
 
  

 

 
Tartu 2014 

 

 
ÕISU MÕISA PARGI  

HOOLDUSKAVA 
Halliste vald, Viljandi maakond 

 

Hoolduskava 
 

Õisu mõisa park arhitektuurimälestise reg. nr  14450 

Õisu MKA KLO1000223 
 

 

 
  

 
 

Töö nr: 38HK14 



38HK14 ÕISU MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA  

 

 Artes Terrae 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellija: Halliste Vallavalitsus 

Projektijuht: Sulev Nurme   

Koostajad: maastikuarhitekt Nele Nutt, maastikuarhitekt Sulev Nurme 

 

 

Esikaane foto: Nele Nutt. Õisu mõisa terrassidel paiknev park tagaväljakul. 2014. 

©Artes Terrae OÜ 2014 

 





 

SISUKORD 

 

SELETUSKIRI 

1 Sissejuhatus......................................................................................................................... 17 

1.1 Hoolduskava koostamise alus ................................................................................................ 17 

1.2 Asukoht, suurus, piirid ........................................................................................................... 17 

1.3 Kaitsestaatus .......................................................................................................................... 20 

2 Ajalooline lühiülevaade ....................................................................................................... 22 

3 Pargi kirjeldus ...................................................................................................................... 28 

3.1 Reljeef ja veestik .................................................................................................................... 28 

3.1.1 Veestik ............................................................................................................................... 28 

3.1.2 Reljeef ............................................................................................................................... 28 

3.2 Hooned ................................................................................................................................... 28 

3.3 Maakasutus ............................................................................................................................ 28 

3.4 Huvigrupid .............................................................................................................................. 29 

3.5 Kaitsekord .............................................................................................................................. 29 

3.6 Uuritus .................................................................................................................................... 29 

3.6.1 Käsitiivalised ...................................................................................................................... 29 

3.6.2 Puistu ................................................................................................................................ 30 

3.6.3 Pinnakatte- ja rohttaimed ................................................................................................. 30 

3.7 Varasemad projektid .............................................................................................................. 31 

4 Õisu mõisa pargi väärtused ja nende seisukord..................................................................... 32 

4.1 Pargiruum, kujundusstiil ja kompositsioon ............................................................................ 32 

4.2 Vaated .................................................................................................................................... 32 

4.3 Alleed ..................................................................................................................................... 36 

4.4 Pargi puistu, pargi puud ......................................................................................................... 40 

4.5 Rohurinne, rohttaimed .......................................................................................................... 43 

4.6 Teed ja trepid ......................................................................................................................... 45 

4.7 Veed ....................................................................................................................................... 46 

5 Pargi väärtused ja kaitseeesmärgid ...................................................................................... 48 

5.1 Park kui tervik ......................................................................................................................... 48 

5.1.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ................................................................................................ 48 

5.1.2 Hoolduskava perioodi kaitse-eesmärk .............................................................................. 48 

5.1.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 48 

5.1.4 Meetmed........................................................................................................................... 48 

5.2 Pargipuistu ............................................................................................................................. 48 

5.2.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ................................................................................................ 48 

5.2.2 Hoolduskava perioodi kaitseks ......................................................................................... 48 

5.2.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 48 

5.2.4 Meetmed........................................................................................................................... 49 

5.3 Pargiaasad .............................................................................................................................. 49 

5.3.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ................................................................................................ 49 

5.3.2 Hoolduskava perioodi kaitseks ......................................................................................... 49 



ÕISU MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA  38HK14 

 

15 Artes Terrae 

 

5.3.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 49 

5.3.4 Meetmed .......................................................................................................................... 49 

5.4 Teed, trepid ............................................................................................................................ 50 

5.4.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ............................................................................................... 50 

5.4.2 Hoolduskava perioodi kaitseks ......................................................................................... 50 

5.4.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 50 

5.4.4 Meetmed .......................................................................................................................... 50 

5.5 Tiigid, kraavid, ojad ................................................................................................................ 50 

5.5.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ............................................................................................... 50 

5.5.2 Hoolduskava perioodi kaitseks ......................................................................................... 50 

5.5.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 50 

5.5.4 Meetmed .......................................................................................................................... 51 

5.6 Allee I ..................................................................................................................................... 51 

5.6.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ............................................................................................... 51 

5.6.2 Hoolduskava perioodi kaitseks ......................................................................................... 51 

5.6.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 51 

5.6.4 Meetmed .......................................................................................................................... 51 

5.7 Allee II .................................................................................................................................... 51 

5.7.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ............................................................................................... 51 

5.7.2 Hoolduskava perioodi kaitseks ......................................................................................... 51 

5.7.3 Ohutegurid ........................................................................................................................ 52 

5.7.4 Meetmed .......................................................................................................................... 52 

5.8 Muu elustik ............................................................................................................................ 52 

5.8.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ja hoolduskava perioodi kaitseks .......................................... 52 

5.8.2 Ohutegurid ........................................................................................................................ 52 

5.8.3 Meetmed .......................................................................................................................... 52 

6 Kavandatavad kaitsekorralduslikud tegevused ..................................................................... 57 

6.1 Hooldustöödest üldiselt ......................................................................................................... 57 

6.2 Hooldusraied .......................................................................................................................... 57 

6.2.1 Sanitaarraie ....................................................................................................................... 57 

6.2.2 Harvendusraie, võsaraie ................................................................................................... 57 

6.2.3 Kujundusraie ..................................................................................................................... 57 

6.3 Üksikpuu/-põõsa hooldustööd .............................................................................................. 57 

6.3.1 Okste lõikus ....................................................................................................................... 57 

6.3.2 Puutüvede ja juurestiku hooldus ...................................................................................... 59 

6.3.3 Põõsaste hooldus .............................................................................................................. 59 

6.4 Alleede hooldus ..................................................................................................................... 60 

6.5 Murualade hooldus ................................................................................................................ 60 

6.6 Teeäärte niitmine................................................................................................................... 61 

6.7 Vaatekoridoride hooldus ....................................................................................................... 61 

7 Õisu pargi ja alleede hooldus ............................................................................................... 62 

7.1 Pargi jaotus hooldusaladeks (tsoonideks) ............................................................................. 62 

7.2 Muru- ja niidualad hooldustööde kirjeldus pargi hooldustsoonides ..................................... 63 

7.3 Puistu ja puittaimede hooldus ............................................................................................... 65 

7.4 Tammeallee I (kalmistu poole suunduv) hooldus .................................................................. 66 



38HK14 ÕISU MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA  

 

 Artes Terrae 16 

 

7.5 Allee II (paisjärve poole suunduv) hooldus ............................................................................ 66 

7.6 Veekogude hooldus ................................................................................................................ 67 

7.7 Teede s.h. treppide hooldus .................................................................................................. 67 

7.8 Prügi koristamine ................................................................................................................... 68 

7.9 Pargimööbel ja arhitektuursed väikevormid .......................................................................... 69 

7.10 Elustiku kaitse ja korraldamine .............................................................................................. 69 

8 Pargi kaitse korraldamine .................................................................................................... 69 

8.1 Tähistamine ............................................................................................................................ 69 

8.2 Infotahvli paigaldamine.......................................................................................................... 69 

8.3 Tulemuslikkuse hindamine ..................................................................................................... 69 

8.4 Uue kava koostamine ............................................................................................................. 69 

8.5 Tegevuskava ........................................................................................................................... 70 

8.6 Kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindmine ........................................................................... 77 

9 Töö koostamisel kasutatud materjalid .................................................................................. 79 

 

 

LISAD .......................................................................................................................................... 81 

Lisa 1. Puude hindamise metoodika .............................................................................................. 82 

Lisa 2. Hinnatud allee I üksikpuude koondtabel ............................................................................. 85 

 

 

JOONISED 
1-9 Allee I inventuuri plaanid M 1: 500 



ÕISU MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA  38HK14 

 

17 Artes Terrae 

 

                                                                                                                                                         

ÕISU MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA 

1 Sissejuhatus 

1.1 Hoolduskava koostamise alus 

Käesolev töö on koostatud Halliste vallavalitsuse tellimusel Viljandi maakonnas, Halliste vallas, Õisu 

külas asuva Õisu mõisa pargi (mälestise reg. nr  14450), mis jääb Õisu maastikukaitseala koosseisu, 

hoolduse korraldamiseks. Käesolev hoolduskava keskendub Õisu mõisa pargi ja mõisa esiväravast 

alguse saava ja mõisa kalmistu poole suunduvat teed ääristava tammeallee ning lühikese paisjärve 

poole suunduva tammeaallee hoolduse küsimustele.  

Hoolduskava koostamisel on tuginetud Pargi hoolduskava koostamise juhendile1 (töö koostaja on 

juhendi autor) ja Õisu mõisa pargi kohta koostatud varasematele töödele (vt ptk varasemad 

uuringud) ning välitöödel kogutud andmetele. Kava on koostatud 10 aastaks (periood 2015-2024). 

Kuna Õisu mõisa pargile on viimastel aastatel pööratud väga palju tähelepanu ning koostatud 

mitmeid suuri töid, siis käesolevas hoolduskavas nende tööde käigus saadud tulemusi täies mahus 

uuesti ei esitata, vaid tuuakse ära lühikokkuvõtted või käesoleva töö seisukohast olulised andmed 

viidates nimetatud töödele. Seetõttu tuleb tööga tutvumisel arvestada, et hoolduskava koostamise 

aluseks olevast "Pargi hoolduskava koostamise juhendist" on käsitletud just neid teemasid, mis 

vajavad Õisu pargi puhul käsitlemist ning mida varasemad tööd vajaliku põhjalikkusega ei käsitle.  

Õisu mõisa park on arhitektuurimälestisena kaitse all ja pargile on 2008. aastal koostatud 

muinsuskaitse eritingimused2 ning ajalooline õiend3. 2009. aastal koostatud heakorrastusprojekt4 

sisaldab ülevaadet pargi seisukorrast ja rekonstrueerimisettepanekut. Lisaks on 2012. aastal 

koostatud Õisu mõisa pargi tiigi rekonstrueerimise ja tagaväljaku kuivendamise projekt5.  

Õisu mõisa park kuulub Õisu maastikukaitseala koosseisu, millele on koostatud kaitsekorralduskava  

aastateks 2012 – 20216.  

Käesoleva töö raames teostatud inventuuri käigus hinnatakse rekonstrueerimisprojekti elluviimise 

hetkeseisu, pargi tänast olukorda ning sellest lähtuvalt tehakse hooldusettepanekud.  

 

1.2 Asukoht, suurus, piirid 

Õisu mõis asub Viljandi maakonnas Halliste vallas (vt skeem 1), Sultsi – Abja-Paluoja maantee ääres 

Õisu järve vahetus läheduses.  

                                                           

1Pargi hoolduskava koostamise juhend. Kättesaadav http://www.keskkonnaamet.ee/public/Pargi_hoolduskava_koostamise_juhend.pdf. 
2 Maiste, J., Nutt, N. Õisu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused, Artes Terrae OÜ töö nr. 33ET08; kooskõlastatud 09.12.2008. 
3 Õisu mõis ja park 1745 – 2008. Juhan Maiste, Kärt-Mari Paju Artes Terrae OÜ töö nr. 33ET08. 
4 Õisu mõisa pargi heakorrastuse põhiprojekt. Edgar Kaare, Kärt-Mari Paju, Sulev Nurme. Artes Terrae OÜ töö nr. 33KP08. 
5 Õisu mõisa pargi tiigi rekonstrueerimisne ja tagaväljaku kuivendamine. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ töö nr IB09/2012. 
6 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021. Kättesaadav  
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/GetFile.aspx?fail=1507961549. 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/GetFile.aspx?fail=1507961549
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Skeem 1. Õisu mõisaansambli asukohaskeem (alus – www.maaamet.ee). 

 

Pargi pindala on erinevate allikate andmeil erinev. Muinsuskaitsealuse pargi suurus on 12,6 ha7, Maa-

ameti kaardiserveri andmetel 16,73 ha8. Õisu mõisa park kuulub Õisu maastikukaitseala KLO1000223 

koosseisu, mille pindala on 399,7 ha (siseveekogude pindala 195,8 ha)9. Looduskaitsealuse pargi 

KLO1200018 pindala oli EELISe andmetel 12,6 ha10. Kaitsekorralduskavas11 on pargi pindala suuruseks 

antud 13,0 ha12 ja 11,4 ha13. 

Käesolevas töös käsitletav ala, mis sisaldab Õisu mõisa parki (ca 13,7 ha) (vt skeem 2) ja mõisa 

peaväravast Õisu mõisnike kalmistu poole suunduvat teed ääristavat alleed (ca 5,6 ha; vt skeem 3) ja 

paisjärve poole suunduvat alleed (ca 0,17 ha; vt skeem 4). 

                                                           

7 www.muinas.ee, viimati külastatud 14.07.2014. 
8 www.maaamet.ee, viimati külastatud 14.07.2014. 
9 www.eelis.ee, viimati külastatud 14.07.2014. 
10 samas. 
11 samas. 
12 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021, lk 6. 
13 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021, lk 11, tabel 1. 

http://www.muinas.ee/
http://www.maaamet.ee/
http://www.eelis.ee/
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Skeem 2. Käsitletava ala asendiskeem, mõisa park (skeemi alus – www.maaamet.ee). 

 

 

Skeem 3. Käsitletava ala asendiskeem, allee I (skeemi alus – www.maaamet.ee). 
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Skeem 4. Käsitletava ala asendiskeem, allee II (skeemi alus – www.maaamet.ee). 

 

1.3 Kaitsestaatus 

Õisu mõisa park (reg. nr  14450) on arhitektuurimälestisena kaitse all. Õisu mõisaansamblisse kuulub 

lisaks pargile veel 27 arhitektuurimälestist: Õisu mõisa peahoone, 18-19. saj reg nr  14449, Õisu 

mõisa piirdemüürid, 19. saj reg nr  14451, Õisu mõisa valitsejamaja, 18.-19. saj reg nr  14452, Õisu 

mõisa tall-tõllakuur, 18. saj II pool reg nr  14453, Õisu mõisa ait, 18. saj II pool reg nr  14454, Õisu 

mõisa teenijatemaja, 19. saj reg nr  14455, Õisu mõisa puukuur, 19. saj reg nr  14456, Õisu mõisa 

veinikelder, 19. saj reg nr  14457, Õisu mõisa kelder, 19. saj reg nr  14458, Õisu mõisa kaalukoda, 19. 

saj reg nr  14459, Õisu mõisa rehi, 19. saj reg nr  14460, Õisu mõisa tall, 19. saj reg nr  14461, Õisu 

mõisa karjalaut, 19. saj reg nr  14462, Õisu mõisa moonakatemaja 1, 19. saj reg nr  14463, Õisu mõisa 

moonakatemaja 2, 19. saj reg nr  14464, Õisu mõisa moonakatemaja 3 tiibhoonega, 19. saj reg nr  

14465, Õisu mõisa vesiveski, 19. saj reg nr  14466, Õisu mõisa pesuköök, 19. saj. reg. nr  14467, Õisu 

mõisa sepikoda, 19. saj reg nr  14468, Õisu mõisa õlleköök, 19. saj reg nr  14469, Õisu mõisa kelder-

küün, 19. saj reg nr  14470, Õisu mõisa küün, 19. saj reg nr  14471, Õisu mõisa saeveski, 19. saj reg nr  

14472, Õisu mõisa magasiait, 19. saj reg nr  14473, Õisu mõisa moonakamaja 4, 19. saj reg nr  14474, 

Õisu mõisa kõrts, 19. saj reg nr  14475. 
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Skeem 5. Õisu mõisaansambli kaitsealused objektid ja kinnismälestise kaitsevöönd (skeemi alus – www.maaamet.ee). 

 

Õisu maastikukaitseala moodustati erinevate, eraldi kaitse alla kuulunud kaitsealade ja 

üksikobjektide ühendamisel 1998. aastal. Õisu mõisa park KLO1200018 (12,6 ha) on kaitse all alates 

1959. aastast (iseseisva objektina kuni 1998. aastani, mil moodustati maastikukaitseala ning park 

liideti maastikukaitsealaga). 16.04.1998. aasta määrusega nr 78.14 kuulub Õisu mõisa park Õisu 

maastikukaitseala KLO1000223 koosseisu, mille pindala on 399,7 ha (siseveekogude pindala 195,8 

ha)15 (vt Skeem 6). 

                                                           

14 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021. 
15 www.eelis.ee, viimati külastatud 14.07.2014. 

http://www.eelis.ee/
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Skeem 6. Õisu maastikukaitseala asukohaskeem (alus – www.maaamet.ee). 

 

Vastavalt Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule "Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused"16 on Õisu ümbrus, kus asub Õisu maastikukaitseala ja Õisu mõisa park, 

määratud maakondliku tähtsusega väga väärtuslikuks (klass I) maastikuks.  

Õisu pargis elab kolm III kaitsekategooriasse kuuluvat liiki, kelleks on tamme-kirjurähn (Dendrocopos 

medius), hallpearähn (Picus canus) ja kodukakk (Strix aluco)17. Käsitiivalistest elavad pargis II 

kaitsekategooriasse kuuluvad veelendlane (Myotis daubentonii), tiigilendlane (Myotis dasycneme), 

pruun-suurkõrv (Plecotus auritus) ja pargi-nahkhiir (Vespertilio nathusii)18 ja põhja-nahkhiir (Eptesicus 

nilssonii)19. 

 

2 Ajalooline lühiülevaade 

Põhjalik ajalooline ülevaade koos omanikeloo ja ansambli ning pargi kujunemislooga on esitatud Õisu 

mõisa pargi ajaloolises õiendis20 ja muinsuskaitse eritingimustes21. Järgnev on väljavõte 

muinsuskaitse eritingimustest. 

Õisu on stiililiselt rikas kooslus, mis selle rajamise aegse palladionistliku pärimuse ja Itaalia – 

Prantsuse barokkarhitektuuri mõju kõrval pakub pildi suhteliselt varase ja kõrge professionaalsusega 

kavandatud nn. inglise stiilis pargist. Vabakujundusliku lahenduse puhul võib seejuures eristada 

vähemalt kaht olulist etappi, mis 18. sajandi valgustuslikule klassitsismile toob 19. sajandi teisel 

poolel sisse historitsismi tumedamad toonid ning sellele järgnenud juugendi võime üllatada nii oma 

kontrastide ja kohatise üliküllusliku dekoratiivsusega.  

Pargi põhietapid ja neile iseloomulikud printsiibid:  

                                                           

16 Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Väärtuslikud maastikud. 
Viljandi maavalitsus. 2004. 
17 www.maaamet.ee, viimati külasttaud 14.07.2014. 
18 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021. 
19 www.muinas.ee külastatud viimati 14.07.2014. 
20Õisu mõisa ajalooline õiend. Õisu mõis ja park 1745-2008. 2008. Koostanud Juhan Maiste, Kärt-Mari Paju. Artes Terrae OÜ töö nr  33ET08. 
21 Õisu mõisa muinsuskaitse eritingimused. 2008. Koostanud Juhan Maiste, Nele Nutt. Artes Terrae OÜ töö nr  33ET08. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.muinas.ee/
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I Etapp. Õisu kui iseseisva asustuskeskuse ajalugu ulatub tagasi 17. sajandini, mil algselt Karksi 

linnuselääni juurde kuulunud alad läänistati Gustav II Adolfi poolt Rootsi riigi varahoidjale Jasper 

Mattsen Crusele – piirkonna ühele suuremale maavaldajale, kes koos Karski, Ruhja, Kariste, Holstre ja 

Aiduga haldas ligemale 180 adramaa suurust hiigelvaldust. Mõis ansamblina oli välja kujunemata. 

Selle asukohana on Olev Suuderi poolt oletatud mõisast ca 1 km. nn. Ümarkuusiku kohale jääv ala, 

kus veel paarkümmend aastat võis maastikus eristada rohtu kasvanud varemeid.  

II Etapp. Põhjasõja ajal põletati mõisa hooned kahel korral maha, 1711. a. revisjoniprotokollides 

viidatud väike elumaja, väike ait, kaks kaksikrehte ja neli loomalauta kujundasid tagasihoidliku 

koosluse, mille arhitektuurist ja asukohast puudub tänaseni selgem ülevaade.  

III Etapp. 1744. a. läks Õisu Jelizaveta II donatsioonina Peeter I admirali Peter Siversi pojale Friedrich 

Siversile, kes 1759. a. sõjaväelisest karjäärist tagasitõmbununa alustas nii uue ansambli üles ehitamist 

kui sidemete loomist Balti aadli ja selle esindusorganisatsioonidega (pärast Liivimaa aadlimatriklisse 

kandmist omandas Õisu omanik kohaliku aadlitiitli). Friedrich von Siversi tegevuse tulemusena ehitati 

välja Õisu ansambel ja kujundati park. 1760 – 1767. a. valmis selleks kunstlikult kõrgendatud künkale 

peahoone, 1762 aidahoone, 1777. a. valitsejamaja. Kujundati välja Õisule ainuomane ansambel – üks 

silmapaistvamaid palladionistliku traditsiooni järgijaid Eestis, mille ideoloogia toetub Euroopas 17. – 

18. sajandil valitsevale villakultuurile ja vorm „Quatro libri” ning selle arvukate edasi arenduste 

tulemusena kujunenud eeskujudele. Samal ajal ehitati välja pargiterrassid, kaevati tiigid ja kanalid, 

mis andis Itaalia – Prantsuse stiilis ansamblituumikule nii tema sisu kui tänaseni looduses jälgitavad 

piirid.  

IV Etapp. Friedrich Wilhelm von Sieversi poja Friedrich Augusti ajal, kes pärinud mõisa peale isa 

surma 1790. a., jätkas Õisu välja ehitamist. Barokkarhitektuuri vaimus härrastemaja kohandati 

valitsevale maitsele vastavaks; lisades esifassaadile selle arhitektuuriliseks dominandiks oleva 

graniitastmetega vabatrepi ja Itaalia päritolu marmorfiguurid (Athena ja Hestia). Jätkati Vidva jõe 

kallastele inglise pargi rajamist, ehitati pargisildu ja paviljone. Mõisaansambel laienes ulatuslikult, 

omandades ligilähedaselt selle tänased mõõtmed – nii topograafilise iseloomu kui sümboolsed 

väärtused. 

V Etapp. Õisu mõisa kahe järgmise omaniku Friedrich von Siversi (alates 1829. a.) ja August von 

Siversi ajal oli Õisu park saavutanud oma vaimse ja füüsilise küpsuse; vanaisa ja vana-vanaisa ajal 

ehitatud hooned omandanud ajaloolise varjundi, mille pisut melanhoolne, suguvõsa traditsioone 

rõhutav kõla kajas vastu ajastu kutses pöörata oma pilgud mineviku stiilide poole, lasta end 

ahvatleda historitsismi ekstravagantsusest ning inglise maitsest oma kodumõisa lähema ja kaugema 

ringi välja ehitamisel. Õisus mindi ajaga kaasa – püstitades 19. sajandi lõpust alates üha uusi 

kõrvalhooneid, mille tudori stiilis lahendus ja värvikas mulgi kiviladu (maakivi ja telliskivi erinevad 

kombinatsioonid) tähistasid pöördumist klassika radadelt romantismi poole. 19. sajandi lõpus rajati 

ülemist aeda eraldavad dekoratiivsed tellismüürid, mitmed mõisale lähedased kõrvalhooned, mis 

eksootilise üllatusena lisavad ansambli klassikalisele väärikusele värvi ja kirevat meeleolu. Rajati 

rohtaed, mis sordirikkuse ja pakatava küpsusega kujunes aroomikas täienduseks pargi soliidsemate 

osade filosoofilisele rahule. Mõisaidülli kaugemal piiril kujunes välja omaette Šveitsi mägimaastikke 

imiteerida üritav maailm, kus tarbeehituste asend ja arhitektuur kõlas kokku looduse võimu ja 

botaanilise rikkusega, mida toonane mõisanautleja kunsti ja arhitektuuri kõrval üha enam hindas. 

Mõis saavutas oma suurima hiilguse ja kõige laialdasemad mõõtmed.  

VI Etapp. 20. sajandi algus, revolutsioonimeeleoludes, heitlik ja ebakindel. Suur joon asendub 

tervikidee killunemisega, senine filosoofiline rahu dekoratiivse küllusega, mis juugendi valitseva 
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retrospektiivse suuna raames avab end paljude erinevate aksessuaaride ja detailide rikkalikus paletis. 

Toonase pargiideoloogia nostalgilist sõnumit annavad edasi nii varasemad mõisafotod kui tänaseni 

maastikus loetav situatsioon, mis tehes ennekõike panuse erinevate pargiosade funktsionaalsele ja 

esteetilisele eristamisele, pakub Õisu mõisast välja omamoodi vabaõhugalerii, kus üksikud 

maastikupildid ilmuvad vaatevälja kontrastse ja sageli üksteisele vastanduvana. Igal pargiosal on oma 

meeleolu ja sõnum. Iga pargiosa tuleb Õisus käsitleda eraldi.  

VII Etapp. 20. sajand, mis Õisut nii selle esimesel kui teisel poolel on hoidnud ja säilitanud ning mis 

tänu mitme põlvkonna vaimu– ja füüsilisele energiale lubab Õisut ka tänases ilmes näha meeleoluka 

ja esteetiliselt nauditavana. Õisu mõisa viimane kihistus on sündinud suhteliselt kitsastes poliitilistes 

ja majanduslikes oludes, kannab endas vabaduse igatsust ja selle konkreetseks võtmeks olevat 

esteetilist sõnumit väljendada mõisamaailma kaudu inimese ürgset pürgimust ilu ja harmoonia järele. 

Õisu mõisa restaureerimisel on palju sel etapil aset leidnul oluline tähendus; seda nii kogutud 

mikroajaloolise materjali (nõuab edasist läbi töötamist kohapeal) kui paljude esimesel pilgul 

märkamatuks jäävate väärtuste valgusel, mis parki on aidanud säilitada tänase päevani.  

 

 

Foto 1. Vaade Õisu mõisale 1794.22  

                                                           

22 Johann Christoph Brotze. Estonica / koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. 2006, lk 568. 
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Foto 2. Vaade Õisu mõisale. Nutt, N. 2014. 

 

 

Foto 3. Vaade Õisu mõisa alleele. Nutt, N. 2014. 
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Foto 4. Vaade Õisu peahoone tagatrepilt terrassidel paiknevale pargile. 1977.23 

                                                           

23 Hein, Ants. Muinsuskaitseameti arhiiv. M-1163. 
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Foto 5. Vaade Õisu peahoone tagatrepilt terrassidel paiknevale pargile. 2004.24 

 

 

Foto 6. Vaade Õisu peahoone tagatrepilt terrassidel paiknevale pargile. Nutt, N. 2014. 

                                                           

24 2004. Marja Mikkola foto trükisest: Hellström, K. 2001. Õisu-Kaarli-Ülemõisa maastike hoolduskava. Pilootprojekt „Viljandi  
maakonna väärtuslikud maastikud”. Keskkonnaministeerium. Viljandi. 
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3 Pargi kirjeldus 

3.1 Reljeef ja veestik 

3.1.1 Veestik 

Õisu maastikukaitseala veestiku moodustab tugeva läbivooluga Õisu järv ja järvega seotud 

vooluveekogud. Idast voolab järve sisse Vidva oja ehk Õisu jõgi, mis saab alguse Mäeküla järvest. 

Kagust voolab Õisu järve Ainja järvest algav Kõpu jõgi (vanematel kaartidel Saviaru oja, Piiri jõgi), 

edelast Eresti (Kaarli) oja ning hulgaliselt kraave. Järvest välja voolab Kõpu jõgi. Vidva ojale on rajatud 

paisjärv ja mõisapargi tiigid.25 

 

Skeem 7. Õisu mõisa pargi ja pargi veekogudega seotud veestik. Punase joonega on tähistatud kaldajoone asukoht 19. sajandi teise 

poole kaartide põhjal. Koostanud Tiina Kuusepuu. 2009
26

. 

 

3.1.2 Reljeef 

Õisu mõisa süda paikneb ümbrusest kõrgemal, mistõttu avaneb ümbrusele hulgaliselt vaateid.  Mõisa 

peahoone taga asuv pargiosa laskub terrassidena Õisu järve poole.  

 

Skeem 8. Lõige piki pargi peatelge. Koostanud Mari Toom. 200927 

 

3.2 Hooned 

Õisu mõisa hooneteansambel on hästi säilinud ja suurearvuline. Kokku asub mõisas suurel hulgal 

arhitektuurimälestisena kaitse all olevaid hooneid (vt ptk Kaitsestaatus). 

3.3 Maakasutus 

Õisu mõisa pargi territooriumile jäävad maaüksused 14.07.2014 seisuga. Käesolevas hoolduskavas 

käsitletav pargiosa on eravalduses (vt tabel 1). Hariliku tamme allee, mis ääristab maanteed paikneb 

transpordimaal va väikene osa mõisapoolsest alleest, millest parempoolne puuderida (mõisa poolt 

                                                           

25 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021. 
26 Õisu mõisapargi restaureerimise kursusetöö. TTÜ Tartu Kolledž magistriastme esimene kursus. Juhendaja Nele Nutt. TTÜ Tartu Kolledži 
maastikuarhitektuuri õppetooli restaureerimise üldkursus. 2009. 
27 samas. 
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vaadatuna) asub reformimata riigimaal ja vasakpoolne eramaal. Allee, mis suundub paisjärve poole 

asub tootmismaal. 

Tabel 1. Maaüksused, mis asuvad käsitletava ala territooriumil28 

Jrk. Kat. tunnus Maaüksuse nimi Pindala (ha) Maaomandi tüüp/sihtotstarve 

1. 19202:006:0036 Õisu mõis 11.35 ühiskondlike ehitiste maa 100% 

2. 19202:006:0034 Tööliste maja 1,15 elamumaa 100% 

3. 19202:006:0010 24186 Õisu tee 4.52 transpordimaa 100% 

4. 19202:006:0039 Karjalauda 3,3 tootmismaa 100% 

5. 19202:006:0037 Aednikumaja 1,5 Elamumaa 100% 

6. 19202:006:0015 Kupja 0,7 Elamumaa 100% 

7. 19202:006:0035 Õisu võimla 0,4 Ühiskondlike ehitiste maa 100% 

8. 19202:006:0580 Sepikoda-Elamu 7,8 Maatulundusmaa 100% 

 

3.4 Huvigrupid 

Valdajal on soov päästa Õisu mõis hävimisest; kavandada ja rajada mõisa väärtusi esitlev, 

majanduslikult tasuv külastuskeskus; restaureerida mõisakompleks parimate meistrioskuste, tavade 

ja materjalidega; jäädvustada mõisa ja Siversite lugu alates Peeter I laevastiku ülemjuhatajast admiral 

Peter von Siversist; pakkuda mõisa omanikele võimalust klubiliseks eneseteostuseks, 

mainekujunduseks, kapitalipaigutuseks.29 

3.5 Kaitsekord 

Kaitsekord on sätestatud maastikukaitseala kaitse-eeskirja30 ja muinsuskaitseseadusega31 (vt ka ptk 

1.3.). 

 

3.6 Uuritus 

3.6.1 Käsitiivalised 

Õisu pargi käsitiivaliste uuring on läbi viidud Eesti parkide nahkhiireline väärtus detektor-uuringute 

raames32. Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registri33 andmetel on nimetatud uuringule viidates 

aastatel 1999-2008 pargis leitud kolme liiki nahkhiiri: veelendlane (Myotis daubentonii), põhja-

nahkhiir (Eptesicus nilssonii), pargi-nahkhiir (Vespertilio nathusii). 2012. aastal koostatud 

kaitsekorralduskava34 andmetel on Õisu mõisapargi vanade puude õõnsustes, mõisakompleksi 

aitades ja pööningutel elavad käsitiivaliste liike neli. Lisaks muinsuskaitseallikates nimetatud 

veelendlasele, pargi-nahkhiirele on nimetatud veel tiigilendlast (Myotis dasycneme) ja pruun-

suurkõrv nahkhiirt (Plecotus auritus), nimetamata on aga põhja-nahkhiir. Nende kahe allika andmetel 

elab pargis viis liiki käsitiivalisi.  

                                                           

28 www.maaamet.ee viimati külastatud 14.07.2014. 
29 Maiste, J., Nutt, N. Õisu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused, Artes Terrae OÜ töö nr. 33ET08; kooskõlastatud 09.12.2008. 
30 Õisu maastikukaitseala kaitse-eeskiri, RT I 2006, 26, 195. 
31 Muinsuskaitseseadus, RT I 2002, 27, 153. 
32 Matti Masing „Eesti parkide nahkhiireline väärtus detektor-uuringute põhjal”, 2009. 
33 www.muinas.ee, viimati külastatud 14.07.2014. 
34 Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021. 

http://www.muinas.ee/
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3.6.2 Puistu 

Õisu pargi puistu kohta on koostatud mitmeid inventuure, milles käsitletakse puistut liigi tasemel ehk 

siis inventuuri tulemusena on koostatud nimekiri pargis kasvavatest liikidest. Üksikpuu tasandil puistu 

dendroloogiline inventeerimine viidi läbi 2009. aastal.  

Järgnevalt on esitatud loetelu teadaolevatest inventuuridest. 

 1925. aastal on inventeerimisel tuvastatud pargis 50 liiki35. 

 1960. aastal pani Aleksei Paivel marjapõõsaid ja viljapuid arvestamata kirja 57 nimetust 

võõrpuittaimi, millest 10 olid okaspuud36.  

 1981. Eesti metsakorraldusekeskuse poolt Aino Aaspõllu juhtimisel läbiviidud inventuuri 

andmetel kasvab pargis 83 liiki ja vormi, millest 15 okaspuu, 28 lehtpuu ja 40 lehtpõõsa liiki. 

Pargi äärealal asuvas eraaias määrati 44 taksonit.  

 1988. aasta inventuuri käigus määrasid Jüri Elliku ja Urmas Roht 63 nimetust võõrpuittaimi. 

 1990. aastal koostas Riina Pau Õisu mõisa korrastustööde restaureerimise projekti raames 

dendroloogilise inventeerimise37.  

 2005. aastal registreeriti Heldur Sanderi ja Tiiu Helimetsa poolt 84 nimetust puittaimi, neist 

21 olid okaspuud. Võõrpuittaimi oli 62 nimetust. Suuremaid puid registreeriti 36 liiki ja 943 

isendit, millest okaspuid oli kõigest 73. 

 2009. Õisu mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt. Artes Terrae OÜ töö nr  33KP08 2009. 

Projekti raames viidi 2008. aasta novembris ja detsembris läbi mõisapargi dendroloogiline 

inventeerimine, mille käigus loetleti kokku 51 liiki puid ja põõsaid. Kokku hinnati pargis 1351 

üksikpuud ja –põõsast ning 8 eraldist. 

 

3.6.3 Pinnakatte- ja rohttaimed 

Botaanilist inventuuri töö koostaja andmetel tehtud ei ole, kuid mitmetes allikates on mainitud 

mõnda pargis kasvavat rohttaime. Järgnevalt on ära toodud olemasolevad andmed.  

Levinum võõrrohttaim on Õisus väike igihali (Vinca minor), mille suuri kogumikke leidub pargis 

sadadel ruutmeetritel. Väikse igihalja kõrval on Õisus võõrrohttaimedest levinud väikeseõiene 

lemmalts (Impatiens parviflora), mis samuti kasvab mitmel pool ja pargis tihti igihaljaga koos, 

omavahel konkureerides.38 Rohurindes on metsistunud valkjas mesiohakas (Echinops 

sphaerocephalus), kirju liilia (Lilium martagon), laialehine kellukas (Campanula latifolia) ja 

väikeseõieline lemmalts (Impatiens parviflora).39 

 

 

 

                                                           

35 Viirok, Eduard 1936. Uued ja vanad puiestikud. Eesti Mets 16 (5): 165–168. 
36Sander, Heldur; Helimets, Tiiu. Õisu mõis ja park. Eesti Loodus 2008/4. 
37 Köide I. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. MKA arhiiv A-2668. 
38 Sander, Heldur; Helimets, Tiiu. Õisu mõisapargi haruldased elupuud. Eesti Loodus 2005/11. 
39 Abner, Olev; Konsa, Silja; Palm, Piret; Sinijärv, Urve. Eesti pargid 2. lk 598. 
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3.7 Varasemad projektid 

• Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2003-2007. 

• Õisu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021. Koostanud Tiina Korts OÜ Nordic Projekt. 

2011. 

• Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused" Viljandi Maavalitsus. 2004. 

• Õisu-Kaarli-Ülemõisa maastike hoolduskava. Pilootprojekt „Viljandi maakonna väärtuslikud 

maastikud”. Keskkonnaministeerium. Viljandi. Koostanud Kristiina Hellström. 2001. 

• Õisu mõisa ajalooline õiend. 1979. ENSV Riiklik Ehituskommitee Kultuurimälestiste Riiklik 

Projekteerimise Instituut. Koostanud Olev Suuder. MKA arhiiv A-111. 

• Kunstiajalooline eksperthinnang Õisu mõisaansambli kesksematele hoonetele ja pargile. 2001. 

Koostanud Ants Hein. MKA arhiiv A-4638. 

• ENSV arhitektuurimälestiste fotografeerimine. Köide II. Pärnu, Rakvere, Valga ja Viljandi 

rajoonide maa-arhitektuuri kaitsealused objektid. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee 

Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. 1986. 

• Mõisate inventariseerimine. Valik ajaloolisi mõisavaateid. Köide III. ENSV Riiklik Ehituskomitee 

Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise Instituut. 1979. MKA arhiiv A-189. 

• Õisu mõisa ankeet. 1977. Koostanud Ants Hein. MKA arhiiv M-1163. 

• Viljandi rajooni pargid. Eesti metsakorralduskeskus. Koostanud Aino Aaspõllu. 1981. 

• Õisu mõisa korrastustööde restaureerimise projekt. Dendroloogiline inventeerimine. Köide I. 

1990. Koostanud Riina Pau. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee Kultuurimälestiste 

Riiklik Projekteerimise Instituut. MKA arhiiv A-2668.  

• Õisu mõisa muinsuskaitse eritingimused. 2008. Koostanud Juhan Maiste, Nele Nutt. Artes Terrae 

OÜ töö nr  33ET08. 

• Õisu mõisa ajalooline õiend. Õisu mõis ja park 1745-2008. 2008. Koostanud Juhan Maiste, Kärt-

Mari Paju. Artes Terrae OÜ töö nr  33ET08. 

• Õisu mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt. 2008. Koostanud Edgar Kaare, Kärt-Mari Paju, Sulev 

Nurme. Artes Terrae OÜ töö nr  33KP08. 

• Õisu mõisa pargi tiigi rekonstrueerimine ja tagaväljaku kuivendamine. 2012. Koostanud Raul 

Tihane. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ töö nr  IB09/2012. 

• Õisu mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt. Valgustus. 2012. Koostaja Janno Siil. EMPOWER AS 

töö nr  12113P Lisa. 

• Õisu mõisapargi restaureerimise kursusetöö. 2009. TTÜ Tartu Kolledž magistriastme esimene 

kursus. Juhendaja Nele Nutt. TTÜ Tartu Kolledži maastikuarhitektuuri õppetooli restaureerimise 

üldkursus. 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=6;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=kava&obj_id=742336431
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=6;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=kava&obj_id=-98167043
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4 Õisu mõisa pargi väärtused ja nende seisukord 

4.1 Pargiruum, kujundusstiil ja kompositsioon 

Tegemist on algselt Õisu mõisa peahoonega (ehitatud 1760ndatel) samaaegselt terrassidele rajatud 

regulaarse pargiga, mille mitmekordsed laiendused ja ümberkujundused on teinud sellest ühe 

suurejoonelisema pargi Eestis. Tänaseni on hästi säilinud terrassid, vaatesihid ja pargi puistu ning 

veesüsteem. Põhjalikku ülevaadet pargi rajamisest ja arengust saab lugeda ajaloolisest õiendist40.  

4.2 Vaated 

Õisu pargi kõige tuntum vaade avaneb peahoone tagumiselt trepilt ja terrassidelt piki pargi peatelge 

Õisu järve poole. Astanguliselt laskuvad terrassid loovad võimaluse neil liikudes vaadete 

muutumisele. Tänu terrassilisusele ning avatud-suletud pargiruumide vaheldusele on pargis liikudes 

suurel hulgal ka pargisiseseid vaateid.  

 

   

Foto 7. Vaade mõisa trepilt piki pargi peatelge Õisu järve poole. Esiplaanil ülemisel terrassil asuv purkkaev, vaatesihil on näha pargi 

regulaarse kujundusega tiigid ja taamal Õisu järv. Nutt, N. 2014. 

Foto 8. Vaade ülemiselt terrassilt piki pargi peatelge Õisu järve poole. Esiplaanil jalgtee, tagaplaanil tiigid ja Õisu järv. Järgmisel terrassil 

paiknev teedevärk ei ole nähtav. Nutt, N. 2014.  

 

   

Foto 9. Vaade terrassilt piki pargi peatelge Õisu järve poole. Esiplaanil teisel terrassil asuv teedevõrk, tagaplaanil tiigid ja Õisu järv. Nutt, 

N. 2014. 

Foto 10. Vaade piki peatelge alumisel terrassil asuvate tiikide juurest mõisa peahoone poole. Nutt, N. 2014. 

                                                           

40 Õisu mõis ja park 1745 – 2008. Maiste, Juhan; Paju, Kärt-Mari. Artes Terrae OÜ töö nr. 33ET08. 
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Õisu mõisa paiknemine ümbritsevatest aladest kõrgemal künkal loob suurepärased võimalused 

kaugeleulatuvate vaadete tekkimiseks. Künkal asuv mõisasüda on hästi jälgitav eemalt maastikust ja 

mõisa südamest avanevad ümbritsevale maastikule ilusad vaated. 2008. aastal koostatud alusuuringu 

raames analüüsiti ajalooliste (vene üheverstaline) ja tänapäevaste kaartide ning välitöödel kogutud 

andmete põhjal mõisast maastikule ja maastikult mõisale avanenud vaateid ja viimase sajandi jooksul 

toimunud muutuseid41. Koostatud skeemid aitavad otsustada, milliste vaadete taastamine on 

võimalik ning hinnata nende taastamise otstarbekust (töö mahtu, vajalikke kokkuleppeid erinevate 

maaomanikega jne). Skeemidel olevate vaadete taastamine on pikaajaline ja väga mahukas töö ning 

seetõttu ei kuulu käesoleva hoolduskava raames elluviimisele. Küll aga saab analüüsi tulemusi 

kasutada edaspidi nii Õisu maastikukaitseala kui ka Õisu-Kaarli-Ülemõisa väärtusliku maastiku 

hoolduse kavandamisel.  

Skeemid on koostanud Eigo Tarkin (juhendaja Nele Nutt) TTÜ Tartu Kolledži Õisu mõisa pargi 

restaureerimise magistriastme 2008. aastal toimunud kursusetöö raames.  

 

 

Skeem 9. Õisu mõisast maastikule avanenud/avanevad vaated (punasega 20. sajandi algus, oranžiga tänapäevased). Koostanud Eigo 

Tarkin 200942. 

 

                                                           

41 Metoodikaga saab tutvuda Eigo Tarkin, 2011, (juh) Sulev Nurme, Eesti regulaarne mõisaansambel maastikus. Uuring maastiku avatuse, 
mõisasüdame ulatuse ning teekoridoride muutustest, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool. 
42 Õisu mõisapargi restaureerimise kursusetöö. TTÜ Tartu Kolledž magistriastme esimene kursus. Juhendaja Nele Nutt. TTÜ Tartu Kolledži 
maastikuarhitektuuri õppetooli restaureerimise üldkursus. 2009. 
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Skeem 10. Õisu mõisale ja pargile saab vaateid avada ümbritsevatelt teedelt. (sinisega 20. sajandi algus, kollasega tänapäevased). 

Koostanud Eigo Tarkin. 200943. 

 

   

Foto 11. Vaade Õisu mõisa väravast alleele. Nutt, N. 2014. 

Foto 12. Vaade piki alleed Õisu mõisa peaväravale, tagaplaanil paistab Õisu mõisa peahoone. Nutt, N. 2014. 

 

                                                           

43 samas. 
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Foto 13. Vaade alleelt Õisu mõisa peahoone poole. Nutt, N. 2014. 

Foto 14. Vaade piki tammealleed. Nutt, N. 2014. 

 

   

Foto 15. Vaade alleelt ümbritsevale maastikule. Nutt, N. 2008. 

Foto 16. Vaade ümbritsevale maastikule. Nutt, N. 2014. 

 

   

Foto 17. Vaade mõisa peahoone taguselt trepilt maastikule. Nutt, N. 2008. 

Foto 18. Vaade laudakompleksi juurest maastikule, taamal Õisu järv. Nutt, N. 2008. 
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4.3 Alleed 

Väljaspool parki asub kaks alleed. Üks neist kalmistu poole viiva tee ääres (edaspidi allee I) ja teine 

paisjärve poole viiva tee ääres (allee II). Esimese puhul viidi läbi dendroloogiline hindamine üksikpuu 

tasandil, teise puhul hinnati alleed puistuosana. 

Allees I takseeriti 246 ühikut üksikpuud ja loodusliku noorenduse gruppe, üks hekk. Allee põhipuuliik 

on harilik tamm (Quercus robur), mida määrati 227 eksemplari. Lisaks kasvas allees 1 harilik vaher 

(Acer platanoides), 3 harilikku jalakat (Ulmus glabra) ja 1 harilik saar (Fraxinus excelsior; vt tabel 2). 

Määrati ka alleepuude all kasvav looduslik uuendus (harilik vaher, harilik toomingas (Prunus padus), 

õunapuu (Malus domestica), pajuliigid (Salix sp), harilik jalakas, harilik saar) ja magesõstra (Ribes 

alpinum) pügatud hekk. Allee I inventeerimistulemused on esitatud lisas 2 ja liigiline koosseis tabelis 

2. 

Kalmistu juures, metsaosas vaadeldi ainult säilinud oletatavaid alleeosi terviklikult, mistõttu 

alleejoonel kasvavad vahtrad, mustad lepad (Alnus glutinosa) jm algsetest alleepuudest olulisemalt 

nooremad isendeid eraldi välitöödel ei käsitletud ning need ei kajastu ka seetõttu kokkuvõtlikus 

tabelis (tabel 2). 

Tabel 2. Allee I liigiline koosseis. Liigilise koosseisu osakaalu arvutamisel on arvesse võetud ainult alleepuid s.h. 

alleepuid, mis on kuivanud, kuid liigiliselt määratavad. 

Nr 
Liigi 
lühend 

Liik eesti keeles Liik ladina keeles Osakaal (%) Arv (tk) 

1 Ta Harilik tamm Quercur robur 97,9 227 

2 Ja Harilik jalakas Ulmus glabra 1,3 3 

3 Sa Harilik saar Fraxinus excelsior 0,4 1 

4 Va Harilik vaher Acer platanoides 0,4 1 

   Kokku 100 232 

5 Hekk (SõM)  1 

6 Looduslik uuendus (Va, To, Jal, Va, Pa, Sa, Õ) 
 

13 

 

Allee seisukord on vaatamata tema vanusele suhteliselt hea. Kuigi puude võrades on palju kuivanud 

põhi- ja kõrvaloksi, on enamus puid elujõulised. Vanale aktiivse kasutusega sõidutee ääres paiknevale  

alleele iseloomulikult esineb palju ulatuslikke koore- ja tüvevigastusi, külmalõhesid, seenkahjustusi. 

Kuna kaherealine allee ääristab suhteliselt kitsast asfaltkattega maanteed on teehoolduse (s.h. talvise 

lumelükkamise) tagajärjel paljudel puudel tüvevigastusi, eriti just kõrvalteede ristumiskohtades 

kasvavatel puudel. Suhteliselt hiljuti rajatud kuivendussüsteemi magistraalkraav (ka nn eurokraav) 

jätab ühe alleepuuderea, maantee ja kraavi vahele. Sügav ehitis, mille rajamisega on kahjustatud 

puude juuri ja oksi ning mis muudab veerežiimi avaldab tõenäoliselt kahjulikku mõju alleele 

lähitulevikus. Hetkel on mõnes kohas näha kraavi rajamistööde käigus vigastatud alleepuude oksi, 

osade kraavikaldale jäävate puude võrades on silmnähtavalt rohkem kuivi oksi üle tee jäävate 

puudega võrreldes. Kuigi alleepuude kasvutingimused s.h. kasvuruum on suhteliselt piiratud on allee 

seisukord tervikuna hea ning väärib hooldust. Mitte just lootustandev on see allee osa, mis jääb 

kalmistupoolsesse otsa ning asub metsa vahel. Selles osas on säilinud  alleepuid hõredalt, osa 

tammesid on asendunud teiste liikidega ning alleepuude seisukord tänu kesistele kasvutingimustele 

(vähene valgus ja piiratud kasvuruum) ebarahuldav. 
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Hindamisel pöörati põhitähelepanu kuivanud okste asetusele ja hulgale võras. Määrati põhi- ja 

kõrvalokste asukohad, võra alaosas, võra ülaosas või kogu võra ulatuses. Lisaks märgiti üles puud, 

millel esines tüükaid, koore- ja tüvevigastusi, seene viljakehasid, külmalõhesid, samuti täies ulatuses 

kuivanud või juba suures ulatuses kuivavad eksemplarid. Alleepuude seisundi koondülevaade on 

esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Allee I puude seisund. 

Seisundihinnang Puude arv (tk) Osakaal (%) 

1 - kuivav või kuivanud puud 15 6,1 

2 - tugevasti kahjustatud puud 35 14,2 

3 - nõrgestatud puud 115 46,8 

4 - kergelt vigastatud puud 62 25,2 

5 - kahjustamata, terved puud 19 7,7 

Kokku: 246 100 

 

   

Foto 19. Mõisa peaväravast alguse saav tammeallee puude alune on võsastunud. Nutt, N. 2014. 

Foto 20. Teede ristumiskohtades kasvavate puude tüved on kohati tugevalt vigastatud. Nutt, N. 2014. 

 

   

Foto 21. Puude võrades on murdunud oksi ja tüükaid. Nutt, N. 2014. 

Foto 22. Rohkelt esineb koorevigastusi. Nutt, N. 2014.  
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Foto 23. Puude tüvedel on näha seene viljakehasid. Nutt, N. 2014.  

 

     

Foto 24. Kuivanud puude tüvi lähedalt. Pikilõhed viitavad murdumisohtlikkusele. Nutt, N. 2014. 

Foto 25. Allees on üksikuid kuivanud puid. Nutt, N. 2014.  

Foto 26. Peaaegu kõigil puude võrades on kuiavanud põhi- ja kõrvaloksi. Nutt, N. 2014. 
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Foto 27. Puude võraalused on kohati võsastunud. Nutt. N. 2104. 

Foto 28. Allee kõrvale on rajatud sügav eurokraav. Nutt, N. 2014. 

 

   

Foto 29. Alleepuud ei ole nähtavad seal kus allee kulgeb metsa vahel. Nutt, N. 2014. 

Foto 30. Allee kalmistu jurues. Metsa mahavõtmisel on alleepuud alles jäetud kuid näevad välja ebaesteetilised kuna nende tüved on 

tugevalt laasunud ning puudel puudub liigiomane võra. Nutt, N. 2014.  

 

Allee II hinnati puistuosadena. Tegemist on üherealise tammealleega, milles kasvavad puud on kohati 

väga ulatuslikult kuivanud. Kuna alleealune on tugevalt võsastunud, siis ei olnud võimalik hinnata 

alleed üksikpuudena. Kõige olulisem on kohene alleepuude aluse võsast puhastamine ning ohtlike 

kuivanud okste lõikus (viimaste mahtu ei olnud võimalik välitööde ajal võsastumise tõttu hinnata). 

Peale seda saab hinnata allee tervislikku seisukorda ja määrata igale puule vajalikud 

hooldustegevused konkreetsemalt. Võsa eemaldamisele peab järgnema puuvõrade aluse regulaarne 

niitmine võsastumise taastekkimise ärahoidmiseks. Võrade aluse võsast puhastamise ja sellele 

järgneva iga-aastase regulaarse niitmise tulemusena saab allee eluiga pikendada. 
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Foto 31. Peaväravast paisjärve poole kulgeva allee alune on väga tugevalt võsastunud. Nutt, N. 2014.  

Foto 32. Alleepuude võrades on hulgaliselt kuivanud oksi. Nutt, N. 2014.  

 

4.4 Pargi puistu, pargi puud 

Õisu mõisa puistut inventeeriti üksikpuu tasandil 2008. aastal. Välitööd teostati 2008. aasta 

novembris ja detsembris. Pargipuude vanus kõigub mitmesaja aasta ulatuses, enamuse puude vanus 

hinnati vahemikku 130-150 aastat. Park on liigirikas, määrati 51 liiki puid ja põõsaid. Kokku hinnati 

1351 üksikpuud ja –põõsast ning 8 eraldist. Puistu tervislikku seisukorda hinnati vaatamata vanadele 

puudele tüüpiliste kahjustuste esinemisele (tüvelõhed, mõlud, seenpõhjuslikud mädanikud, kuivanud 

oksad jne) rahuldavaks. Kõige halvem oli puude seisukord alumisel terrassil asuvas pargiosas, kus tegi 

kahju 2005. aasta jaanuaritorm. Üldiselt hinnati kogu puistut soliidseks, vanaks, väärikaks ja 

mitmekesiseks. Dendroloogilise hindamise tulemused on ära toodud Õisu mõisa heakorrastuse 

põhiprojektis44. Sama projektiga nähti ette ka puistu hooldus ning uusistutused. Käesoleva töö 

raames käsitleti puistu tänast seisukorda ning vaadati üle heakorrastuse projektiga planeeritud tööde 

seis s.h. raiete ja uusistutuste teostamine. 

2014. a. puistu ülevaatuse käigus selgus, et enamus heakorrastusprojektiga planeeritud raieid on läbi 

viidud, uusistutusi tehtud ei ole. Küll on 2008.a. seisuga täheldatav võsastumise intensiivistumine 

aladel, kus niidetakse harva või üldse mitte. Kõige suuremad muutused on toimunud pargi alumises 

osas, mis on saanud kannatada tormides (2005 ja 2010-2013) (vt skeem 13). Probleemiks võib olla ka 

tiigi rekonstrueerimisest tulenev võimalik veerežiimi muutus. Vanade pargipuudega alumisel terrassil 

täheldati 2008. aasta välitööde käigus ka külmaseent, mis puude seisundi nõrgenedes võib 

aktiveeruda ning puude kuivamist põhjustada. Neil põhjustel on enamus vanu pargipuid  hävinud 

ning pargiosa vajab uuendamist. Uuendamisel on otstarbekas kasutada ära võimalusel olemasolevat 

saare, tamme ja hariliku vahtra looduslikku uuendust, eriti Vidva oja luhaalal (vt skeem 16, tsoon V). 

Oluline, et säilitatavad puud oleksid terved, liigiomase võra ja tüvega ning säilitatavatel puudel oleks 

tagatud kasvuruum. 

Probleemsed on veel tagaväljakul peateljest kahele poole jäävad terrasside servaalad, eriti ülemiste 

terrassinõlvade alad, kuhu on kasvanud hulgaliselt sarapuid ja lehtpuude uuendust. Sarapuud võib 

põhiosas säilitada, kuid tervikuna vajab piirkond harvendamist ning terrassinõlvade suuremat 

                                                           

44 Õisu mõisa pargi heakorrastuse põhiprojekt. Edgar Kaare, Kärt-Mari Paju, Sulev Nurme. Artes Terrae OÜ töö nr. 33KP08. 
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avamist. Keskmisel terrassil ja nõlvadel on vajalik eemaldada kogu lehtpuude ebaperspektiivne 

uuendus, millel puudub kasvuruum, samuti nõrgestatud sarapuud ja noored saared, jalakad ning 

vahtrad, mis ei ole perspektiivsed. Kokku on vajalik keskmiselt terrassilt eemaldada orienteeruvalt 

20-40 puud diameetriga 10-20 cm. Jämedamad, kui 10 cm puude eemaldamiseks tuleb lasta need 

spetsialistil ette märkida.  

Peahoonest itta jääv esiväljakuosa ja sellega piirnevad alad on hästi hooldatud, täiendavaid raieid ja 

lisaistutusi sellesse piirkonda ei ole vaja teha. 

Välitööde tulemusi kajastavad skeemid (vt skeem 12 ja 13), millele on kantud puistu tänane 

seisukord. 

 

 

 

 

 

Skeem 11. Pargi puistu (rohelisega) ja võsastunud alad (kollakasrohelisega). 
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Skeem 12. Pargi puistu olukord. Rohelisega on tähistatud olemasolevad puud, oranžiga mahavõetud ja tormimurru 

tagajärjel hukkunud puud.  
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Skeem 13. Tagumises pargiosas on puistu oluliselt kahjustatud ning vajab heakorrastusprojekti, mis näeb ette ka uusistutused.  

 

4.5 Rohurinne, rohttaimed 

Õisu pargis erituvad selgelt erineva rohttaimestusega pargialad. Pargi taimkatte liigirikkuse 

säilitamiseks/suurendamiseks tuleb hooldustööde planeerimisel arvestada taimeliikide 

õitsemisperioodiga, mis sõltub nii aastaajast kui ka kasvukoha iseloomust. Seetõttu on hooldustööde 

paremaks planeerimiseks vajalik omada ülevaadet pargis kasvavatest rohttaimeliikidest.  

Valik on aastaajast olenevalt kirju ning teeb hooldustööde planeerimise keeruliseks. Nimelt tuleks 

niidutaimi niita pärast õitsemist, et seemned jõuaksid valmida. Samas tuleb pargis arvestada ka 
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esteetilisust ning juba pruunistunud varred eemaldada. Enamuse taimede seemned (järel)valmivad 

ka niidetuna. Kasvukohale kuivama jäetud niidus võib aga mõjuda ebaesteetiliselt. Esiväljakult tuleks 

niidus koheselt koristada, perifeersetes pargiosades võib niiduse ära vedada alles peale selle 

kuivamist. Kuna aastad on väga erinevad, siis võib samade liikide õitsemise aeg olla aastati erinev. 

Samuti sõltub taimede õitsemisaeg nende kasvukohast. Varjulises kasvukohas alustavad taimed 

õitsemist hiljem ja õitsevad kauem kui päikesepaistelises kasvukohas. Seega tuleks tööde kõige 

optimaalsema planeerimise eesmärgil lähtuda taimeliikide õitsemisajast ning pargi(osade) eripärast. 

  

   

Foto 33. Laialehine kellukas katab Õisu mõisa pargis suuri alasid. Ilusate lillakassiniste õite tõttu on see hästi silmatorkav. Õitseb tänu 

erinevatele kasvukohtadele pikalt. Alustab juuli alguses õitsemist valgusküllastel pargiaasadel. Viimased õitsejad on varjulistel nõlvadel. 

Nutt, N. 2014. 

Foto 34. Aedvaak (Inula helenium) katab Õisu mõisa pargis suuri alasid. Kõrge kasvu ja tumekollaste õite tõttu hästi silma torkav.  

Õitseb juulis. Aedvaaki on Eestis nimetatud esimest korda 1777. aastal ning täna peetakse seda lemmaltsi kõrval teiseks invasiivseks 

liigiks45, mis katab pargis suhteliselt suurt pindala. Kantud ettepanekuna Eesti taimede musta raamatusse. Nutt, N. 2014. 

 

     

Foto 35. Väike igihali (Vinca minor)  katab pargis suuri varjulisi alasid. Nutt, N. 2014. 

Foto 36. Musta vägiheina (Verbascum nigrum) kõrged tähkjad õisikud hakkavad kaugelt silma. Õitseb juulis. Nutt, N. 2014. 

Foto 37. Hariliku kurekella (Aquilegia vulgaris) tumesinised õied õitsevad juuni lõpus juuli alguses. Nutt, N. 2014. 

 

                                                           

45 http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0105/kalevi.html 
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Lisaks juba loetletud taimedele leidub Õisu pargis järgmisi liike: harilik sinilill, harilik maikelluke, aas-

kurereha, metspipar, mets-lõosilm, harilik käbihein, aas-ristik, raudrohi, harilik äiatar, keskmine 

teeleht, salu siumari, valge ristik, naistepune, karuohakas, metstulikas, humallutsern, hiirehernes, 

harilik naat, roomav metsvits, harilik palderjan, pusurohi, harilik härjasilm, mets nõianõges, harilik 

kellukas, kurereha, valkjas mesiohakas, metsistunult rohurindes, väikeseõieline lemmalts, suur 

teeleht, keskmine teeleht jt. 

Veekogude ääres niiskes kasvukohas kasvab harilik angervaks, hundinui, vesikupp jt.  

 

 

 

Skeem 14. Taimede kasvukohad, kaardistatud 2014. aasta juulikuus teostatud välitööde põhjal. 1 - kirikakar, 2 – laialehine kellukas, 3 – 

aedvaak, 4 – piibeleht, 5 – osjad, 6 – väike igihali. 

 

4.6 Teed ja trepid 

Pargi teedevõrk on uuendatud vastavalt 2008. aastal koostatud rekonstrueerimisprojektile. Umbes 

1,5 m laiused jalgteed on kruusakattega. Jalgteed on kohati tugevalt rohtunud. Erinevaid tasapindu 

(terrasse) ühendavad looduslikest kividest astmetega trepid. Treppide seisukord on halb ning need 

vajavad remonti või restaureerimist. Jalgteede ja treppide seisukorrast annavad ülevaate järgnevad 

fotod. 
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Foto 38. Pargi jalgtee ülemisel terrassil on tugevalt rohtunud. Nutt, N. 2014. 

Foto 39. Jalgtee pargi servas. Nutt, N. 2014. 

 

   

Foto 40. Pargi jalgteed on kohati tugevasti rohtunud. Nutt, N. 2014. 

Foto 41. Kahe terrassi vaheline trepp on halvas seisukorras. Nutt, N. 2014. 

 

4.7 Veed 

Pargi üheks olulisemaks kujunduselemendiks on alumisel terrassil pargi peateljel asuv pikliku kujuga 

tiik. Tiiki on korrastatud vastavalt 2012. aastal valminud projektile46. Tiigi vee läbivool on tagatud. 

Tiigi ümbrus on niidetud, kuid kaldad vajaksid niitmist kuni veepiirini. Tiik kasvab tasapisi kinni. 

Teise olulise pargi veeelemendina lookleb pargi alumises osas Vidva oja. Tormide tagajärjel on oja 

ümbruse puistu hävinud. Nii puude tüved kui ka oksad risustavad veel tänaseni oja. Kuigi oja vool on 

piisav selge vee tagamiseks on vettelangenud puude tüved ja oksad takistuseks. Paisu reguleerimisest 

tulenevad suured vee voolukiiruse muutused uhuvad oja kaldaid. 

                                                           

46 Õisu mõisa pargi tiigi rekonstrueerimine ja tagaväljaku kuivendamine. 2012. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, töö nr. IB09/2012 
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Foto 42. Vidva oja voolu takistavad vette langenud oksad. Nutt, N. 2014. 

Foto 43. Vidva oja kaldad on rohtu kasvanud ning oja ei ole hästi jälgitav. Nutt, N. 2014. 

 

 

Foto 44. Tiigis vohavad vetikad. 

 

 

Foto 45. Tiigi nõlvad on kuni veepinnani niitmata, pargiteed rohtu kasvanud. Nutt, N. 2014. 
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5 Pargi väärtused ja kaitseeesmärgid 

5.1 Park kui tervik 

5.1.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Pargi kui terviku säilitamine ja hooldamine selle tänaseni säilinud ulatuses.  

 

5.1.2 Hoolduskava perioodi kaitse-eesmärk 

• Pargi korrastamine ja arendamine läbi heakorrastusprojekti elluviimise;  

• rekonstrueeritud pargiosa seisundi säilitamine; 

• pargi regulaarse hoolduse tagamine;  

• hoolduskavaga planeeritud tegevuste elluviimine. 

 

5.1.3 Ohutegurid 

• Rahaliste vahendite puudumine nii pargi hoolduse kui ka heakorrastusprojekti jätkamiseks; 

• pargi mitteregulaarne hooldamine või hoolduseta jätmine; 

• puistu tormikahjustused; 

• teede kinnikasvamine; 

• tiikide kinnikasvamine. 

 

5.1.4 Meetmed 

• Rahaliste vahendite leidmine (Keskkonnainvesteeringute keskus); 

• pargi järjepidev hooldamine, niitmine, võsast puhastamine;  

• tormikahjustuste tagajärjel tekkinud lamapuidu jm jooksev eemaldamine; 

• teede kinnikasvamise takistamiseks nende kõplamine jm umbrohutõrje (va keemilise 

umbrohutõrje kasutamine); 

• veekogude puhastamine.  

 

5.2 Pargipuistu 

5.2.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku 

pargi säilimine. Pargipuistu mitmekesisuse ja elujõulisuse säilitamine ning suurendamine. 

 

5.2.2 Hoolduskava perioodi kaitseks 

 Puistu alune puhastatakse võsast;  

 puistu alust niidetakse regulaarselt; 

 veerežiimi ei muudeta; 

 põõsarinde noorendamiseks viiakse läbi hooldusraie; 

 vana puistu näeb välja esteetiline; 

 murdunud ja maha langenud puud koristatakse; 

 puud on külastajatele ohutud. 

 

5.2.3 Ohutegurid 

 Puudealuse võsastumine; 
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 hooldusmasinatega juurte kahjustamine; 

 trimmerdamisel puude tüvede vigastamine; 

 tuulemurru jm põhjustel puittaimekoosluse vaesustumine; 

 põõsarinde hävimine sissekasvava lehtpuuuenduse tõttu, põõsarinde vananemine ja 

hävimine; 

 põliste puude murdumine, kuivamine jm (õõnsustega puud) ja elupaikade hävimine. 

 

5.2.4 Meetmed 

 Puudealuse puhastamine võsast; 

 puudealuse regulaarne niitmine kasutades kerget pargihooldustehnikat; 

 2008.a. rekonstrueerimisprojektikohaste täiendus- ja taastamisistutuse tegemine; 

 põõsarinde regulaarne hooldamine, noorendus- ja hoolduslõikuse tegemine, 

lehtpuuuuenduse eemaldamine; keskelt hõrenevate põõsagruppide täiendamine istutustega; 

 jalal kuivanud ning murdunud puude ja lamapuidu koristamine, kuid elupaikadeks sobivate 

tüvede, kõrgete kändude säilitamine puistu perifeersetes osades, kus need ei häiri 

pargivaateid. 

 

5.3 Pargiaasad 

5.3.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku 

pargi säilimine. Pargikompositsiooniga määratud avatud alade säilimine olevas mahus.  

5.3.2 Hoolduskava perioodi kaitseks 

• Pargiaasade regulaarne niitmine; 

• võsastumise vältimine; 

• aasataimestiku mitmekesisuse säilitamine. 

 

5.3.3 Ohutegurid 

• Pargiaasade võsastumine niitmata jätmisel (regulaarse niitmise puudumisel); 

• võsastunud pargiaasade metsastumine; 

• pargiaasade niitmine valel ajal (enne õistaimede õitsemist) ja/või valel viisil (liiga tihedalt, 

liiga madalalt, raske tehnika, valed töövõtted);  

• väärtusliku taimkatte hävimine ning koosluse liigiline vaesustumine. 

 

5.3.4 Meetmed 

• Regulaarne niitmine; 

• võsastunud alade võsast puhastamine, millele järgneb regulaarne niitmine; 

• õigeaegne niitmine (peale õistaimede õitsemist); 

• õigete töövõtete ja sobiliku tehnika kasutamine (liigniisketel aladel võib raske tehnika 

pargiaasale roopad). 
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5.4 Teed, trepid 

5.4.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Teid ei ole iseenesest vajalik olemuslikult kaitsta, kuid teed markeerivad parki kui ajalooolist 

arhitektuurset ruumi, seetõttu on need olulised ruumi markerina. Teisalt aitavad tagada teed 

pargitaimestiku ja elustiku kaitset kanaliseerides pargis liikujad vähendades seeläbi talamiskoormust 

jne. Seetõttu on vajalik teede hooldust kaitsekorraldusliku tegevusena käsitleda. Oluline on 

seejuures:  

 pargi jalutusteede ja terrasse ühendavate treppide säilimine; 

 olemasoleva rekonstrueerimata ja taastatud teedevõrgu säilimine. 

 

5.4.2 Hoolduskava perioodi kaitseks 

• Pargiteede regulaarne hooldamine kinnikasvamise vältimiseks; 

• treppide korrastamine või rekonstrueerimisprojekti koostamine ja rekonstrueerimine. 

 

5.4.3 Ohutegurid 

• Pargiteed kasvavad kinni; 

• trepid muutuvad kasutajatele ohtlikuks. 

 

5.4.4 Meetmed 

• Pargiteede regulaarne hooldamine kinnikasvamise vältimiseks; 

• treppide remont või rekonstrueerimine. 

 

5.5 Tiigid, kraavid, ojad 

5.5.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Pargitiikide esteetilise ilme säilimine, Vidva oja ja selle ümbruse korrastamine ja kuivendussüsteemi 

funktsioneerimine. Tiigi pealevoolusüsteemi (tellisest laotud truubid) säilimine. 

5.5.2 Hoolduskava perioodi kaitseks 

• Tiikide puhastamine; 

• tiigikallaste niitmine ja niiduse eemaldamine; 

• Vidva oja puhastamine sinna langenud puudest ja pargipoolsete kallaste niitmine (niiduse 

eelmaldamine); 

• kuivenduskraavide hooldamine võsastumise vältimiseks; 

• pealevoolutruupide ehitustehnilise seisundi hindamine, restaureerimislahenduse 

väljatöötamine ja restaureerimine. 

 

5.5.3 Ohutegurid 

• Tiikide kinnikasvamine, tiigi kallaste niitmisel niiduse tiiki sattumine ja selle roiskumine; 

• veerežiimi järskudest muutustest (paisu reguleerimise tulemusena) tingitud Vidva oja kallaste 

ärauhtumine; 

• Vidva oja (ja tiigi) risustumine mahalangenud puudega; 

• kuivenduskraavide kinnikasvamine; 

• pealevoolutruupide lagunemine. 
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5.5.4 Meetmed 

• Tiigikallaste regulaarne niitmine koos niiduse äraveoga, niitmisel niitmisvõtete kasutamine, 

mis väldib tiigi pinna saastumise niidusega; 

• meetmete väljatöötamine paisu reguleerimisest tulenevate negatiivsete mõjude 

vähendamiseks (eeldab vastavaid uuringuid ja tegevuskava koostamist); 

• Vidva oja puhastamine sinna langenud puudest ning suurtest okstest; 

• kuivenduskraavide hooldamine; 

• pealevoolutruupide restaureerimine, neist ajutiste plasttorude eemaldamine. 

 

5.6 Allee I 

5.6.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Tammeallee säilimine. 

5.6.2 Hoolduskava perioodi kaitseks 

• Alleepuude hoolduslõikus; 

• puude võraaluse regulaarne trimmeldamine; 

• võsa eemaldamine võrade alt; 

• kuivanud puude eemaldamine; 

• allee on maanteel viibijale ohutu. 

 

5.6.3 Ohutegurid 

• Puude võraaluse võsastumine; 

• kuivanud murdumisohtlikud puud ja suured oksad võivad kukkuda maanteele; 

• teehooldustööde käigus vigastatakse puude tüvesid (nt lumekoristustöödel lükatakse lume 

vaalud liiga puude tüvede lähedale vigastades neid); 

• allee äärde rajatud eurokraav muudab niiskusrežiimi, mis avaldab mõju puude tervislikule 

seisundile. 

 

5.6.4 Meetmed 

• Puude võraaluse regulaarne niitmine võsastumise vältimiseks; 

• Puude all kasvava võsa eemaldamine enne kui see kasvab puude võrasse; 

• kuivanud puude ja ohtlike okste eemaldamine; 

• kokkuleppe saavutamine teehooldust teostava ettevõttega teehooldustööde tehnoloogiate 

ja hooldusmasinate kasutamiseks, mis vähim avaldavad negatiivset mõju allee puudele. 

 

5.7 Allee II 

5.7.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk 

Vana tammeallee säilimine. 

5.7.2 Hoolduskava perioodi kaitseks 

• Alleepuude hoolduslõikus; 

• puude võraaluse regulaarne trimmeldamine; 

• võsa eemaldamine võrade alt; 

• kuivanud puude eemaldamine; 

• allee on maanteel viibijale ohutu. 
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5.7.3 Ohutegurid 

 Puude võraaluse võsastumine; 

 kuivanud murdumisohtlikud puud ja suured oksad võivad kukkuda maanteele. 

 

5.7.4 Meetmed 

• Puude võraaluse regulaarne niitmine võsastumise vältimiseks ning puude all kasvava võsa 

eemaldamine enne kui see kasvab puude võrasse; 

• kuivanud puude ja ohtlike okste eemaldamine. 

 

5.8 Muu elustik 

5.8.1 Pikaajaline kaitse-eesmärk ja hoolduskava perioodi kaitseks 

Elurikkuse ja kasvukohtade säilitamine sobivate hooldusvõtete rakendamisega. Hooldustegevuse 

tulemusel uuringutega tuvastatud liigid elavad endiselt pargis ning neile on loodud soodsamad 

elutingimused. 

 

5.8.2 Ohutegurid 

• Vanade õõnsustega puude hävimine, elupaikade (linnud, käsitiivalised) hävimine; 

• teadmatusest tingitud liikide, elupaikade ja kasvukohtade hävimine, sh avatud alade 

võsastumine, põliste puude murdumine ja alalt koristamine, õõnsustega puude 

eemaldamine, talvituspaikade hävimine. 

 

5.8.3 Meetmed 

• Säilitada võimalikult kaua vanu pargipuid; 

• tagada pargiaasade ja tiigi regulaarne hooldus; 

• kaitsealuste liikide kohene kandmine Keskkonnaregistrisse nende juhuleidude korral. 

 

Tabel 4. Kaitseväärtused, ohutegurid, kaitsetegevused ja oodatavad tulemused kaitseperioodi lõpuks. 

Ptk 
nr 

Kaitse väärtus Kaitse-eesmärk Ohustavad tegurid 
Vajalikud meetmed 
(hooldustegevused) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

PARK KUI TERVIK 

1. Pargi 
terviklikkus 

pargi kui terviku 
säilitamine ja 
hooldamine selle 
tänaseni säilinud 
ulatuses.  

rahaliste vahendite 
puudumine nii pargi 
hoolduse kui ka 
rekonstrueerimisproje
kti jätkamiseks. 

rahaliste vahendite 
leidmine 
(Keskkonnainvesteer
ingute keskus). 
 

pargi terviklikkus ja 
esteetilisus on 
säilinud 

pargi korrastamine 
ja arendamine läbi 
rekonstrueerimis-
projekti elluviimise. 

hoolduskavaga 
planeeritud 
tegevuste 
elluviimine. 
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Ptk 
nr 

Kaitse väärtus Kaitse-eesmärk Ohustavad tegurid 
Vajalikud meetmed 
(hooldustegevused) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

PARK KUI TERVIK 

2. Pargi puistu dendroloogiliselt, 

kultuurilooliselt, 

ökoloogiliselt, 

esteetiliselt ja 

puhkemajanduslikult 

väärtusliku pargi ja 

pargipuistu 

säilimine. 

puudealuse 

võsastumine 

puudealuse võsast 

puhastamine 

puistu säilib 
esteetiliselt 
võimalikult kaua 

puudealuse 

regulaarne niitmine 

puude kahjustamine, 

hooldustöödel 

mehhaaniline 

vigastamine 

kasutada õigeid 

töövõtteid, masinaid 

tuulemurd tuulekoridoride ja 

valdavates tuule 

suundades 

uusistutuste 

tegemine, raiete 

mittetegemine. 

põõsarinde 

vananemine 

põõsarinde 

noorendamiseks 

viiakse läbi 

hooldusraie. 

põliste puude 

murdumine 

(õõnsustega puud) ja 

elupaikade hävimine. 

 

murdunud puude 

koristamine. 

veerežiimi ei 

muudeta; 

vana puistu näeb 

välja esteetiline; 

murdunud ja maha 
langenud puud 
koristatakse;puud 
on külastajatele 
ohutud. 

puude eluea 

pikendamine 

hooldamatus, vale 

okstelõikus, juurte 

kahjustamine, valede 

hooldusvõtete 

kasutamine 

võra 

professionaalne 

lõikus 

ohutus külastajatele kuivanud oksad võras, 

haruliste puude 

murdumine, vanade 

puude murdumine 

puude regulaarne 

hooldus, 

murdumisohtlike 

oskte eemaldamine 

või toestamine 

puistu on 
külastajale ohutu 
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Ptk 
nr 

Kaitse väärtus Kaitse-eesmärk Ohustavad tegurid 
Vajalikud meetmed 
(hooldustegevused) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

PARK KUI TERVIK 

3. Pargiaasad dendroloogiliselt, 

kultuurilooliselt, 

ökoloogiliselt, 

esteetiliselt ja 

puhkemajanduslikult 

väärtusliku pargi 

säilimine. 

pargiaasade 

võsastumine  

regulaarne niitmine; 
võsastunud alade 
võsast puhastamine 

pargi aasad on 
hooldatud 

aasataimede hävimine 

valede hooldusvõtete 

ja ebasobiva tehnika 

kasutamise tagajärjel 

õigeaegne niitmine 
(peale õistaimede 
õitsemist); õigete 
töövõtete ja sobiliku 
tehnika kasutamine 
(liigniisketel aladel 
võib raske tehnika 
pargiaasale roopad). 

4. Teed, trepid Pargi jalustusteede 

ja terrasse 

ühendavate 

treppide säilimine 

pargiteed kasvavad 
kinni 

pargiteede 
regulaarne 
hooldamine  

hästi korrastatud 
teedevõrk ja trepid 

trepid muutuvad 
kasutajatele ohtlikuks 

treppide remont või 
rekonstrueerimine 

5. Tiigid, kraavid, 
ojad 

pargitiigi esteetilise 
ilme säilimine, Vidva 
oja ja funktsioneeriv 
kuivendussüsteem 

tiigi kinnikasvamine ja 
mudastumine 

tiigi läbivoolu 
tagamine  

säilinud on 
esteetiline 
veepeegel, 
kuivendussüsteem 
funktsioneerib 
korralikult 

tiigi puhastamine ja 
süvendamine 

veepeeglist sõltuva 

elurikkuse kaitse 

tiigi vee roiskumine tiigi kallaste hoolikas 
niitmine nii, et 
niidus ei satuks 
tiigivette 

säilib käsitiivaliste 
ja veelindude 
toitumisala 

tiigi kallaste niiduse 
äravedu 

Vidva oja kallaste 
ärauhtumine.(veerežii
mi järsud muutused) 

veerežiimi järskude 
muutuste vältimine, 
paisu reguleerimine 

Vidva oja 
ummistumine 
mahalangenud 
puudega 

Vidva oja 
puhastamine sinna 
langenud puudest 

kuivenduskraavide 
kinnikasvamine 

kuivenduskraavide 
niitmine. 
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Ptk 
nr 

Kaitse väärtus Kaitse-eesmärk Ohustavad tegurid 
Vajalikud meetmed 
(hooldustegevused) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

ALLEE 

 Vanad 
tammealleed 

alleede terviklik 
säilimine 

puude võraaluse 
võsastumine 

puude võraaluse 
regulaarne niitmine 
võsastumise 
vältimiseks 

allee on terviklikult 
säilinud 

niiskusrežiimi 
muutuspuude 
tervisliku seisukorra 
halvenemine 

hoolduslõikuse abil 
eemaldatakse 
kuivanud oksad, 
tüükad 

allee on maanteel 
viibijale ohutu 

kuivanud puude ja 
okste eemaldamine 

okste kuivamine 
kasvutingimuste 
halvenemise tõttu, 
puude alune võsa 
kasvab võrasse 

puude all kasvava 
võsa eemaldamine 
enne kui see kasvab 
puude võrasse 

kuivanud 
murdumisohtlikud 
puud ja suured oksad 
võivad kukkuda 
maanteele 

kuivanud puude ja 
okste eemaldamine. 

puude mehhaaniline 
vigastamine 
teehooldustööde 
käigus 

hooldustöid tehakse 
ettevaatlikult, 
kasutades sobilikke 
masinaid ja õigeid 
töövõtteid nii, et 
vanu puid ei 
vigastata. 

rajatud kraavi 
tulemusena toimuv 
veerežiimi muutus 

- 
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Ptk 
nr 

Kaitse väärtus Kaitse-eesmärk Ohustavad tegurid 
Vajalikud meetmed 
(hooldustegevused) 

Oodatav tulemus 10 
aasta pärast 

 MUU PARGI ELUSTIK 

Linnustik liigirikkuse säilimine, 

kaitsealuste liikide 

säilimine 

toitumis- ja 
pesitsusalade 
hävimine 

pesitsuspaikade 
säilimine, 
hooldustööde 
õigeaegne 
teostamine 

kaitsealused liigid 
elavad jätkuvalt 
pargis, lindude 
liigirikkus on 
säilinud 

Käsitiivalised elupaikade ja 

toitumisalade 

säilimine 

teadmatusest tingitud 
liikide, elupaikade ja 
kasvukohtade 
hävimine, s.h. avatud 
alade võsastumine, 
põliste puude 
murdumine ja alalt 
koristamine, 
õõnsustega puude 
eemaldamine, 
talvituspaikade 
hävimine, veepeegli 
kadumine 

õõnsusega puude 
säilitamine, 
veepeegli 
säilitamine 

käsitiivaliste 
liigirikkus on 
säilinud. 

 Muu elustik elurikkuse ja 
kasvukohtade 
säilitamine sobivate 
hooldusvõtete 
rakendamisega 

teadmatusest tingitud 
elupaikade hävimine, 
liigirikkuse 
vähenemine.  

hooldustöödel 
arvestada liikide 
eluks vajalikke 
vajadusi. 

pargi liigirikkus ei 
ole vähenenud 
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6 Kavandatavad kaitsekorralduslikud tegevused 

6.1 Hooldustöödest üldiselt 

Järgnevas peatükis on esitatud kõigi vajaminevate hooldustööde kirjeldused, mis annavad edasi töö 

sisu, mis hoolduskava raames on määratud. Konkreetsetele alale määratud hooldustöö on kantud 

tabelisse Hooldustööd ja nende maksumus (vt tabel 5). Lisaks on kantud summaarne maksumus 

tabelisse. Puittaimede hooldustöid ja raieid võib teha vaid arborist II kutsetunnistusega spetsialist. 

6.2 Hooldusraied 

6.2.1 Sanitaarraie 

Sanitaarraiesse kuuluvad kuivanud ning kuivavad puud, puud, mis on teisi puid ohustavalt haiged ja 

murdumisohtlikud puud. Teisi puid ohustavateks haigusteks on kiiresti levivad letaalsed haigused.  

Murdumisohtlikuks loetakse puu, mis on kasvuerisuste (tugevasti viltu maapinna suhtes) või 

mehaanilise tugevuse vähenemise tõttu (puu terve puiduosa on radiaalselt säilinud vähem kui 15% 

puu läbimõõdust) võib olla murdumisohtlikkust. Üldjuhul ei tähenda seente viljakehade olemasolu 

puudel murdumisohtlikkust ja vajadust koheseks raieks. Teede ning tegevuspaikade äärsed puud, 

mille tüvel on spetiifilisi murdumisohtlikkt soodustavaid vigastusi või kahjustusi või mis on haaratud 

ulatuslikult mädanikest, kuid mille tüves mädanike tagajärjel olevaid kahjustusi ei ole võimalik 

otseselt hinnata, tuleks käsitleda potentsiaalselt murdumisohtlikena. 

6.2.2 Harvendusraie, võsaraie 

Hooldusraiesse kuuluvad väheväärtuslikud isetekkelised puud, mis halvendavad väärtuslike puude 

kasvutingimusi (väärtuslike puude võradesse kasvanud isendid, väärtuslike isendite valgustingimusi 

kahandavad isendid, põõsamassiividesse kasvavad isendid jms). Hooldusraie käigus eemaldatakse ka 

nn võsa ehk mitteperspektiivset lühiealiste lehtpuuliikide looduslikku uuendust.  

6.2.3 Kujundusraie 

Kujundusraiesse kuuluvad need pargiilmeliste alade isetekkelised puud-põõsad, mis ei sobi 

olemasolevate kujunduselementidega ja varjavad vaateid. Kujundusraieks loetakse ka vaatekoridori 

hõrendamist ja avamist, metsaserva ning lagendike-häilude piiritlemist (kujundamine) ning puistu 

tiheduse muutmist esteetilistel eesmärkidel. 

6.3 Üksikpuu/-põõsa hooldustööd  

6.3.1 Okste lõikus 

Sanitaarlõikus seisneb kuivanud, sammaldanud, murdunud ning vigastatud okste eemaldamises. 

Taimeosa lõigatakse koos ca 1 pikkuse elusa osaga, et soodustada lõikehaava paranemist. Alla 2 cm 

suuruse läbimõõduga oksad võib lõigata tagasi igal ajal, suuremad oksad vaid kevadel (aprilli algul) 

enne mahlade liikuma hakkamist (va tugeva mahlajooksuga liigid). Oksalõiked tehakse tüve või 

suurema oksa suhtes poolviltu, jälgides nn oksakrae joont.  

Hoolduslõikusel lõigatakse välja risti kasvavad oksad, hargnevad juhtoksad ning tüvest alla 300 ning 

üle 600 kasvavad külgoksad, mis muutuvad kasvades rebenemisohtlikuks. Liikidel, millel selline 

oksakasv on liigiomane, vale nurga all olevaid oksi ei lõigata (arukask, kadakad, elupuu, lehtpuude 

sammasjad ja leinavormid jne). 

Noorenduslõikust kasutatakse põõsaste dekoratiivsuse taastamiseks ja elujõu suurendamiseks. 

Selleks kärbitakse võrasid või lõigatakse tugevalt oksad tagasi (liigist sõltuvalt maksimaalselt 15-30 
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cm kõrguselt maapinnast). Tugev tagasilõikus ei sobi kõikidele liikidele ning on küllalt ohtlik suure 

hulga lõikehaavade tõttu, mis vähendab vastupidavust ebasoodsale ilmastikule ja haigustele ning 

nihutab paigast juurte ja oksastiku vahelise tasakaalu. Ka osasid lehtpuuliike (pms pärnad) on 

võimalik noorendada, lõigates oksi tagasi ca 1/3 võrra. Lehtpuude noorendamine tehakse aprilli algul, 

enne maapinna sulamist (va suure mahlajooksuga liigid). Lõikamine tuleb teostada suurtel puudel 

järk-järgult – vastasel korral võib see põhjustada puu hukkumise.  

Okaspuid ja ronitaimi lõigatakse vajadusel ning enamasti piirdub lõikus kuivanud okste 

eemaldamisega. Mõned liigid nagu harilik kuusk, harilik jugapuu, harilik elupuu taluvad hästi ka 

topiaarlõikust. Okaspuude vormi pügamisel tuleb meeles pidada, et okaspuude võra 

kujunemisprotsess on pikaajaline protsess ning maksimaalselt lubatav äralõigatav osa on vaid kuni 

2/3 viimase aasta kasvust. Okaspuudel puuduvad vanas eas uinuvad pungad, mistõttu juba kuivanud 

võrasse uusi oksi ei teki. Seega on võra parandused võimalikud vaid rohelises võraosas. Sellest 

lähtuvalt on liigtihedast istutusest või valest hooldusest tulenevad kahjud korvamatud. Okaspuude 

hoolduslõikus tehakse märtsis, vormilõikus augusti esimesel poolel. 

Puittaimede võrahooldusel tuleb arvestada alljärgnevate aspektidega 

Puittaimede okste lõikamisel tuleb meeles pidada, et puud-põõsad on elusolendid – mida vähem 

neid korraga lõigata, seda parem. Võrahooldust ei tohi teha temperatuuril alla 10 kraadi, sest puidu 

rabeduse tõttu võivad okste lõikamisel võimalikesse murdekohtadesse tekkida kergemini 

lõikehaavast ulatuslikud kahjustused. Okste lõikust ei tohi teha alates pungade puhkemisest (so 

orienteeruvalt aprillist juuni lõpuni), sest siis on puu kaotus okstesse varutud toitainete arvelt kõige 

suurem ning noored võrsed kahjustuvad kõige rohkem. Parim aeg  suurte okste lõikamiseks on 

märts-aprill, kui pungad pole veel puhkenud. Alla 2 cm läbimõõduga okste lõikamine on otstarbekas 

teha juuni lõpust augustini, sest siis jõuab puu kiiremini kinni kasvatada tekkinud haavad. 

Mahlajooksuga puid (vahtrad, kased, luuviljalised, metsviinapuu jt viinapuud, jalakad, hobukastanid, 

paplid, pähklipuud) võib lõigata ainult juuni lõpust augustini, kuna muul ajal (eriti kevadel) lõikamisel 

on puu energiakaotus läbi mahlajooksu nii suur, et puu võib selle tagajärjel hukkuda.  

Vältida tuleb suuri (üle 8 cm läbimõõduga) lõikehaavu, sest neid pole puu võimeline kiiresti kinni 

kasvatama ning seeläbi muutub puu vastuvõtlikumaks haigustekitajatele.  

Rohkem kui ¼ puu võra elusokstest korraga eemaldada ei tohi. See põhjustab puu nõrgenemise ning 

soodustab vesivõsude tekkimist. Okste lõikamisel tuleb jälgida, et ei eemaldataks suurtel okstel üle 

1/3 lehemassist korraga.  

Okste lõikamisel tuleks eelistada võra välispiiril olevate okste osalist eemaldamist, kuna see laseb 

võrasse sisse rohkem õhku ja valgust ning sisemised oksad saavad seeläbi paremini areneda.  

Okste lõikusel tuleb jälgida õigeid lõikamise võtteid. Halb on tüügaste jätmine (puu ei saa haava kinni 

kasvatada), kuid halb on ka liiga lähedalt lõikamine (liiga suur lõikehaav).  

Raskete okste tüvelähedase lõikuse tegemisel tuleb esimene lõige teha tüvest poole meetri 

kaugusele oksa alumisele küljele ca ¼ ulatuses oksa läbimõõdust, mis kaitseb hilisema lõike tegemisel 

puud rebendite tekkimise eest. Teine lõige teha oksa pealt paar senimeetrit tüvest kaugemalt. 

Allesjäänud oksatüükast on kolmanda lõikega kerge eemaldada. Jälgida tuleb seejuures optimaalset 

lõike suurust ning seda, et ei kahjustataks oksakraed. 
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6.3.2 Puutüvede ja juurestiku hooldus 

Hooldustöödel tuleb tüvesid ja juuri kaitsta alljärgnevatel juhtudel. 

Murude niitmist trimmeldamisel trimmeriga tuleb kaitsta puude ja põõsaste tüvesid, et vältida koore 

vigastamist. 

Niitmist vajavate alade puhul on kõige tähtsam niita õigete mehhanismidega ning õigeid töövõtteid 

kasutades. Kindlasti tuleb trimmerdamisel vältide puude tüvede vigastamist. Niita puu tüvedest nii 

kaugel, et trimmeri jõhv ei ulatuks puu tüveni. Puu tüvede ümbert eemaldada sinna jäänud 

rohttaimed vikati, kääride või mõne muu sobiliku tööriista abil. 

Masinatega tuleb vältida puude vahel töötamist (niitmine, lehtede koristus jms) juhul, kui 

puudevaheline ruum või alumiste okste kõrgus ei võimalda seal masinatega vaba liikumist. 

Noored puud ja põõsad tuleb kaitsta mehaaniliste juhuslike vigastuste vastu hooldustöödel.  

Masinatega liikumisel puude juurte piirkonnas või rohukamara spetsiifilistel hooldustöödel 

(samblatõrje, õhustamine) tuleb arvestada vanade puude juurestiku tegeliku ulatusega.  

Pinnasest väljaulatuvad juured tuleb kaitsta mehhanismide kasutamisel hooldustöödel. 

Tüve iseloomulikeks kahjustusteks on koorevigastused ja tüvevigastused. Koorevigastuste puhul 

lõigatakse ettevaatlikult lahtised ripnevad kooreosad ning haavakoha võib soovitavalt katta 

spetsiaalse värviga. Tüvevigastusteks on enamasti mädanike või murdumiste tagajärjel tekkinud 

augud, õõnsused ja rebendid. Rebenenud tüükad on soovitav lõigata kuni terve puiduni tagasi, andes 

lõikepinnale vajaliku kalde vihmavee ära voolamiseks.  

Õõnsused ja augud ei vaja üldjuhul spetsiaalset hooldust. Suured õõnsused, kuhu koguneb praht, 

tuleb seest puhastada ja katta avaused võrguga. Mingil juhul ei tohi õõndusi ega auke täita 

(plombeerida), pigem tuleb soodustada õhu liikumist, et pärssida mädanike elutegevust. 

Vanad väärtuslikud puud, mis teatud tingimustel võivad olla murdumisohtlikud, on soovitav toestada. 

Murdumisohtlikud võivad olla puud, mille mehaaniline tugevus on mädanike toimel vähenenud 

kriitilise piirini, viltused puud, harulised puud, millele on tekkinud praod jne. Puid saab toestada 

tugedega, pandaažidega jm viisil. Seejuures ei ole olemas universaalseid lahendusi, iga konkreetset 

juhtumit tuleb käsitleda eraldi.  

6.3.3 Põõsaste hooldus 

Noorenduslõikus tehakse elujõulise võra kujundamiseks ja õitsemise soodustamiseks. Levinumaks 

viisiks on põõsaste tagasilõikamine maapinnalt 15...20 cm kõrguselt. See sobib liikidele, mis 

uuenevad hästi vegetatiivselt.  

Harvendamise teel uuendatakse selliseid liike, mis juurevõsudest paljunevad raskesti (ebajasmiin, 

hortensia, forsüütia, kuldvihm, lodjapuu jt). Harvendamisel lõigatakse välja vanad oksad pikema 

perioodi jooksul (2...3 aastat). Noorenduslõikust tehakse alati märtsis-aprillis, olenemata õitsemise 

ajast.  

Hoolduslõikuse eesmärgiks on põõsa seisundi parandamine, võra kuju korrigeerimine ning samuti 

õitsemise soodustamine. Hoolduslõikuse tegemisel tuleb arvestada alljärgnevate aspektidega. 

Kevadel ja varasuvel õitsevaid põõsaid tuleb lõigata peale õitsemist, sest nende õiepungad 

moodustavad samal aastal kasvavatele võrsetele. 
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Samal aastal kasvanud võrsetel õitsevaid põõsaid tuleb lõigata hilissügisel või varakevadel liigist 

sõltuvalt 10...30 cm kõrgusele (nt enelad, põõsasmaranad). 

Kaheaastaste või vanematel oksavõrsetel õitsevatel põõsastel lõigatakse välja vanemad oksad nii, et 

säilivad kahvlina harunevad oksad, mille pungadest arenevad õitsevad kõrvalharud. 

Lehtdekoratiivsetel põõsastel lõigatakse oksi varakevadel, sest iseloomulikumate tunnustega lehed 

arenevad just uutel kasvanud okstel kõige selgemalt. 

Igihaljastel põõsastel lõigatakse vaid kuivanud või kahjustunud oksad. 

6.4 Alleede hooldus 

Alleede ja hekkide hooldamisel on oluline nende ruumilise mõju säilitamine. Allee iseloomulikud 

tunnused on ühtlase vahega istutatud puud, mis annavad rütmilisuse.  

Alleedest eemaldatakse isetekkelised puud, mis ei harmoneeru allee rütmiga, kasvavad reast väljas 

ning on liigiliselt ülejäänud alleest teravalt eristuvad. Isetekkelisi puid, mis on kasvanud alleest 

väljaläinud puu asemele ja sobivad asukoha poolest võib säilitada. 

Vanadesse alleedesse väljalangenud puude asemele üldjuhul asendusistutusi ei tehta. 

Asendusistutusi võib kaaluda juhul, kui järjestikku istutatakse vähemalt 5 puud. Asendusistutustena 

tuleb kasutada vähemalt 4,5 m kõrgusi (diameeter mitte alla 8 cm) allee põhipuuliigiga sama liiki 

puid.  

Kui allee puudest on säilinud vähem, kui 25 % on soovitav allee asendada tervikuna. 

Võrahooldusel piirduda sanitaarlõikuse ja hoolduslõikusega. Puuvõrade nudistamine ja tulbastamine 

vanadel alleepuudel on lubatud vaid erandkorras juhul kui ladva, harude murdumisel tekkinud 

rebendite likvideerimisel või ulatusliku juurte kahjustamise tagajärgede leevendamiseks.  

6.5 Murualade hooldus 

Üldiselt võib pargis olevad avatud alad rohttaimede hooldustüübi järgi jagada kaheks: madalad 

lillemurud ja looduslikud murud. Lillemuru kujuneb välja aastate jooksul ja muutub kogu aeg.  

Madalad lillemurud on niidetavad (tallatavad) murud, milles peale traditsiooniliste murukõrreliste 

kasvavad veel värviliste õitega madalakasvulised taimed (tavaliselt muru umbrohtudeks loetud), nagu 

kirikakar (Bellis perennis), hanijalg (Potentilla anserina), mailased (Veronica sp.), kassitapp 

(Convolvulus arvensis) jt. 

Niitmine on üks peamiseid murude hooldusvõtteid. Õige niitmisviis ja kõrgus soodustab 

murutaimede võsumist. Liiga madal niitmine vähendab aga fotosünteesiva pinna väiksuse tõttu ka 

juurte hulka, mis omakorda vähendab murutaimede vastupidavust ilmastikutingimustele ja vähendab 

toitainete omastamist. Liiga madal niitmine soodustab ka umbrohtude ja sambla levimist  

murus.  Optimaalseks niitekõrguseks loetakse 3...4 cm.  Taimede kasvu soodustamiseks on soovitav 

nii kevadine esimese kui ka sügisene viimane niitekõrgus 5...6 cm. Niitmise sagedus sõltub muru 

kasvukiirusest, kuid taimedele mõjub paremini, kui korraga eemaldatakse vähem kui pool kogu taime 

kõrgusest. Seega niita tuleks pigem sagedamini kui harvemini. Tiheda niitmise eeliseks on, et 

niitejäänused võib multšiks murule jätta. Kui aga niitmisjäänuseid on palju ja need jäetakse murule, 

soodustavad need haiguste levikut ja kahjustavad murupinda. 

Kevadel on murupinna hooldamise esimeseks tööks pealmise kihi õhustamine ja surnud taimeosade 

ning kulu eemaldamine. Selle teostamiseks on allpoolkirjeldatud võimalused. 
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• Nugaõhustamine ehk vertikuteerimine (teostatakse masinaga, millel on ringlevad noad ja mis 

töötlevad ka mullapinda 1...2 mm sügavuselt). Tehakse vastavalt vajadusele 1...2 korda 

vegetatsiooniperioodil, enne kasvu algust ja augustis. Teostatakse alati kuiva ilmaga. 

• Sügavõhustamine sobib eriti raksetele muldadele. Teostatakse kas spetsiaalse tööriista või 

hanguga. Murupinda torgitakse ühe sentimeetri suuruse läbimõõduga augud, mis täidetakse 

liivaga. Eraldatud pinnas riisutakse kokku ja kõrvaldatakse. Augud tehakse umbes 10 cm 

sügavused ja vahedega ca 15 cm. Teostatakse ainult kevadel kasvufaasi alguses (aprillis) või 

sügisel. 

Õhutamine erineb vertikuteerimisest selle poolest, et seda tehakse masinaga, mis kammib muru läbi 

ja ei puuduta mullapinda. Muru võib õhutada kogu vegetatsiooniperioodil keskmiselt üks kord kuus.   

Sambla tekkepõhjused: liigne vari, maapinna liigne tihenemine, mulle liigne happesus ja liigniiskus. 

Samblatõrjeks kasutatakse murusulfaati, mis vähendab mulla happesust (sisaldab lämmastikku, 

väävlit ja rauda). Sammal muutub selle tagajärjel pruuniks ning rehitsetakse murust välja. Kui murust 

on peale tõrjet sammal välja riisutud, tehakse järelkülv. Järelkülvi võib teha kogu kasvuperioodi 

jooksul. Eelnevalt kobestatud (käpa või hanguga) mullale külvatakse seeme, mis kaetakse mullaga ja 

tihendatakse või rullitakse. 

Looduslikud murud katavad pargiaasasid ning nende kooslus sõltub kasvutingimustest. Nende 

hooldus piirdub paari niitmisega suve jooksul. Niidetakse pärast  seemnete valmimist ja maha 

langemist. 

Lisaks avatud aladele kasvad rohttaimed ka puude võrade all varjus. Ka neid alasid tuleb vajadusel 

kord aastas niita. Niitmise vajadus sõltub seal kasvavatest taimedest. Niita ei ole vaja neid alasid, 

mida katavad padjanditena kasvavad taimed (igihali), kogumikke moodustavad taimed (osjad, 

piibelehed) või väga aeglase kasvuga taimed. Niitmisel tuleb vältida puude vigastamist. Sellekohased 

nõuded on esitatud puude tüve ja juurehooldust käsitlevas peatükis.  

6.6 Teeäärte niitmine 

Hooldustööde mahu optimeerimiseks  on ette nähtud suurte pindada harvem ja teeäärte tihedam 

niitmine. Pargi jalgteede ääri tuleb niita kaks korda kuus, kummaltki poolt teed viie meetri laiuselt. 

Teed, mille ääred vajavad niitmist Õisu pargis on kantud skeemile (vt skeem 15). 

6.7 Vaatekoridoride hooldus 

Vaatakoridoride hooldamisel tuleb jälgida, et koridori servad jätaksid peale hooldamist loodusliku 

(lookleva) mulje, mitte ei tekiks sirgete servadega metsasihilaadne koridor. Selleks tuleb töö teostada 

etappides ning pidevalt hinnata visuaalselt kujunduse tulemust. Puude raiele eelistada puude 

alumiste okste lõikust ja okste kärpimist. Kitsad vaatesihid (sageli nt ka "vaateaugud" puuvõrade 

vahel) kasvavad kinni 1...2 vegetatsiooniperioodi jooksul. Võsastunud alaldel vaatesihtide 

hooldamisel tuleb tagada regulaarne võsatõrje vähemalt üks kord aastas juulis, et vältida kiiret 

taasvõsastumist (vaatesihid kasvavad kinni 2...5 aastaga). 
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Skeem 15. Jalgteed Õisu pargis, millest mõlemale poole jääv muru tuleb niita on märgitud skeemile rohelisega. 

 

7 Õisu pargi ja alleede hooldus 

7.1 Pargi jaotus hooldusaladeks (tsoonideks) 

Park on jaotatud viieks tsooniks. Hoolduse määramisel on lähtutud konkreetse ala 

hooldusvajadustest ja kasutamisest. 

• I tsoon – esindusalad, milleks on esiväljak, seda ümbritsevate aladega, terrassidel asuvad 

tagaväljakud ning tiigi ümbrus, kokku 24355 m2. 

• II tsoon – pargituumik, kus avatud alad vahelduvad suletud aladega, kokku 30729 m2.  

• III tsoon – pargialad, mis on kaetud puistuga ja asuvad nõlvadel, kokku 7783 m2. 

• IV tsoon – pargi äärealad, mis on kaetud puistuga s.h. dendroaed, kokku 22580 m2. 

• V tsoon – Vidva oja ümbruse pargiala, kokku 8669 m2. 

• VI tsoon - pargiga piirnev valdavalt rohttaimestikuga kaetud tarbeaia ala, kokku 21718 m2. 
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Skeem 16. Hooldustsoonid. I-A - helekollane; I-B - kollakasroheline; II - heleroheline; III - lilla; IV – tumeroheline; V – helepruun; VI – 

tumepruun. 

 

7.2 Muru- ja niidualad hooldustööde kirjeldus pargi hooldustsoonides 

I tsoon jaguneb kaheks tsooniks A (esiväljak ja seda ümbritsevad alad) ja B (tagaväljak) – 

esindusalade puhul on tegemist valdavalt avatud aladega, kus kasvavad üksikud puud ja 

puudegrupid. Rohttaimestuse moodustab lillemuru, kus lisaks kõrrelistele kasvab ka kirikakart, 

käbiheina, valget ristikut jt madalakasvulisi liike, mis taluvad hästi niitmist. Nende alad hooldus 

seisneb kogu vegetatsiooniperioodi jooksul regulaarses niitmises vähemalt üks kord nädalas (sõltub 

ilmastikust). Murutaimede keskmine kõrgus hoida 5...10 cm. Niidus võib jääda kasvukohta kui 

niidetakse multšiva masinaga, mis niiduse purustab ja niidetakse regulaarselt. Kevadel on soovitav 

murupinna õhustamine ja sügisel lehtede riisumine. Niitmisel võib jätta kogumikena kasvama 

õitsevad taimed, mis niidetakse peale õitsemist. 

Tiigi ümbruse niitmisel tuleb niita kuni veepiirini nii, et niidus ei satuks vette.  

Esiväljakul tuleb korrastada treppide ümbrus (vajalik on trepi ja tugimüüride restaureerimine), 

eemaldada tugimüüridel kasvavad taimed s.h. metsviinapuu.  

Hooldusnõuded I tsooni muruhooldustöödele: 

• muru katvus vähemalt 95 %; 
• kõrgus 5...10 cm, vastavalt hooajale; sibullillede, kirikakarde ja aasataimede õitsemise 

perioodil võib jätta õitsvad taimed kasvama laikudena ning need niita õitsemise lõppedes;  
minimaalne niite kõrgus 5 cm; 

• niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt mitte vähem kui 3 korda kuus; 
• niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 
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• teede servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt kord kuus 
vegetatsiooniperioodil; 

• umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine; 
• murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 

vajadusel korrata kevadel aprillis; 
• õhustada, multšida ja rullida vajadusel. 

 
II tsooni  moodustavad alad, mis kuuluvad pargi tuumikusse. Tegemist on aladega, kus avatud alad 

vahelduvad suletud aladega ja kus kasvab rohkelt õistaimi. Nende alade hooldusintensiivsus peaks 

olema piisav selleks, et alad ei võsastuks. Seega tuleks neid niita peale õistaimede õitsemist juulis ja 

teisel korral augustis. Niitmisel tuleb väga tähelepanelikult jälgida, et hooldustööde käigus ei 

kahjustataks puude tüvesid. Tihedamini, vähemalt kaks korda kuus, tuleks niita jalgteede ümbrust 

vähemalt kahe meetri ulatuses. Alal kasvavate põõsaste hooldus seisneb nende noorenduslõikuses.  

Hooldusnõuded II tsooni murhooldustöödele: 

• kõrgus 5...10 cm, vastavalt hooajale, esimene niide juuli I-II dekaad;  minimaalne niite kõrgus 
5 cm; 

• niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt mitte vähem kui 2 korda 
vegetatsiooniperioodil; 

• perioodi esimese niitmise jäägid eemaldada või purustada, järgnevatel niitmistel kasutada nn 
multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 

• teede servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt kord kuus 
vegetatsiooniperioodil; 

• teede servade niitmine kummaltki poolt teed vähemalt 5 m ulatuses sarnaselt I tsooni 
niitmissagedusele ja niitmiskõrgusele; 

• umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine; 
• murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 

vajadusel korrata kevadel aprillis; 
• õhustada, multšida ja rullida vajadusel. 

 

III tsoon – pargialad, mis asuvad nõlvadel ja on kaetud puistuga. Neid alasid tuleb niita peale 

õistaimede õitsemist juulis. Kuna tegemist on suhteliselt tiheda puistuga, siis tuleb hooldustööde 

läbiviimisel erilist tähelepanu pöörata puutüvede vigastuste vältimisele. 

Hooldusnõuded III tsooni muru- ja niiduhooldustöödele: 

• kõrgus 5...10 cm, vastavalt hooajale, esimene niide juuli I-II dekaad;  minimaalne niite kõrgus 
10 cm; 

• niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt mitte vähem kui 1 kord 
vegetatsiooniperioodil; 

• niitmise jäägid eemaldada või purustada; 
• teede servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt kord kuus 

vegetatsiooniperioodil; 
• teede servade niitmine kummalti poolt teed vähemalt 5 m ulatuses sarnaselt I tsooni 

niitmissagedusele ja niitmiskõrgusele; 
• murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris. 

 

IV tsooni moodustavad pargi äärealad, mis on varjulised ning millel kasvab tihe puistu. Nende 

niitmisel tuleb arvestada seal kasvavate taimedega. Hoolduseks piisab kui niita üks kord suve jooksul 
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peale õistaimede õitsemist juulis. Kindlasti ei vaja niitmist väikese igihalja, osjadega kaetud pinnad. 

Pargi tagumises osas tuulemurru tagajärjel tekkinud lage ala vajab uusistutusi. 

Hooldusnõuded IV tsooni muru- ja niidu hooldustöödele: 

• kõrgus 5...10 cm, vastavalt hooajale, niide juuli I-II dekaad;  minimaalne niite kõrgus 10 cm; 
• niitmissagedus soovitavalt mitte vähem kui 1 korda vegetatsiooniperioodil; 
• niitmise jäägid eemaldada või purustada; 
• teede servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt kord kuus 

vegetatsiooniperioodil; 
• teede servade niitmine kummalti poolt teed vähemalt 5 m ulatuses sarnaselt I tsooni 

niitmissagedusele ja niitmiskõrgusele; 
• lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris. 

 
V tsooni moodustab Vidva oja ümbrus, mis on liigniiske ja raskesti ligipääsetav. Tuulemurru tagajärjel 

on puistu suures osas hävinud. Kuna ala on raskesti ligipääsetav, siis on vajalik alal teostada 

hooldustöid, mis väldivad võsastumise. Kogu ala vajaks eelkõige uusistutusi. 

Hooldusnõuded V tsooni niiduhooldustöödele: 

• võsa eemaldamine vähemalt 1 kord 2 aasta jooksul, eemaldatud võsa purustada või vedada 
ära; 

• niidutaimede niitmine soovitavalt 1 kord vegetatsiooniperioodil kuid mitte vähem kui 1 kord 
kahe aasta jooksul, niitimise jäägid purustada; 

• lehti ei eemaldata. 
 

VI tsooni moodustab endine puu- ja juurviljaaed, mis hetkeseisus seisab hooldamata ja võsastub. 

Võsastumise vältimiseks on vajalik ala niita ja eemaldada sinna tekkinud lehtpuude uuendust 

regulaarselt. 

Hooldusnõuded VI tsooni niiduhooldustöödele: 

• võsa eemaldamine vähemalt 1 kord 2 aasta jooksul, eemaldatud võsa purustada või vedada 
ära; 

• niitmine vähemalt 1 kord vegetatsiooniperioodil, kas august lõpus või septembri alguses, 
niitimise jäägid purustada või vedada ära; 

• pargiga piirneva teeosa serva niitmine teha 5 m ulatuses tee servast ning niita vähemalt 1 
kord kuus 

• lehti ei eemaldata. 
 

7.3 Puistu ja puittaimede hooldus 

Regulaaselt eemaldada kogu pargist murdunud puud ja oksad. Lisaks tuleb teostada regulaarset 

puuvõrade ülevaatust (mitte harvem, kui üks kord aastas) ning vajadusel läbi viia võrade kujundus- ja 

hoolduslõikus. Tuulemurd sh selle tagajärjel tekkinud rippes oksad jms likvideeritakse jooksvalt, kuid 

mitte hiljem kui nädala jooksul peale kahjustuse tekkimist. Põõsaste hoolduslõikus tuleb teostada 

regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat, vegetatsiooniperioodil jooksvalt 

vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui nädala jooksul peale probleemi ilmnemist. Põõsaste 

sanitaar- ja noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt üks 

kord aastas kevadel, edasi, vegetasiooniperioodil jooksvalt vastavalt vajadusele. Kujunduslõikus 

toestada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega. Põõsaste kohale kasvavate puude 
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okste lõikus, mis varjavad valgust põõsastele, teostada kord aastas varakevadel või sügisel arvestades 

puuliigi spetiifikat.  

Nõuded puittaimede hooldustöödele: 

• kujundus- ja hoolduslõikus tuleb teostada vajadusel, lõikus teostatakse üks kord aastas 
veebruaris-märtsis (va harilik vaher ja teised ohtra mahlajooksuga puud, mille võrahoolduse 
võib teostada augustis-septembris; 

• põõsaste noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele 1 kord aastas, kevadel põõsastele, 
mis seda vajavad, noorenduslõikuse intervall min 5 aastat; 

• põõsaste kujunduslõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega; 
• murdumisohtlikud harud ja suured oksad likvideeritakse kuu aja jooksul peale nende 

avastamist; 
• tormimurd likvideeritakse jooksvalt, I ja II tsoonis mitte hiljem kui 1 kuu peale tekkimist, III-IV 

tsoonis mitte hiljem kui 3 kuud peale tekkimist, V-VI tsoonis hiljemalt 1 aasta jooksul peale 
tekkimist; 

• puude ja põõsaste alused, kuhu niidukiga ei saa ligi, kärpida käsitsi või rohida vastavalt 
konkreetses tsoonis toimuvale niitmistihedusele.  

 

7.4 Tammeallee I (kalmistu poole suunduv) hooldus 

Pargist väljaspool asuvatele alledele on määratud hooldustegevused lähtuvalt seal esinevatest 

probleemidest. Pikk tammeallee vajab üldiselt suures mahus nii põhi- kui külgokste lõikust. 

Täpsemad alleepuude hooldustööd on esitatud tabelis (Lisa 2). Üksikud kuivanud puud vajavad 

eemaldamist. Kõige olulisem on aga võraalustes kasvava loodusliku uuenduse eemaldamine ning 

võra aluste regulaarne (aastas kaks korda) niitmine. Kokku tuleb eemalda 21 takseerühikut puittaimi, 

neist enamus puude võrade all kasvavad isetekkelised põõsamassiivid ja jalal kuivanud puud. 

Nõuded alleepuude hooldusele: 

• võrade hoolduslõikus teostada vastavalt vajadusele, võrad vaadatakse üle 1 kord aastas 
(veebruar- märts); 

• alleepuude võra kõrgused hoida sõiduteede kohal 4,5...5,0 m kõrgusel (eemaldada 
madalamad); 

• võradealune niita vähemalt 1 kord aastas (esimene niide mitte hiljem kui juuli I-II dekaad); 
• võradealune võsa ja lehtpuude uuendus eemaldada vähemalt kord aastas koos esimese 

niitmisega; 
• kuivanud puud, suured harud ja oksad eemaldada jooksvalt aasta jooksul peale teket. 

 

7.5 Allee II (paisjärve poole suunduv) hooldus 

Teine allee, mis suundub paisjärve poole on tugevalt võsastunud ning vajab kiiremas korras võsast 

puhastamist. Peale võsast puhastamist peab järgnema regulaarne (vähemalt kaks korda aastas) 

niitmine, et takistada uuesti võsastumist. 

Peale võraaluste puhastamist tuleb läbi viia allee tervisliku seisukorra hindamine ning määrata iga 

puu hooldusvajadus eraldi (sarnaselt allee I-le). 

Üldised hooldusnõuded  on sarnased ptk 13.4. esitatutega. 
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7.6 Veekogude hooldus 

Tiigi kaldaid tuleb niita kuni veepiirini. Niidus ei tohi sattuda vette vaid tuleb ära vedada. Tiigis peab 

olema pidev läbivool. Kontrollida tuleb läbivoolu tagavate truupide korrasolekut. Vajadusel tuleb 

neid puhastada. Vette kukkunud oksad ja lehed eemaldada, vajadusel tuleb tiike süvendada. 

Tuulemurru tagajärjel Vidva ojja kukkunud puud ja oksad tuleb sealt eemaldada. Pargipoolseid oja 

kaldaid tuleb niita nii, et oja veepeegel oleks pargi poolt nähtav.  

Kraavikaldad tuleb hoida puhtad oksarisust ja võsast. Eemaldatud võsa tuleb ära vedada. 

Võsalõikusele peab järgnema iga-aastane niitmine kaks korda aastas. 

Nõuded veekogude hooldusele: 

• tiigi veepeegel hoida puhas sinna kukkunud okstest, lehtedest jm prahist, koristada jooksvalt; 

• tiigi kaldad niita kuni veepeeglini vastavalt I tsooni niitmistihedusele, vettesattunud niide 

eemaldada koheselt niitmise ajal; 

• Vidva oja pargipoolseid kaldaid niita vastavalt konkreetse tsooni hooldustihedusele, säilitada 

võib rohttaimestiku ca 1 m laiusel ribal vahetult jõe kaldal, et säilitada varjekohad konnadele 

ja pisiloomadele; 

• Vidva ojja ja kraavidesse kukkunud tüved ja oksad eemaldada esimesel võimalusel, kuid mitte 

hiljem kui jooksva aasta oktoobris; tüved, mille eemaldamiseks on vajalik raske tehnika, 

eemaldada külmunud pinnasega; 

• truubiotsad hoida puhtad prahist ja umbrohust, hooldustihedus vastavalt vajadusele, üle 

vaadata üks kord kuus; 

•  kraavikallaste võsatõrje teha vähemalt 1 kord aastas (juuli I-II dekaad), eemaldatud võsa 

tuleb ära vedada; 

• tiigi põhja puhastada vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 5 aasta tagant. 

 

7.7 Teede s.h. treppide hooldus 

Käesolevas hoolduskavas käsitletakse ainult pargi jalgteede hooldust, kuna asfaldkattega teede 

küsimusi on käsitletud heakorrastamise põhiprojektis ning tulevalt nende spetiifikast 

hooldustegevusi, mida saab määrata hoolduskavaga ei ole vaja neile rakendada.  

Pargi heakorrastusprojekti järgi rajatud jalgteed on kruusakattega ja väikesest kasutusintensiivsusest 

tulenevalt kohati väga tugevalt rohtu kasvanud. Kruusateid tuleb rohtukasvamise vältimiseks 

vähemalt 2 x vegetatsiooniperioodil kõblata. 

Treppide seisukorrast tulenevalt ei piisa ainult hooldusest vaid need vajavad restaureerimist ning 

nende korrastamiseks tuleb koostada eraldi projekt.  

Teed, mille ääred vajavad niitmist Õisu pargis, on kantud skeemile (vt skeem 15). 

Hooldusnõuded teedele ja treppidele: 

• teedelt eemaldatakse niitejäägid kohe peale niitmist; 

• kruusakattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 2 korda lumeta perioodil, üks 

kord kevadel, teine  kord sügisel peale lehtede riisumist; 
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• teed servatakse tihedusega, mis tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte 

harvem, kui kord kuus vegetatsiooniperioodil; 

• teed kõblatakse umbrohutõrjeks vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 2 korda 

vegetatsiooniperioodil, umbrohutõrje võib teostada ka gaasipõletiga, keemilist 

umbrohutõrjet teha ei tohi; 

• purustatud kruusakattega teedesse tekkinud augud täidetakse ja rullitakse vastavalt 

vajadusele, kuid mitte vähem, kui kaks korda lumeta perioodil; 

• sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist; 

• kõvakattega teed esiväljakul remonditakse ja teostatakse umbrohutõrje vastavalt vajadusele 

1 kord aastas; 

• lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui kord 

aastas; 

• treppide umbrohutõrje tehakse sama sagedusega teedega, kasutata võib gaasipõletit. 

 

 

 

 

 

Skeem 17. Hooldust vajavate teede ja platside asukohad on märgitud pruunikasoranžiga. 

 

7.8 Prügi koristamine 

Külastajate arvu suurenemisel tuleb läbi mõelda prügimajanduse korraldus. Kindlasti ei ole vajalik 

kogu parki paigutada prügikaste, piisab ühest- kahest prügikastist peahoone juures ja ühest-kahest 



ÕISU MÕISA PARGI HOOLDUSKAVA  38HK14 

 

69 Artes Terrae 

 

prügikastist parklas. Pargis toimuvate ürituste ajaks paigalda ajutised prügikogumisnõud vastavalt 

vajadusele. 

Prügi koristatakse jooksvalt, kuid mitte harvem kui üks kord nädalas. 

 

7.9 Pargimööbel ja arhitektuursed väikevormid 

Õisu parki ei ole rajatud hekorrastusprojektis ette nähtud pargirajatisi ega paigaldatud pargimööblit. 

Olemasolevad vähesed objektide (skulptuuride, purskkaevu jm) hoolduse korraldamisel lähtuda 

järgnevast: 

 funktsionaalsed väikevormid vaadatakse üle vähemalt 1 kord kuus; pinkide, prügikastide, 
purunenud osad või kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused kõrvaldatakse 
jooksvalt ilmnemisel; 

 inventari värvitakse vajadusel korraliselt üks kord aastas kevadel; 

 dekoratiivsete väikevormide seisukorda kontrollitakse jooksvalt, probleemide ilmnemisel 
kõrvaldatakse need esimesel võimalusel. 

 

7.10 Elustiku kaitse ja korraldamine 

Põlispuude hooldustööde tegemist tuleb vältida suvisel nahkhiirte poegimisperioodil (juunikuus). 

Puistu hooldustööde teostamise aeg tuleb hooldustööde planeerimise etapis kooskõlastada 

nahkhiireuurijaga. Kõigi hooldustööde planeerimisel arvestada lindude pesitsusajaga, tiigi ja Vidva oja 

ning kraavide hooldustöödel arvestada konnade jm veeelustiku elutegevusega, soovitavalt  tööde aeg 

ja spetsiifika konsulteerida Keskkonnaaameti spetsialistidega. 

Pargi valitsejal (Keskonnaamet) on soovitav teha täiendavaid elustikuuuringuid elustiku kaitse 

optimaalsemaks korraldamiseks. Viimasel juhul korrigeeritakse vajadusel käesolevat hoolduskava 

eraldi tööna. 

8 Pargi kaitse korraldamine 

8.1 Tähistamine 

Tähistamise järgi puudub vajadus, sest park kuulub Õisu maastikukaitseala koosseisu ja park on 

tähistatud ning eraldi tähistamine ei ole seetõttu põhjendatud.  

8.2 Infotahvli paigaldamine 

Infotahvli paigaldamine ei ole ilmtingimata vajalik. Vajadusel kaaluda infotahvli jm infokandjate 

asukohana mõnda mõisa külastajate jaoks mõeldud parklat. Seejuures lahendada infotahvlid selliselt, 

et kogu vajalik info paigutatakse ühele tahvlile.  

Infokandjaid ei tohi paigaldada esiväljakule.  

8.3 Tulemuslikkuse hindamine 

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

ülevaatus ning hinnata seni kehtinud kava rakendamise tulemuslikkust. Tulemuslikkuse hindamine on 

aluseks uue kava koostamisele.  

8.4 Uue kava koostamine 

Uue kava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. Kava koostamise 

käigus hinnatakse kaitse tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid järgmiseks 

kaitsekorraldusperioodiks. 
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8.5 Tegevuskava 

Tegevuskavas on esitatud tööd, mis on ette nähtud täitmiseks käesoleva kaitsekorraldusperioodi 

jooksul. Tabelis on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse 

prioriteetsusklassidesse. 

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

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

suunatud tegevused, kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus. 

Teine eelistus – vajalikud tegevused, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeeirmisele ja 

potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele. 

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

säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. 

 

Tabel 5. Hooldustööde mahud ja maksumused 

Hooldustsoon Ala nimetus Töö nimetus Maht Ühik 
Kordade arv Ühiku 

maksumus 
Maksumus 

kokku 
Kirjeldus 

regulaarne ühekordne 

Hooldustsoon I 

esi- ja 
tagaväljak ning 
lähedalasuvad 
alad 

niitmine 
niidukiga 24355 m2 10   0,035 8524,25 

Murutaimede 
kõrgus hoida kuni 
5 cm kõrgusel, 
seega tuleks niita 
umbes kaks 
korda kuus alates 
maist kuni 
septembrini 
(oleneb aastast). 

esiväljak ja 
selle ümbrus 

lehtede 
riisumine 18291 m2 2   0,2 7316,40 

Mitte vähem kui 
üks kord, 
vastavalt 
vajadusele. 

murupinna 
õhustamine 18291 m2 1   0,035 640,19 

Üks kord aastas 
kevadel. 

tagaväljak, tiigi 
ümbrus, 
kõrvalhoone 
esine 

lehtede 
riisumine 6064 m2 1   0,2 1212,80 

Üks kord aastas, 
peale lehtede 
langemist. 

peahoone 
ümbruse 
kruusakattega 
alad kõplamine 550 m2 2   0,2 220,00 

Üks kord aastas 
umbrohtude 
hävitamiseks. 
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Hooldustsoon Ala nimetus Töö nimetus Maht Ühik 

Kordade arv 
Ühiku 

maksumus 
Maksumus 

kokku 
Kirjeldus regu-

laarne 
ühe-

kordne 

Hooldustsoon 
II 

pargi aasad ja 
puistu alune 

niitmine 
niidukiga 30729 m2 2   0,035 2151,03 Kaks korda aastas. 

jalgteede 
ümbrus 5m 
mõlemalt 
poolt 

teeäärte 
niitmine 
niidukiga 16780 m2 4   0,035 2349,20 

Kord kuus viie meetri 
kaugusele mõlemalt 
poolt jalgteed, alates 
aprillist kuni 
septembrini (oleneb 
aastast). 

pargi aasad ja 
puistu alune 

võsa 
eemaldamin
e 5000 m2   1 0,06 300,00 

Tabelis on antud 
orienteeruv pindala, 
ühekordne tegevus, 
millele järgneb 
regulaarne niitmine. 

Hooldustsoon 
III 

puistuga 
kaetud nõlvad 

puudealuse 
niitmine 
trimmeriga 7783 m2 1   0,03 233,49 

Peale aastataimede 
õitsmeist, juuli lõpus 
(oleneb aastast). 

puudealuse 
võsast 
puhastamine 900 m2   1 0,06 54,00 

Tabelis on antud 
orienteeruv pindala, 
ühekordne tegevus, 
jätta alles põõsad. 

okste 
koristus 7783 m2   1 0,05 389,15 

Mahalangenud oksad ja 
ümberkukkunud puude 
koristus. 

Hooldustsoon 
IV 

Puistuga 
kaetud pargi 
äärealad 

niitmine 
trimmeriga 22580 m2 1   0,03 677,40 Üks kord aastas. 

okste 
koristus 22580 m2   1 0,05 1129,00 

Mahalangenud okste ja 
ümberkukkunud puude 
koristus. 
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Hooldustsoon Ala nimetus Töö nimetus Maht Ühik 

Kordade arv 
Ühiku 

maksumus 
Maksumus 

kokku 
Kirjeldus regu-

laarne 
ühe-

kordne 

Hooldustsoon V 

Vidva oja 
ümbrus 

niitmine 
trimmeriga 8669 m2 1   0,03 260,07 

Üks kord aastas, 
trimmeriga, juuli 
esimesel või teisel 
dekaadil olenevalt 
aastast kuid 
hiljemalt juuli 
keskpaigaks, 
aastataimede 
õitsemise korral 
peale õitsemist. 

okste koristus 700 m2   1 0,05 35,00 

Tabelis on 
orienteeruv võrade 
alune pindala, 
mahalangenud 
oksad ja 
ümberkukkunud 
puude koristus. 

võsa 
eemaldamine 4000 m2   1 0,06 240,00 

Tabelis on 
orienteeruv pindala, 
ühekordne tegevus, 
millele järgneb 
regulaarne niitmine. 

Hooldustsoon VI 
niitmine 

niitmine 
niidukiga 21718 m2 1   0,035 760,13   

Kogu alal 

mahalangenud 
puude 
koristamine 

puude 
koristus 10 tk 1   200 2000,00 

Vastavalt 
vajadusele, tabelis 
on arvestatud 
umbes 10 puud. 

mahalangenud 
okste 
koristamine okste koristus 34000 m2 1   0,05 1700,00 

Tabelis on 
orienteeruv võrade 
alune pindala, 
vastavalt 
vajadusele. 

teede 
kõplamine kõplamine 3392 m2 2   0,2 1356,60 

Üks kord aastas 
umbrohtude 
hävitamiseks. 

teede 
profileerimine ja 
jooksev remont remont 3942 m2 2   0,1 788,30   
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Hooldustsooni 
number 

Ala nimetus Töö nimetus Maht Ühik 

Kordade arv 
Ühiku 

maksumus 
Maksumus 

kokku 
Kirjeldus regu-

laarne 
ühe-

kordne 

Tiik tiigi 
puhastamine 

tiigi 
süvendamine 1 

1423 
m2 1   2000 2000,00 Üks kord aastas. 

Allee I, 
kaherealine allee 

niitmine 
trimmeriga 

niitmine 
trimmeriga 37760 m2 1   0,03 1132,80 

Võraaluste niitmine, 
vähemalt 8 m ulatuses 
mõlemalt poolt tüve. 

võsa 
eemaldamine 

võsa 
eelmalda-
mine 2400 m2   1 0,06 144,00 

Tabelis on erienteeruv 
pindala, ühekorne 
tegevus puude võrade 
hooldus. 

okste lõikus 

kõrvaloksad 84 puu   1 100 8400,00 
Kuivanud põhi- ja 
kõrvalokste lõikus, 
andmed üksikpuu 
kaupa on esitatud 
dendroloogilis 
ehindmaise tabelis. 

põhioksad 40 puu   1 100 4000,00 

kõrval ja 
põhioksad 84 puu   1 100 8400,00 

raie kogu puu 6-11 puu   1 250 1500,00 

Kuivanud puude 
eemaldamine. 
Jalal kuivanud allees 
on kokku 11, nendest 
6 on väliste tunnuste 
järgi ohtlikud ja nende 
kohene eemaldamine 
vajalik. Kõik kuivanud 
puud on soovitav 
eemaldada 
hoolduskava perioodi 
jooksul. Allees on veel 
8 väga halvas 
seisundis puud mida 
tuleb jälgida ning 
kuivamisel otsustada 
raie. 

Allee II, 
üherealine allee võsa 

eemaldamine 

võsa 
eelmalda-
mine 1700 m2   1 0,06 102,00 

Ühekordne tegevus, 
millele järgneb 
regulaarne niitmine. 

niitmine 
trimmeriga 

niitmine 
trimmeriga 1700 m2 1   0,03 51,00 

Vähemalt üks kord 
aastas. 
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Tabel 6. Tegevuskava 

RMK ja KA poolt teostatavad tegevuste puhul on tabelis teostamise aeg (märgitud ringiga) ilma maksumuseta. 

Tegevuse nimetus 

Ü
h

ik
 

M
a

h
t 

Tegevuse 
tüüp 

Korraldaja 

P
ri

o
ri

te
et

su
s 2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Märkused 

Summad eurodes 

Inventuurid, seired, uuringud 

Käsitiivaliste uuring tk 1 uuring KA III 

                    

uuringu eesmärk on määrata elupaigad, 
määratud maastikukaitseala 
kaitsekorralduskavas 

Lindude uuring tk 1 uuring KA III 
                    

uuringu eesmärk on määrata pesapuud; 
uuring on määratud maastikukaitseala 
kaitsekorralduskavas 

Allee II tk 1 inventuur   II 3
5

0
,0

0                   

inventuurita võib eemalda jalalt kuivanud  
puud ja puudealuse võsa 

Treppide 
restaureerimise / 
rekonstrueerimise 
projekt 

tk 1 projekt   II 

  

1
0

0
0

,0
0                 

tagaväljaku terrasside maakivist trepid  

Hooldus-, taastamis- ja ohjamistööd 

Allee I puude 
sanitaarhooldus ja 
raie 

tk 214 hooldus omanik I 

2
2

9
0

0
,0

0                   

208 (okste lõikus) + 6 (raie) 

Allee II puude 
sanitaarhooldus 

ha 10 hooldus omanik I 

  

1
0

0
0

,0
0                 

maksumus arvutuslik, aluseks 10 puu okste 
lõikus 

Allee I aluse 
niitmine 

ha 3,776 hooldus omanik I 1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

1
1

3
2

,8
0 

  

Allee II aluse võsa 
eemaldamine 

ha 0,17 hooldus omanik I 1
0

2
,0

0                   
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Tegevuse nimetus 

Ü
h

ik
 

M
a

h
t 

Tegevuse 
tüüp 

korraldaja 

P
ri

o
ri

te
et

su
s 2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Märkused  

Summad eurodes 

Allee I aluse võsa 
eemaldamine 

ha 0,24 hooldus omanik I 1
4

4
,0

0                   

  

Allee II aluse 
niitmine 

ha 0,17 hooldus omanik I 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

5
1

,0
0 

  

Pargist võsa 
eemaldamine  

ha 0,99 hooldus omanik I 5
9

4
,0

0                   

  

Pargi esindusalade 
niitmine  

ha 2,4355 hooldus omanik I 8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

8
5

2
4

,2
5 

  

Pargiaasade 
niitmine  

ha 10,826 hooldus omanik I 1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

1
0

2
0

,2
0 

  

Lehtede 
koristamine 

ha 2,7747 hooldus omanik II 9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

9
8

8
6

,0
0 

esindusaladelt ja teedelt 

Puistu regulaarne 
ülevaatus ja okste 
koristus 

ha 3,4463 hooldus omanik II 3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

3
2

5
3

,1
5 

jooksev tegevus 

Murupinna 
õhustamine 

ha 1,8291 hooldus omanik III 6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

6
4

0
,1

9 

  

Põõsaste 
noorenduslõikus 

tk   hooldus omanik II 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

0
,0

0 

jooksev tegevus, maksumust hinnatakse 
igakordselt konkreetsest seisukorrast 
lähtuvalt. 

Mahalangenud 
puude koristus 

tk 10 hooldus omanik I 2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

2
0

0
0

,0
0 

jooksev tegevus 
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Tegevuse nimetus 
Ü

h
ik

 

M
a

h
t 

Tegevuse 
tüüp 

korraldaja 

P
ri

o
ri

te
et

su
s 2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Märkused  

Summad eurodes 

Teede hooldus m2 0,3942 hooldus omanik I 1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

1
5

7
6

,6
0 

kõplamine 

Treppide hooldus tk 8 hooldus omanik II 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

8
0

,0
0 

 rohimine, astmete pühkimine 

Treppide remont tk 

8 

remont 

omanik II 

0
                   

maksumust on võimalik hinnata peale 
rekonstrueerimsiprojekti valmimist. 

Veekogude hooldmine (regulaarne) 

Tiigi puhastamine, 
süvendamine 

ha   hooldus omanik I 

 
2

0
0

0
,0

0    
2

0
0

0
,0

0     

jooksev tegevus 

Vidva oja 
puhastamine 

ha   hooldus omanik II 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

jooksev tegevus, maksumust hinnatakse 
igakordselt konkreetsest seisukorrast 
lähtuvalt 

Pargi kaitse korraldamine 

Teavitamine     muu KA/omanik III 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

jooksev tegevus 

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

tk 1 tähistamine RMK III                       
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Tähistamine 

Piiritähiste hooldus tk 5 hooldus RMK II 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

  

Kavad, plaanid, eeskirjad 

Kava uuendamine tk 1 kava KA I                   0
 

 Pargi hoolduskava muutmine perioodi 
jooksul tulenevalt kaitseesmärkide 
muutumisest, pargi kasutuse muutumisest 
vm põhjustel on eraldi töö, mille tegemisega 
ei saa arvestada käesolevas kava.  

Tulemuslikkuse 
hindamine 

tk 2 kava KA I         0
         0
 

  

KOKKU   

        

5
2

2
5

4
,1

9 

3
2

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

3
0

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

2
8

1
6

4
,1

9 

    

 

8.6 Kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindmine 

Järgnevalt on esitatud põhimõtted, mida Õisu pargi kaitsekorraldamise tegevuse tulemuslikkuse 

hindamisel arvestada. 

Tulemuslikkuse hindamise käigus analüüsitakse saavutatud tulemusi kavandatud tegevustega 

võrreldes. 

Kaitsealuste liikide kaitseks tehtavate tegevuste tulemuslikkust hinnatakse kaitstavate liikide seisundi 

alusel – arvukuse muutus, sigimisedukus, elujõulise populatsiooni säilimine jne – mille aluseks on 

kava koostamise aegsed lähteandmed. 

Tulemuslikkuse hindamisel analüüsitakse, kas kaitsekorralduslikud tegevused aitasid kaasa kaitse-

eesmärkide saavutamisele või mitte ja kui edukalt. Antakse hinnang tehtud kulutuste ja saavutatud 

tulemuste suhtes. 

Kava analüüsitakse ja uuendatakse kaitsekorraldusperioodi lõpus, millest lähtudes koostatakse ka uus 

kava järgnevaks kümnendiks. 

Pargi kaitsekorraldus loetakse tulemuslikuks, kui kaitsekorraldusperioodi lõpus on pargi struktuur jm 

kaitse-väärtused säilinud ning väärindatud. Tulemuslikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja 

eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil on kantud tabelisse.  
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Tabel 6. Tulemuslikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil. 

Ptk. Väärtus Indikaator Kriteerium/lävend Tulemus Selgitus 

 Park kui tervik Pargi hooldatus Hooldust vajava 

pargi pindala on 

kokku ca 10 ha 

Pargi pindala ei 

ole vähenenud 

ja park on  

tervikuna 

hooldatud 

Hinnatakse liigirikkust, 

pargi üldist seisundit, 

avatud suletud alade 

vahekorda. 

 Vana puistu Puistu 

hooldatus 

 Puistu on 

elujõuline 

Hinnatakse puistu üldist 

seisundit ja raie vajadust 

pargi uuendamise 

tagamiseks. 

 Allee I Allee hooldatus Hooldust vajab 

kogu allee 

Läbi on viidud 

allee hooldus 

Hinnatakse allee 

seisukorda ja edaspidise  

hoolduse vajadust. Allee II 

 Muu elustik Kaitsealuste 

liikide 

esinemine 

Kaitsealuste liikide 

kasvukohtade 

säilimine 

Säilinud on 

liikidele soodsad 

kasvutingimused 

Kasvukoht on teada ja 

sellega arvestatakse 

hooldustööde 

läbiviimisel. 

Käsitiivaliste ja 

õõnespesitejate 

esinemine 

Pesapuud on 

säilinud 

Pesapuud on 

fikseeritud 

Õõnespesitsejate 

esinemine on teada, kuid 

teada ei ole pesapuud. 

Pesapuude leidmisest 

lähtudes anda juhised 

pargi hooldamiseks.  

 Teed Teede olukord Teed vajavad 

hooldust 

Teed on 

hooldatud 

Hinnatakse teede 

seisukorda ning 

edaspidist 

hooldusvajadust 

 Veekogud Veekogude 

olukord 

Tiik ja Vidva oja 

vajavad hooldust 

Tiigi veepind on 

puhas, Vidva oja 

on puhastatud 

sinna langenud 

puudest ja 

nende okstest 

Hinnatakse veekogude 

seisukorda ning 

edaspidist 

hooldusvajadust 
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Lisa 1. Puude hindamise metoodika 

Hindamisel on mõõdetud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 

 tüve läbimõõt või ümbermõõt; 

 tervislik seisukord; 

 võra (okste), tüve ja erandina ka juurte nähtavad vigastused ja kahjustused; 

 vajadusel märkustena puittaime ülevaatusel ilmnenud konkreetsele taimele 
iseloomulikud omadused või nähtused. 

Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga. Üksikpuude 
rinnasdiameeter on mõõdetud alates 4 cm rinnasdiameetriga isenditel (erandjuhul ka 
peenematel eksootliikidel ja kindlasti säilitatavatel perspektiivsetel isenditel). Juhul, kui puu 
diameeter ületas 95 cm on mõõdetud ümbermõõt. Ümbermõõdud on mõõdetud 
metsurimõõdulindiga (1 cm täpsusastmega). Põõsastel on mõõdetud üldjuhul vaid 
jämedama haru diameeter juhul, kui see ületab 4 cm ning põõsa haru jämeduse kirjeldamine 
on vajalik põõsa harulduse, spetsiifilise kirjelduse või hooldustööde seisukohalt. Harulistel 
puudel, on mõõdetud kõigi harude diameetrid, kui harunemiskoht on maapinnalt mitte 
kõrgemal kui 1,6 m. Kui harude diameetrite mõõtmine 1,3 m kõrgusel ei olnud võimalik, on 
mõõdetud kõrgemalt esimesest võimalikust kohast. 
 
Kõrgusi üldjuhul mõõdetud ei ole, hinnatud on erandjuhul haruldaste liikide jämedamate 
(vanemate) eksemplaride kõrgus. Kõrgus on mõõdetud lasermõõteriistaga Opti-Logic 400H 1 
m täpsusega. 
 
Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnang on antud visuaalse vaatluse põhjal kasutades 
alljärgnevat skaalat47 (hindamisastmestik põhineb E. Laasi ja K. Karolese48 poolt välja 
töötatud põhimõtetel): 
 

 kuivanud puu või kõrge (kõrgus üle 1,3 m) känd (tüügas) (0):   

 kuivav puu (1):   
o võrsete juurdekasvud puuduvad; 
o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu võrast 

moodustavad kuivanud oksad; 
o üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust; 
o koore või kambiumi vigastused üle  2/3  tüve  või  peajuurte ümbermõõdust; 
o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

 

 tugevasti kahjustatud puu (2): 
o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 
o ladvaosas (või kogu võras) esineb hulgaliselt kuivanud oksi (1/3...2/3 kogu võrast); 
o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 2/3 läbimõõdu ulatuses; 
o koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 
o kahjustatud  1/3...2/3 lehestikust või okastikust; 

 

 nõrgestatud puu (3): 

 juurdekasv pidurdunud; 

                                                           

47 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi Mäekalda osa rekonstrueerimine. Diplomitöö. EPMÜ Metsandusteaduskond, juhendaja Eino Laas 
48 Karoles.K 1988 Metsakaitse.Abinôud metsade sanitaarse seisundi parandamiseks. ENSV Riikliku Agrotööstuskomitee Info- ja 
Juurutusvalitsus. Tallinn 
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 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): 
o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 
o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 
o koore või  kambiumi vigastused vähem, kui 1/5  tüve või peajuurte ümbermõõdust; 
o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 
o lehed või okkad on enamuses normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega; 

 

 kahjustamata, terved puud (5): 
o juurdekasvud on normaalsed; 
o ei esine mehaanilisi vigastusi; 
o lehed või okkad on normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega. 

 
Vigastustena on käsitletud erinevatel põhjustel tekkinud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad 
esineda puu peajuurtel, tüvel või võras (okstel). Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul 
visuaalselt hinnatud võimalikke deformatsioone alljärgnevalt: 

 vigastuse kirjeldus (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 

 vigastuse avaldumine; 

 vigastuse ulatus. 
Kahjustustena on käsitletud puittaime morfoloogilisi muutusi, mis on tingitud haigustest ja 
kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks 
kahjustusteks on nt mitmesuguste patogeenide elutegevuse tagajärjel tekkinud muutused 
juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. Levinumateks kahjustusteks on seen-, 
bakter- ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, 
lehestikus või okastikus. Kuna seenhaiguste jms määramiseks on vajalik dendropatoloogiline 
uuring, on käesolevas töös piirdutud haiguste sekundaarsete tunnuste kirjeldamisega, mida 
on võimalik täheldada vaatluste teel (viljakehad jms).  Ebasoodsatest kasvutingimustest on 
üks peamisi ahas kasvuruum, mis tingib võra ja tüve deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge 
laasumine, kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi tekitab lisaks eelpoolmainitule 
õhusaaste, pinnasesaaste, veerežiimi muutused, külma- ning piksekahjustused jne. 
Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

 kahjustuse kirjeldus ja võimalusel põhjus; 

 kahjustuse asukoht (paiknemine); 

 kahjustuse ulatus. 
Vigastamata, kahjustamata ja tavapäraste liigiomaste tunnustega puittaimedel eraldi ei ole 
tüve ega võra kirjeldatud (märkuste osa hinnangu koondtabelis on jäetud tühjaks).   
 
Tüve on kirjeldatud järgmistel puhkudel: 

 tüvel esineb vigastusi või kahjustusi; 

 tüvi on haruline; 

 tüvi on deformeerunud (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 
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 kui tüve erisused on silmapaistvalt dekoratiivsed. 
Võras on kirjeldatud: 

 kuivade okste tüüpi (põhioksad, kõrvaloksad, latv) ning paiknemist võras; 

 võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms); 

 hooldusead ja hooldusvajadus; 

 oksastiku erisusi, mis muudavad selle silmapaistvalt dekoratiivseks. 
Põõsastel on hinnatud tervislikku seisundit eelpooltoodud põhimõtete alusel. Põõsaste 
üldised parameetrid (võra laius, erandjuhul kõrgus jms) on hinnatud silmamõõduliselt. 
Vajadusel on täpsustatud põõsa hooldusvajadus. 
 
Üksikpuud on kujutatud plaanil erineva läbimõõdu ja värvustega ringidena. Värvuste 
kirjeldused vastavad puittaime tervislikule seisukorrale.  
 
Inventeerimise käigus on tehtud ettepanekud vastavalt vajalikule raiespetsiifikale sanitaar- 
hooldus- ja pargikujunduslikuks raieks. Sanitaarraiesse on määratud kuivanud ja kuivavad 
puud, potentsiaalselt murdumisohtlikud puud. Sanitaarraie teostamine on primaarne. 
Hooldusraiesse on määratud isetekkelised kasvuruumita puud, mis kasvavad vanade 
väärtuslike puude võrasse või pärsivad perspektiivsemate noorte puude kasvuruumi. 
Hooldusraiete teostamine peaks järgnema sanitaarraiele või toimuma sellega samaaegselt. 
Pargikujundusraiesse (rekonstrueerimisraiesse) on ette nähtud isetekkelised puud, mis ei 
toeta pargiruumi kompositsiooni või mis liigist, morfoloogilistest omadustest või seisukorrast 
lähtuvalt ei ole oma kasvukohal perspektiivsed. Eristatud on vajadusel ka nn perspektiivne 
raie, ehk puude raie, mis on ette nähtud asendada; need tuleb raiuda vaid juhul, kui need 
kuivavad või kui asendusistutused tehakse. Viimasel juhul tuleb need puud raiuda vahetult 
enne taastamisistutuste tegemist.  
 
Koondtabeli märkuste osas on esitatud vajadusel ka primaarsed juhised probleemsete 
puittaimede hoolduseks. 
 
Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel 
kirjeldatud silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite 
märkuste veergu. 
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Lisa 2. Hinnatud allee I üksikpuude koondtabel 

Tabelis kasutatud lühendid 

D - rinnasdiameeter 1 cm täpsusega 

T - tervisliku seisundi hinnang (vt. lisa 1) 

 

Nr Liik D T Seisundi kirjeldus 

1 harilik tamm 48 1 kuivanud, sanitaarraie 

2 harilik tamm 59 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, külmalõhe 

3 harilik tamm 62 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

4 harilik tamm 46 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses 

5 harilik tamm 59 4 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, tüükad 

6 harilik tamm 67 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe, seen 

7 harilik tamm 59 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

8 harilik tamm 54 1 kuivanud, sanitaarraie 

9 harilik tamm 54 4 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

10 harilik tamm 51 3 kuivanud põhioksad võra alaosas 

11 harilik tamm 72 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

12 harilik tamm 48 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

13 harilik tamm 50 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe, tüvi õõnes 

14 harilik tamm 52 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

15 harilik tamm 51 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

16 harilik tamm 52 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe, tüvi õõnes 

17 harilik tamm 68 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

18 harilik tamm 46 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

19 harilik tamm 53 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

20 harilik tamm 48 2 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

21 harilik tamm 70 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses 

22 harilik jalakas 109 2 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, seen 

23 harilik jalakas 22 5 noor puu 

24 harilik jalakas 12 5 noor puu 

25 harilik saar 32 5 noor puu 

26 harilik tamm 53 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, ulatuslik tüvevigastus 

27 harilik tamm 65 3 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

28 harilik tamm 74 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, seen, tüükad 

29 harilik tamm 87 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
seen, ulatuslik tüvevigastus 

30 harilik tamm 46 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, seen, tüükad 

31 magesõstar   5 pügatud hekk, kõrgus 1,2 m 

32 harilik tamm 51 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas 

33 harilik tamm 69 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses, 
ulatuslik tüvevigastus 

34 harilik tamm 62 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

35 harilik tamm 44 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

36 harilik tamm 51 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
koorevigastus 

37 harilik tamm 49 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaoksas 

38 harilik tamm 62 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

39 harilik tamm 61 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, seen, tüükad 
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Nr Liik D T Seisundi kirjeldus 

40 harilik tamm 77 4 kuivanud põhioksad võra alaosas 

41 harilik tamm 62 4 ulatuslik tüvevigastus 

42 harilik tamm 54 1 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

43 harilik tamm 53 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

44 harilik tamm 80 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus 

45 harilik tamm 60 4 kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas 

46 harilik tamm 61 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu tüve ulatuses 

47 harilik tamm 47 3 kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas 

48 harilik tamm 67 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, seen, tüükad 

49 harilik tamm 50 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

50 harilik tamm 62 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulastuses 

51 harilik tamm 67 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
seen, ulatuslik tüvevigastus 

52 harilik tamm 62 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

53 harilik tamm 45 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

54 harilik tamm 55 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses, 
tüvevigastus 

55 harilik tamm 62 5 - 

56 harilik tamm 56 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, ulatuslik tüvevigastus 

57 harilik tamm 44 2 kuivanud kõrval- ja põhioksad kogu võra ulatuses 

58 harilik tamm 68 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

59 harilik tamm 65 3 kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses 

60 harilik tamm 65 4 kuivanud kõrvaloksad tüve alaosas, tüükad 

61 harilik tamm 59 1 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu tüve ulatuses, seen, tüükad 

62 harilik tamm 52 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus, seen 

63 harilik tamm 56 4 kuivanud kõrvaloksad tüve alaosas, tüükad 

64 harilik tamm 61 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, seen, külmalõhe 

65 harilik tamm 74 4 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas, koorevigastus 

66 harilik tamm 68 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad, tüvevigastus 

67 harilik tamm 52 3 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas, kuivanud põhioksad võra alaosas 

68 harilik tamm 71 4 kuivanud põhioksad võra alaosas 

69 harilik tamm 59 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
tüvevigastus 

70 harilik tamm 53 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

71 harilik tamm 59 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
tüvevigastus 

72 harilik tamm 72 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

73 harilik tamm 60 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

74 harilik tamm 60 4 - 

75 harilik tamm 67 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
tüvevigastus 

76 harilik tamm 68 4 kuivanud põhioksad võra alaosas 

77 harilik tamm 67 3 kuivanud põhioksad võra alaosas 

78 harilik tamm 59 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

79 harilik tamm 60 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

80 harilik tamm 57 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

81 harilik tamm 56 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

82 harilik tamm 78 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, seen 

83 harilik tamm 76 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

84 harilik tamm 30 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, tüvevigastus 
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Nr Liik D T Seisundi kirjeldus 

85 harilik tamm 55 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

86 harilik tamm 70 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus, seen 

87 harilik tamm 58 2 
kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas, 
tüvevigastus 

88 harilik jalakas   5 looduslik uuendus, põõsasjas, hooldusraie 

89 harilik tamm 69 3 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses 

90 harilik tamm 70 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

91 harilik toomingas   5 looduslik uuendus, põõsasjas, hooldusraie 

92 harilik tamm 70 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

93 harilik tamm 74 3 külmalõhe 

94 
harilik jalakas + 
õunapuu sp   5 looduslik uuendus, põõsasjas, hooldusraie 

95 harilik tamm 52 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

96 harilik tamm 66 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

97 harilik tamm 59 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

98 harilik tamm 65 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

99 harilik tamm 87 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

100 harilik tamm 56 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

101 harilik tamm 61 2 
kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, õõnes, murdumisohtlik, 
perspektiivne raie 

102 harilik tamm 80 4 kuivanud põhioksad võra alaosas, koorevigastus 

103 harilik tamm 53 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

104 harilik tamm 72 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

105 harilik tamm 67 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

106 harilik tamm 72 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

107 harilik tamm 62 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus 

108 harilik tamm 62 3 kuivanud, murdumisohtlike okste lõikus, mitte lõigata tulbaks 

109 harilik tamm 64 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
koorevigastus, seen 

110 harilik tamm 66 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

111 harilik tamm 63 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, külmalõhe 

112 harilik tamm 66 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe, tüvi õõnes 

113 harilik tamm 60 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik koorevigastus 

114 harilik tamm 46 1 kuivanud, sanitaarraie 

115 
harilik pärn + 
harilik jalakas   5 looduslik uuendus, hooldusraie 

116 harilik tamm 69 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

117 harilik tamm 81 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, õõnes, seen 

118 harilik tamm 40 1 kuivanud, sanitaarraie 

119 harilik tamm 64 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

120 harilik tamm 58 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus 

121 harilik tamm 57 4 - 

122 harilik tamm 70 3 
kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, 
ulatuslik tüvevigastus 

123 harilik tamm 69 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüvevigastus, õõnes? 

124 harilik tamm 55 1 nn kuivanud, alles ainult tüvi, sanitaarraie 

125 harilik tamm 63 3 kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses 

126 
harilik pärn + 
harilik jalakas   5 looduslik uuendus, raiesse 

127 harilik tamm 74 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 
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Nr Liik D T Seisundi kirjeldus 

128 harilik tamm 64 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus 

129 harilik tamm 54 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

130 harilik tamm 58 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas 

131 
harilik vaher + 
harilik pärn   5 looduslik uuendus, raiesse 

132 harilik tamm 54 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüvevigastus, õõnes? 

133 harilik tamm 69 3 kuivanud kõrvaloksad kogu tüve ulatuses 

134 harilik tamm 76 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

135 harilik tamm 50 2 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas, ulatuslik tüvevigastus, seen 

136 harilik tamm 63 4 koorevigastus 

137 harilik toomingas   5 looduslik uuendus, raiesse 

138 harilik toomingas   5 looduslik uuendus, raiesse 

139 harilik tamm 59 4 - 

140 

harilik toomingas 
+ harilik pärn + 
paju sp.   5 looduslik uuendus, raiesse 

141 harilik tamm 67 1 kuivanud, okste lõikus 

142 harilik tamm 68 4 - 

143 harilik tamm 88 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe 

144 harilik tamm 67 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus 

145 harilik tamm 82 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigatus 

146 harilik tamm 80 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

147 harilik tamm 67 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

148 harilik tamm 66 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

149 harilik tamm 53 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra uletuses 

150 harilik tamm 48 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra uletuses, ulatuslik tüvevigastus 

151 harilik tamm 74 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

152 harilik tamm 66 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas, tüvevigastus 

153 harilik tamm 41 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

154 harilik tamm 54 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

155 harilik tamm 62 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, ulatuslik koorevigastus 

156 harilik tamm 63 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
tüükad 

157 harilik tamm 49 3 
kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, murdunud suur oks, ulatuslik 
koorevigastus 

158 harilik tamm 68 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

159 harilik tamm 51 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik koorevigastus 

160 harilik tamm 70 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik koorevigastus 

161 harilik tamm 60 1 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivab, õõnes 

162 
harilik toomingas 
+ harilik vaher   5 looduslik uuendus, raiesse 

163 harilik tamm 62 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, ulatuslik tüvevigastus, seen 

164 harilik tamm 65 4 - 

165 
harilik toomingas 
+ harilik vaher   5 looduslik uuendus, kasvab gruppidena, raiesse 

166 harilik tamm 48 4 - 

167 harilik tamm 68 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

168 harilik vaher   5 looduslik uuendus, raiesse 

169 harilik tamm 64 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 
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170 harilik tamm 58 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

171 harilik tamm 55 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

172 harilik tamm 52 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

173 harilik tamm 55 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

174 harilik tamm 55 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

175 harilik tamm 57 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, tüükad 

176 harilik tamm 68 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, tüükad 

177 harilik tamm 63 1 kuivav 

178 harilik tamm 75 1 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatusespesapuu? 

179 harilik tamm 67 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe 

180 harilik tamm 57 5 - 

181 harilik tamm 54 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, koorevigastus 

182 harilik tamm 67 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

183 harilik tamm 64 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, külmalõhe 

184 harilik tamm 80 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas 

185 harilik tamm 54 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

186 harilik tamm 74 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

187 harilik tamm 70 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigastus, tüükad 

188 harilik tamm 59 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses 

189 harilik tamm 37 1 kuivanud, sanitaarraie 

190 harilik tamm 70 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, 
tüükad 

191 harilik tamm 70 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

192 harilik tamm 53 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe 

193 harilik tamm 65 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses 

194 harilik tamm 63 4 kuivanud põhioksad võra alaosas, tüvevigastus 

195 harilik tamm 60 3 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas 

196 harilik tamm 79 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas 

197 harilik tamm 51 4 kuivanud põhioksad võra alaosas 

198 harilik tamm 58 1 kuivav 

199 harilik tamm 46 2 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas 

200 harilik tamm 80 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksa võra alaosas, 
tüükad 

201 harilik tamm 62 4 kuivanud põhioksad võra alaosas, tüükad 

202 harilik tamm 60 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, kuivanud põhioksad võra alaosas, 
koorevigastus 

203 harilik tamm 64 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

204 harilik tamm 46 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

205 harilik tamm 61 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, tüükad 

206 harilik tamm 87 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

207 harilik tamm 60 3 kuivanud põhioksad võra alaosas 

208 harilik tamm 65 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas, tüükad 

209 harilik tamm 59 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

210 harilik tamm 77 4 kuivanud põhioksad võra alaosas 

211 harilik tamm 61 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe 

212 harilik tamm 67 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

213 harilik tamm 47 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

214 harilik tamm 58 2 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

215 harilik tamm 60 3 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, koorevigastus 
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216 harilik tamm 60 2 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas, kuivanud haru, ulatuslik tüvevigastus 

217 harilik tamm 57 4 kuivanud põhioksad võra alaosas 

218 harilik tamm 79 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, koorevigatus 

219 harilik tamm 51 1 kuivav 

220 harilik tamm 58 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

221 harilik toomingas   5 looduslik uuendus, raiesse 

222 harilik tamm 50 3 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

223 harilik tamm 67 3 kuivanud põhiokad võra alaosas, tüvevigastus 

224 harilik tamm 66 4 kuivanud põhi- ja kõrvaloksad võra alaosas 

225 harilik tamm 69 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

226 harilik tamm 55 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

227 harilik tamm 57 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, tüükad 

228 harilik tamm 60 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

229 harilik tamm 62 3 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, ulatuslik tüvevigastus 

230 harilik tamm 67 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüükad 

231 harilik tamm 50 2 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

232 harilik tamm 48 3 kuivanud põhioksad võra alaosas 

233 harilik tamm 46 3 kuivanud põhioksad võra alaosas 

234 harilik tamm 57 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, külmalõhe 

235 harilik tamm 60 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

236 harilik tamm 50 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, tüükad 

237 harilik tamm 66 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

238 harilik tamm 69 3 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses, tüükad, koorevigastus 

239 harilik tamm 45 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, külmalõhe, koorevigastus 

240 harilik tamm 45 2 kuivanud põhioksad kogu võra ulatuses 

241 harilik tamm 83 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

242 harilik tamm 32 1 kuivanud, sanitaarraie 

243 harilik tamm 42 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

244 harilik tamm 47 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses, tüvevigastus, õõnes? 

245 harilik vaher 47 3 kuivanud põhioksad võra alaosas, külmalõhe 

246 harilik tamm 49 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võra ulatuses 

247 
harilik tamm + 
harilik vaher   2 

eraldisena hinnatud metsavahel kasvavaid alleepuid. Paremal pool teed 6 
kuivanud puud, Ta 37, Lm 4, Ja 1, Sa, Va. Vasakul pool teed Ta 37, Va 2,  
kuivanud puid 1. Kõigil puudel tüved ulatuslikult laasunud. 

248 

harilik jalakas + 
harilik saar + 
suur läätspuu 

  5 

looduslik uuendus, raiesse v.a. suur läätspuu 

249 
harilik jalakas + 
harilik saar 

  
5 looduslik uuendus, raiesse 
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