läätspuu Caragana frutex     5     

729 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41   2 lo   

730 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

731 Va harilik vaher Acer platanoides 57   3 lo seen, külmalõhe 

732 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   5 lo   

733 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   4 lo tüükad 

734 Va harilik vaher Acer platanoides 16   2 rh kuivanud latv 

735 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   5 lo   

736 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   4 lo tüükad 

737 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   4 lo tüükad 

738 Pä harilik pärn Tilia cordata 23   4 lo   

739 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   5 rl juurevõsu 

740 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   4 lo   

741 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   5 lo   

742 Pä harilik pärn Tilia cordata 33   4 lo tüükad 

743 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 lo tüükad 

744 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3 lo suur kuivanud oks 

745 Pä harilik pärn Tilia cordata 27   5 lo tüükad 

746 Va harilik vaher Acer platanoides 38   3 lo külmalõhe, seen 

747 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 lo tüükad 

748 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 rl kännuvõsu, sees lehtpuude looduslik uuendus 

749 EnT, Kb taraenelas, kibuvits sp 
Spiraea 
chamaedryfolia, Rosa 
sp 

    5   
 

750 Ku harilik kuusk Picea abies 64   3  rk juurepess, juurevigastus 

751 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   2 rh   

752 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 46   2 rs murdumisohtlik latv, seen 

753 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   2 rs seen, kõver, ühepoolne võra, juuremädanik 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

754 Va harilik vaher Acer platanoides 20 /18/17 3 rh ulatuslik koorevigastus 

755 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 lo   

756 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3 lo tüükad 

757 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4 lo ühepoolne võra 

758 Va harilik vaher Acer platanoides 24 /24 3 lo ulatuslik koorevigastus 

759 Pä harilik pärn Tilia cordata 31   5 lo   

760 KsA arukask Betula pendula 43   4     

761 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   4 lo tüükad 

762 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   5 lo tüükad 

763 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   4 lo viltu, koorevigastus, tüükad 

764 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 lo   

765 KsA arukask Betula pendula 49   5     

766 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4 lo tüükad 

767 Pä harilik pärn Tilia cordata 30   4     

768 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 30   4     

769 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   5 lo tüükad 

770 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

771 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 50   4     

772 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 70   4     

773 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

774 KsS sookask Betula pubescens 20   4     

775 LhK kuriili lehis Larix kurilinensis 35   4     

776 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   3 lo kuivanud ladvatüügas 

777 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     4     

778 Va harilik vaher Acer platanoides 22 /18 3 lo ühepoolne võra 

779 Va harilik vaher Acer platanoides 22 /22 3 lo   

780 Pä harilik pärn Tilia cordata 24   3   ulatuslik tüvevigastus 

781 Pä harilik pärn Tilia cordata   
22, 22, 25, 25, 
28/24 

5   5 puud 

782 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   3 rh seen 

783 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4 rh heki fragmendid, pöetud 

784 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4 rh heki fragmendid, pöetud 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

785 ReH hõberemmelgas Salix alba 68   4    hääbumisel taastada 

786 ReH hõberemmelgas Salix alba 76   3 lo  hääbumisel taastada 

787 Lh lehis sp Larix sp 41   5     

788 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4 lo   

789 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 38   2 rs kuivanud latv, seen 

790 KsA arukask Betula pendula 42   4     

791 Lh lehis sp Larix sp 26   5     

792 Nu nulg sp Abies sp 16   4   jaapani nulg 

793 TpL, Tm 
läikiv tuhkpuu, harilik 
toomingas 

Cotoneaster lucidus, 
Padus avium 

    5 rl seest raiuda h. toomingas 

794 LhK kuriili lehis Larix kurilinensis 44   5     

795 TpL, Tm 
läikiv tuhkpuu, harilik 
toomingas 

Cotoneaster lucidus, 
Padus avium 

    5 rl seest raiuda h. toomingas 

796 Nu nulg sp Abies sp 26   5   jaapani nulg, ühepoolne võra 

797 Õ aedõunapuu Malus domestica 25 /19/18 4     

798 Õ aedõunapuu Malus domestica 14 /12/10/6 4 rhar peenem haru kuivanud 

799 ReH hõberemmelgas Salix alba 44 /42/41 3 rhar juurevõsu, üks haru kuivanud, hääbumisel taastada 

800 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 52   4     

801 Nu nulg sp Abies sp 20   5   jaapani nulg 

802 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis 6   5     

803 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4 lo külmalõhe 

804 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 40   3 lo   

805 ViK karvane viirpuu Crataegus submollis 6 /5 4   tüvi deformeerunud 

806 Ku harilik kuusk Picea abies 36   4   ühepoolne võra, juurekaelal vigastuses 

807 Ku harilik kuusk Picea abies 49   4   ühepoolne võra, juurevigastus 

808 Pä harilik pärn Tilia cordata 32 /26 4   ühepoolne võra 

809 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   4   ühepoolne võra 

810 Ku harilik kuusk Picea abies   
15, 19, 22, 26, 
37, 60 

4   6 puud, juurevigastus 

811 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 44   3   ühepoolne võra 

812 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 lo ühepoolne võra 

813 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 30   2 lo üks haru kuivanud 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

814 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   50, 38 5   ühepoolne võra, 2 puud 

815 Ku harilik kuusk Picea abies 41   4     

816 KsA arukask Betula pendula 56   5     

817 Ku harilik kuusk Picea abies 2   3   vähedekoratiivne 

818 MäS seedermänd sp Pinus sp 70   4   kergelt ühepoolne, juurevigastus 

819 KsS sookask Betula pubescens 34   3     

820 Va harilik vaher Acer platanoides 18 /17 3 rh võra deformeerunud 

821 KsS sookask Betula pubescens 18   5     

822 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   5 lo   

823 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 58   3   ühepoolne võra 

824 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   5 lo ühepoolne võra 

825 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 56   4     

826 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   43, 44, 46, 60 4   4 puud 

827 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

828 Ku harilik kuusk Picea abies     4 rh hekk 

829 KsS sookask Betula pubescens 22   4     

830 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4     

831 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

832 Pä harilik pärn Tilia cordata 64   4 lo kaaluda toestamist, külmalõhe 

833 Kü künnapuu Ulmus laevis 51   3 lo õõnsus 

834 Lm must lepp Alnus glutinosa 72   3 rl seen, all juurevõsu 

835 KsS sookask Betula pubescens 20   4   võra deformeerunud, kaaluda raiet 

836 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
41, 42, 46, 47, 
50, 46/54 

5   6 puud  

837 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 62   3 lo suur kuivanud oks 

838 Va harilik vaher Acer platanoides 32   5 lo ühepoolne võra 

839 Va harilik vaher Acer platanoides 24 /20 3 lo ühepoolne võra 

840 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 lo ühepoolne võra 

841 Tr harilik türnpuu Rhamnus catharticus     4   ühepoolne võra 

842 Ej, TpL 
harilik ebajasmiin, läikiv 
tuhkpuu 

Philadelphus 
coronarius, 
Cotoneaster lucidus 

    5     
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

843 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4 lo   

844 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 72   5     

845 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 71   4   ühepoolne võra, seen 

846 Ku harilik kuusk Picea abies   26, 33, 38 5   juurevigastus, 3 puud 

847 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     5   hekk 

848 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29   3 lo   

849 Ku harilik kuusk Picea abies 78   4   juurevigastus 

850 Tr harilik türnpuu Rhamnus catharticus     4 lo   

851 KsS sookask Betula pubescens 22   5     

852 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   28, 42, 45 5   3 puud 

853 Nu nulg sp Abies sp 13   5   jaapani nulg 

854 Nu nulg sp Abies sp     3   jaapani nulg, ühepoolne võra, hõre võra 

855 Nu nulg sp Abies sp 3   2 rh jaapani nulg, alla jäänud 

856 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     4     

857 Pä harilik pärn Tilia cordata 35   5 lo viltu 

858 Ta harilik tamm Quercus robur 16   3 lo koorevigastus 

859 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 66   4     

860 Va harilik vaher Acer platanoides 29   3   kasvab h. männi võrasse, seen 

861 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 lo   

862 Ta harilik tamm Quercus robur 18   2 lo ulatuslik koorevigastus 

863 Pä harilik pärn Tilia cordata 35   5 lo tüükad 

864 Ta harilik tamm Quercus robur 16   2 lo ühepoolne võra, ulatuslik tüvevigastus 

865 Ta harilik tamm Quercus robur 16   2 lo ühepoolne võra, võra deformeerunud 

866 KsS sookask Betula pubescens 39   4     

867 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 46   4   ühepoolne võra 

868 Pä harilik pärn Tilia cordata 27   5 lo   

869 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   5 lo ühepoolne võra 

870 Pä harilik pärn Tilia cordata 39   3 lo juurevigastus, seen 

871 Ta harilik tamm Quercus robur 10 /8 2 rh ulatuslik tüvevigastus, võra deformeerunud 

872 Pä harilik pärn Tilia cordata 34   4 lo   

873 Va harilik vaher Acer platanoides 15   4 lo ühepoolne võra 

874 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 60   4     



1641HK2 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava  

 

62 AB Artes Terrae OÜ 
 

nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve D lisa D1 T H märkused 

875 Õ aedõunapuu Malus domestica   10, 17, 17 4   3 puud 

876 Õ aedõunapuu Malus domestica   14, 27/14/13 4   2 puud 

877 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 48   5     

878 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

879 KsA arukask Betula pendula 41   5     

880 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38   3 lo juurevigastus 

881 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 43   3 lo   

882 Kü künnapuu Ulmus laevis 38   4 lo   

883 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 24   2 lo   

884 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

885 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 58   4   ühepoolne võra 

886 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 22   3 rh ühepoolne võra 

887 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 20   2 rh ühepoolne võra, seen 

888 NuP palsaminulg Abies balsamea 14   4   ühepoolne võra 

889 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 32   1 rs   

890 Pä harilik pärn Tilia cordata 56   4 lo   

891 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   2 rs ühepoolne võra, seen 

892 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35   1 rs   

893 Ku harilik kuusk Picea abies 54 /32 4   koorevigastus 

894 Kü künnapuu Ulmus laevis 43   3 lo   

895 Va harilik vaher Acer platanoides 39   3 lo   

896 Ej harilik ebajasmiin 
Philadelphus 
coronarius 

    5     

897 Ku harilik kuusk Picea abies 62   4   juurevigastus 

898 Va harilik vaher Acer platanoides 20   5 rh ühepoolne võra, kasvab h. kuuse võrasse 

899 NuP palsaminulg Abies balsamea 7   4     

900 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   4 lo   

901 Ku harilik kuusk Picea abies 25   4     

902 Ks kask sp Betula sp 65   3 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

903 Ks kask sp Betula sp 83   3 lo tüükad, üksikud kuivanud oksad 

904 Ta harilik tamm Quercus robur 6   4   allajäänud 
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905 TpL, En sp läikiv tuhkpuu, enelas sp 
Cotoneaster lucidus, 
Spiraea sp 

    4     

906 Ku harilik kuusk Picea abies 28   5     

907 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 45   4 lo tüükad 

908 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 49   4 lo tüükad 

909 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   
35, 37, 31, 20, 
29 

4 lo tüükad 

910 Pä harilik pärn Tilia cordata 31   2 lo kuivanud oksad kogu võras, tüükad, tüvevigastus, seen 

911 Ku harilik kuusk Picea abies 50   3     

912 Ku harilik kuusk Picea abies 50   3     
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LISA 2 – Metsamajandamiskava (Pime park) 

 

 


