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TUMALA MÕISAPARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 
 
Seletuskiri 

1 Sissejuhatus 
1.1 Töö koostamise alus 
 
Käesolev projekt on koostatud Saare maakonnas Orissaare vallas Tumala külas asuva Tumala mõisa pargi 
rekonstrueerimiseks (vt. skeem 1 ja 2). Projekt on koostatud MTÜ Tumala Mõisapark tellimusel. Projekti 
koostamisel  on  lähtutud  Mõisa  Katastriüksuse  detailplaneeringust  (Saare  maakond,  Orissaare  vald, 
Tumala küla, Mõisa Katastriüksuse detailplaneering; koostaja OÜ Saare Kommunaalprojekt,  töö nr   T – 
030‐08, 2008.a.). 
 
Töös kasutatud fotode autor on: Sulev Nurme. Fotod pargis on tehtud 2000.a., 2007.a. ja 2010.a. 
 

 
 
Skeem 1. Uuringuala asukoht (skeemi alus: Regio CD Atlas). 
 
 
1.2 Asukoht, suurus 
 
Tumala park   asub Orissaare vallas Tumala külas (u 4 km Orissaarest). Park paikneb Mõisa kinnistul (KÜ 
55001:006:0107; suurus 7,44 ha). Projektala moodustab regulaarse kujundusega pargiala, mille suurus on 
ca 3,1 ha (skeem 3). 
 
Ajaloolise haldusjaotuse järgi asub Tumala mõis Saaremaal, Pöide kihelkonnas. 
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1.3 Tumala pargi haldaja 
 
Tumala  mõisaparki  haldab  Tumala  Mõisapark  MTÜ  (Tumala  Orissaare  v  Saare  mk,  94639), 
kontakttelefon: 53462329. 
 
Tumala pargi kui looduskaitsealuse objekti valitseja on Keskkonnaameti Hiiu‐Lääne‐Saare regioon. 
 

 
 
Skeem 2. Tumala mõisa pargi looduskaitsealuse osa piir. (Skeemi alus: Maa‐ameti kaardiserver, 12.10.2010). 
 
 
1.4 Projektala kaitserežiim 
 
Tumala mõisa park on kaitsealune park (registrikood KLO1200085; skeem 2), kaitse alla võetud Orissaare 
raj. TSN TK otsusega nr 7 29.01.1959.a. Uuringuala piirneb Tumala hoiualaga (KLO2000231). Nii Tumala 
mõisa  park  kui  Tumala  hoiuala  paiknevad  rahvusvahelise  tähtsusega  Natura‐alal  ‐  Tumala  loodusalal 
(EE0040484). 
 
Tumala mõisapargi kaitsekorra aluseks on Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste 
parkide, arboreetumite ja puistute kaitse‐eeskiri . 
 
Tumala mõisa pargi  lähinaabrusse  jääb Tumala mõisa kalmistu kabeli (von Stackelbergide) matusekabel 
varemetega  (KRK  nr  4146),  mis  on  võetud  ajaloomälestisena  muinsuskaitse  alla  19.03.1997.a. 
("Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 19.03.1997 a. määrus nr.3, (RTL 1997, 65, 355)). 
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Skeem 3. Projektala orienteeruv piir. (Skeemi alus: Maa‐ameti kaardiserver, 12.10.2010). 
 
 
1.5 Projektala lühikirjeldus 
 
Park piirneb põhjast ja idast avatud alaga (puisniit, karjamaa) mida on kasutatud karjamaana. Läänest ja 
lõunast piirneb park naaberkinnistute hoonete  ja õuealadega. Lõunas, naaberkinnistutel asuvad endise 
mõisakompleksi  juurde kuulunud kõrvalhooned. KÜ 55001:006:0385 asub endine mõisa ait, mis kuulub 
esiväljaku cour d honneuri  juurde ning mida ansambli  terviklikkuse huvides oleks vajalik käsitleda koos 
ülejäänud ansambliga.  
 
Pargialal  asuv  ebaregulaarse  põhiplaaniga  mansardkorrusega  peahoone  on  ehitatud  endise  hävinud 
mõisa peahoone asemele. Hoonet hakati 1997. a.  rekonstrueerima, kuid  tööd  seiskusid. Ümber hakati 
ehitama ka peahoonest itta jäävat kõrvalhoonet (endine tall), kuid needki tööd seiskusid. Pargialale jääb 
veel  peahoonest  põhja  pool  asuv  võlvitud  kelder.  Peahoone  kõrval  asunud  kooliperioodist  pärinenud 
puidust  puukuur  on  lammutatud.  Pargialal  asub  neli  pinnaseveekaevu, millest  üks  (peahoone  ees)  on 
kasutatav ning 2 väärivad korrastamist. Mõisapargi keskosas asub 8 tiiki. Parki piirab kiviaed, mis on ca 
pooles  ulatuses  hästi  säilinud  ja  korrastatud,  lõuna‐  ja  läänekülgedes  valdavalt  lagunenud  ja  vajab 
korrastamist. 
 
Reljeefilt  asub  park  tasasel  alal,  vaid  peahoone  loodenurgast  keldri  suunas  on  suhteliselt  suur  langus 
(kõrguste vahe ligikaudu 3,5 m). Maksimaalne kõrguste vahe peahoone ja pargi keskosa vahel on üle 5 m. 
Pargi jaotavad regulaarosas erinevateks tasapindadeks astangud, mis on kindlustatud madalate paekivist 
kuivmüüridega.  
 
Pargis ei ole maa‐aluseid kaableid. Peahoone  lähedal asuvad pargimiljöösse sobimatud elektriõhuliinid, 
mis on plaanis viia maakaablisse. Peahoone kanalisatsioon ning veetorustik on välja ehitamisel. 
 
Pargipuistust on täpne ülevaade antud peatükis 3. 
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1.6 Projekti sisu ja staadium 
 
Lähtudes Tumala mõisa restaureerimiskontseptsioonist (koostatud käesoleva töö raames augustis 2010) 
ja  puistu  inventeerimistulemustest    ning  konsultatsioonidest  tellijaga  on  käesoleva  projektiga  antud 
lahendus järgmistele põhiteemadele: 
 
1. teedevõrgu korrastamine; 
2. parkimise kavandamine ja autoliiklusskeemi ümberkavandamine; 
3. uushaljastuse rekonstrueerimine, peenarde kavandamine; 
4. arhitektuursete väikevormide ja pargiehitiste kavandamine; 
5. piirdemüüride korrastamise vajadusele viitamine; 
6. sobiva inventari kavandamine; 
7. pargi valgustamise põhimõtted transiitsetel suundadel. 
 
Projekt  on  koostatud  põhiprojekti  staadiumis.  Tööprojekti  staadiumis  tuleb  edasiste  etappidena 
lahendada: 
 
1. vertikaalplaneerimine 
2. pargipaviljonide, sildade, pergolate jms konstruktiivne osa (vastavalt märkustele joonistel). 
 
 
1.7 Töös kasutatud allikmaterjalid 
 
Käesolevas töös on kasutatud: 
• Saare maakond, Orissaare  vald,  Tumala  küla, Mõisa  Katastriüksuse  detailplaneering;  koostaja OÜ 

Saare Kommunaalprojekt, töö nr  T – 030‐08, 2008.a. 
• Tumala pargi tiikide rekonstrueerimine. Tehniline projekt; koostaja OÜ Saare Kommunaalprojekt, töö 

nr  T – 005‐09, 2009.a. 
• Saare maakond, Orisaare vald, Tumala küla, Mõisa kinnistu. Geodeetiline alusplaan. OÜ GPP, töö nr 

3; koostamise kuupäev täpsustamata), M 1: 500 
• Ilkka Salo OÜ koostatud Tumala mõisa peahoone ümberehituse eskiisjooniseid 
• Artes Terrae OÜ  koostatud Tumala mõisapargi dendroloogiliine  inventeerimine  (välitööd  teostasid 

Sulev Nurme ja Ave Mäe juunis 2010. a., hinnangu koostas Sulev Nurme; töö nr 15HI10) 
• План мызных земель частнаго имения Томел. EAA 3724‐5‐2398 
• Планъ мызныхъ  земель  частнаго  имения  Томель  расположеннаго  въ Лифляндской  губерний, 

Аренсбургском уезде, на острове Эзель и въ Пейдескомъ приход. EAA 2469‐1‐168 
• Specieller Geometrische Plan des  in der Rigischen Statthaltershaft, dem Arensburgschen Creijs und 

dessen Peudeschen Kirchspiel belegenen, zur Zeit der Regulirung von dem Brigadier und Revalschen 
Oeconomie  Directeur  Freiyherrn  Carl  von  Stackelberg  besessenen  privaten  Guths  Thomel  nebst 
dessen Dörfern Harrist, Gross Rahul, Saicküll und Streu Gesindern Kottke, Kaeba und Mixi mit allen 
Hofs und Bauer appartinentien. EAA.2072.3.426d 

• Saaremaal,  Uuemõisa  vallas  asuvast  maaseadusega  riigistatud  Tumala  mõisa  maadest 
"Omavalitsuste  ja  üldkasulikkude  organisatsioonide maaga  varustamise"  seaduse  alusel  eraldatud 
maakoha Tumala koolitalu nr. A9 plaan. 1934. 

• Nurme, S. 2002. Tumala mõisapargi rekonstrueerimiskava. EKA Restaureerimiskool 
• Nurme, S. 1997. Tumala mõisapargi rekonstrueerimisprojekt. Tartu  
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2 Ajalooline lühiülevaade ‐ mõis ja park  
2.1 Mõis ja selle omanikud1 
 
Tumala (saksa keelne nimi Thomall, Thomel) on üks vanemaid Saaremaa mõisu. Maasilinnas resideerinud 
ordumeister Wolter von Plettenberg  läänistas 1495.a. Hinrik Schulmannile Tumala küla, 10,5 adramaad 
Ariste,  Rahula,  Saikla  ja  Ridala  külast  ning  Kolk‐nimelisest  paigast;  kokku  13,5  adramaad  ühes 
kalastusõigusega  rannal  ja  paljude  uudismaadega  Pöide  kihelkonna  mitmesugustes  osades.  Sellest 
läänistusest  kujunes Tumala mõis, mis  jäi Schulmannide kätte kuni 1613. aastani, mil mõis  riigistati  ja 
omanik Heinrich von Schulmann Kopenhaagenis hukati (kuna ta oli rootsi sõjakäikude puhul Saaremaale 
äraandlikult toetanud rootslasi ja tegutsenud seega Taani riigi suhtes vaenulikult).  
 
Peale  seda,  kui  Saaremaa  1645.  a.  Rootsi  alla  läks,  taastas  kuninganna  Kristina mõisa  Heinrich  von 
Schulmanni pojale Otto Schulmannile. 1647. a. ostis Otto Schulmann Kuressaare krahvkonna omanikult 
krahv Magnus  Gabriel  de  la  Gardielt  3000  riigitaalri  eest  Pöidest  11,5  adramaad maad  ja  liitis  ostu 
kuninganna  Kristina  loal  Tumalaga.  1671.  a.  omandas  Tumala  maanõunik  Mattias  Stakelberg.  1686 
tagastati Tumalalt 1647. a. ostetud 11,5 adramaad.  
 
Saaremaa venelaste kätte  langemise  järel riigistati vene võimude poolt Tumala, kuna selle omanik Karl 
Adam von Stakelberg teenis Rootsi armees. Peale Uusikaupungi rahu pöördus viimane Saaremaale tagasi 
ja  talle  taastati  Tumala mõis  ühes  1686.  a.  tagastatud maadega.  Stakelbergide  kätte  jäi  Tumala  Eesti 
iseseisvumise  järel  teostatud  riigistamiseni.  Tumala mõisa  viimaseks  aadlisoost  omanikuks  oli Mattias 
von Stakelberg.  
 
1909.  a.  oli  1049,69  tiinu mõisa‐,  199,21  tiinu  kvoote‐  ja    940,51  tiinu  talumaad.  Peale  iseseisvumist 
(1919‐1920) mõis plaanistati 69 üksuseks  ja asundati. Härrastemaja kahekorruselist kivihoonet kasutas 
esialgu mesinikukoha pidaja. 
 
Tumala  mõisamaja  ning  sellega  seotud  pargi  saatus  on  edasi  seotud  hariduse  andmisega.  1919.  a. 
tegutses  kuni  1940.  aastani  peahoones  algkool.  Seoses  tulekahjuga  hävines  endine  kahekorruseline 
peahoone,  mille  asemele  1930‐  tel  ehitati  uus,  hoopis  teiseilmeline  ühekorruseline  hoone.  Aastatel 
1945...1952 tegutses Tumalas 7‐ klassiline kool, 1952...1953 oli mõisas keskkool ning edasi, kuni 1975. a. 
‐ni tegutses mõisas 8‐ klassiline kool. Edasi jäi Tumala mõisapark Orissaare külanõukogu käsutusse olles 
ajutiste ürituste korraldamise kohaks. Suviti korraldati pargis pioneerilaagreid. 
 
1997.  a.  ostsid  pargi  Inge  Uulits  ja  Rein  Väli  ideega  arendada mõisakompleksist  turismikeskus,  kuid 
Maapanga krahhi tõttu see üritus luhtus ja mõis müüdi taas uutele omanikele. 
 
Tumala mõis oli üks kolmest Saaremaa mõisast, millel XVIII saj. lõpul, Eesti suure viinapõletamise buumi 
ajal,  oli  oma  viinaköök. Aastaseks  toodanguks  oli  40  vaati  viina.  Selle  tootmiseks  tarvitati  umbes  320 
vakka vilja ja põletati ära üle 150 sülla puid (see tähendas ilmselt üsna suuri kulutusi, kuna Saaremaa see 
osa on üsna metsavaene). 
 
2.2 Stiil ja karakter 
 
Ajaloolistelt plaanidelt nähtub, et Tumalas on olnud algselt regulaarse kujundusega park. Pargiosas on ka 
tänapäeval hästi jälgitav peatelg ning sellega ristuvad teljed. Intrigeerivaid küsimusi tekitab kindlasti pargi 
vanus, sest ilmselt barokse põhiplaaniga park ei asu peahoonega ühel teljel, vaid paikneb sellega risti. See 
võib viidata nii XIX sajandi, kui XVIII sajandi trendidele. Ansambel selle praegusel üldisel ruumilisel kujul, 
kui toetuda 1787.a. plaanile2 (skeem 4), on olnud olemas juba XVIII sajandi teisel poolel. 

                                                 
1 Nurme, S. 2002. Tumala mõisapargi rekonstrueerimiskava. EKA Restaureerimiskool; lk 3 
2 EAA.2072.3.426d 
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Skeem 4. Tumala mõisasüda 1787.a. (EAA.2072.3.426d). 
 

 
 
Skeem 5. Tumala mõisasüda 1895. a. (EAA.3724.5.2398). 
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Skeem 6. Tumala mõisasüda 1898.a. (EAA.2469.1.168). 
 

 
 
Skeem 7. Tumala mõisasüda ca 1920.a.3 
 

                                                 
3 Koopia mõisamaade plaanist; kaart saadud koopiana Rein Välilt 1997.a.. 
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Skeem 8. Mõisasüdame plaan 1934.a.4 
 
Baroksele kujundusele viitab  läbiv kesktelg  ja pargi  liigendus nelinurksetesse osadesse  (skeem 9), mille 
analoogiaid võib jälgida näiteks XVIII sajandi Saksa kultuuriruumi parkides.  
 
Barokset  ülesehitust  toetavad  piki‐  ja  keskmise  risttelje  otstes  veel  praegugi  jälgitavad  optilised 
lõpetused, kõrgendikud, millel võisid paikneda paviljonid, lehtlad või istumiskohad ning tiik. Samas võivad 
need  olla  pärit  ka  XIX  sajandist,  millele  viitavad  mõned  sarnasused  Pidula  mõisaga,  kus  praegune 
pargiruum pärineb XIX  sajandist, kuigi ka  see baseerub varem  rajatud pargil. Sarnasusi Pidula mõisaga 
tuleb  oluliseks  pidada  põhjusel,  et  Tumala  omanikud  olid  lähedalt  seotud  sugulussidemetega  Pidula 
mõisa omanikega, mistõttu mõisaparkide kujundamisel‐ ümberkujundamisel võisid olla  tegevad  samad 
meistrid.  Pidula  mõisapargis  on  tänini  jälgitav  nn  Jasmiiniallee  ja  kunstlikult  laotud  kõrgendik,  kus 
pärimuse  järgi  tavatsenud  mõisahärra  käia  hommikuti  kohvi  joomas.  Kõrgendik  paikneb  ühe  pargi 
risttelje pikendusel, sellelt avaneb hea vaade ümbritsevale maastikule. Mõlemad mainitud elemendid on 
ilmselt  pärit  XIX  sajandi  II  poolest.  Analoogsed  kõrgendikud  ning  "Jasmiiniallee"  (mõlemal  juhul  on 
tegemist  tegelikult hariliku ebajasmiini Philadelphus coronarius  ‐  ridaistutustega) on olemas ka Tumala 
pargis.  
 
Selgelt  barokse  iseloomuga  on  ka  pargi  jaotatud  terrassideks, mille  tõttu moodustub  kolm  erinevat 
tasapinda, millest madalama moodustab tiikide ala. Peahoonepoolsed terrassid on olnud  ilmselt avatud 
nö parterpinnad, viimast, madalamat terrassi, võib teatud reservatsioonidega pidada tiigiparteriks (joonis 
8).  Samuti eristub selgelt pargiruumi üldine jaotatus avatud‐suletud osadeks: pargi põhjaosa lõpetus on 
olnud  kujundatud  ca  30‐50 meetri  laiuselt  tihedama  puistuna, mis  lõi  fooni  pargile  peahoone  poolt 
vaadates. Ülejäänud pargiruumid moodustavad avatud nelinurksed alad, mis on olnud piiritletud pöetud 
pärnadega.  Pärnaridade  ning  parteritesüsteemi  loomisaeg  jätab  võimalusi  mõtisklusteks,  sest  XVIII 
sajandi  lõpu plaan ei anna detaile pargi kohta, XIX sajandi  lõpu plaanidelt   on selgesti  loetav aga pargi 
                                                 
4 Saaremaal, Uuemõisa vallas asuvast maaseadusega riigistatud Tumala mõisa maadest "Omavalitsuste ja üldkasulikkude organisatsioonide 
maaga varustamise" seaduse alusel eraldatud maakoha Tumala koolitalu nr. A9 plaan. 1934 ( plaan saadud Jana Maripuult 2010.a.). 
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regulaarne  struktuur  (vt  skeemid  4‐9).  Pügamisjälgedega  pärnad  pärinevad  puude  morfoloogilistele 
tunnustele tuginedes arvatavasti XIX sajandi teisest poolest. Üksikud säilinud vanad saared ning  suured 
kännud  pargi  piiridel  idas  ja  läänes,  mis  markeerivad  endisaegseid  alleesid  ning  säilinud  vanemad 
peaallee  puud  viitavad  aga  sellele,  et mingi  osa  puuderidadest  võib  olla  pärit  ka  oluliselt  varasemast 
ajast. 
 
Et Tumala pargiruumi üldine ülesehitus on barokne, nähtub 1784.a. plaanilt, kus eristub  selgelt cour d 
honneur, peahoonele suunatud sirge keskteljel paiknev allee ning praeguse pargiosa selgelt  regulaarne 
üldkavand ning seotus peahoonega. Miks park paikneb  risti küljel  ja mitte peahoone  taga, on omaette 
küsimuseks,  sest  kõrguste  vahe  peahoone  taga  võimaldanuks  tollaseid  kujundusprintsiipe  arvestades 
head vaadet pargi avatud aladele.   
 
Park on  aja  jooksul  kindlasti  läbi  teinud palju muutusi nii  Stakelbergide  ajal,  kui peale mõisa  jagamist 
1920.‐  tel  aastatel  ning  nõukogude  ajal.  Seetõttu  on  paljugi  kadunud  ning  eelpool  toodud  arutlus  on 
kahtlemata  suuremal  või  vähemal  määral  spekulatiivne.  Samas  on  pargiruum  vähemalt  XIX  sajandi 
lõpuaastatest  kuni  tänaseni  säilinud  üsna  muutumatus  mahus  (skeemid  5‐8),  samuti  kontaktvööndi 
maastik – need kaks on väärtused, mis teevad Tumala sarnaste ajalooliste parkide hulgas  üsna eriliseks. 
Kahju on sellest, et esiväljak on tänapäeval kahe erineva krundi vahel killustunud, mis ei võimalda selle 
terviklikku käsitlust seoses erimeelustega omanike vahel5. 
 

 
 
Foto 1. Tumala mõisa peahoone XX sajandi algul (foto: Jana Maripuu kogust). 

                                                 
5 Vt. Postimees 01.11.2009.a. Sulbi, R. Tumala mõisa arendamine seisab naabrite tüli tõttu. 
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Fotod 2‐3. Üleval: Tumala mõisa tall, all Tumala mõisa ait aastal 1973. (fotod: Veljo Ranniku, www.muinas.ee). 
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Fotod  4‐5.  Üleval:  vaade  Tumala  pargi  peateljele,  all  vaade  peahoonepoolsele  ristteljele  2000.a.  (fotod  Sulev 
Nurme). 
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3 Puistu hinnang 
3.1 Inventeerimise metoodika 
 
Käesolev  dendroloogiline  hinnang  on  koostatud  pargi  osas  üksikpuude  kaupa.  Uuringuala  idaosa 
metsalaadsed puistud, puisniidud ja võsa on hinnatud gruppide või eraldistena.  
 
Puistu hindamisel on takseeritud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 
− Tüvediameeter või tüveümbermõõt; 
− tervislik seisukord; 
− vigastused ja kahjustused; 
− võra ning tüve seisukord. 
 
Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter. Põõsastel diameetreid üldjuhul ei ole mõõdetud (mõõdetud 
vaid  juhul,  kui on moodustunud  1  või mitu  üle  6  cm  jämedust  tüve). Diameetrid on mõõdetud  1  cm 
täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.  
 
Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik põhineb E. 
Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel6): 
− kuivav või kuivanud 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): 
o juurdekasv pidurdunud; 
o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 
o tüve või kambiumi vigastused kuni 1/5...1/3 ulatuses tüve või peajuurte ümbermõõdust; 
o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 1/5...1/3 läbimõõdu ulatuses; 
o 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. 

 

                                                 
6 Välja töötatud: Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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Vigastustena  on  käsitletud mehhaanilisi  vigastusi, mis  võivad  esineda  puu  peajuurtel,  tüvel  või  võras. 
Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 
 
− vigastuse tüüp (koore‐ või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 
− vigastuse asukoht; 
− vigastuse ulatus (orienteeruv suurus). 
 
Kahjustustena on  käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on  tingitud haigustest  ja  kahjuritest, 
ebasoodsatest  keskkonnatingimustest  vm põhjustest.  Levinumateks  kahjustusteks on  seen‐, bakter‐  ja 
viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. Kuna 
seenhaiguste  jms  täpseks  määramiseks  on  vajalik  dendropatoloogiline  uuring,  on  käesolevas  töös 
piirdutud  seen‐  jt. haiguste  sekundaarsete  tunnuste nimetamisega. Üldjuhul  ei ole haiguse  esinemine 
puul  selle  likvideerimiseks  piisav  põhjus  –  ilma  haigusteta  kasvab  kõikjal  haljasaladel  suhteliselt  vähe 
vanu  puid.  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,  vibratsioon,  veerežiimi  muutused,  külma‐  ning 
piksekahjustused jne.  
 
Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 
− kahjustuse tüüp ja põhjus: 
− kahjustuse asukoht (paiknemine); 
− kahjustuse ulatus. 
 
Tüve hindamisel on kirjeldatud: 
− seisukord (tüvi on terve või vigastatud – praod, õõnsused jms); 
− harulisus; 
− deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 
− dekoratiivsus. 
 
Võra hindamisel on kirjeldatud: 
− kuivade okste hulk ning paiknemine võras; 
− ladvaosa olukord; 
− võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms); 
− võra dekoratiivsus. 
 
Vigastused  ja  kahjustused on märgitud eraldi  vastavatesse  tulpadesse  tabelis  (lisa 1). Kui  vigastusi  või 
kahjustusi ei esine, puu on normaalse  liigiomase kasvukujuga, siis on märkuste osa hindamistabelis (lisa 
1)  jäetud tühjaks. Info on tabelisse kantud vastavate lühenditega. Lühendid on esitatud lisas 3.  
 
Hindamistulemused  kajastuvad  joonisel  2  ja  lisades  1‐4  asuvates  tabelites.  Seletuskiri  ja  tabelid  on 
kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.  
 
Käesolev  töö  ei  sisalda  dendropatoloogilisi  hinnanguid. Märkustena  on  ilmnemisel  kirjeldatud  silmaga 
nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite märkuste veergu. 
 
Geoaluselt puuduvad puud on plaanile kantud silmamõõduliselt. Puud, mis kajastusid plaanil, kuid mis 
olid enne inventeerimise koostamist raiutud on plaanil tähistatud kändudena (joonis 2).  
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3.2 Raiete määramise metoodika 
 
Pargis on määratud kolme tüüpi raied, mille erinevus tuleneb raiete läbiviimise eesmärgist ja vajadusest. 
Puistus  määrati  üksikpuudele  sanitaarraie  ja  kujundus‐  e.  rekonstrueerimisraie.  Eraldistes  määrati 
vajadusel hooldusraied (puistuosade harvendamiseks ja võsast puhastamiseks).   
 
Üksikpuudele on määratud  raied sõltuvalt nende  tervislikust seisundist  ja ohtlikkusest pargi kasutajale. 
Sanitaarraiesse  kuuluvad  kuivanud  (hinnang  0)    ja  hinnanguga  1  –  väga  halvas  seisukorras  puud,  kui 
plaani  ei  ole  näidatud  teisiti.  Rida  kuivavaid  suuremõõtmelisi  harilikke  saari  ja  harilikke  pärnasid, mis 
markeerivad pargi algset kompositsiooni ning on võimalikuks elupaigaks  lindudele ja putukatele on ette 
nähtud mitte raiuda. 
 
Rekonstrueerimisraiesse on määratud valdavalt isetekkelised üksikisendid, mille likvideerimine on vajalik 
pargiruumi välja toomisel või erinevat rajatiste taastamisel. 
 
Eraldiste  harvendusraietesse  on  määratud  ette  antud  parameetritega  liigid  (lisa  2),  mille  raie  järel 
tagatakse  paremad  kasvutingimused  väärtuslikematele  ja  perspektiivsematele  isenditele  või mille  raie 
tagajärjel korrigeeritakse maastikuruume ja vaateid.  
 
Raied on näidatud joonisel 3. 
 

3.3 Puistu hinnangu tulemused 
 
Takseeritud puistus esineb 28 liiki puid, millest arvukamalt on esindatud harilik vaher (Acer platanoides) 
ning harilik saar  (Fraxinus excelsior) vastavalt siis 44  ja 24%. Puistu  liigiline koosseis on täpselt esitatud 
lisas 4. 
 
Üldine puistu  tervislik seisukord on halb. Üle 60% puistu üksikpuudest on väga halvas seisukorras kuni 
rahuldavas  seisukorras  (nõrgestatud).  Kuivanud  puid  on  puistust  1,4%  (vaata  täpsemalt  lisa  5). 
Probleemne  on  ka  puistu  liigiline  jaotus,  kus  2/3  puistust moodustavad  harilik  saar  ja  harilik  vaher. 
Põõsaid esineb vähe. 
 
Eelnevast tulenevalt on vajalik nii puistu  liigiline, kui rindeline (põõsaste  lisamine) mitmekesistamine, et 
tagada  pargi  jätkusuutlikkus  nii  vanade  puude  vanusest  kui  patoloogilistest  põhjustest  tingitud 
väljalangemisel.  Viimaste  osas  on  eriti  ohustatud  harilik  saar.  Põõsaste  osakaalu  suurendamine  loob 
paremad  tingimused  pesitsemiseks  lindudele  ning  see  omakorda  võimaldab  paremini  tõkestada 
võimalike kahjurite levikut. 
 
Visuaalsete  vaatluste  tulemusel  esines  vanadel  alleepuudel  rohkelt  seenhaigustest  tekkinud 
tüvekahjustusi  (pms  tüvemädanikust  tingitud  lõhed, õõnsused), mädanikest  tingitud puidu  rabenemise 
tagajärjel tekkinud harude ja okste murdumisest tekkinud rebendeid ning põhiokste kuivamist.  
 
Probleemseimateks  puistuosadeks  on  endine  peaallee  ning  pargi  lääneküljel  asuv  endine  saareallee. 
Seoses  tiikide  rekonstrueerimisega  on  probleemne  ka  tiikide  ümbruses  kasvavate  puude  tulevik,  sest 
tiikide  ehitamisega muudetakse  paratamatult  lokaalset  veerežiimi, mistõttu  juba  nõrgestatud  puude 
(seisundihinnanguga 3 ja vähem) seisukord võib halveneda. 
 
Puistu hindamistulemused kajastuvad lisades 1‐5 ja joonistel 2‐3. 
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Foto 6. Vaade pargi poolt peaallee võsastunud osale. 
 

 
 
Foto 7. Vigastatud vaher peaallees (murdunud haru). 
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Foto 8. Vaade esiväljakult pargi puistule peatelje suunas. 
 

 
 
Foto 9. Üksikud säilinud vanad puud pargi idapiiril, esiplaanil murdnud oletatavalt vana pärn. 
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3.4 Ettepanekud pargipuistu edasiseks haldamiseks 
Käesoleva hinnangu kohaselt on esitatud takseeritud puistule ettepanekud raiete teostamiseks nii puistu 
üldise  seisukorra  parandamise  huvides  kui  pargi  rekonstrueerimiseks.  Raiumisele  kuuluvad  peamiselt 
ebaperspektiivne isetekkeline uuendus ning murdumisohtlikud puud. Raiete määramisel on ette nähtud 
säilitada ka 21 kuivavat või kuivanud puud pargiruumi markeerimiseks ning elupaikade võimaldamiseks. 
Puude säilitamiseks tuleb likvideerida potentsiaalselt ohtlikud suured harud ja oksad. 
 
Üldmulje  ja miljöö hoidmiseks  tuleb pargis säilitada kõik vanad puud, mis ei ole kasutajale ohtlikud, et 
markeerida  autentseid  pargi  puistuelemente.  Esiväljakul  kasvavad  peahoone  lähedal  kasvavad  suured 
puud tuleb vajadusel toestada.  
 
Kogu  pargi  puistu  vajab  võrade  hooldust.  Hoolduse  käigus  tuleb  likvideerida  puudelt  kuivanud  ja 
murdumisohtlikud oksad ning balansseerida võrad võimaliku murdumisohu vähendamiseks. 
 
Puistu  piiridel  teostatavad  raied  tuleb  läbi  viia  etapiviisiliselt,  et  mitte  tekitada  suurte  häiludega 
võimalikku tuulemurru ohtu. 
 
Pargi kestvuse tagamiseks on vajalik uuendada alleed. Prioriteetseks siinjuures on: 
 

• peaallee uuendamine 
• peaallee ruumi võsast puhastamine kuni vana maanteeni 
• tiigiümbruse alleede taastamine (markeerimine) 
• pargi lääneserva allee taastamine. 

 
Kindlasti tuleb hoida peahoonetagust alleed ning hästi säilinud pargi lõunaservas asuvat alleed. 
 
Puistu  täpsem  rekonstrueerimislahendus  tuleb ette näha projektiga. Raie‐  ja hooldustööd  tuleb  tellida 
vastava eelneva kogemusega arboristilt ning kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

 

4 Projekteerimiseelse situatsiooni analüüs 
4.1 Kontaktvöönd 
 
Pargi kontaktvööndit  iseloomustab pargi õitseajale  iseloomuliku ruumistruktuuri osaline säilimine. Selle  
säilimine on oluline eriti miljöö ning ajalooliste vaatesuundade hoidmisel ja säilitamisel. Kontaktvööndiga 
seotud probleemistik on esitatud skeemil 10. 
 
Pargi idaosa piirneb samale kinnistule jääva karjamaaga, mida piirab looduslik puistu. Alale avaneb pargi 
keskmiselt  ristteljelt oletatava paviljoni asukohalt panoraamvaade, mistõttu  selle ala haldamisel peaks 
lähtuma ruumi avatuse säilimisest. Kuna võsastumise tagajärjel on avatud ala piir nihkunud pargi poole, 
siis on otstarbekas avatud ala ulatust suurendada ida suunas. 
 
Pargi  põhjaküljelt  avanevad  vaated  endisaegsele  puisniidule  ning  pargist  mõnesaja  meetri  kaugusel 
paiknevale  endisele mõisa matmiskohale  ning  kabelivaremetele.  Vaated  avanevad  peatelje  lõpetuselt 
pargi  piiril  (arvatav  endisaegne  paviljoni  koht)  ning  keskteljega  paralleelsete  külgalleed  lõpetustelt. 
Oluline on säilitada kontaktvööndis vähemalt kabeline ruumi avatus ja puisniidu ilme.  
 
Pargi lääneosa piirneb endise karjakastelli varedega ning nendes pisut itta jäävate erakruntidega lähemal 
ja  kaugemal.  Maastik  selles  küljes  on  suuresti  muutunud.  Endisaegne  võimalik  vaade  peahoone 
keskteljelt  läände  on  suletud  naaberkrundi  hoonestusega.  Kuna  lähima  krundi  majandusõu  piirneb 
pargiga, siis on otstarbekas pargi piiril säilitada tihedam haljastus või  luua tulevikus puhverhaljastus, et 
ekraniseerida pargimiljööga sobimatud vaated.  
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Pargi  lõunapiiril  paikneb  valdavalt mõisakompleksi  kuulunud  hoonestus.  Probleemseim  seejuures  on 
esiväljaku  killustatus,  kuna  vana  aidahoone  jääb  naaberkrundile.  Terviklikkuse  huvides  oleks  vajalik 
käsitleda  esiväljaku  ruumi  ühe  ansamblina,  eemaldada  ruumi  killustav  haljastus  ning  säilitada  kasvõi 
osaliselt piiratud vaade aidale. 
 
Juurdepääsuteede  haldamisel  kontaktvööndis  tuleb  tagada  teljeliselt  avatud  vaated  peahoonele  nii 
diagonaalis  küljelt  mõisale  lähenevalt  teelt,  kui  peaalleelt.  Mõlemad  on  ajaloolised  suunad  ja 
kompositsiooni tajumise seisukohalt olulise tähtsusega. Eriti tähtis on peaallee terviklik käsitlemine kuni 
maanteeni, mis  on  olnud  ajalooliselt  peamine  juurdepääs  ajaloolisele mõisasüdamele.  Kuna  allee  on 
ruumiliselt  kuni maanteeni  hästi  tajutav,  oleks  vajalik  kogu  alleeruumi  puhastamine  võsast  ka Mõisa 
kinnistult  itta  jääva kinnistu piires. Samuti on soovitav säilitada avatud maastikuvaated peaalleelt  lõuna 
suunas. 
 
Kontaktvööndi  avatud  maastikuosades  mitte  kasutada  massiivseid  jooneelemente  nagu  hekid, 
puuderead  jms.  Rajatiste  kavandamisel  kontaktvööndisse  arvestada  rajatiste  välisilme  sobivusega 
väljakujunenud miljöösse  ning  vaatesuundadega.  Vajadusel  kasutada  rajatiste  sobitamiseks maastikku 
spetsiaalseid maastikukujunduslikke võtteid (nagu puhverhaljastus jms).   
 

 
 
Skeem 10. Kontaktvööndi probleemistik. 
 
4.2 Kompositsioon 
 
Tumala mõisapargi ülesehitus (skeem 9) on suhteliselt hästi jälgitav. Algselt jagunes park põhimõtteliselt 
kolme ossa, milleks olid peahoonest  lõunasse  ja  läände  jääv privaatsem oletatav  suletud aedade osa), 
avatud esiväljak koos peaalleega ja regulaarne park.  
 
Peahoone  tagaküljel  paiknenud  aiaosa  oli  arvatavasti  avatud  ning  ilmselt  ühenduses  peahoone  taga 
asuva alleega, mis on tänini hästi jälgitav. Selle aia idee osas võiks üldistatult paralleele tõmmata inglise 
maamõisate walled gardeniga.  
 

avatud põhjasuunalised 
vaatekoridorid 

puisniidule ja kabelile 

terviklikult käsitletav
peaalleeruum; 

vaade peahoonele 
terviklikult käsitletav 

esiväljak;  
vaade juurdepääsuteelt 

peahoonele 

ekraniseeritav  
pargi läänekülg 

peaalleelt avatud 
vaated maastikule 

avatud idasuunaline vaade  
karjamaale 
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Peahoone  ning  aida  ja  talli  vahele  jäänud  osa  oli  avatud  ning  sellel  alal  paiknes  arvatavasti  ringtee 
(rondeel; vt skeemid 5‐9).   
 
Pargiosa  oli  liigendatud  5  ristteljega  (skeemid  5,  9)  ning  oletatavasti  kolme  pikialleega  kaheksaks 
ristkülikukujulise plaaniga avatud osaks. Pargi tagumine, so kirdeosa ning loodeserv keldrist põhja poole, 
olid  ilmselt  istutatud  täis puid ning  läksid  sujuvalt üle parki ümbritsevaks puisniiduks.  Idast ümbritses 
parki põld või heinamaa. Praegu on pargiosas suhteliselt hästi jälgitavad mõlemad külgalleed ja esimene 
ristallee,  teistest on  säilinud üksikute  vanade puudega  fragmendid. Alleepuuna on  kasutatud harilikku 
pärna. Pargiosa alleed on  ilmselt olnud pöetud (lõikamise  jäljed puudel). Avatud alade täpse kujunduse 
kohta puuduvad andmed ning ka viited looduses. 
 

 
 

 
 
Fotod 10‐11. Ülal: vaade Pärnaalleelt peahoonele, auhoovi raamivad sümmeetrilised abihooned jäävad puutüvede 
varju. All: vaade esiväljakult Pärnaalleele – cour d’ honneuri piiritlevad ja raamivad sümmeetriliselt keskteljel idast 
tall ning ait.  
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4.3 Vaated 
 
Barokse  liigendusega pargile omaselt on enamus vaadetest seotud pargi enda ning sellesse paigutatud 
vaate  lõpetustega, seetõttu on enamus vaateid, mis on suunatud piki alleesid, vistalaadsed ning  laiema 
vaatesektoriga vaated  on ilmselt avanenud tiikidesüsteemile, peahoonele  ning ümbritsevasse maastikku 
(skeemid 9, 10, 11).  
 
Regulaarse  pargiosa  peamised  vaated  on  seotud  telgedega:  pikitelje  lõpetuseks  kirdesuunas  on 
maapinnast  kõrgem  platvorm,  millel  võis  asuda  midagi  lehtla  või  paviljon.  Telje  teise  otsa  lõpetab 
esiväljak, mis,  vaadates pargi pikitelgepidi  edela  suunas mõjub  tumedate pargialleede  taustal  kutsuva 
heleda laiguna. Ristallee kagupoolses otsas paikneb u 3 m läbimõõduga küngas, millel võis asuda samuti 
paviljon või lehtla, telje teise otsa lõpetab tiik, mille peegeldus paistis arvatavasti alleepuude vahelt. 
 
Panoraamvaated avanesid  ilmselt peatelje ja risttelje  lõpetustel paiknenud kõrgematest vaatekohtadest 
ümbritsevasse maastikku.  Kuigi  osaliselt  kinni  kasvanud,  võib  tänini  nautida  peatelje  lõpetusel  oleval, 
maapinnast  ca  1.5 m  kõrgusel  platvormil  suurepärast  vaadet  põlistammedega  ülekülvatud  puisniidule 
ning  u  300  meetri  kaugusel  asuvale  kabelikünkale.  Vaate  fookuseks  on  puude  vahelt  paistev  kabel 
(kabelivare). Platvormilt avaneb ka hea vaade pargi keskosale. Vastupidiselt  ‐ ka kabeli  juurest avaneb 
suurepärane vaade parki piiravale puisniidule ning pargimassiivile. Künkal olev paviljon oleks kabeli poolt 
vaadates vaate fookuseks. 
 

    
 

    
 
Fotod 12‐15. Ülal: vaated säilinud pärnaalleedele pargis, all vasakul vaade pargist itta jäävatele rohumaadele endise 
ristteljel paiknenud paviljoni asukohalt; all paremal vaade kabelile peatelje lõpetusel paiknenud paviljoni asukohalt 
aastal 2000 (fotod Sulev Nurme). 
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Foto 16. Vaade peahoone tagafassaadile läänest (Sulev Nurme foto). 
 
4.4 Pargiga seotud hooned 
 
Peahoone hävis esimese Eesti Vabariigi esimesel kümnendil  tulekahjus ning ehitati kolmekümnendatel 
üles  samale kohale, kuid  juba hoopis  teisel kujul: endine mõisahoone oli barokne kahekorruseline U  ‐ 
kujulise  põhiplaaniga  kivihoone,  uus  hoone  on  ühekorruseline,  suhteliselt  väheliigendatud  fassaadiga 
kivihoone (vt fotod 1, 17). 
 
Kuna mõisakompleks  jagas Eesti  iseseisvumise  järel paljude teiste mõisate saatust ning  jaotati mitmeks 
osaks,  siis  sattusid  ka  hooned  erinevate  peremeeste  kätte.  Praegusele  pargialale  jäävad  lisaks 
peahoonele veel kelder ning mitmeid ümberehitusi  läbi  teinud  tall. Viimasega sümmeetrilises asetuses 
peahoone kesktelge arvestades jääb naaberkrundile ait. Aida endisaegne maht, katusetüüp ning osaliselt 
ka  imposantne esifassaadi dooria  sammastega  liigendatud osa on  säilinud,  andes ettekujutuse  ka  talli 
endisest välimusest.   
 
Pargialale  jääb  tüüpilise  silindervõlviga  maakivikelder  (peahoonest  põhja  suunas).  Keldrist  kagus 
paiknenud  karjakastellist on  säilinud  vaid osaliselt alusmüür. Karjakastelli  ja pargi  vahel, pargi  risttelje 
lõpetusel asuva tiigi kaldal paiknenud rehi (skeemid 5‐9) on samuti tänaseks hävinenud. 
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Fotod 17‐20. Ülal: peahoone esifassaad ca 1973 (foto: Veljo Ranniku, www.muinas.ee)  ja  lõunafassaad vaadatuna 
juurdepääsuteelt. All: vasakul talli otsafassaad, mille endist keskkohta markeerib osaliselt avatud kaar, paremal talli 
esiväljakupoolne fassaad, mille algselt liigendatud seinaosa on osaliselt lammutatud ja sein viidud hoone keskosale 
lähemale (Sulev Nurme fotod). 
 

    
 
Fotod 21‐22. Ait. paremal esiväljakupoolne  fassaad  ca 1973  (foto: Veljo Ranniku, www.muinas.ee), paremal üks 
säilinud dooria sammas endisaegsest portikusest (Sulev Nurme foto). 
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Foto  23.  Portikusega  kõrvalhoone  fassaad  Visusti  mõisast  –  sarnase  üldise  fassaadilahendusega  võisid  olla  ka 
Tumala ait ja tall (foto Sulev Nurme).   
 

   
 
Fotod 24 ‐ 25. Vasakul kabelihoone vare, paremal paekivist kelder aastal 2000 (fotod Sulev Nurme).   
 

    
 
Fotod 26 ‐ 27. Esiväljakust lõunasse jäävad mõisa abihooned (fotod Sulev Nurme).   
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1895.a. plaanilt võib välja lugeda väikese abihoone olemasolu peahoone ja keldri vahel, kuid tänaseks ei 
ole sellest midagi säilinud. 
 
Mõisakompleksist  eemale  jääv  muinsuskaitsealune  kabelihoone  on  halvas  seisukorras.  Kabelihoone 
paikneb madalal  künkal  ning  on  ümbritsetud  puudest.  Kabelini  viib  lühike  pärnaallee.  Kabel  sulandub 
väga hästi maastikku ning selle juurest avaneb väga hea vaade pargile ja ümbritsevale puisniidule. Algselt 
paekivist  klassitsistlik  ristkülikukujulise  põhiplaaniga  ning  lihtsa  (dooria  order)  portikusega  (kohalike 
inimeste väitel olnud portikus koos frontooniga veel 1980‐ te aastate alguses suhteliselt heas korras, kuid 
siis  hakkas  lagunema  ning  paljud  kohalikud  viisid  palju  kivimaterjali  ära)  kabel  on  tänaseks  tugevasti 
lagunenud. 
 
4.5 Teedevõrk 
 
Ansambli  teedevõrk  on  küllaltki  hästi  jälgitav  (vt  ka  skeem  9).  Arvestades  joonist  3  võib  väita,  et 
pargisisesed teed ühtivad alleedega. Kuni kooli sulgemiseni 1970‐ te aastate keskel olid osa pargisisestest 
ristteedest olnud pidevalt kasutusel. Kahjuks on originaalis arvatavasti kruusatatud teed rohtu kasvanud 
ning praegu nähtavad peamiselt tänu alleefragmentidele. Et parki ei läbi transiitset liiklust, pole tekkinud 
stiihilisi jalgradu.  
 
Peahoone  esine  teede  skeem pole  tänapäeval  enam,  tänu  esiväljaku  killustatusele  kahe  krundi  vahel, 
täpselt  loetav, kuid oletatavasti paiknes peahoone ees ringtee, mille juurest viisid ühendused talli ja aida 
juurde. Viimase ees oli arvatavasti avar kruusatatud plats (vt skeemid 5‐9). 
  
Mõisa  juurde viiv võimas Pärnaallee  saab alguse u 200 m kaugusel peahoonest  idas ning on  suunatud 
peahoone  keskteljele.  Nn  Pärnaallee  on  tähelepanuväärne  tänini  säilinud  üksikute  võimsate  pärnade 
poolest.  Ilmselt pole peaallee  liigivalik  juhuslik  ‐   Stakelbergide vapil on 2 pärna. Vana peaallee säilinud 
puudele tuleb eriti tähelepanu pöörata, sest paljud neist on suhteliselt halvas seisus. On vajalik lõpetada 
tee  kasutamine  raskete  põllumajandusmasinatega  liikumiseks,  et  võimalikult  säästa  veel  säilinud 
autentseid alleepuid. 
 
Teed pargiosas on olnud  arvatavasti  liivatatud  või  kruusatatud.  Juurdepääsuteed on olnud  arvatavasti 
kruusakattega, samuti kui rondeel. Kohalike vanemate inimeste väitel olnud osa juurdepääsuteest (alates 
tallidest  kuni  peahooneni)  munakivisillutisega,  kuid  nõukogude  ajal  võeti  sellest  osa  üles  ning 
peahooneesine  osa  asfalteeriti.  Juhul,  kui  sillutis  on  asfaldi  all  säilinud,  tuleks  see  säilinud  osas 
restaureerida. 
 

    
 
Fotod 28 ‐ 29. Vasakul pargiosa lõunapoolsem ristallee, paremal Pärnaallee 2010 (fotod Sulev Nurme).  
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4.6 Tiikidesüsteem 
 
Tumala  pargi  keskne  tiikidesüsteem  (vt  skeemid  5‐9)  koosneb  kokku  kaheksast  üksteisega  ühenduses 
olevast  tiigist.  Kohalikele  elanikele  teadaolevalt  olid  tiigid  loodusliku  toitega:  vesi  tuli  allikatena 
kagupoolsetesse tiikidesse ning voolas sealt ühenduste kaudu edasi teistesse tiikidesse. Viimane, risttelje 
lõpetusel asuv tiik, töötas omamoodi veetaseme regulaatorina: üleliigne vesi jooksis tiigist põhja suunas 
asuvasse  looduslikku  lohku ning  imbus  sealt  kiiresti maasse. Tiigid paiknevad omaette  tasapinnal ning  
moodustavad pargi keskse osa, Eestis sellisel kujul ainulaadse veeparteri. 
 
Tiikide  veerežiim  rikuti mõnikümmend  aastat  tagasi  pargist  u  200 m  kagusse  jääva  kuivenduskraavi 
kaevamisega,  tänu  millele  jäid  enamus  tiike  suvisel  ajal  kuivaks  ‐  vaid  viimases  tiigis  leidub  vett 
aastaringselt, teistes ainult peale lume sulamist. 
 

 
 
Foto 30. Vaade suurimale tiigile tiigiparteris 2010 (foto Sulev Nurme).   
 
4.7 Arhitektuursed väikevormid, piirdemüürid 
 
Tumala  ansambli  arhitektuurseid  väikevorme  ei  ole  originaalkujul  säilinud.  pargi  regulaarosa  telgede 
lõpetustel olevate tehislike küngaste peal leidub üksikuid murtud paeplaate, mis võivad pärineda ehitiste 
aluskonstruktsioonist. Peatelje lõpus olev platvorm on mõõtmetega ca 6,0 x 8,0 m ning ristkülikukujulise 
põhiplaaniga ning maapinnast ca 1,5 m kõrgem,  järskude nõlvadega  (nõlvus 1:2 või  järsem, nõlvad on 
kindlustatud  kohati  paekiviga).  Ristteljel  olev  platvorm  on  olnud  algselt  arvatavasti  ringikujuline  ning 
eespoolkirjeldatust mõnevõrra madalam, ca 3...3,5 m läbimõõduga. 
 
1895.a.  plaanil  on  nii  pargi  telgedel  kui  peahoone  kõrval  asunud  pargiosa  nurgas  märgatavad 
väikeehitised, mis võivad olla mingit liiki pargiehitised, suure tõenäosusega lehtlad või paviljonid.  
 
Parki on  igast  küljest  piiranud  kiviaed, millest  tänaseks on  lõunapoolsed osad  taastatud.  Korrastamist 
vajavad  pargi  põhjaosa  piiritlevad  ja  karjakastelli  poolsed  endise  karjatee  kiviaiad.  Et  piiritleda 
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detailplaneeringukohane sissesõidutee pargi  läänepiiril, siis on otstarbekas taastada karjakastelli  juurde 
viinud teeäärsed kiviaiad.  
 
Esiväljak on olnud piiratud igast küljest 1784.a. plaani kohaselt arvatavasti müüriga, mis sulgus väravaga 
talli  ja aida esifassaadi  joonel. Esiväljakut piirav pargipoolne müür on  säilinud,  kuid esifassaadiga ühel 
joonel paiknenud külgmised müüriosad on kaotatud  ilmselt  juba XIX sajandil. Tallist  lõunas on säilinud 
lagunenud fragment arvatavasti algsest müürist. Muud kiviaiad pargi kontaktvööndis on osaliselt säilinud 
ja  maastikus  loetavad.  Võimalusel  tuleb  neid  järk‐järgult  taastada  vanades  asukohtades,  et  säiliks 
kontaktvööndi visuaalne ilme, mis oma põhimahtudes on sarnasel kujul kestnud üle 200 aasta. 
 

    
 

 
 
Fotod 31  ‐ 33. Ülal vasakul üleslaotud kiviaed pargi kagunurgas, ülal paremal pargi  risttelje paviljoni asukoht, all 
peatelje paviljoni asukoht 2010 (fotod Sulev Nurme).   
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5 Projektlahendus 
5.1 Üldkontseptsioon 
 
Tumala mõisapargi korrastamisel on vajalik 
eelkõige hoida  ja  säilitada  järgmisi  säilinud 
väärtusi (skeem 11): 
 
• pargi  ruumiline  jaotus  (cour  d’ 

honneur,  park,  aedade  osa  peahoone 
kõrval), skeem 11 p. 1‐3 

• regulaarne  pargistruktuur  alleed 
(Pärnaallee,  pargialleed),  skeem  11  p. 
2, 4 ja sellega seotud vaatefookused. 

• ajalooliselt  välja  kujunenud 
hoonestusstruktuur 

• parki  ümbritsevad  puisniidud,  skeem 
11 p. 5 

• ühendus (ka visuaalne) mõisa kabeliga, 
skeem 11 p. 6. 

 
Üldine lähenemine pargi heakorrastamisele 
ja    säilinud  pargiosade  ning  elementide 
suhtes  on  restaureeriv,  hävinud 
pargielementide  osas  rekonstrueeriv. 
Üldlahenduse eesmärk on esitleda Tumala 
mõisa  parki  esindusliku  regulaarse 
mõisapargina  viidates  lahendustes 
pargiruumile nagu see võis olla XIX sajandi 
II poolel.  
 
Pargi  hävinud  osades  (nagu  peahoone 
kõrval  olevad  aiad)  on  rekonstrueerimise 
lahenduste  sünteesimisel  pigem  lähtutud 
ajastuomasest  stiilist  kui  konkreetsetest 
näidetest või eeskujudest. Seetõttu plaanitud Broderiiaed, Roosiaed ja Rododendronite aed on fantaasia 
ning sisuliselt uued lahendused, mille juures on arvestatud küll Tumala stiili ja ajaloolist kompositsiooni.  
 
Konkreetsetes  tänini  ära  tuntavates  asukohtades  hävinud  võimalike  pargiehitiste  taastamisel  on 
käesoleva projekti kontseptuaalne lähenemine rekonstrueeriv ning lähtuv analoogidest pigem XIX sajandi 
historitsismis kui barokis. 
 
Pargi  kohandamisega  vastavalt  tulevasele  kasutusele  ning  sellega  seotud  vajalikud  juurdepääsud  ning 
liikumisteed on paigutatud ajaloolistele teedele. Uute hoonete osas on tehtud ettepanekud muuta DP7 
lahendust selliselt, et uus hoonestus ei lõhuks säilinud väärtuslikke avatud alasid ja hoonestusstruktuuri. 
Uute rajatiste kujunduses on samuti kasutatud eeskujusid XIX sajandi Eesti mõisaparkidest. 
 
 
 
   
 

                                                 
7 Saare maakond, Orissaare vald, Tumala küla, Mõisa Katastriüksuse detailplaneering; koostaja OÜ Saare Kommunaalprojekt, töö nr  T – 030‐08, 
2008.a. 

Skeem 11. Tumala pargi  väärtuslik  ruumistruktuur: 1.  cour 
d’honneur rondeeliga, 2. regulaarpark, 3. aiad, 4. Pärnaallee, 
5. avatud niidud ja karjamaad, 6. ühendus mõisa kabeliga, 7. 
esiväljakust välja lõigatud ruumiosa. 

1 

2 

3 
4 

5 

5 
6 

7 
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5.2 Likvideeritavad, ennistatavad ja taastatavad rajatised 
 
Kuna  paki  hooldatakse  järjepidevalt,  pole 
pargis  praktiliselt  sinna  sobimatuid  rajatisi. 
Rekonstrueerimistööde  eelselt  on  vajalik 
lammutada  sobimatu  kuur  esiväljakul  ning 
ajutised  ehitised  pargist  itta  jääval 
karjamaal.  Samuti  on  vajalik  karjamaalt 
likvideerida sinna sobimatu kuusehekk. 
 
Esiväljakult tuleb likvideeruda lisaks kinnistu 
piiridel  paiknevale  kuurile  kooliaegse 
kuuseheki  fragmendid.  Peahoone  lähedalt 
on  vajalik  teisaldada  elektriõhuliinidega 
seotud betoonpostid. 
 
Rekonstrueeritavad,  lammutatavad  ja 
taastatavad objektid on esitatud skeemil 12. 
 
Hoonete  taastamisel  ja  juurde  ehitamisel 
pargialal  ja  kontaktvööndis  tuleb arvestada 
eeskätt  olemasolevate  abihoonete 
ümberehitamisest  tekkivate  võimalustega. 
Uusehituste  võimalike  asukohtadena  tuleb 
kõne alla endise  rehe asukoht  (vt.  skeemid 
5‐9)  ja  detailplaneeringuga  ettenähtud 
ehitusala krundi loodenurgas. 
 
Pargipaviljonid  tuleb  ette  näha  võimalikele 
endisaegsetele asukohtadele.  
 
 
5.3 Park ja aiad 
5.3.1 Park 
 
Pargiosas  säilitatakse  ja  taastatakse  osaliselt  hävinud  regulaarne  struktuur.  Ette  on  nähtud  taastada 
pargiruumi  liigendavad  regulaarsed  puuderead  ning  neid  toetav  teedevõrk.  Teedevõrk  on  siiski 
kavandatud rekonstrueerida XIX sajandi lõpu plaanidega võrreldes pisut muudetult, et rõhutada keskmist 
risttelge: esimene, oletatavasti  terrassil kulgenud  tee, on  jäetud ära ning  lisatud piki keskmist  risttelge 
kulgev tee. Viimase asukohta toetab kompositsioon ja see on otstarbekas rajada tiikidest parima ülevaate 
saamiseks.  Samuti  toetavad  seda  ideed  kohalike  mälestused  pargis  asunud  valgetest  sildadest  tiike 
ühendavatel kanalitel (joonised 5, 18). 
 
Regulaarse  struktuuri markeerimisel  on  oluline  roll  pargiruumi  reljeefi  terrassilisuse  välja  toomisel  ja 
vaatefookuste  taastamisel.   Arvestades XIX sajandi  teise poole analooge ning peateljel oleva platvormi 
kuju on põhjapoolseks fookuseks valitud nn Šveitsi paviljon (joonis 12) – nelinurkse põhiplaaniga rikkaliku 
dekooriga puitpaviljon. Paviljon on tüübilt poolavatud ja sellest avaneb vaade kabelile ja puisniidule, kuid 
ka  pargi  peateljele.  Risttelje  idapoolseks  telje  lõpetuseks  on  kavandatud  nn  Klaaspaviljon  (joonis  11), 
mille kavandit on inspireerinud XIX sajandi triiphooned. Paviljoni vormivaliku on tinginud ka vajadus luua 
väiksemate ürituste toimumiskoht. 
 
Regulaarpargi  telgede  ristumiskoht  ja  tiigiparter  on  rõhutatud  ringpergolaga.  Tiigiparteri  keskme 
rõhutamise idee pärineb 1934. a. plaanilt (skeem 8), kus telgede keskkohta on olnud kujundatud ringne 

Skeem  11.  1.  lammutatav  kuur,  2.  likvideeritavad 
kanalisatsioonirajatised, 3. ennistatav piirdemüür jt kiviaiad, 
4‐6. taastatavad/uued paviljonid ajaloolistel asukohtadel, 7. 
korrastatav  kaev,  8.  korrastatavad  tiigid,  9.  taastatavad 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

Skeem  12. Lammutatavad  ja  taastatavad  objektid. 1. 
lammutatav kuur, 2. likvideeritavad kanalisatsioonirajatised, 
3.  ennistatav piirdemüür  jt  kiviaiad,  4‐6.  taastatavad/uued 
paviljonid  ajaloolistel  asukohtadel,  7.  korrastatav  kaev,  8. 
korrastatavad tiigid, 9. taastatavad terrassid 
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plats. Ka 1895.a. plaanil võib aimata telgede ristumiskohal vähemalt tee laiendust. Ringpergolast kiirtena 
väljuvatele teedele on kavandatud puitsillad tiikidevahelistele kanalitele. Nii moodustub tugev pargi kese, 
mis  kutsub  külastajat  sellesse  kohta  liikuma  –  kohalejõudnule  avanevad  aga  juba  uued  vaatesuunad, 
kuhu edasi liikuda.  
 
Tiigiparterit  piiravatele  terrassidele  on  ette  nähtud  1895.  a.  plaaniga  kooskõlas  teed,  mille  äärde 
paigutatud pinkidel istudes avaneb vaade tiikidele. 
 
Pargi põhjakülge, karjateest põhja poole, on ette nähtud puude  ridaistutus ning põõsamassiiv, et  luua 
endisaegse  kompositsiooniga  sobiv  tugev  taust  pargivaadetele.  Puuderida  on  ette  nähtud  ka  pargi 
läänepiirile,  kinnistut  teenindava  sõidutee  äärde,  et  piiritleda  (ja  ekraniseerida  ka  naaberkrundi 
tagahoovist) praegu maastikus karakterita pargi loode‐ ja läänepiir. Loomaks peahoone ning kavandatava 
parklaala  vahele  pehmet  üleminekut,  on  sellesse  ossa  kavandatud  kirsipuude  aed.  Kirsipuude  aed  on 
loodud suure maatriksistutusena, mis meenutab vormilt klassikalist viljapuuaeda. Soovitav on kasutada 
kõrgekasvulisi sorte selliselt, et puuvõrade alla jääks mugav ruum olemiseks – näiteks piknike pidamiseks.  
 
Peahoonest lõunasse ja läände jääv privaatsem ja muust pargist eraldatud ala on kujundatud temaatiliste 
aedadena, saades inspiratsiooni Inglismaa XIX sajandi lõpu parkide suletud osadest. 
 
5.3.2 Roosiaed 
 
Roosiaia  kujundamisel  on  lähtutud  1895.a.  plaanikohasest  aiaosa  kujust  ning  inglise  pargis  tüüpilise 
walled  gardeni  motiividest  (vt  ka  foto  34).  Aed  on  nelitise  regulaarse  ülesehitusega,  kuid  mitte 
telgsümmeetriline. Aed koosneb neljast pöetud pukspuuhekkidega piiratud regulaarsest peenrast, mille 
keskkohti  rõhutavad  ronirooside  tugisõrestikud  (vt.  joonis  6).  Roosiaia  keset markeerib  skulpturaalne 
element – päikesekell, postamendil vaas või sobiv klassikalistel motiividel skulptuur. 
 
Aed  on  piiratud  kõrge  pöetud  elupuuhekiga.  Heki  äärtesse  aia  lääne‐  ja  idaküljele  on  ette  nähtud 
istumiskohad. 
 
Roosipeenras  kasutatava  taimevaliku  täpsustab  tellija,  oluline  on,  et  peenrad  rajataks  ettenähtud 
jugapuuistutustest raamidesse.  
 

 
 
Foto 34. Roosiaed Roushami pargi walled gardenis (fotod Sulev Nurme).   
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5.3.3 Rododendronite aed 
 
Rododendronite aed paikneb Roosiaiast läänes (joonis 7). Aed on koostatud rododendronite ja vähemal 
määral  teiste happelist mulda soovivate  taimede kollektsioonina. Aia kavandil on saadud  inspiratsiooni 
XX sajandi alguse mõisate vabakujuliste saarekestena kujundatud lillepeenardest (vt foto 35).  
 
Rododendronite  aed  jaguneb  erinevateks  tõstetud  peenardeks.  Peenrad  on  ääristatud  koorimata 
lehtpuude tüvedega (joonis 7). Peenardevahelisele avatud alale on ette nähtud lausaliselt istutada väike 
igihali. 
 
Aeda  läbib  looklev tee, mis ühendab aeda Broderiiaia ja Roosiaiaga. Teele on paigutatud kolm varikäiku 
(joonis 16), mis loovad meeleoluka ülemineku ühelt aial teisele. Aia keskosas asub ringpingiga ümar plats, 
mille keskosa on rõhutatud postamendiga vaasiga, või sobiva klassikalise skulptuuriga. 
 

 
 
Foto 35. Maardu mõisa esiväljak XX sajandi algul (foto: http://corelli.ee). 
 
5.3.4 Broderiiaed 
 
Nn.  Broderiiaed  (joonis  8)  on  kujundatud  klassikalise  baroksete 
motiividega terrassaiana. Aia  loomisel on  lähtutud peahoone tagusest 
kõrguste  vahest  ning  peahoone  rekonstrueerimisprojektist.  Kuigi 
Tumala mõisamaja  tagaküljel  ei ole olnud  arvatavasti  terrassi  sellises 
mahus,  on  kavandatud  terrass  tüüpiline  XVIII‐XIX  regulaarsete 
ansamblite vormikõnele. Terrassi ülemist osa piirab balustraad (motiiv 
Hiiu‐Suuremõisa balustraadidest), mida ehivad vaasid.  
 
Terrass  luuakse  tugimüüriga,  mis  liigendatakse  eestvaates  madalate 
ronitaimede  sõrestikega  (joonis  17).  Nii  tekib  peahoone  taha  kaks 
tasapinda, millest ülemise moodustab vahetu peahoonetagune plats ja 
alumise  peenraga  terrass.  Ülemiselt  terrassilt  alumisele  laskuvad 
külgedelt kaldpinnad.  
 
Terrassil asub kaks telgsümmeetrilist musterpeenart, mis on omavahel paigutatud peegelpildis. Peenrad 
on kujundatud nn broderiimustris pöetud madalatest pukspuuhekkidest  (võib asendada ka  jugapuuga), 
millele  kontrastiks  on  peene  veerisega  kaetud  pinnad.  Peenramustri  inspiratsiooni  on  saadud  Palmse 

Skeem  13.  Fragment  Palmse 
mõisa  1753.a.  plaanist  (EAA 
1690‐1‐34) 
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mõisa ajaloolisest plaanist (skeem 13)8 ning analoogidest Lääne‐Euroopast. Kahe peenra keskel, aia teljel, 
asub väike tõstetud ümarpeenar, mille lahendust on inspireerinud Raadi mõisas asunud peenrad (vt foto 
36).  Sarnase  lahendusega  peenart  on  kasutatud  ka  regulaarse  pargiosa  telgede  ristumiskoha 
markeerimiseks. 
 

 
 
Foto 36. Raadi mõisa peenrad (ERM 554:17). 
 
5.3.5 Pärnaallee 
 
Peaallee  e.  Pärnaallee  säilib  kogu  mahus,  kuid  vajab  rekonstrueerimist  (joonis  5).  Alleeruum  tuleb 
puhastada  võsast  ja  puude  ridade  joonelt  väljakasvanud  puudest.  Täiendistutused  on  kavandatud  ida 
suunas kuni metsapiirini. Kuna aga allee  jätkub naaberkinnistul, siis vaateliselt ei anna vaade piki alleed 
enne efekti, kui alleeruum on kogu ulatuses puhastatud võsast.  
 
Allees on ette nähtud säilitada 3 vanema ja suurema puu kännud. Suurimate puude kände on soovitatud 
kohati  üksikult  säilitada  ka  regulaarpargi  alleedes  (joonis  5),  et  viidata  ühel  viisil  läbi  nende  pargi 
vanusele. 
 
 
5.4 Teed ja platsid 
5.4.1 Teed, parkimine 
 
Projekteeritud teed on esitatud  joonistel   4  ja 5. Teede taastamisel on  lähtutud 1895.a. plaanist, Mõisa 
KÜ  detailplaneeringust  (vt.  ptk.  1.7  ja  ptk.  2.2)  ning  tellijapoolsetest  ettepanekutest.  Pargisisese 
teedevõrgu taastamise aluseks on üldjuhul 1895.a. plaan9. 
 
Pargisisesed  teed  on  ette  nähtud  liiklemiseks  vaid  jalakäijatele,  Pärnallee  tee  on  soovitav  sulgeda 
liiklemiseks  autodele  ja põllutöömasinatele.  Esiväljaku  rondeel  ja  juurdepääsud peahoonele  idast ning 
lõunast ning  juurdepääsud  kõrvalhoonetele on  avalikuks  sõidukite  liikluseks  suletud,  kuid  ette nähtud 
vajadusel  teenindava  transpordi  liiklemiseks.  Läbivliiklus  maaüksuse  idaossa  on  organiseeritud  DP 
kohaselt piki krundi piiri ja mööda endisaegset karjateed maa‐ala lääne‐ ja põhjaosas. 
 
Parkimine on projektikohaselt esiväljakult viidud välja. Teenindava personali parkla  (kuni 5  sõiduautot) 
on  ette  nähtud  keldri  kõrvale  (vt  joonis  4).Busside  parkla  (3  kohta)  ning  kompleksi  külastajate  parkla 

                                                 
8 Pahlen, G. F. 1753. Plan der Hoflage von dem Guthe Palms. EAA 1690.1.34 
9 EAA.3724.5.2398 
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sõiduautodele  (26  kohta)  on  ette  nähtud  vastavalt  DP‐ga  krundi  loodenurka.  Vajadusel  saab  busside 
parklat kasutada sõiduautode lisaparkimiseks (kuni 15 kohta).  
 
Jalgrataste parkimisstatiivide paigaldamise vajaduse  ja parkimiskohtade arvu otsustab tellija. Jalgrataste 
parkimine on soovitav ette näha 
 
 
5.4.2 Teekatendid, teeservade piiramine 
 
Parki  on  kavandatud  kahte  tüüpi  teed  (vt.  joonised  4,  5):  enamus  pargiteedest  on  ette  nähtud 
graniitsõelmekattega (fraktsioon 0‐6 mm). Graniitsõelmekatte võib asendada samafraktsioonilise vähese 
savisisaldusega purustatud kruusaga, mida vajadusel võib tugevdada graniitsõelmetega.  
 
Sõelmepinnad  teha  võimalusel  punakaspruuni  tooniga  graniitsõelmetest.  Sõelmeteed  rajada  vastavalt 
kasutusele  ettenähtud  standardkatendiga  (joonis  4).  Sõidetavad  sõelmeteed  ja  parklad  ääristada 
kummaltki poolt  kaherealise 100 x 100 x 100 mm punakaspruunist graniidist täringukivi reaga (joonis 4) 
ning  kindlustada  uputatud  kõnnitee  äärekiviga  vm  nähtamatu  äärisega  (näiteks  Hauraton  Linefix  või 
analoog). Parkimiskohad markeerida täringukiviridadega.  
 
Jalutusteed  pargis  teha  võimalusel  punakaspruuni  tooniga  graniitsõelmetest.  Sõelmeteed  rajada 
standardkatendiga  (joonis  4).  Jalutusteed  ääristada  kummaltki  poolt  üherealise  100  x  100  x  100 mm 
punakaspruunist graniidist täringukivi reaga (joonis 4) ning nähtamatu äärisega (näiteks Hauraton Linefix 
või analoog). 
 
Teedeäärsed pingid paigutada pingialustele (ca 0,8 x 1,8 m), mis on kavandatud rajada 100 x 100 x 100 
mm  punakaspruunist  graniidist  täringukivist.  Pingialuseid  äärekiviga  ei  piirata  või  kasutatakse 
nähtamatut (uputatud) äärist (näiteks Hauraton Linefix või analoog). 
 
 

 
 
Skeem 14. Alternatiivselt munakivikattega sillutatav teeosa. 
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Täringukivipinnad  on  ette  nähtud  väikeses  mahus  talli  ümbruse  teede  kateteks,  peahoone  kõrval 
kaldpindadele,  Šveitsi  paviljoni  ümbruse  ning  sellega  seotud  istumiskoha  pinnakatteks  ning 
juurdepääsuteedel üksikute saarte ning nurkade katteks  (joonis 5). Kivipindade piiramiseks kasutatakse 
sõiduteedel  äärekivi  ning  jalutusteedel  nähtamatut  (uputatud)  äärist  (näiteks  Hauraton  Linefix  või 
analoog). 
 
Esiväljaku  rondeeli  ja  rondeeliga  seotud  juurdepääsuteede  (skeem  14)  kattena  võib  kasutada  ka 
väikesemõõdulist munakivi. Munakivi kasutamise konsulteerida eelnevalt käesoleva projekti autoriga. 
 
 
5.5 Pargiehitised, arhitektuursed väikevormid, inventar 
5.5.1 Väikevormid ja pargiehitised: nõuded materjalile ja viimistlusele 
 
Enamus  kavandatud  ehitisi  on  lihtsad  puitkonstruktsioonid.  Nende  rajamisel  tuleb  lähtuda  heast 
ehitustavast ajalooliste objektide restaureerimisel ja taastamisel ning allpoolloetletud normidest: 
• Maa RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
• Tarindi RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande‐ ja piirdetarindid; 
• RT 21‐10750, Sae‐ ja höövelpuit; 
 
Iga rajatise joonisel on märkuste osas toodud konkreetsele rajatise viimistlusele esitatavad nõuded, kuid 
üldjuhul tuleb lisaks lähtuda alljärgnevalt kirjeldatud põhimõtetest: 
• kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast; 
• puitdetailide  liitmistel  kasutada  peidetud  peadega  poltidega  tugevdatud  tappliiteid,  nähtavate 

detailide ühendamisel mitte kasutada ainult naelu ja kruve; metallnurki, naelutusplaate jms üldjuhul 
mitte kasutada, kuid vajadusel kasutamisel tuleb need peita; 

• nähtavatel puitdetailidel kasutada käsihööveldatud puitu; 
• liimpuitdetailid värvida muude detailidega samas toonis, liimpuitpindadele anda „käsitöö jälg“; 
• kasutada  immutatud,  maapinnaga  kokkupuutuvates  ja  suurema  niiskuskoormusega 

konstruktsioonides kasutada A klassi immutatud puitu; 
• nähtavate metalldetailidena  kasutada  läbivalt  sarnast  lahendust,  sulustel,  käepidemetel,  hingedel 

kasutada sepist; 
• nähtavate metallliidetel eelistada sepist või peita kruvid jms sepisdetailidega; 
• katusematerjalina kasutada käsitsivaltsitud värvimata tsinkplekki; 
• vundamentidega paviljonidel kasutada sokli nähtavas osas murtud paekivi. 
 
 
5.5.2 Paviljonid 
 
Roosipaviljon (joonis 14) on kavandatud Roosiaia  ja Rododendronite aia piirile orienteeruvalt asukohta, 
kus  1895.a.  plaanil  (skeem  5)  on  näha  aiatee  lõpul  asuv  oletatav  väikeehitis.  Paviljon  on  kavandatud 
baroksete  motiividega  poolavatud  külgedega  kaheksanurkse  rotundina.  Kavand  on  koostatud 
Herrenhauseni Grosser Garteni roosiaia lehtlast inspireeritult. 
 
Roosipaviljonist avaneb vaade Rododendronite aiale ning vaatekoridor peahoone tagusele terrassile. 
 
Klaaspaviljon  (joonis 11) paikneb keskmise  risttelje  idapoolses otsas, endisaegse oletatava pargiehitise 
asukohal. Paviljon on kavandatud  suletud  (klaasitud) väikesemahulise hoonena. Selle kavandamisel on 
lähtutud vajadusest markeerida endine oluline kompositsiooniosa pargis ning  luua võimalus väiksemate 
ürituste korraldamiseks. Paviljoni kujundus on inspireeritud XIX sajandi mõisakomplekside triiphoonetest 
ja  palmimajadest  ning  Tumala  mõisa  peahoonest  (Ilkka  Salo  koostatud  peahoone 
rekonstrueerimisjoonised). 
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Olemasolev vundamendiase tasandatakse maapinnast 200...250 mm kõrguseni (maksimaalselt üks aste), 
kuna  paviljoni  juurde  ei  ehitata  spetsiaalset  treppi  (kõik  klaasitud  pinnad  on  avatavad  ustena),  vaid 
mugav pääs hoonesse kõigist ustest peab olema tagatud nii ida kui lääne poolt. 
 
Klaaspaviljonist avaneb panoraamvaade idas piknevale avatud karjamaale ja pargi tiigiparterile. 
 
Šveitsi  paviljon  (joonis  12)  on  kavandatud  regulaarpargi  peatelje  lõpetusel  asuvale  künkale,  kus 
oletatavasti on paiknenud lehtla või paviljon (nagu nähtub a 1895.a. plaanilt, skeem 5). Nimetus – Šveitsi 
paviljon  tuleneb  valitud  XIX  sajandi  II  poolele  iseloomulikust  puitehitiste  stiilist  ‐  nn  šveitsi  stiil. 
Poolavatud paviljon on kujundatud Tartumaal asuva Luke mõisa paviljoni eeskujudel (foto 37). 
 
Šveitsi paviljon asub tehislikul platvormil, mille muldkeha nõlvad korrigeeritakse ja kindlustatakse. Samuti 
on  vajalik  ennistada  platvormi  põhjaküljest  toetav  tugimüür, mis  on  otstarbekas  restaureerida  koos 
kiviaia ennistamisega. Platvormi katteks on kavandatud 100 x 100 x 100 mm punakaspruun graniitkivi.  
 
Platvormi toetava tugimüüri ette on kavandatud poolkaarekujuline muust pargist eraldatud istumiskoht, 
kust avaneb paviljoniga sarnaselt suunatud vaade mõisa kabelile ning puisniidule (joonised 4, 5). 
 

 
 
Foto 37. Luke mõisa paviljon (Kärt‐Mari Paju foto). 
 
Aednikumaja/prügikonteinerite  hoiuruumina  on  plaanitud  tagasihoidlik  väikeehitis  keldri  ja  peahoone 
vahel  parklas.  Asukoht  on  valitud  vastavalt  1895.a.  plaanil  ligikaudu  sellel  kohal  asunud  hoone 
markeerimiseks.  Kompositsiooni  arvestades  on  paviljon  koos  kirsipuude  maatriksistutusega  vajalik 
peahoone  piduliku  tagaterrassi  miljöö  sujuvaks  üleminekuks  pargiala  loodeossa  jäävatele 
parkimisaladele. Hoonet  saab  kasutada prügikonteinerite  hoiukohana,  esmaste pargihooldusvahendite 
hoiukohana vm eesmärgil sarnaselt kuurile. Vormikõnelt lähtub eeskätt peahoonest ning Klaaspaviljonist.  
 
 
5.5.3 Pergola ja varikäigud 
 
Ringpergola on kavandatud pargi keskele, kahe põhitelje ristumiskohale (joonis 15). Pergola piirab väikest 
lillepeenraga  platsi,  mille  servadesse  on  paigutatud  ringpingid.  Pergolapostide  äärde  on  plaanitud 
istutada  harilik  tobiväät,  mis  pergolale  kasvades  peaks  moodustuma  rohelised  lopsakad  arkaadid 
meenutamaks  barokseid  pöetud  spaleere.  Sellega  luuakse  istumiskohale  õdus  atmosfäär  ning 
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võimaldatakse  nn  raamistatud  vaated  tiigiparterile.  Pergola  ja  ringpinkide  vahele  on  kavandatud 
poolvarjutaluvate  keskmisekasvuliste  püsikute  segaistutus  (miksbordüürina).  Püsikute  liigilise  valiku 
otsustab tellija. 
 
Varikäigud on kavandatud Rododendronite aeda (joonised 7, 16) läbivale looklevale teeosale Broderiiaia 
ning  Rododendroniteaia  istumiskoha  vahele.  1,5  m  pikkused  varikäigud  (pikkust  arvestades  pigem 
väravad)  moodustavad  lookleval  teel  omanäoliste  roheliste  arkaadide  jada,  mis  markeerivad  ühest 
aiaosast üleminekut teise ning loovad tervikuna mulje pikemast varikäigust. Varikäikude kavandi loomisel 
on  ammutatud  inspiratsiooni  Kadrioru  pargi  Lilleaia  varikäikudest  (foto  38)  ning  Rundale  lossipargi 
varikäikudest. 
 

 
 
Foto 38. Kadrioru pargi varikäik (foto Sulev Nurme). 
 
 
5.5.4 Ronitaimede tugisõrestikud 
 
Ronitaimede  tugiseinu  (joonis  17)  on  kavandatud  peahoonega  vahetult  seotud  aladele.  Sõrestikke  on 
kavandatud  kahe  kõrgusega:  kõrgemad  3,6 m  ja madalamad  1,2 m. Madalamad  sõrestikud  on  ette 
nähtud Broderiiaia tugiseina liigendamiseks. Kõrgemad on kavandatud peahoone lõuna‐ ja põhjafassaadi 
lagedate seinaosade ilmestamiseks  ronitaimedega. 
 
Tugisõrestikud roosipeenras (joonis 6) on kavandatud roosiaia nelja osa kesete rõhutamiseks. Sõrestikud 
on  kavandatud  lihtsate  puidust  „lillepostamentidena“,  millele  lastakse  kasvama  roniroosid.  Igas 
peenraosa keskmesse paigutatakse orienteeritult peenraosa külgedega 4 sõrestikku.  
 
 
5.5.5 Sillad 
 
Jalakäigusillad (joonis 18) on projekteeritud tiigiparteri neljale kanalile ava laiusega maksimaalselt 3,6 m 
(kaldatugede tsentrite vahekaugus) ja käigutee laiusega on 1,5 m. 
 
Silla  kandekonstruktsioon  on  puidust,  kaks  silla  peatalad  on  mõõtmega  150x250mm,  millede  külge 
kinnituvad poltidega silla abitalad ja piirdepostid. 
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Silla piirdeelemendid tapitakse. Silla kumer kuju saavutatakse erineva kõrgusega abitalade kasutamisega. 
 
Sillapeade  moodustamiseks  rajatakse  mõlemale  kaldale  kruvivaiade  grupp  neljast  vaiast,  millele 
valatakse monoliitne  r/b  sillapea.  Sillapeasse  paigaldatakse  betoneerimise  ajal  poldid  silla  puittalade 
kinnitamiseks. Sillapea ümber on soovitav teha paeplaatidest kaldakindlustus. 
 
Sildade ehitamisel tuleb  lõplikud mõõtmed  ja sellest tulenevad võimalikud konstruktsiooni muudatused 
tuleb täpsustada tööjoonistega. 
 
 
5.5.6 Piirdeaiad ja väravad. Balustraadid 
 
Esiväljaku piire ja väravad (joonis 19, joonis 5) on plaanitud krundi lõunapiirile. Piirde asukoht on krundi 
kirdenurgast  kuni  talli‐aida  jooneni  ja  sealt  paralleelselt  fassaadihoonega  tallini.  Piirde  paigutamine 
sellele  asukohale  on  kompositsiooni  arvestades  problemaatiline,  sest  see  lõikab  esiväljakust  välja 
aidaesise ala ja aida. Kuid kahjuks esiväljaku ühe tervikuna käsitlemine‐haldamine ei ole kinnistuomanike 
erimeelsuste tõttu võimalik.  
 
Esiväljaku  piirdeaed  on  kavandatud  Palmse mõisa  ja  Sagadi mõisa  restaureeritud  piirdeaedade  näitel 
(fotod 39‐42). Lippaed, kui nö „läbipaistev“ aiatüüp on valitud seetõttu, et, juhul, kui naaberkrundil asuva 
esiväljaku  osa  staatus  peaks  tulevikus muutuma,  siis  tagab  piirdeaed  seda  lammutamata  ikkagi  aida 
vaadeldavuse ning ruumi tajumise terviklikult. Piirdeaia ette on ette nähtud punktidena amuuri viinapuu 
istutus, et piirdeaiale kasvades looks see esialgu esiväljakule suurema privaatsuse.  
 
Esiväljaku piirdeaia peaväravate kujunduses on lähtutud baroksest väravakujust. Värav lahendada täpselt 
sepisvärava  konstruktiivsetest  erisustest  lähtuvalt  tööjoonistena.  Oluline  on,  et  peavärav  oleks 
lahendatud  lihtsa  ažuurse  sepisena.  Teised  väravad  esiväljakuga  seotud  aladel  lahendada  peavärava 
motiivil. 
 
Kabeli  juurde  viiva  tee  värav  ning  teised  pargi  perifeersetes  osades  asuvad  väravad  on  soovitav 
lahendada esiväljaku värava kaarmotiiviga sarnaselt, kuid puidust. Puitvärava lippide kujundusel lähtuda 
esiväljaku piirdeaia lippidest. 
 
Kiviaiad  pargi  piiridel  taastada  sarnaselt  pargi  esiväljakuga  piirneva  kiviaiaga  endisaegsete  aedade 
asukohtadel.  Kiviaedade  taastamisel  tuleb  aia  trajektooril  tuleb  likvideerida  enamus  seal  kasvavatest 
puudest.  Erandina  võib  säilitada  elujõulised  üle  40  cm  rinnasdiameetriga  lehtpuud.  Soovitav  on  puid 
aedadesse sisse mitte laduda, sest tüve liikumine tuulega ja suurenemine kasvamisega kahjustab aeda ja 
vastupidi, aia kivid vigastavad tüve. 
 
Rõhtaiad  (joonis 21;  foto 40) on ette nähtud parki ümbritsevale maastikule vajalike piirete ehitamisel. 
Mitte  kasutada  metallvõrkpiirdeid  ja  kuusehekke!  Rõhtaedade  rajamisel  kasutada  traditsioonilisi 
ajaloolisi töövõtteid ja vahendeid. 
 
Balustraadid  on  kavandatud  Broderiiaia  astangu  piiramiseks  ja  peahoone  pargipoolse  platsi  serva 
(joonised 8‐11).  Balustraadi vaheposte on ette nähtud kaunistama stiiliomased lillevaasid agaavidega või 
suvelillekompositsioonidega.  
 
Balustraadide  kujundusel  on  lähtutud  Hiiu‐Suuremõisa  peahoone  esiväljakupoolsetest  balustraadidest 
(fotod 41‐42). 
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Fotod 39‐42. Ülal vasakul Sagadi mõisa piirdeaed (foto Sulev Nurme). Ülal paremal näide rõhtaiast Kõrvekülas 1960‐
te alguses (foto ERM 1530:12). All: Hiiu‐Suuremõisa mõisa peahoone balustraadid (fotod Sulev Nurme. 
 
 
5.6 Inventar  
 
Pargipingid  (joonis  22)  Parki  on  ettenähtud 
istumiskohad paikadesse,  kust  avanevad  vaated 
pargi  erinevatele  osadele.  Pinkide  asukohad  on 
näidatud  joonistel  4  ja  5.  Pingid  paigaldada 
täringukivist  alustele  (vt,  käesoleva  seletuskirja 
teede  osa  kirjeldus).  Pinkide  asetus  ei  ole 
teadlikult  pargiosade  suhtes  valitud 
sümmeetriliselt  (arvestades  ka  pargi  teatud 
asümmeetrilisust),  et  luua  võimalikult  erinevaid 
vaatekohti.  Pingi  kujunduse  valikul  on  võetud 
aluseks  XIX‐XX  sajandivahetuse  aiakunstis 
kasutatud  kujundusmotiive.  Välditud  on  nö 
linnapargiliku  tegumoega pinkide kasutamist, et 
rõhutada villa rustica atmosfääri. 
 
Kaarpingid  (joonis  22)  on  ette  nähtud 
ringikujuliste    platside  serva  Rododendronite 
aias ning regulaarse pargiosa keskel. Ringpingiga 
võib asendada ka Šveitsi paviljoni  juures asuvas 
karekujulise  istumiskoha  pargipingid.  Kaarpingi 
kujundus on sarnane pargipingi kujundusega. 
 

Foto 43. Näide vaasidest koos vaasi postamentidega. Foto 
kataloogist: www.archcera.co.uk/P.M.A.C.Flaxton.htm 
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Lillevaasid, postamendid. Lillevaaside ja postamentide (vt joonised 8‐11; foto 43) valikul tuleb lähtuda: 
 
• peahoone fassaadi värvusest ja viimistlusest 
• stiili sobivusest neobarokse või barokse vormikõnega, eelistada pigem dekoorivaesemaid tüüpe 
• kogu pargi ulatuses kasutada sarnaste motiividega vaase ja postamente 
• postamentide  valikul  lähtuda  balustraadipostide  ja  postamentide  omavahelisest  sobivusest  – 

postamendid  Broderiiaias,  Roosiaias  ja  Rododendronite  aias  peavad  olema  sama  kõrguse  ja 
orienteerivalt sama  läbimõõduga, kui balustraadipostid, sokliosa  ja katteosa ei pea olema  identsed, 
kuid peaksid ülesehituselt ja detailide loogikalt olema võrreldavad. 

 
Lillevaasid ja postamendid on soovitav tellida skulptorilt või spetsiaalselt tootjalt. 
 
Prügikaste  ei  ole  üldjuhul  ette  nähtud  parki  paigaldada.  Tagasihoidlikud  prügiurnid  võib  äärmisel 
vajadusel ette näha paviljonide  ja peahoone  lähiümbrusse kohtadesse, kus need on võimalik paigutada 
varjavate objektide varju ja need ei jää häirima vaateid. Mitte kasutada pesubetoontooteid! 
 
 
5.7 Esiväljaku kaev 
 
Esiväljakul paiknevat pinnaveekaevu ei ole ette nähtud eraldi markeerida. Kaevu ei likvideerita, kuid see 
kaetakse maapinnaga tasapinnaliselt. Kaevu katte konstruktsioon tuleb  lahendada tööjoonistega. Kaevu 
lahendusel tuleb vältida sajuvee valgumist kaevu, Visuaalselt on oluline, et kaevu kattekonstruktsioon ei 
ulatuks maapinnast välja ega eristuks teravalt esiväljaku pinnast. 
  
 
5.8 Valgustus 
5.8.1 Valgustuse kavandamise kontseptsioon 
 
Käesoleva  projektiga  on  antud  valgustuse  kontseptuaalne  ideelahendus  (joonis  23).  Valgustuse 
rajamiseks on vajalik koostada valgustusprojekt, millega  täpsustatakse valgustite  tüübid ning valgustite 
täpne paiknemine. 
 
Pargi  ja  esiväljaku  valgustamisekontseptsioonil  on  arvestatud  barokse  pargiruumi  ühe  kujunduse 
põhialusega, mis  eeldab  tugevate  tsentrite  ja  nendeni  kulgevate  sirgjooneliste  sihtide  esile  toomist. 
Teiseks – kuna mastvalgusteid ei kasutatud Eesti mõisaparkides nende kujundamisel,  siis paigutamisel 
parki mõjuvad nad võõrkehadena. Seepärast on tehtud ettepanek valgustuse kavandamiseks esiväljakul 
ja pargiosas valgustatud punkte kasutades alt‐üles kohtvalgustust alljärgnevaid põhimõtteid järgides: 
 
• pargis ja esiväljakul rõhutatakse kompositsiooni sõlmpunkte ja vaadete fookusi; 
• valgustusega rõhutatakse peatelgi; 
• valgustatakse  üksikuid  puid  pargiruumis  kõrvaltelgede  ääres,  et  anda  avatud  aladele  keskteljel 

liikudes õrn mahe valgustaust; 
• hoonetel ja paviljonidel rõhutatakse nurki ja fassaadide olulisemaid osi; 
• esiväljakul  on  peatähelepanu  fassaadide  valgustamisel,  kuid  üldise  valgusfooni  loomiseks 

valgustatakse ka säilivad ilusamad puud; 
• kindla  intervalli  järel valgustatakse Pärnaallee kuni krundi piirini, et  luua vista  ‐ vaade hämaral ajal 

piki peatelge ida suunas.  
 
Mastvalgustusega valgustatakse vaid krundi lääneosas asuvad sõiduteed ja parklad. 
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5.8.2 Mastvalgustus  
 
Liikluse ohutuse  ja mugavuse huvides on käesoleva projektiga ette nähtud valgustada pargi  lääneossa 
jääv  teenindusala  ja  parklad  (joonis  23).  Teed  valgustada  klassikaliste  lihtsadisainiliste  kuplitega 
valgustitega, mis harmoneeruksid pargiga (skeem 15). mastvalgustid paigutatakse tee de äärde 20‐30 m 
vahega,  lääne  poole  juurdepääsutee  serva. Masti  valikul  eelistada  kaunistamata  lihtsat  siledat  posti. 
Masti  kõrgus  4  ‐  4,5 m.  Kupli  ja  posti  värvus  – must  (matt).  Kupli  klaaspind  –  klaar. Mitte  kasutada 
plastikust  kuplit  ega  kuplidetaile  ning  plastikust  masti.  Valgustusmaste  mitte  paigutada  pargiosas 
esiväljakule ja peahoone ning kõrvalhoonete fassaadide ette.  
 
 
5.8.3 Fassaadivalgustus 
 
Esiväljaku hoonete fassaadide ette mastvalgustust ei ole ette nähtud. Vajaliku valgustugevuse saamiseks 
kasutada  fassaadivalgustuse võimalusi. Hoone  fassaadi valgustamisel on soovitav valikuliselt valgustada 
pinnasesse  süvistatud  kohtvalgustitega  (skeem  15)  valides  (kombineerides)  alljärgnevate  elementide 
hulgast: 
 

 nurgakvaadrid, trepiehitised, balustraadid; 
 pilastrid, akendevahelised seinapinnad; 
 karniisid, ehisviilud; 
 rondeeli panduse tugimüür esiväljaku poolt. 

 
Kontseptsiooni  kohaselt  valgustatakse  peahoone  risaliidid  ja  nurgad.  Talli  fassaadi  valgustus  tuleb 
täpsustada peale selle ümberehitamist. Pargiehitistel valgustatakse fassaadid vaatesuundades nurkadest 
või keskelt.  
 
Täpsem valgustuslahendus tuleb ette näha valgustuse projektiga. 
 
 
 

                              
 
 
Skeem 15. Näited soovitavatest valgustitüüpidest (BEGA) 
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5.8.4 Pargivalgustus 
 
Pargivalgustus on antud kontseptuaalse  lahendusena üksikute objektide valgustamiseks vaatepunktides 
ja  samal  põhimõttel  hajutatud  valgusega  pargi  perifeersetes  osades  (joonis  23).  Pargis  valgustatakse 
kesktelg ning pargiruumi markeerivad üksikud puud alt‐üles kohtvalgusega. Puude alt üles valgustamine 
(joonis  23)  toob  esile  puu  ilu  pimedal  ajal.  Allpoololeval  skeemil  (skeem  16)  on  esitatud  erineva 
võrakujuga puude valgustamise võimalusi alt‐üles meetodil.  
 

 
 
 
5.9 Tiigid 
 
Tiikide  korrastamine  toimub  vastavalt  eelnevalt  koostatud  projektile:  Tumala  pargi  tiikide 
rekonstrueerimine. Tehniline projekt; koostaja OÜ Saare Kommunaalprojekt, töö nr  T – 005‐09, 2009.a. 
 
Tiikide  rekonstrueerimisel  on  oluline  enne  kaevamistööde  alustamist  teha  tiigipõhjad  sondaažid,  et 
kindlaks  teha,  kas  tiikide  põhjad  olid  vooderdatud  sinisavi  ja  paeplaatidega.  Juhul,  kui  uuringud  seda 
kinnitavad, tuleks sellega arvestada põhjakonstruktsiooni väljatöötamisel. 
 
 
5.10 Haljastus 
5.10.1 Uushaljastus 
 
Uushaljastuse  lahendus  on  antud  joonisel  4,  istutusmaterjali  nimekiri  ptk  5.9.4..  Uushaljastuse 
projekteerimisel  on  lähtutud  pargi  regulaarsest  stiilist  ja  ajaloolisest  kavandist.  Enamus  juurde 
kavandatud istutustest on kavandatud pargi regulaarossa endiste pärnaridade ja Pärnaallee taastamiseks 
ning  pargi  loode‐  ning  lääneossa  pargi  piirile  puhverhaljastuse  loomiseks.  Üksikuid  lehtpuid  ja 
suuremakasvulisi  põõsagruppe  on  kavandatud  pargi  põhjaossa  likvideeritud  puude  või  puugruppide 
asemele.  Kooliperioodil  loodud  viljapuuaeda  terrassidele  ei  taastata.  Pargis  võib  kaaluda  ebajasmiini 
„allee“ taastamist pargi kirdeosas.  
 
Uushaljastuseks  on  kasutatud  valdavalt  kodumaiseid  või  Eestimaa  haljastuses  tavapäraseid  liike. 
Arvestades pargi konteksti, ei ole regulaarosas kasutatud eksootilisi  ja uusi võõrliike.   Suurem  liigivalik, 
vastavalt aia omapärale, on tehtud Rododendronite aias, Roosiaias  ja Broderiiaias. Üldjuhul nii püsikute 
kui põõsaste valikul on lähtutud võimalikult pikast ja liikide lõikes erinevast õitsemisajast. 
 

Skeem 16. Puude altvalgustamine.
 
A – kitsa võraga puud: 
valgusvihu  laius 12 kraadi, võimsus 50 W 
(puu h kuni 10 m) või 75 W (h 10 ‐ 15 m); 
 
B – ažuurse võraga suured puud: 
valgusvihu  laius 24 kraadi, võimsus 50 W 
(h kuni 8 m) või 75 W (10 m); 
 
C  –  okaspuud,  geomeetrilise  vormiga 
lehtpuud:  valgusvihu  laius  28  kraadi, 
lambi võimsus 50 W  (h kuni 6 m) või 75 
W (h kuni 7 m); 
 
D  –  rippoksalised  puud,  leinavormid: 
valgusvihu laius 60 kraadi, lambi võimsus 
50 W (h kuni 4 m) või 75 W (h kuni 5 m); 
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Uushaljastuse  käsitlemisel projektala  kontaktvööndis on oluline  jälgida, et  ei  sulgetaks  väljakujunenud 
vaateid. 
 
 
5.10.2 Ümberistutused 
 
Olemasoleva haljastuse ümberistutamist on plaanitud kavandatud Roosiaia osa, kus vastavalt kavandile 
on otstarbekas ümber istutada osa vastselt istutatud elupuuhekist. Vähem pretensioonikasse kasvukohta 
on soovitav ümber istutada ka Pärnaalleesse vaheleistutatud kiratsevad puud.  
 
Võimalusel  järgida  printsiipi,  et  parki  kasvanud  looduslik  uuendus, mille  eksemplaridel  on  arenenud 
normaalne  liigiomane  tüvi  ja  võra  ning  mis  antud  kasvukohta  ei  sobi,  istutada  võimalusel  ümber 
sobivamasse  kohta  pargis  või  selle  kontaktvööndis.  Üsna  lihtsate  vahenditega  saab  ümber  istutada 
lehtpuid veel kuni läbimõõduga 6 cm. 
 
 
5.10.3 Muru 
 
Pargi  avatud  alade  ja  kontaktvööndi  muru.  Pargialune  rohttaimestik  tuleb  tööde  käigus  võimalikult 
säilitada. Muru kvaliteedi  tõstmine  tagada  regulaarse hooldamisega. Muruseemne külv  teha kohtades, 
kus  teekatete  ehitamise,  kändude  juurimise  vm.  tegevusega  hävitakse  olemasolev  taimestik.  Tööde 
käigus  tekkivad  augud,  lohud,  rattajäljed  jms  tuleb  täita  kasvumullaga,  tasandada  ja  külvata muru.  Et 
tagada  taimede kasvamaminek  tuleb  tagada korrastataval pinnal vähemalt 10  cm paksune kasvumulla 
kiht.  Kavandatav  niitmissagedus  hilisemal  hooldusel  on  2...4  x  suve  jooksul,  et  hoida  rohttaimestiku 
kõrgus mitte üle 15 cm. Peahoone ümbruses  ja esiväljakul vajadusel sagedamini, et hoida muru kõrgus 
mitte üle 10 cm. 
 
Lilleaas pargi põhjaosas  (joonis 5) on ala, kuhu  lisaks  tavapärastele heintaimedele külvatakse erinevate 
aasataimede  nagu magunad,  härjasilmad  jm  segu.  Lilleaasa  taimedel  lastakse  igal  aastal  õitseda  ning 
viljuda, siis külvavad need end  ise. Peale õitsemist (ca  juuli  II pool) niidetakse, vajadusel tehakse sügise 
poole teine niide.    
 
Vinca  ‐ muru. Väikese igihalja lausistutused on kavandatud pargi keskse pergola ümber sildadevahelisele 
alale  ning  Rododendronite  aia  keskossa,  peenardevahelisele  alale  (joonis  5).  Vinca‐muru  ei  ole 
tallamiskindel. 
 
 
5.10.4 Kasutatud taimmaterjali loetelu 
 
Park 

Okaspuud 
1  euroopa lehis  Larix decidua  6
2  harilik elupuu 'Fastigiata' 21  Thuja occidentalis  21

3 
konteinerpuud (potti istutatud sammasjas elupuu 
vorm)   Thuja occidentalis  8

Kokku:  35
Lehtpuud 

1  künnapuu  Ulmus laevis  1
2  harilik vaher  Acer platanoides  1
3  harilik vaher 'Schwedleri'  Acer platanoides  1
4  harilik hobukastan  Aesculus hippocastanum  29
5  läänepärn  Tilia platyphyllos  180
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6  harilik tamm  Quercus robur  2
7  tuhkpihlakas  Sorbus rupicola  1
8  hõberemmalgas 'Sericea' või  'Chermesina'   Salix alba  2
9  kirsipuu (magusa kirsipuu kõrgekasvuline sort)  Prunus (avium)  50

Kokku:  267
Lehtpõõsad 

1  näärlehine roos  Rosa pimpinellifolia  40

2 
näärlehine roos (tugevakasvuline täidisõieline 
vorm)  Rosa pimpinellifolia  1

3  thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii  20
4  thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea'  Berberis Thunbergii  3
5  villane lodjapuu   Viburnum lantana  22
6  harilik ebajasmiin   Philadelphus coronarius  32
7  harilik sirel (tugevakasvuline sort, h kuni 4 m)  Syringa vulgaris  11
8  punapaju (vm kuni 1 m kõrgune pajuliik / vorm)  Salix purpurea  12
9  haraline tuhkpuu  Cotoneaster divaricatus  18

Kokku:  159
Ronitaimed 

1  suurelehine tobiväät  Aristolochia macrophylla  60
2  harilik viinapuu   Vitis vinifera  15
3  amuuri viinapuu  Vitis amurensis  51

Kokku:  126
Püsikud 

1  villane katkujuur  Petasites spurius  60
2  väike igihali (2 tk /m2)   Vinca minor  720
3  siberi iiris  Iris sibirica  44
4  poolkõrged poolvarjutaluvad püsikud (liigid tellija valikul) ringpergola ümber  100

Kokku:  924

Roosiaed (joonis 6) 
Okaspuud 

1  harilik jugapuu (hekk)  Taxus baccata  412
2  kanada kuusk 'Conica'  Picea glauca  4
3  harilik elupuu (hekiks) ca   Thuja occidentalis  20

Kokku:  432
Roosid 

1  peenraroos (vormid tellija valikul; ca 3 tk/m2)  Rosa sp.  382
2  roniroos (vormid tellija valikul)  Rosa sp.  16

Kokku:  398
 
Rododendronite aed (joonis 7) 

Lehtpuud 
1  magnoolia (tellija valikul madalakasvuline vorm)  3
2  magus kirsipuu  1

Kokku:  4
Lehtpõõsad 

1  kollane rododendron  Rhododendron lutem  21
2  Smirnovi rododendron  R. Smirnovii  6
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3  dauuria rododendron  R. dauricum  3
4  katawba rododendron (vormid tellija valikul)  R. catawbiense  31
5  Vasey rododendron  R. Vaseyi  6
6  jaapani rododendron  R. japonicum  18
7  kanada rododendron  R. canadense   10
8  Schlippenbachi rododendron  R. Schlippenbachii  6
9  lühiviljaline rododendron  R. brachycarpum  6
10  tihe rododendron (vormid tellija valikul)  R.impeditum  6
11  kamtšatka rododendron   R. camtschaticum  6
12  Ledebouri rododendron   R. Ledebourii  2
13  aedhortensia (vorm tellija valikul)  Hydrangea paniculata  12
14  aedhortensia 'Grandoflora'  Hydrangea paniculata  1
15  erika ( (tellija valikul) punaseõieline vorm)  Erica sp.  34
16  nipponi enelas  Spiraea nipponica  5
17  värd‐enelas  S. x vanhoittei  7
18  jaapani enelas 'Little Princess'  S. japonica  9
19  thunbergi kukerpuu  Berberis Thunbergii  3
20  looklev forsüütia  Forsythia suspensa  3
21  harilik liguster   Ligustrum vulgare  1

Kokku:  196
Ronitaimed 

1  suurelehine tobiväät  Aristolochia macrophylla  18
Kokku:  18

Püsikud 
1  väike igihali  Vinca minor  320
2  pinnakattepüsikud (liigid ja vormid tellija valikul)  170

Kokku:  490
Broderiiaed (joonis 8) 

Okaspuud 
1  hailik elupuu 'Fastigiata'  Thuja occidentalis  12

Kokku:  12
Lehtpõõsad 

1  pukspuu (hekid)  Buxus sempervirens  720
Kokku:  720

Ronitaimed 
1  harilik viinapuu  Vitis vinifera  10

Kokku:  10
 
Istikuid kokku (tk): 
Mullapalliga suuri okaspuud  6 
Okaspuid konteinertaimedena  473 
Mullapalliga lehtpuud  221 
Mullapalliga viljapuud  50 
Lehtpõõsad  1075 
Ronitaimed  154 
Püsikud  1414 
Roosid  398 
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5.10.5 Nõuded istikutele 
 
Istutamisel kasutatavad  istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile  (EVS 778:2001). Kasutada 
ainult Eesti päritolu istutusmaterjali. Soovitavalt kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 
 
1. lehtpuud ja okaspuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve läbimõõduga mitte alla 6,0 cm; 
2. alleepuud (hariliku pihlaka rida) kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve läbimõõduga mitte alla 7,0 cm 
3. keskmise‐ ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5‐harulised ja min. kõrgusega 1,25 m 
4. madalakasvulised põõsad, vähemalt 3‐harulised ja kõrgusega mitte alla 30 cm. 
 
 
5.10.6 Istutamine  
 
Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase läbimõõdust 
ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt:  
 
 mullapalliga lehtpuud ja okaspuud  0,6...1,0 x 0,6...1,0 x 0,6...1,0 m;  
 põõsad         0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m; 
 ronitaimed        0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m. 
   
Istikutealune pind multšitakse okaspuukoorepuruga min 20 cm paksuselt. Istutusaugud täidetakse viljaka 
kasvumullaga.  Puuistikud  kõrgusega  üle  120  cm  toestatakse  soovitavalt  2...4  tugiteibaga.  Põõsaid 
toestada ei ole vaja. Tugiteivas  rammitakse maasse 1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma 
vähemalt  poole  puu  kõrguseni.  Tugiteibad  hoitakse  vähemalt  2  aastat  peale  istutamist  ja  lõigatakse 
seejärel maapinnalt  ära.  Sidumisnööri    ja  tüve  vahele  tuleb  panna  koort  kaitsev materjal.  Jälgida,  et 
puuistikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas otse.  
 
Istutustööd  teha  soovitavalt  aprillis‐mais  või  septembris‐oktoobris.  Istutamisel  lõigata  ära  kuivanud  ja 
vigastatud oksad ning  juured ning  lisaks sellele kärpida  lehtpuude‐põõsaste võrasid vajadusel kuni 1/4 ‐ 
1/3 ulatuses. Peale  istutamist  rikkalikult  kasta.  Edaspidi  kastetakse  kord nädalas, okaspuid  ja püsikuid 
põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul.  
 

6 Põhiliste tööde mahud 
 
Tähelepanu!  Töövõtjal  (ehitajal)  on  kohustus  kontrollida  /  täpsustada  tööde  mahud  enne  tööde 
alustamist objektil kohapeal. Vajadusel konsulteerida käesoleva projekti autoriga. 
 

Nr  Töö nimetus  Ühik  Hulk
1.   Raied 
1.1.  Raiuda üksikpuid/põõsaid/põõsamassiive esmajärjekorras (sanitaarraie)  tk  39
1.2.  Raiuda üksikpuid / põõsaid/põõsamassiive II etapis 

(hooldusraie/rekonstrueerimisraie)  tk  113
1.3.  Likvideerida võsa (orienteeruvalt)  m2  500
1.4.  Juurida või freesida kände (orienteeruvalt)  tk  131
1.5.  Säilitada kände  tk  21
1.6.  Muru taastamine kändude juurimise/freesimise järgselt  m2  524
1.7.  Istutada ümber elupuuhekki (orienteeruvalt)  jm  19
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2.   Likvideeritavad ja teisaldatavad objektid 
2.1.  Likvideerida puukuur (orienteeruvalt)  m2  50
2.2.  Likvideerida asfaltkattega teepinda  m2  375
2.3.  Likvideerida peahooneesine betoonist tugimüür  jm  24
2.4.  Vahetada välja trepp A (joonis 4) olemasolevad astmed  tk  5
2.5.  Likvideerida betoonist valgustusposte (koos tugipostidega)  tk  8
2.6.  Teisaldada lipuvarras  tk  1
2.7.  Muru taastamine (orienteeruvalt) seoses objektide likvideerimise ja 

teisaldamisega  m2  200
   

3.   Taastatavad või olemasolevad korrastatavad objektid      
3.1.  Taastada või korrastada parki piiravat kiviaeda (joonis 4)  jm  225
3.2.  Korrastada orienteeruvalt karjatee ümbruse kiviaedu (kummalgi pool 

juurdepääsuteed pargi  lääneosas)  jm  250
3.3.  Korrastada paekivist tugimüüri (astangute müürid  ja nn Šveitsi paviljoni 

tagune osa; joonis 5, 12), va esimene, lõunapoolseim korrastatud 
terrassimüür  jm  165

3.4.  Tiikide taastamine ‐ vastavalt tiikide projektile* 
3.5.  Muru taastamine seoses kiviaedade ja astangumüüride korrastamisega  m2  1280
          
4.  Teed 
4.1.  Rajada graniitsõelme‐ või purustatud kruusakattega jalgteid (joonis 4)  m2  3005
4.2.  Graniitsõelmeteedele (jalgteed) 100 x 100 x 100 mm graniitkivist äärist (1 

kivirida kummalgi pool teed)  jm  3585
4.3.  Hauraton Linefix äärist graniitsõelmekattega jalgteedele  jm  3585
4.4.  Rajada pingialuseid pruunist graniitkivist 100 x 100 x 100 mm suurusega 

800x 1800 mm  m2  20,2
4.5.  Rajada muid pruunist graniitkivist 100 x 100 x 100 mm pindu  m2  456
4.6.  Rajada graniitsõelme‐ või purustatud kruusakattega sõiduteid (joonis 4)  jm  3655
4.7.  Graniitsõelmeteedele (jalgteed) 100 x 100 x 100 mm graniitkivist äärist (2 

kivirida kummalgi pool teed)  jm  2860
4.8.  Graniitäärekivi (punakaspruun) või punakaspruuni tooniga 

kõnniteeäärekivi (1000 x 100 x 250) sõiduteedele  
jm  1430

4.9.  Muru taastamine seoses teede ehitamisest tuleneva võimaliku 
kahjustusega (arvestuslikult kuni 2 m ulatuses teede servadest)  m2  10030

          
5.  Inventar ja arhitektuursed väikevormid 
5.1.  Rajada piirdeaeda (joonis 19) esiväljakule**  jm  150
5.2.  Rajada joonis 19 kohaseid väravaid (jalgvärav + tiibvärav)**  tk  1
5.3.  Rajada esiväljaku müüriga seotud piirde ossa joonis 19 kohaseid 

jalgväravaid**  tk  1
5.4.  Rajada esiväljaku müüriga seotud piirde ossa joonis 19 kohaseid 

tiibväravaid ilma jalgväravate osata**  tk  2
5.5.  Rajada rõhtaeda (joonis 21)  täpsustab tellija 
5.6.  Ehitada balustraadi (joonised 8‐10)**  jm  60
5.7.  Ehitada Broderiiaia tugimüür (joonis 8)  jm  51
5.8.  Ehitada esiväljaku panduse piirdemüür (joonis 9)**  jm  36
5.9.  Ehitada Šveitsi paviljon (joonis 12)**  tk  1
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5.10.  Ehitada Roosipaviljon (joonis 14)**  tk  1
5.11.  Ehitada Klaaspaviljon (joonis 11)**  tk  1
5.12.  Ehitada Aednikumaja / prügikonteinerite hoiukoht (joonis 13)**  tk  1
5.13.  Ehitada ringpergola (joonis 15)  jm  24
5.14.  Ehitada Rododendronite aia varikäike (joonis 16)  tk  3
5.15.  Ehitada Broderiiaia ronitaimede sõrestikke (joonis 17)  tk  5
5.16.  Ehitada peahoone küljefassaadide ronitaimede sõrestikke (joonis 17)  tk  5
5.17.  Paigaldada pinke (joonis 4, joonis 22)  tk  42
5.18.  Paigaldada kaarpinke (joonised 4, 7, 15, 22)  tk  5
5.19.  Ehitada treppe (joonis 20), paigaldades kiviastmeid kokku**  tk  15
5.20.  Ehitada treppidele külgmüüritisi vastavalt joonisele 20  jm  13,6
5.21.  Paigaldada vaase "agaaviga" (joonised 4, 5, 6, 7, 8)  tk  17
5.22.  Paigaldada vaasi postamente (va balustraadi postid; joonised 4,5,6,7,8)**  tk  7
5.23.  Paigaldada päikesekell (joonis 6)**  tk  1
5.24.  Paigaldada Roosiaeda tugisõrestikke roniroosidele (joonis 6)  tk  16
5.25.  Ehitada salvkaevu kate, katta mullaga ja rajada muru**  m2  10
5.26.  Muru taastamine seoses piirdeaedade, balustraadi jm ning paviljonide 

ehitusega  m2  477
          
6.1.  Roosipeenar (joonis 6) 
6.1.1.  Ette valmistada peenrapinda kuni 60 cm sügavuselt  m2  191
6.1.2.  Lisada kasvumulda (20 cm kiht)  m3  44
6.1.3.  Rajada kruusdrenaaž (kuni 20 cm kiht)  m3  38
6.1.4.  Katta peenrad spetsiaalse multšiga  – kuni 20 cm kiht  m3  38
6.1.5.  Istutada elupuuhekki juurde (orienteeruvalt) lisaks ümberistutatavale  jm  20
6.1.6.  Istutada jugapuuhekki (vt. tööde mahud p. 7)  jm  196
6.1.7.  Rajada killustikkattega peenrapinda vastavalt joonisele 6  m2  7,1
   
6.2.  Rododendronite aed (joonis 7) 
6.2.1.  Ette valmistada tõstetud peenrapinda kuni 60 cm sügavuselt 

rododendronitele  m2  288
6.2.2.  Lisada spetsiaalset kasvumulda kuni 60 cm kiht  m3  199
6.2.3.  Filterkangast peenramulla eraldamiseks muust pinnasest  m2  288
6.2.4.  Koorimata lehtpuuümarpuistu peenarde toestamiseks (joonis 7)  jm  248
6.2.5.  Rajada Vinca‐muru  m2  161
   
6.3.  Broderiiaed (joonis 8) 
6.3.1.  Ette valmistada peenrapinda kuni 60 cm sügavuselt  m2  163
6.3.2.  Lisada kasvumulda (20 cm kiht)  m3  37
6.3.3.  Rajada kruusdrenaaž (kuni 20 cm kiht)  m2  33
6.3.4.  Istutada hekke (vt. tööde mahud p. 7)  jm  206
6.3.5.  Filterkangast peenra katte eraldamiseks kasvumullast  m2  163
6.3.6.  Peenkillustikku (joonis 8) peenarde katmiseks  m3  37,7
6.3.7.  Ette valmistada ümarpeenar  m2  3,5
6.3.8.  Lisada kasvumulda peenra tõstmiseks  m3  0,5
6.3.9.  istutada suvelilli  m2  35
6.3.10.  Ette valmistada ronitaimede istutusalasid  m2  3,7
6.3.11.  Lisada kasvumulda  m3  0,9
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6.3.12.  Multš ronitaimede istutusalade katteks  m3  0,74
   
6.4.  Ringpergola ümbruse haljastus (joonis 15) 
6.4.1.  Ette valmistada peenrapinda kuni 60 cm sügavuselt  m2  20,3
6.4.2.  Lisada kasvumulda (20 cm kiht)  m3  5
6.4.3.  Rajada kruusdrenaaž (kuni 20 cm kiht)  m3  4
6.4.4.  Ette valmistada ronitaimede istutusalasid  m2  12,4
6.4.5.  Lisada kasvumulda  m3  2,9
6.4.6.  Ette valmistada ümarpeenar  m2  3,5
6.4.7.  Lisada kasvumulda peenra tõstmiseks  m3  0,5
6.4.8.  istutada suvelilli (joonis 15)  m2  35
6.4.9.  Rajada Vinca‐muru (joonis 5)  m2  204
   
6.5.  Läänepoolse tiigi ümbruse istutusalad (joonis 5) 
6.5.1.  Ette valmistada peenrapinda kuni 60 cm sügavuselt  m2  122
6.5.2.  Lisada kasvumulda (20 cm kiht)  m3  28
6.5.3.  Multš püsikute istutusalade katteks  m2  24
   
6.6.  Istutada puid ja põõsaid 
6.6.1.  Suuri mullapalliga okaspuid (h kuni 4,5 m; joonis 5)  tk  6
6.6.2.  Konteinertaimedena okaspuid (joonised 5‐8)  tk  473
6.6.3.  Suuri mullapalliga lehtpuid (h kuni 4,5 m; joonis 5)  tk  221
6.6.4.  Istutada mullapalliga viljapuid ‐ kirsipuu, vt. joonis 5  tk  50
   
6.7.  Ronitaimed, lehtpõõsad, püsiku, suvikud 
6.6.1.  Istutada lehtpõõsaid (konteinertaimed; joonis 5‐8)  tk  1075
6.7.2.  Istutada kokku ronitaimi (konteinertaimed) (joonised 5‐8)  tk  154
6.7.3.  istutada roose Roosiaeda (joonis 6)  tk  398
6.7.4.  Istutada kokku suvelilli (joonised 5, 8, 15)  tk  126
6.7.5.  Istutada kokku püsililli (va tööde mahud Vinca‐muru vt p. 6.2., 6.4.)  tk  1414
   
6.8.  Murud (joonis 5) 
6.8.1.  Rajada uut või taastada ehitustöödel hävinevat muru kokku (vt. tööde 

mahud p. 1‐ 5.)  m2  12511
6.8.2.  Hooldada / säilitada muruna olemasolevat niidutaimestikku (joonis 5)  m2  13769
6.8.3.  Rajada aasamuru (joonis 5)  m2  3530
6.8.4.  Rajada Vinca‐muru kokku (vt. tööde mahud p 6.2. ja 6.4.; joonis 5)  m2  365
   
6.9.  Istutus‐ ja pinnasetööd 
6.9.1.  Purustatud okaspuukoorepuru pargiosa istikute aluste katteks 

(arvestuslikult 0,25 m2 / taim) kuni 20 cm kiht  m3  74
6.9.2.  Puittaimede istikute toestamine  tk  277
6.9.3.  Kooritav, teisaldatav ning komposteeritav (või purustatav, sõelutav ja 

kohapeal taas kasutatav) pinnas peenarde ja istutusalade alt  m3  403
6.9.4.  Teede ja platside rajamisel kooritava pinnase hulk ja teisaldamine kokku 

(ca)  m3  2934
6.9.5.  Teede ja platside rajamisel kooritavast pinnasest kasvupinnase 

eraldamine ja ladustamine komposteerimiseks  m3  587
6.9.6.  Teede ja platside rajamisel kooritava täitepinnase äravedu  m3  2347
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Märkused  
 
* Tumala pargi tiikide rekonstrueerimine. Tehniline projekt; koostaja OÜ Saare Kommunaalprojekt, töö nr  
T – 005‐09, 2009.a.  
**Näidatud ehitiste täpsete mahtude arvutamiseks on vajalik koostada tööjoonised 
 

7 Jätkuprojektid ja soovitav ehitustööde järjekord 
 
Käeoleva projekti jätkuprojektidena on vaja teostada alljärgnevad lisatööd: 
 
1. Lahendada teede vertikaalplaneerimine ning täpsustada vajadusel mõõtmeid ning sidumist. 
2. Täpsustada valgustite asukohad, teha valgustuse elektriprojekt. 
3. Koostada rajatiste tööjoonised. 
 
Käesoleva projektikohaselt tehtavad tööd ning nende soovitav järjekord. 
 
1. Läbi viia raied ja puude võrahooldus. 
2. Juurida või freesida kännud ning teha selle tagajärjel vajalikud muruparandused. 
3. Istutada haljastus, mis ei sega teisi ehitustöid. 
4. Korrastada tiigid, teha kõik tiikide korrastamisega seotud mullatööd pargis. 
5. Paigaldada torustikud ja kaablid, muud tehnosüsteemid. 
6. Rajada jalgteede ja parklate alused. 
7. Ehitada  peahoone  esised  ja  tagused  tugimüürid,  ehitada  piirdeaedade,  balustraadide  jm 

aluskonstruktsioonid, pargirajatiste aluskonstruktsioonid. 
8. Ehitada paviljonid jt pargirajatised  
9. Ehitada teemaaedade spetsiaalrajatised (nt Rododendronite aia peenraservad jms), valmistada ette 

aedade alad istutustöödeks  
5. Paigaldada valgustid 
6. Paigaldada teekatted 
7. Korrastada kiviaed, paigaldada piirdeaiad, balustraadid 
8. Paigaldada pingid jms inventar. 
9. Teha täiendavad istutustööd. 
10. Teha vajalikud muruparandused. 
 
Projekti realiseerimisel tuleb tööd kooskõlastada projekti autoriga.  
 
 
Projekti autor: 
 
 
 
Sulev Nurme 
 



 

15KP10 Tumala mõisapargi rekonstrueerimise põhiprojekt 

 

54

Lisad 
 
Lisa 1. Tumala mõisapargi puistu hinnangu üksikpuude koondtabel 
Lisa 2. Tumala mõisapargi puistu hinnangu eraldiste koondtabel 
Lisa 3. Tabelites kasutatud lühendid 
Lisa 4. Puistu liigiline koosseis 
Lisa 5. Puistu tervislik seisukord 
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Lisa 1. Tumala mõisapargi puistu hinnangu üksikpuude koondtabel 

Kasutatud lühendid vt lisa 3. 

Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

1  El        5          hekk 

2  Ku  44     4 m          

3  Ku  59     4            

4  KoS        3          vajaks noorenduslõikust 

5  Si        4          vajaks noorenduslõikust 

6  Va  62     2 kok  kül  s    

7  Va  54, 53     3 koa  h2 (1,8 m)       

8  Ej        4          hekk 

9  Si        4         
hõre, soovitav 
likvideerida 

10  TpL        2          soovitav likvideerida 

11  TpL        2          soovitav likvideerida 

12  Va  37     3 kok          

13  Va  37     3 kok          

14  Va  44     3 kok          

15  Va  43     3 kok          

16  Va  27     3 koa, y          

17  Va  39     3 y  v     üks suur kuivanud oks 

18  Va  30     3    kül, o       

19  Pä  55, 56     4 y  h2 (mp)       

20  Va  24     2
murdu‐nud 
latv  kül, ukv     säilitada alleepuuna 

21  Va  36     2 kol          

22  Va  25     2    kül  s, p    

23  Va  28     1       k  likvideerida 

24  Va  28     2          vesivõsud 

25  Pä  41     4 y          

26  Pä  72     3 m     s    

27  Va  43     2 kol  kül       

28  Va  45     2    kül, o  s    

29  Va  33     2 kok, m     s    

30  Va  9     5            

31  Va  39     2    kül  s    

32  Va  72     2 ks  on  s 
võib olla murdumisohtlik, 
hästi lai võra 
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Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

33  Va  38     3            

34  Va  38     3 koa          

35  Va  45     2 kok  kül, mo, v       

36  Va  38     3    v       

37  Va  48     3 ks alaosas          

38  Va  50     3 kok  v       

39  Va  48     3 kok          

40  ReR  20     5 y       
ei sobi alleesse, 
likvideerida 

41  Va  65     1 kol, ks     s    

42  Va  39     2    o  s    

43  Va  27, 34     2   
utv,          
h2 (mp)  s, p    

44  Va  44     3    tv, v  s    

45  Va  59     2 koa  v  s 
külmaseen, jalal kasvab 
noor vaher 

46  Va  40     2    utv, mo  s, mt    

47  Va  64     3    v     hästi lai võra 

48  Va  39     3 y  kül, v       

49  Va  29     2    o, kül       

50  Va  26, 41     3 koa 
h2 (mp), 
kül     jämedam haru viltune 

51  Va  29     2       s    

52  Va  28     3 koa          

53  Va  33     3 y  kül       

54  Si        4          vajab noorenduslõikust 

55  Sa  39     3 kok        vesivõsud, likvideerida 

56  Va  13     5 y       
vajab võrakujundust kui 
saar maha võtta 

57  Ej        4          vajab noorenduslõikust 

58  Va  53     3 koa        oksatüükad 

59  Sa  25     2 kok        likvideerida 

60  Va  48     4            

61  Va  38     4          oksatüükad 

62  Va  39     4         

hargneb 2,5 m pealt, 
harude vahel nagu 
mahlajooks 

63  Va  44     4 koa          

64  Ku  35     4            

65  Ku  46     4 koa       
võimalikud 
juurevigastused 

66  Ku  32     3          juurdekasvud nõrgad 
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67  Ku  29     3          juurdekasvud nõrgad 

68  Ku  25     4          jalaka külgvarjus 

69  Ku  20     4          jalaka külgvarjus 

70  Ja  69     3 kok  kül       

71  Ja  47     3 koa          

72  El  38     4    utv       

73  El  17,29,34     4    h3(mp), tv       

74  Ku+Sa+Va        3         

grupp (kiviaiale kasvanud 
võsa), üksikud Sa ja Ku 
puukujulised, D ca 35‐45 
cm, võtta maha, et anda 
valgust elupuudele 

75  Va     447 3       s  ilus suur puu 

76  Va     340 3       s  ilus suur puu 

77  Va  53     3            

78  Tm  21     4            

79  Sa  30     4            

80  Si        5         

soovitatav 
noorenduslõikus või 
likvideerimine 

81  Ku  32     4         
ei sobi kujundusse, 
likvideerida 

82  Va  40     4            

83  Va  54     4         

tüve külge kinnitatud 
piirdeaed tuleks 
likvideerida 

84  Pä  11     5 d          

85  Ej+Va+Sa        5         

kiviaiale kasvanud, teha 
noorenduslõikus, 
eemaldada vahtrad ja 
saared 

86  Pä  84     3 koa          

87  Va  50     5            

88  Ku        3         
ridaistutus, ei sobi 
kujundusse, likvideerida 

89  Pä  74     3 koa  o       

90  Pä  76     2    uo       

91  Va  90     3 koa          

92  Ku        4 y        grupp, likvideerida 

93  Pä  83     2 koa          

94  Pä  72     2 kok  kül       

95  Pä     358 2 kol          

96  Pä  37     4            

97  Ku  15     4          maha võtta 

98  Pä  60     3 koa          

99  Va  36     2 kok  on, mo     soovitav likvideerida 

100  PäL  68     3 koa          

101  Sa  38, 59     2    h2, utv  s, p  võib olla murdumisohtlik 
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Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

102  Sa  76     1       ok 
vesivõsud, tuleks 
likvideerida 

103  Pä  68     3 koa          

104  Pä  8     5            

105  Pä  90     4            

106  Va  41     2    kv  s    

107  PäL  95     3 koa          

108  Va  44     4 koa          

109  Pä  80     3    on?       

110  Pä     338 3 koa  kül       

111  Kd+Pi        2         
võsa, vähedekoratiivne, 
likvideerida 

112  Pä  50     4            

113  Pä  48     3 kok          

114  Sa  82     1    on, mo       

115  Pä  47     4            

116  Sa  81     2 kol          

117  Pä  70     4 koa          

118  PäL     359 3 y  on?       

119  Sa  82     3            

120  Pä  3     5            

121  Pä  3     5            

122  Pä  90     3 kol          

123  Va  72     2 y, m  v  s    

124  Va  45     2    tv  s  vesivõsud 

125  Pä  95     2    on  s 
pooleksmurdunud, suur 
elujõuline haru 

126  Va  47, 28     2    h2    
harud on tüve välimised 
osad 

127  Pä     353 3 koa          

128  Va  63     3 kok          

129  Pä  11     5            

130  Sa  38     3    kül       

131  Pä  7     5          vajab võrahooldust 

132  Pä  60     4            

133  Pä  6     5            

134  Pä  77     3    o (suur)       

135  Va  53     3 kok  kül       

136  Pi  12     5         

all kasvavad kaks Pä, 
likvideerida ja jätta 
kasvama elujõulisem Pä 

137  Õ  4     5            

138  Pä  9     4            

139  Pä  13     5            

140  Pä  8, 10     5    h2 (mp)     likvideerida peenem haru

141  Pä  65     2 ks  tv, uo       
 



 

15KP10 Tumala mõisapargi rekonstrueerimise põhiprojekt 

 

59

Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

142  Pä  60     3    on       

143  Re+Sa+KsA        4         
grupp, alt kuivanud 
pajuoksad välja lõigata 

144  KsA  50     5            

145  Lm  33, 28     5    h2    
likvideerida ümberkasvav 
pajuvõsa 

146  Lm 
26 
(jämedam)     4          haruline 

147  Lm  29, 24, 23     3    h3, tv    
peenem haru kuivanud, 
see likvideerida 

148  Pip  12     5            

149  Pä  22, 34     5    h2       

150  Sap        5            

151  Sap        5            

152  Ta  50     2 kok     mt    

153  Õ  26, 21     5    h2       

154  Sap        5            

155  Sap        5            

156  Sap        5            

157  Ta  5     5            

158  Ta  50, 48     4 koa  h2 (1m)       

159  Ta  45     4            

160  Va+Sa 
21, 19, 13, 
22, 26     4    h5    

likvideerida sissekasvav 
kuivav saar 

161  Sa  52     3 kok       
likvideerida jalal kasvav 
võsa 

162  Va  13     5            

163  Va  30     2    kv, v  s  sissekasvanud kivid 

164  Va  33     4          kasvab saare võrasse 

165  Sa  69     2    utv, kül  s    

166  Pä  56, 57     3    h2     jämedam haru kuivanud 

167  Va  32     2    kül     suur pahk 

168  Va  56     2 koa, m  uo       

169  Va  42     3 koa  kül       

170  Va  59     3    o, kül  mt    

171  Va  40, 25     3    h2, v       

172  Va  33     2 koa, m  kül       

173  Va  34     2 koa  kül  s    

174  Va  43     2      
s, p, 
mt  kuivanud suur oks 

175  Va  55     3 koa  v  mt    

176  Va  37     2 m     s    

177  Va  24, 32     3   
h2 (mp), 
kül       

178  Va  42     2 m     s, p    

179  Va  51     3    kül       
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Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

180  Va  46     3    v       

181  Va  39     3    o, kül       

182  Va  18     3    kül       

183  Va  44     3    o, kül       

184  Va  51     3 koa  kül       

185  Va  37     3 koa          

186  Va  59     3 koa (suured)  kül       

187  Va  27, 30     3 koa  h2 (mp)       

188  Tm  38     2 kok          

189  Va  30     3 kok          

190  Va  20     5            

191  Sa  79     1       k  likvideerida 

192  Pä  65     3 kok          

193  Sa  69     1       k  soovitav likvideerida 

194  Sa  71     1       k  soovitav likvideerida 

195  Va  61, 53     3   
h2 (1,5 m), 
kül     harude vahel lõhe 

196  LeP        4          võrahooldus 

197  Kuk        4         
kolmeokkaline, 
võrahooldus 

198  Va  27     4            

199  Va  64     3    kül       

200  Va  37     4    kül       

201  Va  60     2    o, on    
murdunud suur oks 
rippes puu nr 202 otsas 

202  Va  44     2    tv  s, mt    

203  Sa  37     3 koa          

204  Sa  28     1       k  likvideerida 

205  Va  30     4            

206  Sa  46  420 1    h2, o  k 
murdunud suur haru, 
likvideerida 

207  Va  20     3 kol          

208  Sa  36     1 kok        soovitav likvideerida 

209  Va  27     4            

210  Va  28, 40     4 koa  h2 (mp)       

211  Va  52     2 kok, m          

212  Va  35     4 koa       
tüve külge kinnitatud 
metallkang eemaldada 

213  Va  27     4 koa       
tüve külge kinnitatud 
metallkang eemaldada 

214  Sa  32, 37     4         
kokkukasvanud 
kaheharuline puu 

215  Va  36     5            

216  Va  22, 24, 24     5    h3 (0,5 m)       

217  Va  28     5            
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218  Va  19     5 y          

219  Va  25, 17     5    h2 (1 m)       

220  Va  24, 34     4 koa  h2 (mp)       

221  Va  30     5            

222  Sa  25, 28     3    h2       

223  Sa  28     4       s    

224  Sa  37     3 koa          

225  Sa  33     2 kok  kv       

226  Sa  29     3            

227  Sa  42     3 koa          

228  Pä  23     5          kasvab kiviaias 

229  Pä  22     5          kasvab kiviaias 

230  Va  20, 21     3    h2 (1 m), jv      

231  Va  37     3 koa  o       

232  Va  24     3 koa          

233  Pä  24     5            

234  Pä  22, 24     4    h2 (mp)       

235  Va  17     5            

236  Sa  57     3 koa          

237  Va  46     3 koa          

238  Va  19     4          võra kitsas 

239  Sa  25     4            

240  Va  17     5 y          

241  Sa  57     3 koa (suured)          

242  Sa  18     4          kõver 

243  Tm  21     3 kol          

244  Sa  43     1       k 

Jalal kuivanud sirel ja 
türnpuu. Põõsad 
likvideerida. 

245  Sa  36, 47, 54     3 koa  h3 (mp)       

246  Va  25     5            

247  Vi        4    kv       

248  Pä  34     3 koa  o       

249  Sa  24     1       k  likvideerida 

250  Sa  40     1       k  likvideerida 

251  Sa  57     3 koa          

252  Va  8     5    y       

253  Pä        0       ok    

254  Va  27     3 koa          

255  Pä  38     3 koa          

256  Va  37     2 kok        vesivõsud 

257  Sa  51     3 koa          

258  Ku  35     4    tv       

259  Tr  5, 5     4 koa  h2 (mp)       
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260  Va  33, 30     4 koa  h2 (1 m)       

261  Sa  32, 30     2 kok  h2 (mp)     üks haru viltu tiigi kohal 

262  Sa  44     2 kok          

263  Va  12     4    kv       

264  Sa  59     2 kok, m          

265  Va  28     2 y     s    

266  Sa  25     3 koa          

267  Sa  38     3 koa          

268  Sa  28     2 kok          

269  Sa  29     2 kok          

270  Va  55     3 koa  kv       

271  Si        4          noorenduslõikus 

272  Ej        3          noorenduslõikus 

273  Ej        3         
fragmentaarne, vajab 
noorenduslõikust 

274  Sa  31     3 koa          

275  Sa  45     2 kok          

276  Sa  30     3 koa, y          

277  Va  30     5            

278  Sa  32     1 kok  kv       

279  Sa  33     3 koa          

280  Sa  39     3 koa          

281  Sa  35     3 kok          

282  Sa  33     4            

283  Va  45     4 koa          

284  Va  30     5            

285  Sa  39     4 koa          

286  Va  23     5 y          

287  Va  15     4 y          

288  Sa  26     2 kok        võra kitsas 

289  Tr  9     3          üks haru kuivanud 

290  Sa  78     1 kok     k    

291  Va  42     3 kok          

292  Sa  21  327 3 kok 
h2 (0,5 m), 
kv, kül       

293  Va  37, 42     4    h2 (mp)       

294  Sa  62     3 koa, m  kül       

295  Tm  18     2          vesivõsud, likvideerida 

296  Sa  47     0          kuivanud puu 

297  Va  25     4 koa, y          

298  Sa  43     3 koa, m          

299  Va  47     2 koa  o (suur)       

300  Sa     356 2 kok  kül       

301  Va  32, 19     4    h2 (mp)       
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302  Sa  85     4 koa (suured)   

303  Sa  52     3 kok, m          

304  Va  40     3 koa, y          

305  Sa  29     1       k    

306  Pä  53     3 koa  o (suur)       

307  Va  22     4 kok          

308  Va  39, 43, 26     3 koa (suured)  h3 (1,8 m)       

309  Ku        4         

hekk, fragmentaarne, 
vähedekoratiivne, ei sobi 
pargi konteksti, 
likvideerida 

310  Ku        4         

hekk, fragmentaarne, 
vähedekoratiivne, ei sobi 
pargi konteksti, 
likvideerida 

311  ReRa  52     2 kok       
ümbritsevast võsast välja 
raiuda 

312  Tm  37     3 koa       
ilus puu, koorepraod 
tüve alaosas 

313  Sa  40     2      
saare‐
vähk?    

314  Sa  ca 90     0       ok  lõhki 

315  Pä  22, 60     3 koa  h2       

316  Va  24     4          kõver 

317  Va  40     2 y, m  o, kül       

318  Pä  70     3    on       

319  Pä  21     4    v     suur kuivav oks 

320  Sa  37  4 y          

321  Va  18  3 koa     s    

322  Va  26  3 koa, y          

323  Sa  75  3 koa, m          

324  Va  32  5            

325  Sa  49, 50  3 koa  h2 (mp)       

326  Va  50  3    o  s    

327  Sa  40  3 koa          

328  Sa  48  1       k    

329  Si     4          noorenduslõikus 

330  Pä  56  4            

331  Ej     4            

332  Ej     4            

333  Ej        2            

334  Ej        4            

335  Pä  36, 49     4    h2       

336  Pä  48     4 koa          

337  Pä  47     4 koa          

338  Sa  52     1       k  soovitav likvideerida 
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339  Va  28, 16, 28     4 koa  h3 (1,5 m)       

340  Sa     341 2
m, koa 
(suured)  kül       

341  Va  13, 19     5    h2 (mp)       

342  Va  7     5 y          

343  Pä  53     3 koa (suured)          

344  Tm  6     4    ukv       

345  Va  17, 19     4 y  h2 (mp)       

346  Va  25, 31     4    h2 (1,5 m)       

347  Sa  21     3 koa          

348  Sa  27     4            

349  Sa  20     1       k    

350  Sa  93     2 kok  kül, o, on       

351  Sa  60     3 koa        oksatüükad 

352  Va  7, 9, 9     4 y  h3 (mp), kv      

353  Va  10     5 y          

354  Va  11     5            

355  Sa  67     3 kok  kül, v       

356  Va  43, 37, 41     3    h3, ukv       

357  Sa  40     4            

358  Va  34, 27     4 koa  h2 (mp)       

359  Sa  31     1       k  likvideerida 

360  Sa  44     3 kok          

361  Va  30     3 koa  o       

362  Sa  59     2 kok          

363  Tm  9     4    kv       

364  Va  32     4 koa, y          

365  Va  23     3 y  o  mt    

366  Va  31     3 y          

367  Sa  65     1 kok          

368  Va  53     3 koa  v       

369  Sa  32     3 y          

370  Va  11     5 y          

371  Va  49     3 koa          

372  Va  81     3 ks (üksikud)        ilus puu 

373  Sa     399 2 koa     s    

374  Pä  63     3    o, v       

375  Va  56     3          suur kuivnud oks 

376  Va  52     3 koa  tv  mt    

377  Va  46     3       s    

378  Va  44     3    kül       

379  Va  47     3    kül       

380  Va  29     3    o       

381  Sa  33     3            
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382  Va  36     3    kül, o       

383  Va  58     3 m          

384  Sa  39     4            

385  Sa  60     3 koa (suured)          

386  Va  83     3 koa       
avanenud lõhe harude 
vahel 

387  Va  84     3 koa          

388  Hb  46     5            

389  Va  24     4 y          

390  Sa  58, 56, 39     2 kol  h3       

391  Va  43, 49     2 kol  h2 (mp), tv  s, p    

392  Tm  36     2 kok          

393  Õ  41, 25     3    h2       

394  Õ  26, 15     3    h2       

395  Õ  25     3    o       

396  Õ  19, 20     3    h2, o       

397  Sa  49     3 koa          

398  Sa  58     1 kok     k    

399  Sa  34     2 kok          

400  Va  30     4 y          

401  Sa  23     1       k    

402  Sa  23     2 kok  h2 (0,5 m)       

403  Sa  11     2 kok, y          

404  ReR  7, 7, 7     5    h3       

405  Va  16, 11     4    h2       

406  Va  64, 43, 61     3 y  h3, kv       

407  Va  75     1       s, k  pooleks murdunud 

408  Va  63     3    kül       

409  Sa  64     2 kol          

410  Sa  13     1    ukv  k    

411  LeP  7, 7, 5     4    h3, kv       

412  Va  10     4 y          

413  Va  37     3 koa        tüükad 

414  Va  24     3 koa          

415  Va  33     2 kol          

416  LeP  12     3    kv       

417  Va  34     4 koa          

418  Sa  76     1    kül  k    

419  Sa  78     3 koa          

420  Sa  38     3 kok          

421  Sa  53     3 kok  kül       

422  Sa  56     3 kok, ks          

423           0       ok    

424  Va  27     3 kol     p  oksatüükad 
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425  Pä  24     4 y          

426  Si        2         
vesivõsud, 
noorenduslõikus 

427  Ku  28     2 koa, y          

428  Va 
39, 41, 42, 
20     3 koa 

h4 (1,5 m), 
kül    

kõige peenem haru 
kuivanud 

429  Va  17, 25     3    h2 (1 m)       

430  Sa  25     3    o  k    

431  Tr        2    ukv     võra deformeerunud 

432  Sa  85     2 kok  kül       

433  Sa  74     2 kol          

434  Pä  27     2 kol          

435  Sa  30     2 kol          

436  Va  21     5            

437  Sa  43     2 kol          

438  Va  23     4 y  kv       

439  Ku  26     2 kok        vaigujooks 

440  VPö  8     1       k    

441  Pä  27, 32     1 m 
h2 (1,5 m), 
mo, on       

442  Pä  52     3 ks          

443  Pä  46, 32     3 koa  h2 (mp), o       

444  Va  26     3            

445  Va  27     3            

446  Va  50     3    kül, o, v       

447  Va  42, 43     3 kol  h2 (mp)       

448  Va  29     3 y          

449  Sa  92     1       k    

450  Va  24     3 koa, y          

451  Va  33     2    kül, o  p    

452  Sa  73     2 kok          

453  Va  7     3 y  ukv       

454  Pä  47     2 ks          

455  Sa  71     2 kok          

456  Va  41     2 kok          

457  ReRa        0       ok    

458  ReRa  70     1       k, s    

459  Va  20     4 koa, y          

460  Sa     415 1 kok  kül       

461  Ej        2            

462  Sa  16     2 kok        vesivõsud 

463  Va  33     4            
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Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

464  Sa  79     0       ok  kuivav 

465  Va        0       ok  kuivav 

466  Ej        4            

467  Va  29     4            

468  Va  25     5            

469  Sa  32     3 koa          

470  Va  23     4 y          

471  Va  31     3 koa, y          

472  Va  20     2 kol          

473  Pä  56     3    kül, o       

474  Si        4            

475  Va  32     4
koa 
(üksikud)          

476  Va  17     3 kok, y          

477  Sa  72     2 kok          

478  Va  14     4 y          

479  Va  18     4 y          

480  Va  14     4 y          

481  Va  20     4 kol          

482  Va  40     2    kül, o  s    

483  Sa  35, 25     2    h2 (mp)     vesivõsud 

484  Sa  25     2 kol          

485  Va  28, 21     3    h2 (mp)       

486  Va  23     4            

487  Va  45, 22     4    h2 (1 m)       

488  Va  10     3 kol          

489  Va  11     5            

490  Va  40     3 koa  o       

491  Va  22     3 koa, y          

492  Va  32     3 koa, y          

493  Tm  21     2 kol, y  v       

494  Va  43     3 koa  kv, o       

495  Tm  23     4 koa        koorelõhed 

496  Va  17     4 y        tüükad 

497  Pä  71     3 m  kül, kv     ilus puu 

498  Va  38     3 kok  kül       

499  Va  20     3    jv       

500  Sa  22     2 koa     p  kitsas võra 

501  Va  35, 23     4 y  h2 (mp)       

502  Sa  25     3 kok          

503  Sa  28     3 kok          

504  Sa  35     3 kok          

505  Sa  27     3 kok          

506  Sa  36     3 kok          

507  Sa  31     3 koa          
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Nr  Liik  D  Ü  T  Võra  Tüvi  Pat  Märkused 

508  Sa  22     3 koa          

509  Sa  28     2 kok          

510  Sa  26     3 koa          

511  Sa  32     3 koa (suured)          

512  Va  27     4          kitsas võra 

513  Sa  37, 44     2 kok  h2 (mp)       

514  Va  32     4    jv       

515  Va  20, 40     3   
h2 (mp), jv, 
o       

516  Va  32     3          tüükad 

517  Pä  15     5            

518  Va  50     2 kok          
 
 
Lisa 2. Tumala mõisapargi puistu hinnangu eraldiste koondtabel 
 
Kasutatud lühendid vt lisa 3. 
 
Nr  Liigid   Di  H  Märkused Tegevused 

1 

60% Sa 
30% Lm 
10% Ta, KsA, Va jt 

Sa 10‐25 
Lm 25‐35 

Sa 16 
  

Likvideerida kuivanud ja kuivavad 
puud, raiuda välja kõik alla 10 cm 
diameetriga puud. 

2 

50% Hb 
20% Sa 
20% Lm 
10% Va, KsA, Pi, Pä 
jt 

Hb 25‐35 
Sa 20 
Lm 20‐30 

Hb 18 
Sa 16 
Lm 16 

mets, 
täius 90%

Harvendada täiuseni 60%, 
kujundada lookleva servaga 
puisniidulaadseks salumetsaks. 

3 
üksikud Kd, Sap, Ku, 
Re        puisniit 

Sailitada puisniidu ilme, mitte 
tihendada. 

4 

I rinne: 60% Va 
               20% Pä 
               20% Pp, Sa 
II rinne: Va, Sa, Pä,  
                 Ta, Ja 

I rinne: 
Pp 45‐50 
muu 25‐
40 

I rinne: 
Pp  21 
muu 17 
II rinne: 
8 

kiviaia 
äärde 
kasvanud 
puud 

Likvideerida kõik II rinde puud, välja 
arvatud Ta. I rindest likvideerida 
kõik Pä, Sa ja muu jätta, pärast 
otsustada ülejäänud raie vajadus. 

5  Tm, Sa, Hb, Va jt  

Tm 8‐20 
Sa 8‐20 
Va ca 20       

Raiuda kuivanud ja kuivavad puud, 
hoida puisniiduilmelisena, hoida 
vaade eemal olevatele tammedele, 
tammed võsast välja raiuda. 

6 

I rinne: 60% Sa 
               20% Pp 
               20% Va 
II rinne: 100% Sa 

Sa 20‐50 
Pp 20‐50 
Va 20‐40 

I : Sa 18 
Pp 22 
Va 18 
II: 6    

Likvideerida kõik kuivanud ja 
kuivavad puud ja II rindest need, 
millel puudub kasvuruum. Muuta 
puisniiduilmeliseks. 
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Lisa 3. Tabelites kasutatud lühendid 
 

Koondtabeli päis 
D  diameeter (cm) 
Ü  ümbermõõt (cm) 
H  kõrgus (m) 
T  seisukord / haljastuslik väärtus 
Võra  võra seisukord 
Tüvi  tüve seiukord 
Pat  patoloogia 

Võra 
koa  kuivanud oksad võra alaosas 
kok  kuivanud oksad kogu võras 
kol  kuivanud oksad võra ülaosas 
ks  kuivanud suured oksad / harud 
kl  kuivanud latv 
y  yhepoolne 
d  deformeerunud 
m  murdunud suured oksad / harud 

Tüvi/juur 
tv  tüvevigastus 
kv  koorevigastus 
jv  juurevigastus 
u  ulatuslik ‐  
x  hulgivigastused ‐  (xtv ‐ hulgi tüvevigastusi) 
o  õõnsus, auk  (uo ‐ ulatuslik) 
on  õõnes 
h(nr)  haruline  (h2 ‐ kaheharuline) 
mo  murdumisohtlik 
v  viltune 
kül  külmalõhed 
mp  maapinnalt 

Patoloogilised hinnangud 
s  seene viljakehad 
p  putukakahjustus 
mt  tüvemädanik 
mj  juuremädanik 
m  muu patoloogiline kahjustus 
k  kuivav 
ok  kuivanud 

Liigid 
Ej  harilik ebajasmiin  Philadelphus coronarius 
El  harilik elupuu  Thuja occidentalis 
Hb  harilik haab  Populus tremula 
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Ja  harilik jalakas  Ulmus glabra 
Kd  harilik kadakas  Juniperus communis 
KoS  siberi kontpuu  Cornus alba 
KsA  arukask  Betula pendula 
Ku  harilik kuusk  Picea abies 
Kuk  kukerpuu sp  Berberis sp. 
LeP  punane leeder  Sambucus rubra 
Lm  must lepp  Alnus glutinosa 
Pip  pirnipuu  Pyrus communis 
Pi  harilik pihlajas  Sorbus aucuparia 
Pä  harilik pärn  Tilia cordata 
PäL  läänepärn  Tilia x europaea 
Re  remmelgas / paju sp.  Salix sp. 
ReR  rabe remmelgas  Salix fragilis 
ReRa  raagremmelgas  Salix caprea 
Sa  harilik saar  Fraxinus excelsior 
Sap  harilik sarapuu  Corylus avellana 
Si  harilik sirel  Syringa vulgaris 
Ta  harilik tamm  Quercus robur 
Tm  harilik toomingas  Prunus padus 
TpL  läikiv tuhkpuu  Cotoneaster lucidus
Tr  türnpuu  Rhamnus catharticus 
Va  harilik vaher  Acer platanoides 
Vi  (harilik) viirpuu  Crataegus (rhipidophylla) 
VPö  valgepöök  Carpinus betulus 
Õ  õunapuu  Malus domestica 
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Lisa 4. Puistu liigiline koosseis 
 

* Kodumaisus ‐ (1) kohalik liik;  (0) introdutseeritud liik 
** Gruppides mõõdetud puudel arvestatud ühe puuna 
enamuspuuliigi järgi 

Nr  Liik eesti keeles  Liik ladina keeles 
kodu‐
maisus* 

arv puis‐
tus** 

osakaal 
puistus 

26  harilik vaher  Acer platanoides  1  229 44,21
19  harilik saar  Fraxinus excelsior  1  126 24,32
14  harilik pärn  Tilia cordata  1  65 12,55
8  harilik kuusk  Picea abies  1  18 3,47
1  harilik ebajasmiin  Philadelphus coronarius  0  11 2,12

23  harilik toomingas  Prunus padus  1  10 1,93
21  harilik sirel  Syringa vulgaris  0  8 1,54
29  õunapuu  Malus domestica  1  6 1,16
20  harilik sarapuu  Corylus avellana  1  5 0,97
22  harilik tamm  Quercus robur  1  4 0,77
2  harilik elupuu  Thuja occidentalis  0  3 0,58

10  punane leeder  Sambucus rubra  1  3 0,58
11  must lepp  Alnus glutinosa  1  3 0,58
15  läänepärn  Tilia x europaea  0  3 0,58
18  raagremmelgas  Salix caprea  1  3 0,58
25  türnpuu  Rhamnus catharticus  1  3 0,58
4  harilik jalakas  Ulmus glabra  1  2 0,39

17  rabe remmelgas  Salix fragilis  1  2 0,39
24  läikiv tuhkpuu  Cotoneaster lucidus  0  2 0,39
3  harilik haab  Populus tremula  1  1 0,19
5  harilik kadakas  Juniperus communis  1  1 0,19
6  siberi kontpuu  Cornus alba  0  1 0,19
7  arukask  Betula pendula  1  1 0,19
9  kukerpuu sp  Berberis sp.  0  1 0,19

12  pirnipuu  Pyrus communis  1  1 0,19
13  harilik pihlakas  Sorbus aucuparia  1  1 0,19
16  remmelgas / paju sp.  Salix sp.  1  1 0,19
27  (harilik) viirpuu  Crataegus (rhipidophylla)  1  1 0,19
28  valgepöök  Carpinus betulus  0  1 0,19

   kuivanud puud    2 0,39
518 100
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Lisa 5. Puistu tervislik seisukord     
 

Hinnang  Arv (tk) 
Osakaal 

puistus (%) 

Väga hea (5)  59  11,4
Hea (4)  121  23,4
Rahuldav (3)  197  38,0
Halb (2)  103  19,9
Väga halb (1)  31  6,0
kuivanud ja kuivavad puud (0)  7  1,4

518  100

 

 

 


