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INJU MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT 

1 Sissejuhatus 

1.1. Projekteerimise alus ja rekonstrueerimise objekt  

Rekonstureerimisprojekt on koostatud Inju Mõis MTÜ tellimusel Lääne-Viru maakonnas, Vinni vallas 

asuva Inju mõisa pargi (mälestise reg nr  15978) taastamiseks (vt asukohaskeem – skeem 1; 

rekonstrueerimisprojektiga käsitletav ala – skeem 2). Projektiga lahendatakse pargiruumi taastamise 

põhimõtted, teedevõrk, uusistutused, arhitektuursed väikevormid ja pargimööbel. 

Projekt on vajalik eeskätt pargi puistu seisundi parandamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Park on 

eravalduses, projekteeritud taristu ja teedevõrk on valdavalt endist pargiruumi markeeriv ning 

privaatkasutust arvestav.  

Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 

1. muinsuskaitse eritingimused1; 

2. geodeetiline alusplaan2. 

Projekt pargi põhiosas on koostatud põhiprojekti staadiumis. 

1.2. Asukoht, suurus, haldaja 

Inju mõisa park asub Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Inju külas. Rekonstrueerimisprojektiga käsitletav 

ala asub kinnistul 90001:001:0037 – Inju mõis. Inju mõisa park piirneb põhjast 

mittetulundusmaadega/põllumaadega (katastritunnus 90001:001:0077 – Veiko ja 90001:001:0104 – 

Kalevi), kirdest kruusatee ja elamumaadega, millel paiknevad ka pargialaga seotud kultuurimälestised 

(90001:001:0149 – Mõisaveere, 90001:001:0910 – Veski, 90001:001:0190 – Laululinnu) ning 

ärimaaga (90001:001:0011 – Leivapuu). Läänest piirab parki Vilgu-Väike-Maarja tee nr 17207 

(kõrvalmaantee), lõunast transpordimaa Sigala tee (katastritunnus 90001:001:0635) ning Inju sigala 

(maatulundusmaa, 90001:003:0077) ja elamumaa (90001:003:0320 – Puiestiku). Idast piirneb park 

mittetulundusmaaga (90001:001:0039 – Ruiksi) ning Tõrma-Koeravere kõrvalmaanteega nr 17133 

(90001:001:1050). 

Kultuurimälestise ala (Inju mõisa pargi) pindala on 18,4 ha3. 

Pargi haldaja on Inju Mõis MTÜ (Lääne-Virumaa, Vinni vald, Inju mõis, 46619), kontaktandmed: e-

post jari-vesa.isokotomaki@fimnet.fi. 

 

                                                           

1 Nurme, S., Toomeoja, G. 2015. Muinsuskaitse eritingimused Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes 
Terrae OÜ, töö nr 1546KP2. Tartu 

2 Revico Geo OÜ. Inju mõisa maa-ala plaan. Töö nr 214/15. M 1:500. Tallinn 2015 

3 http://register.keskkonnainfo.ee/ andmetel (25.09.2015) 
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Skeem 1. Inju mõisa ja mõisa pargi asukohaskeem (alus: Maa-ameti kaardiserver) 

 

 

Skeem 2. Rekonstrueerimisprojektiga käsitletav ala (allikas: Maa-ameti kaardiserver ja geoalus 4) 

                                                           

4 Revico Geo OÜ. Inju mõisa maa-ala plaan. Töö nr 214/15. M 1:500. Tallinn 2015 

Inju mõis 
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1.3. Kaitsestaatus, piirangud  

Inju mõisa park (reg nr  15978) on ehitismälestisena muinsuskaitse all5 ja moodustab 

kultuurimälestise ala (vt skeem 3). Pargiala kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad 

muinsuskaitsealused objektid: 

1. 15977 Inju mõisa peahoone, 1841-1917.a, ehitismälestis;  

2. 15979 Inju mõisa pargi purskkaev, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

3. 15980 Inju mõisa ait 1, 19.saj, ehitismälestis; 

4. 15981 Inju mõisa ait 2, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

5. 15982 Inju mõisa riistakuur, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

6. 15983 Inju mõisa kuivati, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

7. 15984 Inju mõisa moonakatemaja, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

8. 15985 Inju mõisa tõllakuur, 1841-1917.a, ehitismälestis. 

 

 

Skeem 3. Lähiskeem pargiala kontaktvööndis olevatest kultuurimälestistest ja kaitsevöönditest. Mälestiste 

kaitsevööndid on tähistatud kollase viirutusega. (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver) 

Inju mõisa park on kaitsealuse pargina looduskaitse all (Keskkonnaregistri nr KLO1200291)6. 

Kaitsealuse pargiosa pindala on 18,4 ha (skeem 4). Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Viru 

regioon. 

 

                                                           

5 Kultuuriministri 30.03.1998.a määrus nr. 8 (RTL 1998, 147/148, 558). Kuupäev: 30.03.1998 

6 http://register.keskkonnainfo.ee/ (25.09.2015) 
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Skeem 4. Looduskaitsealune pargiosa, tähistatud punasega (allikas: Maa-ameti kaardiserver) 

1.4. Muinsuskaitse eritingimused 

Projekt arvestab 2015. a koostatud muinsuskaitse eritingimustega7. Eritingimused on 

Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud jaanuaris 2016. Projekt lähtub eritingimustes ette antud 

restaureerimiskontseptsioonist (vt täpsemalt ptk 4.1.). 

2 Ajalooline lühiülevaade 

Esmateated Inju mõisast (Innis) on teada 1479. a. Mõis on olnud Kawerite, Paykullide, Weddeweste, 

Krausede valduses. Viimane omanik oli Hermann von Krause (1877-1919). Edasi on olnud peahoones 

orbudekodu, alates 2011. a on mõis eravalduses.  

Peahoone on villalik neorenessanss-stiilis, valminud 1800ndate viimastel aastatel. Peahoone 

arhitektiks oli arvatavasti Rudolf von Engelhardt. Park on historitsistlik, üldkavatiselt vaba, peahoone 

ümbrus oli lahendatud regulaarses võtmes (skeem 5) ajastuomaselt samuti neorenessansslike 

joontega (sarnased nt Visusti, Olustevere, Kärstna jt). 

Täpsem ajalooline ülevaade on antud Inju mõisa pargi muinsuskaitse eritingimustes.8 

                                                           

7 Nurme, S., Toomeoja, G. 2015. Muinsuskaitse eritingimused Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes 
Terrae OÜ, töö nr 1546KP2, Tartu; lk 32-38 

8 Nurme, S., Toomeoja, G. 2015. Muinsuskaitse eritingimused Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes 
Terrae OÜ, töö nr 1546KP2, Tartu; lk 11-28 
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Skeem 5. Inju mõisasüda 1901.a mõisamaade plaanil (allikas: EAA 3724-4-1669) 

 

Skeem 6. Väikevormid: A – betoonist lillevaas, B – purskkaev, C ja H – ringikujulised platsid, F – küngas, A ja D 

– neorenessansslikud peenrad, E – tarbeaed, G – peahoone esine istutusala. (Skeemi alus: Inju mõisasüda 

1901. a mõisamaade plaanil, EAA 3724-4-1669) 

Peahoone 

A 

G 

B 
C 

F 

D 

E 

H 
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3 Puistu 

3.1. Hindamise metoodika 

Inju mõisa pargi puude hinnang on koostatud üksikpuude kaupa, pargi võsastunud lääneosa on 

käsitletud eraldistena. Piirkondade hindamine erineva täpsusastmega tuleneb puistu tihedusest.  

Üksikpuude hindamisel on mõõdetud ja kirjeldatud alljärgnevaid parameetreid: 

▪ tüve rinnasdiameeter; 

▪ tervislik seisukord; 

▪ vigastused ja kahjustused; 

▪ võra ning tüve seisukord. 

 

Gruppidena on hinnatud valdavalt üheliigilised sarnase seisundi ja parameetritega kõrvuti kasvavad 

puud, mille kirjeldamine üksikpuudena ei ole otstarbekas. 

 

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

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel9): 

▪ kuivav või kuivanud puu (1):   

 võrsete juurdekasvud puuduvad; 

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

kuivanud oksad; 

 üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust; 

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

 kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust. 

▪ tugevasti kahjustatud puu (2): 

 võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

 koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 

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

▪ nõrgestatud puu (3): 

 juurdekasv pidurdunud; 

 üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

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

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

värvuses; 

▪ kergelt vigastatud puud (4): 

 juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

 peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

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

                                                           

9 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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 tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 

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

▪ kahjustamata, terved puud (5): 

 juurdekasvud on normaalsed; 

 ei esine mehaanilisi vigastusi; 

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

 

Puistueraldiste hindamisel määrati: 

▪ liigiline koosseis; 

▪ puistuelementide põhiparameetrid; 

▪ puistu üldseisukord; 

▪ kirjeldati probleemistik. 

 

Puistu andmete vormistamisel on lähtutud metsandusliku takseerimise üldisest praktikast. Puistu 

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

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

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

lähtuvalt puistuelementide muutumisest.  

 

Eraldiste seisundi määramisel on lähtutud alljärgnevast skaalast10,11: 

 

5 puistu on terve, esineb üksikuid nõrgestatud puid 

4 90-100 % puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb vanusest,  kasvutingimustest või 

 liigilisest eripärast tulenevatel põhjustel üksikuid nõrgestatud kuni väga halvas  seisundis 

 puid; 

3 75%-90% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb vanusest,  kasvutingimustest (sh 

 muutunud kasvutingimustest), liigilisest eripärast tulenevatel või patoloogilistel põhjustel 

 üksikpuudena ülepinnaliselt  nõrgestatud  kuni väga halvas seisundis puid, võib esineda 

 kohati tuulemurdu ja/või lamapuitu; 

2 50%-75% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb ülepinnaliselt üksikpuude või 

 gruppidena nõrgestatud kuni väga halvas seisundis puid, tuulemurdu ja/või lamapuitu, 

 seisundi halvenemine tingitud muuhulgas patoloogilistest või oluliselt muutunud 

 kasvutingimustest (sh inimtegevus); 

1 alla 50% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb ülepinnaliselt kolletena kuivanud 

 või kuivavaid puid, massiliselt lamapuitu jne, seisundi  halvenemine on tingitud peamiselt 

 patoloogilistest või oluliselt muutunud  kasvutingimustest (sh  inimtegevus). 

 

Hindamistulemused kajastuvad joonistel 3-4 ning lisades 1 ja 2. Tabelid on kehtivad/loetavad koos 

joonistega ning vastupidi. 

 

                                                           

10 Tappo. K. 1967. Pargimetsad ja nende kujundamine raietega. Tehnilise Ökonoomika Uurimise Laboratoorium. Tallinn 

11 ENSV TA Tallinna Botaanikaaed 1974. Kadrioru park - looduslikud tingimused, kliima, taimkate, maastikuarhitektuuriline olukord ning 
atropogeensed tendentsid  Lepingulise töö aruanne II. Tallinn 
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Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 

silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites märkuste veergu.  

 

3.2. Üldkirjeldus 

Pargi esiväljaku ümbruse ilme kujundavad siberi nulu (Abies sibirica) rühmad. Vanad nulud hakanud 

välja langema: puud on käesoleva töö käigus 2015. a augustis-septembris tehtud puistu hinnangule 

tuginedes suhteliselt halvas seisukorras, paljud on kuivanud ja paljud kuivavad. Juurde on istutatud 

uusi noori nulge, kuid istutus on juhuslik. Lehtpuudest esineb rohkesti harilikke vahtraid (Acer 

platanoides), harilikku saart (Fraxinus excelsior), peahoonest läänes ja loodes on leidub arvukalt 

harilikku pärna (Tilia cordata). Gruppidena leidub ca 100-120 aasta vanust harilikku kuuske. Pargi 

põhjaservas kasvab põldvaher. Peahoone lähiümbruses on kibuvitsaistutusi. Park on üsna liigirikas, 

inventeerimisel täheldati 47 erinevat puu- ja põõsaliiki (vt tabel 1). Pargi põhiosa peahoone ümber ja 

esiväljakul on rahuldavalt hooldatud. Pargi servadel park võsastub. Pargi maanteepoolses servas ning 

tarbeaia piiril (pargi põhja- ja kirdeosa) on vajalik läbi viia harvendusraie ning võsa raie, muudes 

osades on vajalik läbi viia sanitaarraie. Pargi põhiosa läänepiiril ja põhjapiiril on vajalik piirata ja 

osaliselt ka eemaldada metsistunud põõsagruppe.  

Metsapargi domineerivaks liigiks on harilik mänd, kuid leidub hulgaliselt ka samu vanu üksikuid 

kuuski. Puude vanus viitab sellele, et metsapark on rajatud juba tollal vähemalt 40-60 a vanusest 

männi enamusega looduslikust puistust. Kuuskede seisund on halb, paljud puud on kuivanud või 

kahjustatud-hukkunud tormimurrust.  Põõsarinne peahoone lähedal on üsna mitmekesine, pärinedes 

valdavalt lastekodu perioodist. Peahoone ees kasvavad nõukogude perioodist pärinevad sabiina 

kadaka (Juniperus sabina) ’Tamariscifolia’ ja  mägimänni rühmad. Peahoone ja metsapargi vahel on 

mitu lumimarja (Symphoricarpus albus), taraenela (Spiraea chamaedryfolia) ning pihlenela (Sorbaria 

sorbifolia) metsistunud massiivi, mille algupära võib pärineda 1900ndate algusest. Metsapargis on 

ülepinnalisel vaja viia läbi lamapuidu koristus, võsaraie, jalal kuivavate ning kuivanud puude 

eemaldamine, samuti tuulemurru eemaldamine. 

Tabel 1. Liigiline koosseis 

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

1 Va harilik vaher Acer platanoides 21,9 

2 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 18,2 

3 Ku harilik kuusk Picea abies 7,8 

4 Pä harilik pärn Tilia cordata 6,6 

5 Õ aedõunapuu Malus domestica 6,0 

6 Lum harilik lumimari Symphoricarpos albus 3,8 

7 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 3,5 

8 NuS Siberi nulg Abies sibirica 2,9 

9 Vlp viljapuud 
 

2,7 

10 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp 2,2 

11 Sõ sõstar sp Ribes sp 2,2 

12 Re remmelgas sp Salix sp 2,0 

13 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 1,8 

14 Si harilik sirel Syringa vulgaris 1,6 

15 KsA arukask Betula pendula 1,5 

16 Kb kibuvits sp Rosa sp 1,1 

17 KsS sookask Betula pubescens 1,1 

18 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia 1,1 

19 Pe harilik pihlenelas Sorbaria sorbifolia 0,9 
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20 Ta harilik tamm Quercus robur 0,9 

21 NuP palsaminulg Abies balsamea 0,9 

22 Lv Hall lepp Alnus incana 0,7 

23 SõM mage sõstar Ribes alpinum 0,7 

24 Ld leeder sp Sambucus sp 0,7 

25 El harilik elupuu Thuja occidentalis 0,5 

26 Tm harilik toomingas Padus avium 0,5 

27 Kv alpi kuldvihm Laburnum alpinum 0,4 

28 En sp enelas sp Spiraea sp 0,4 

29 Mvp harilik metsviinapuu 
Parthenocissus 
quinquefolia 

0,4 

30 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 0,4 

31 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 0,4 

32 RoK kurdlehine roos Rosa rugosa 0,4 

33 PäL läänepärn Tilia europaea 0,4 

34 MäM mägimänd Pinus mugo 0,4 

35 Poen põisenelas Physocarpus opulifolius 0,4 

36 VaS saarvaher Acer negundo 0,4 

37 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina 0,4 

38 Vr harilik vaarikas Rubus idaeus 0,2 

39 Kd kadakas sp Juniperus sp 0,2 

40 Kr  kreegipuu Prunus insititia 0,2 

41 VaP põldvaher Acer campestre 0,2 

42 ReRB 
raberemmelgas 
'Bullata' 

Salix fragilis 'Bullata' 0,2 

43 LäS suur läätspuu Caragana arborescens 0,2 

44 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 0,2 

45 Vi viirpuu sp Crataegus sp 0,2 

46 LdjV villane lodjapuu Viburnum lantana 0,2 

47 LäV väike läätspuu Caragana frutex 0,2 

   
Kokku: 100 

 

3.3. Seisund 

Üldist puistu tervislikku seisukorda võiks pidada väga heaks, 70% üksikpuudena hinnatud puistust on 

heas kuni väga heas seisundis ning vaid ca 12% puistust on halvas kuni väga halvas seisundis (vt tabel 

2). Eraldistena hinnatud ala on valdavalt rahuldavas seisundis. Puistu on ca 70% ulatuses aastaid 

hooldamata, massiliselt esineb jalal kuivavaid puid ja lamapuitu. Põõsagrupid on metsistunud, vohab 

vahtra ja saare järelkasv. Metsapargi I rinde peapuuliigid (Mä, Ku) on paljud jõudnud oma 

vanusepiirile ja kiratsevad või kuivavad seetõttu. Metsapargi lääneosas võib olla osalt probleemiks ka 

liigniiskus. Metsapark on muutunud tihedaks segametsaks ja vajab taastamiseks ulatuslikku 

hooldusraiet. 

Tabel 2. Puistu seisund 

Seisundiklass Takseerühikute arv Osakaal (%) 

1 16 4 

2 37 8 

3 84 18 

4 153 34 

5 166 36 

Kokku 456 100 
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4 Projektlahendus 

4.1. Kontseptsioon 

4.1.1 Üldkontseptsioon 

Projektile aluseks olev kontseptuaalne lähenemine on esitatud skeemidel 6 ja 7. Inju pargis on 

eelkõige vajalik kiire sekkumine metsapargi säilitamiseks, sest intensiivistuva võsastumise tulemusel 

on järgneva kümnendi jooksul oht, et teede koridorid kaovad täielikult ja puistu metsistub 

pöördumatult. Pargi põhiosas on vajalik eelkõige vaatekoridoride avamine, täiendistutuste tegemine, 

juurdepääsuteede ning peahoone ümbruse teedevõrgu korrastamine, säilinud autentsete 

väikevormide restaureerimine, nõukogudeaegsete majandushoonete ekraniseerimine vaadetest ning 

tarbeaiast. 

Projektlahendus on teedevõrgu, säilinud/dokumenteeritud haljastuse osas ja säilinud väikevormide 

osas restaureeriv. Peahoone tagaväljaku lahendus ja metsapargi lääneosa lahendus on kohandav 

vastavalt pöördumatult muutunud situatsioonile: katlamaja jääb kasutusse ja sellest tulenevalt on 

vajalik ka kuur katlamajast idas ning kütusemahutitega seotud rajatised katlamaja kõrval. Haljastuse 

ja arhitektuursete väikevormide osas, mille kohta täpsem info puudub on kasutatud pigem 

markeerivat lähenemist, peahoone lähiümbruse peenarde kujundamisel on võetud aluseks 19. 

sajandi lõpul W. v. Engelhardti kavandatud Visusti ja Olustevere parkide kavandid. 

Kuna hoonestus jääb erakasutusse, avalikke funktsioone sellele seni ei ole planeeritud, siis on 

tegevused pargis vajalikud eeskätt ajaloolise pargiruumi esiletoomiseks ning pargiruumi hoidmiseks.  

Projektlahendusel on võetud aluseks 1901. a plaan (skeem 5). 

Pargi puistu tervislik seisukord 

1 - kuivav või kuivanud puud (2%) 2 - tugevasti kahjustatud puud (15%)

3 -nõrgestatud puud (29%) 4 - kergelt vigastatud puud  (35%)

5 - kahjustamata, terved puud (20%)
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Skeem 7. Inju mõisa ruumiprogramm. Punaste nooltega on tähistatud tänasel päeval olulisemad 

vaatesuunad. 

 

 

Skeem 8. Inju mõisa pargi taastamiskontseptsioon. A – pargi peaosa; B – üleminekuosa pargi peaosa ja 

metsapargi vahel; C – metsapargi osa; E – tarbeaed, D - majandushoov. Musta jämeda joonega on näidatud 

võimalik markeeritav/taastatav teedevõrk. Musta punktiiriga on näidatud võimalik võrkpiirde asukoht, 

punasega võimalik sepistatud piirdeaia asukoht 

  

VILLA 
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4.1.2 Lammutatavad ja restaureeritavad objektid 

Lammutatavad (eemaldatavad), konserveeritavad ja restaureeritavad objektid on näidatud joonisel 

5. Lammutada või eemaldada tuleb kõik valdavalt nõukogudeaegsed objektid, mis on oma 

kasutusfunktsiooni minetatud või mis ei sobi pargiruumi. Eemaldamisele kuuluvad kõik pargiruumis 

asuvad elektripostid ja valgustusmastid. Töötavad elektriõhuliinid tuleb asendada maakaabliga. 

Eemaldamisele kuuluvad ka ebaesteetilised rajatised nagu pesukuivatusraamid, roostetanud 

mänguvahendid, piirdeaiapostid jms. 

Lammutada tuleb ka endisaegse kasvuhoone müüri juurde ehitatud ebaesteetilised kuurid, säilitada 

vaid originaalne paemüür ja kasvuhoone vare selle idaosas. Samuti on ette nähtud lammutada hoone 

peahoonest idas ning kuurid endise viljapuuaia alal. 

Restaureerida tuleb peahoone idaosa juures olevad maakivist tugimüürid, purskkaev peahoone taga 

ning vaas peahoone idafassaadi ees. Peahoone ümbruse teedevõrk on rohtunud, kuid looduses veel  

loetav, teed saab taastada olemasolevate säilinud teede ja ajaloolise plaani (skeem 5) alusel. 

 

4.2. Haljastus 

4.2.1 Asukohad, liigiline valik 

Et omaaegseid istutusskeeme ei ole säilinud on taastamisistutuste valikul lähtutud pargi vaadetest 

ning ajastuomastest teoreetilistest lähtekohtadest gruppide moodustamisel ning asukohtade valikul 

(sarnased nt Rõuge, Kärstna, Luua, Visusti mõisate istutusskeemide põhimõtted). Kuna põõsarinnet 

on säilinud vähe, siis näeb projekt ette pargis põõsaste osakaalu olulise suurendamise (joonised 6-7). 

Uute põõsagruppide paigutamisel on lähtutud eeskätt vaadetest ning projekteeritud teede asetusest. 

Liigiliselt on kasutatud külmakindlaid ja Eesti mõisaparkides tavapäraseid liike (ebajasmiin, sirel, 

kibuvits, pargiroosid). Esifassaadi ja tagafassaadi lähedaste istutuste kavandamisel on lähtutud 1900-

1950ndate aastate fotodest. Peahoone ümber ja pargi tagaosas on kasutatud pinnakatteroose, 

peenraroose ja pargiroose. Pargirooside valikul on eelistatud nö "vanu" vorme (nt 'Apteegiroos', 

'Hansaland', 'Robusta' jt). Vormide valikul on lähtutud vastupidavusest, erinevast kõrgusest ja 

õievärvusest. 

Lehtpuud on ette nähtud valdavalt istutada üksikistutustena raiutud puude asemele või nende 

endiste asukohtade lähistele pargiruumi liigendamiseks või pargisiseste vaadete pilgupüüdjatena. 

Kasutatud on Eesti mõisaparkides tavapäraseid, valdavalt kodumaiseid külmakindlaid liike. Kuna Inju 

pargis olid istutused vanadele fotodele ja säilinud haljastusele tuginedes komponeeritud kontrastsete 

lehisegruppidega, mis pargi põhiosas on tänaseks osaliselt hävinenud, siis on kasutatud rohkelt 

lehisegruppe pargi põhiosas. Ette on nähtud taastada ka talli ümbruse puuderead. 

4.2.2 Taastatavad istutused (uus- ja täiendusistutused) 

Inju pargi väärtuslikumad puud on pargi tagaosas peahoone kõrval kasvav harilik saar, samuti 

mitmed suuremõõdulised vahtrad, nulud ja saared esi- ning tagaväljakul. Kahtlemata on omaette 

väärtuseks esiväljakul olevad vanad kuusegrupid, mis hääbumisel tuleb kindlasti asendada samast 

liigist istikuga. Kõigi üle 60 cm jämeduste puude kuivamisel pargi põhiosas asendada need samast 

liigist istikuga või, arvestades mitmete kohalike liikide mitte vastupidavust haigustele, asendada 

alljärgnevalt (olemasolev liik / asendatav liik): 

▪ harilik tamm / harilik tamm; 

▪ harilik pärn / läänepärn, suurelehine pärn; 



Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt 1546KP2 

 

Artes Terrae 19 
 

▪ läänepärn / läänepärn; 

▪ harilik saar / Pensilvaania saar; 

▪ harilik jalakas / künnapuu, läänepärn, suurelehine pärn; 

▪ euroopa lehis / euroopa lehis, siberi lehis; 

▪ harilik kuusk / harilik kuusk; 

▪ harilik mänd / harilik mänd; 

▪ harilik elupuu / harilik elupuu. 

Pargis tuleb üle 60 cm läbimõõduga puude kuivamisel asendada kuivanud puud vähemalt 4,5 m 

kõrguse istikuga. Istik istutatakse esimesele sobivale kohale vahetult kännu kõrvale (vt ka ptk 7.2 

"Nõuded istikutele"). 

4.2.3 Peenrad 

Tuginedes Inju mõisa ajaloolisele 1901. a plaanilahendusele ning võttes aluseks 19. sajandi lõpul W. 

v. Engelhardti kavandatud Visusti ja Olustvere parkide kavandid ning Kuphaldti kujundatud Oru lossi 

lähiümbrus, on peahoone lähiümbrusesse kavandatud rekonstrueerida kaks lilleaeda. Mõlemad 

peenrad lähtuvad hoone telgedest ning asetsevad üks kummalgi pool hoonet (ida- ja läänefassaadi 

otstes). Peenralahendused on antud joonistel 11 ja 12. 

 

Skeem 9. Inju mõisa peahoonest idapoolse peenra istutusskeemi põhimõte järgib ühe eeskujuna Visusti 

pargis olnud peenra kavandit.12 

4.2.4 Tarbeaed 

Tarbeaia puhul on tänasel päeval tegu viljapuuaiaga. Aed asub peahoone lähiümbruse kirdeosas. 

Lisaks viljapuudele leidub aias ka sõstrapõõsaid. Vastavalt 1901. a plaanile (vt skeem 5 ja 6) on 

tarbeaed asunud samas kohas ka varasemalt. Tarbeaeda täiendavaid istutusi antud projekti raames 

ei kavandata. 

4.2.5 Projekteeritud taimmaterjali loetelu 

Projekteeritud uusistutused on näidatud joonistel 6-7 ja 11-12. Suvelillede orienteeruvad mahud on 

joonistel 11-12, nende täpsed kogused konsulteerida aednikuga ja sõltuvad kasutatavate taimede 

liigist ja taimede suurusest. Projekteeritud taimmaterjal on esitatud tabelis 3. 

Käesoleva projektiga ei määrata tarbeaia juurdeistutusi ega sinnakuuluvate istikute sorte ning hulka. 

Tabel 3. Projekteeritud taimmaterjal 

A. Park 
   

    Nimetus eesti keeles Nimetus ladina keeles Sort / vorm Istikute arv 

Okaspuud       

harilik kuusk Picea abies 
 

18 
harilik mänd Pinus sylvestris 

 
39 

                                                           

12 Koopia raamatust Eesti pargid 1, 2007, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Tallinn, Varrak 
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harilik jugapuu Taxus baccata 
 

25 
must mänd Pinus nigra 

 
8 

siberi lehis Larix sibirica 
 

5 
siberi nulg Abies sibirica 

 
13 

euroopa lehis Larix decidua 
 

3 
palsaminulg Abies balsamea   3 

  
Kokku: 114 

    Lehtpuud       

läänepärn Tilia europaea 
 

9 
harilik tamm Quercus robur 

 
5 

punane tamm Quercus rubra 
 

3 
harilik vaher Acer platanoides ’Schwadleri' 1 
õunapuu Malus domestica ’August Vaga' 2 
pensilvaania toomingas Prunus pensylvanica 

 
1 

harilik hobukastan Aesculus hippocastanum   2 

  
Kokku: 23 

    Põõsad       

rododendronid* Rhododendron 
 

105 
ebajasmiin Philadelphus 

 
66 

katavba rododendron Rhododendron catawbiense 
 

72 
harilik sirel Syringa vulgaris valgeõieline 6 
pargiroos Rosa ’Dart's Defender' 12 
pargiroos Rosa ’Officinalis' 6 
pargiroos Rosa ’Persian Yellow’ 14 
pargiroos Rosa ’The Bischop’ 7 
pargiroos Rosa ’Hansa’ 10 
pargiroos Rosa ’Hansaland’ 8 
pargiroos Rosa ’Henry Hudson’ 10 
thungbergi kukerpuu Berberis thunbergii ’Atropurpurea’ 4 
värdenelas Spiraea x vanhouttei   16 
tömbilehine viirpuu Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ 1 

* tellija valikul 
 

Kokku: 337 

    
    B. Peenrad 

   
    Nimetus eesti keeles Nimetus ladina keeles Sort / vorm Istikute arv 

harilik elupuu Thuja occidentalis ’Little Gem’ 20 
harilik elupuu Thuja occidentalis ’Globosa’ 1 
riitsinus Ricinus 

 
1 

kivikilbik 
Alyssum e. Lobularia 
martima 

 
15 

aed-raudürt Verbena hybrida ’Obsession Scarlet Improved’ 1300 
põõsas-hõbekakar Argyranthemum frutescens ’Lemon’ 380 
aedkohhia Kochia 

 
45 

kivikilbik  
Alyssum e. Lobularia 
martima ’Snow Crystals’ 120 

  
Kokku: 1882 
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4.3. Teed 

4.3.1 Liiklusskeem 

Mõisa park piiratakse teedega piirnevatest külgedest täies ulatuses metallpiirdeaiaga (vt ka ptk 

4.4.1). Pargile on planeeritud üks peasissepääs (Vilgu-Väike-Maarja teelt) (vt joonis 13), mis viib 

peahoone juurde (kagusuunast) ning üks teenindussissepääs (Mõisa teelt), mis viib peahoone taga 

asuvasse majandushoovi. Lisaks on parki projekteeritud kaks lisasissepääsu, mis on mõeldud 

ennekõike pargi hooldustööde teostamiseks. Kõik sissepääsud on suletavad väravaga (metallist 

tiibväravad). 

Peasissepääsu ja teenindussissepääsu omavaheline ühendus on sõiduautoga läbitav. Ülejäänud 

sõelmekattega teeosad ning sisseniidetavad teed (laiusega 2,0 m) on mõeldud kasutamiseks 

kergliiklusele (v.a hooldustransport). Eraldiseisev võimalik teenindus- ja hooldustee trajektoor pargi 

põhjaosas on nähtav joonisel 6. 

4.3.2 Teede asukohad 

Restaureeritavad, rekonstrueeritavad ja uued teed on toodud joonisel 8. Esiväljaku ja pargiosa 

säilinud teed säilitatakse olemasolevatel asukohtadel.  

Pargi hävinud jalgteed ning esiväljak taastatakse olemasolevatel trajektooridel või rekonstrueeritakse 

osaliselt fotode ja 1901. a plaani alusel. Pargiosa perimeetrile projekteeritud teerajad lähtuvad 

ajalooliste teede trajektooridest, mida on korrigeeritud vastavalt tänapäevasele krundipiirile ja 

olukorrale. 

Pargiossa kavandatud istumiskohad, paviljon ja peenrad lähtuvad 1901. a plaanist (skeem 5). 

Tarbeaia ja lilleaia teedevõrk on kavandatud nende alade kasutusfunktsiooni arvestades ning 

kohandatud säilinud teede ja 1901. a plaanilahendust arvestades. 

4.3.3 Mõõtmed, katendid, trepid 

Teede lahendus on antud joonistel 6-8. Teede katendid ja lõiked on esitatud joonisel 10. 

Jalgteede laiuseks pargialal on üldiselt 2,0 m, peahoonest itta jäävas lilleaias on teede laius 2,6 m.  

Peajuurdepääsutee laiuseks on 3,5 m. Majandushoovi viiva sõidutee laiuseks on 3,0 m. Peahoone 

esise sõelmekattega tee laius on 5 m. 

Teede põhikatendina on kasutatud graniitsõelmeid (vt joonis 10), sõelmekattega on nii pargi 

majandushoov, sõiduteed, peahoone ümbruses olevad jalgteed, teenindustee, lilleaia teed ning osa 

parki viivatest jalgteedest. Kattematerjali valikul eelistada halli tooniga sõelmeid, fraktsioon 0...6 mm. 

Graniitsõelmekatte alla ei ole lubatud panna paesõelmekihti. 

Sõelmekattega jalg- ja sõiduteed kogu pargialal ääristada metalläärisega (vt joonis 10). Metalläärise 

kasutamisel kasutada spetsiaalset ääristust (nt Hauraton Linefix Super) või korrosioonikindlalt 

töödeldud 200 x 5 mm metallriba, mis kinnitatakse maasse iga 500…800 mm järel betoonalustele 

keevitatud kinnitustega. Alternatiivina võib teed rajada ääriseta (teed piiratakse regulaarse 

servamisega). 
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Peahoone idaküljel olev parkimisala ning peavärava esine teeala on ette nähtud halli 

graniitkivisillutisega. Kasutada 100 x 100 x 100 mm tumehalli graniitkivi, pinnatöötlus – lõigatud või 

täksitud. Sillutatud alad piiratakse sarnaselt teistele teedele metalläärisega. 

Esiväljaku ring, pargiosa teed ja teised pinnasteed (vt joonis 6-7) niidetakse sisse 2 m laiuste teedena. 

Niitmiskõrgus 3-5 cm. Majandushoovi lääneküljega piirnev ala, paviljoni juurest serpentiinina kulgev 

murutee ning pargisisesed liigniisked murutee kohad tugevdatakse purustatud kruusaga (fr 0-12 

mm). Purustatud kruusaga tugevdatakse ka paviljonist serpentiinina langev murutee ning 

komposteerimisplats.  

4.3.4 Parkimine 

Parkimine on lahendatud majandushoovi ja peahoone idaküljel oleva graniitkiviga kaetud alaga. 

Peamine parkimiseks mõeldud ala on ette nähtud peahoone taga asuvas sõelmekattega 

majandushoovis (vt joonis 6). Peahoone idaküljel olev parkimisala mahutab kuni 3 sõiduautot ning on 

mõeldud eelkõige isiklikuks kasutamiseks. Külaliste jt sõiduvahendite parkimine on ette nähtud 

majandushoovis. 

4.3.5 Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneerimine on antud joonisel 9. Vertikaalplaneerimine on näidatud projektiga ette nähtud 

kattega teedele ning paviljoni viivatele teedele. Vertikaallahendust ei ole antud sisseniidetavatele 

teedele.  

Jalgteede kalded lähtuvad olemasolevast reljeefist. Mullatööde minimeerimise, puude juurte 

säästmise  ja ajaloolise reljeefi säilitamise huvides ei saa lubada suuremahulisi mullatöid, mistõttu 

kohati ületab jalgteede pikikalle normatiivset 6%. Probleemse kaldega nõlvadele tuleb 

ehitustöödeeelselt näha ette täiendavad meetmed erosiooni tõkestamiseks tööjoonistega, lahendus 

konsulteerida käesoleva töö autoritega. Üleminek teedelt haljasaladele rajada sujuvalt kuni 10% 

kaldega. 

Peahoone ümbruse vertikaallahendus on orienteeruv, see tuleb täpsustada koos hoone 

restaureerimisprojektiga. Samuti antakse täpne hoonete vundamendi drenaaži, hüdroisolatsiooni ja 

niiskuskaitseriba lahendus peahoone restaureerimisprojektiga.  

Väljakaevatav pinnas ladustada lokaalselt erinevatesse kohtadesse muru/aasa aladele puu juurte 

piirkonnast välja. Väljakaevataval pinnasel ladustada eraldi kasvumuld ning aluspinnas. Kasvumuld 

kasutada ära haljastustöödel, üle jääv täitepinnas kasutada pargi lääneosas (nt süvendite täiteks). 

4.4. Arhitektuursed väikevormid, rajatised 

4.4.1 Piirdeaiad ja väravad 

Parki on projekteeritud kokku 5 väravat. Neist esinduslikum on peajuurdepääsutee alguses olev 

peavärav. Peavärav on esitatud joonisel 13. Peavärava puhul on lähtutud neorenessanslikust 

kujunduskeelest ning selle haakuvusest peahoonega arhitektuuristiiliga. Peavärav on kolmese 

jaotusega, millest keskmine on mõeldud autoväravana ning üks äärmistest jalgväravana. Peavärav on 

projekteeritud automatiseerituna. Tiibväravate automaatikat käesolev projekt ei lahenda, soovitav 

on automaatika tellida vastava alaga tegutsevalt ettevõtjalt.13  

                                                           

13 Nt: http://fagel.ee/automaatika/tiibvarava-automaatika/  

http://fagel.ee/automaatika/tiibvarava-automaatika/
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Ülejäänud parki projekteeritud väravad on lahendatud tiibväravatena ning omavad eeskätt pargi 

hooldusmasinate jaoks mõeldud funktsiooni. Lisades (vt lisa 4) toodud näited pärinevad Fagel’i ja 

Aiatiimi toodangust, kuid kasutada võib mistahes tootja sarnaseid tooteid.  

Piirdeaed on projekteeritud piki pargi teedega (Mõisa tee, Vilgu-Väike-Maarja tee, Sigala tee) 

piirnevaid külgesid (vt joonis 6). Piirdeaia metallosade värvus on must. Peavärava juures olev 

piirdeaed on ette nähtud esinduslikumat laadi sepistatud metallist piirdena (väravast mõlemale 

poole ca kuni 50 m ulatuses). Ülejäänud piirdeaed on ette nähtud lihtsama keevitatud paneelaiana. 

Lisades (vt lisa 3) toodud näited pärinevad Fagel’i14 toodangust, kuid kasutada võib mistahes tootja 

sarnaseid tooteid, mis järgivad sarnast piirete jaotust, materjali, kvaliteeti ja kujunduskeelt. Piirded 

rajatakse ilma alusmüürita. 

4.4.2 Bassein ja vaas 

Inju pargi bassein ja purskkaev kuulub restaureerimisele. Restaureerimine nähakse ette eraldi 

projektiga. 

Pargis säilinud betoonist lillevaas on ettenähtud restaureerida. Selleks on vajalik betoonmaterjal 

puhastada ning seejärel vajadusel kulunud pind parandada/taastada. Lillevaas kuulub peahoone 

lääneküljel oleva peenralahenduse koosseisu. 

4.4.3 Paviljon 

Parki on kavandatud rotundilaadne ümara põhiplaaniga lahtine paviljon (vt joonis 14). Paviljoni 

asukoht lähtub oletatavast hüpoteetilisest ajaloolisest paviljoni asukohast (serpentiinkünka 

olemasolu) (vt joonis 6). Asukoha valikul on arvestatud vaatelist sobivust, markeerides oletatavalt 

kunagist olulist vaatepunkti.  

Paviljoni arhitektuurikeel on arvestades pargi stiili tagasihoidlik. Puitdetailide värvus on ette nähtud 

valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud metalldetailid tsingitud 

või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. 

Paviljoni rajamisel lähtuda ptk 4.4.10 esitatud nõuetest ning joonisest 14. 

4.4.4 Pargimööbel 

Parki on kavandatud puidust seljatoega pingid (vt lisa 5). Pingid on sarnased kogu pargi ulatuses. 

Pinkide puitosa värvus on helehall/kreemikasvalge või valge (RAL 9001). Pingitüüp on valitud 

tagasihoidlik arvestades pargi stiili jt projekteeritud rajatisi. Kasutatav pink peab olema töödeldud 

ilmastikukindlalt. Lisades toodud fotodel on antud näited Alexander Rose15 toodangust, kuid 

kasutada võib mistahes tootja sarnaseid tooteid. 

Pingid ankurdatakse maasse vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

4.4.5 Valgustus 

Pargi valgustuse kontseptsiooni kohaselt valgustatakse peahoone lähiümbrus, pargi 
peajuurdepääsutee ning majandushoov kuni 4,5 m kõrguste pargivalgustitega (valgustite asukohad vt 
joonis 6).  

Valgusti kupli tüübina kasutatakse LED põhist stiliseeritud lihtsat 4-6 tahulist laternat. Valgustite 

orienteeruv vahekaugus on 25 m (sõltuvalt konkreetsest valgusti tüübist). Soovitav valguse toon on 

                                                           

14 http://fagel.ee/  
15 http://www.alexander-rose.co.uk/collections/new-england  

http://fagel.ee/
http://www.alexander-rose.co.uk/collections/new-england


1546KP2 Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt  

 

24 Artes Terrae 
 

kollane (2700-3300 K). Lisades toodud näited pärinevad Leipziger Leuchten’i toodangust, kuid 

kasutada võib mistahes tootja sarnaseid tooteid. 

Pargi valgustus ja elektrivarustus lahendatakse eraldi projektiga. 

Valgustite asukohtade muutus kooskõlastada käesoleva projekti autoritega. 

Õhuliini postide maakaablisse viimise projekt tellida Elektrilevi OÜ-lt. Vanade valgustite vahetus uute 

vastu saab toimuda pärast õhuliinide maakaablisse viimist. 

4.4.6 Skulptuurid 

Koondplaanil (joonis 6-7) on näidatud parki rajatavate võimalike skulptuuride asukohad. Skulptuuride 

puhul kasutada kivimaterjali. 

4.4.7 Varisein 

Varisein on ettenähtud katlamaja külgseina ekraniseerimiseks vaatega peahoone poolt. Variseina 

lahendus on antud joonisel 15. Varisein on lahendatud lihtsa puidust tapitud sõrestikuna. Postid ja 

sõrestik on lahendatud sarnases võtmed paviljoniga. Sõrestiku ülaosa on kujundatud 

diagonaalmotiiviga. Variseina materjali viimistlus on sarnane teiste puitkonstruktsioonidega. 

Puitdetailide värvus on ette nähtud valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, 

must), muud metalldetailid tsingitud või korrosioonikindel silmapaistmatu värv. 

Sõrestik ankurdatakse maasse betoonalustele ning kinnitatakse seinale metallklambritega. Seina ja 

sõrestiku vahele peab jääma min 150 mm õhuvahe. 

4.4.8 Maakivimüürid, kasvuhoone vare, paemüür, kelder 

Peahoone idaküljel paiknevad madalad maakivimüürid on ette nähtud restaureerida. Müürid tuleb 

pinnasest puhastada ja taastada. 

Kasvuhoone varemed ning sealsed säilinud paemüürid on ette nähtud esimeses faasis konserveerida. 

Müüri vuugid ja sokliosa tuleb puhastada pinnasest jm prahist, sorteerida välja müüridest irdunud 

kivid, puhastada vuugid orgaanilisest materjalist. Peale vareme ja müüride väljapuhastamist tuleb 

hinnata müüride ehituslik seisukord ja valida täpne konserveerimistehnoloogia. Müüri ei tohi välja 

puhastada juhul, kui sellele ei järgne kohene konserveerimistegevus. Müüri konserveerimisel ja 

taastamisel tuleb kasutada kohapeal olemasolevaid müürist irdunud kive, puuduvate asendamisel 

kasutada olemasolevaga samasugust materjali. Säilinud kivimüüride juurest eemaldada lehtpuude 

uuendus, joonisel 3 näidatud puud ning hilisemal ajal rajatud kuurid. 

Peahoone lähedal asuva keldri restaureerimine nähakse ette eraldi projektiga. 

4.4.9 Komposteerimisplats 

Inju pargi põhjaossa (vt joonis 6) on projekteeritud puulehtede komposteerimise plats suurusega 20 x 

20 m. Plats piiratakse eraldi piirdega ning tiibväravaga. Plats rajatakse tugevdatud muruna. Platsi 

kasutamise eelduseks on, et komposteerunud materjal veetakse platsilt regulaarselt ära. 

4.4.10 Kujunduskeel, nõuded arhitektuursete väikevormide ehituseks ja täiendavaks 

projekteerimiseks 

Väikevormide kujundusel on motiividena kasutatud neorenessansslikule pargikujundusele omaseid 

motiive. Alljärgnevalt on esitatud üldpõhimõtted väikevormide valikuks tellimiseks ja ehitamiseks: 
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▪ kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast ja kehtivatest 

ehitusnormidest; 

▪ värvigamma valikul lähtuda etteantud värvustest (vt täpsemalt märkused  joonistel) ja 

restaureeritavast peahoonest, paviljonide ja pargimööbli heledamad osad värvida ilmastikukindla 

värviga kreemjas-valge tooniga (RAL 9001), kui ei ole joonisel määratud teisiti; 

▪ nähtavate metalldetailidena puitkonstruktsioonidel kasutada asjatuomase stiiliga sobivat 

lihtsamajoonelist sepist, soovitav värvus must; 

▪ mittenähtavate metalldetailidena kasutada tsingitud detaile; 

▪ puittarinditel kasutada saematerjali, pinnatöötlus käsihöövel + käsilihv; 

▪ puitdetailide liitmistel kasutada tappliiteid, nähtavate detailide ühendamisel mitte kasutada 

puidukruve (kui teisiti ei saa, tuleb kruvipead süvistada ja katta muu pinnaga samas pinnas 

korgiga (punniga), metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita; 

▪ metallkonstruktsioonid, sh valumetall-, sepis ja keevitatud elementide värvus matt, must; 

▪ metallkonstruktsioonid võivad olla valmistatud kombineerituna valumetalli, sepise ja 

valmisterastest keevitatud lahendustena; 

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega; 

▪ materjalina kasutada mändi (tugevusklass C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081), võimalusel võib 

maapinnaga kokkupuutuvates konstruktsiooniosades kasutada ka tamme või lehist; 

▪ ehitusplatsil ladustatav puit tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest ning saama 

vabalt tuulduda;  

▪ pinkide isteosadel, käsipuudel jm, kus inimene vahetult puitu puudutab, kasutada hööveldatud 

puitu; 

▪ maapinnas asuvates, maapinnaga kokkupuutuvates kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR 

dokument 1:1998 “Põhjamaade puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

▪ püstistel seina kattelattidel, panduse rinnatise ristlattidel ja käsipuudel, võib kasutada AB klassile 

(P8/HC3) või A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade 

puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

▪ kõigi immutatud puitdetailide värvus on kreemjas-valge (RAL 9001), kui joonisel pole öeldud 

teisiti; 

▪ immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb paljastunud puidu 

pind töödelda (pintseldada või immutisse kasta) tootja juhiste kohaselt sobiva 

puidukaitsevahendiga (ENSELE);. 

▪ metalldetailidel kasutada keskkonnklassile C3 vastavalt kuumtsingitud terast, kasutada võib ka 

roostevaba terast, metalldetailid peavad vastama EVS-EN 912; EVS-EN 14545; EVS-EN 14592; 

EVS-EN 26891 nõuetele; 

▪ ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest materjalist,  

tsingitud ja roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda; 

▪ alumiiniumist kinnitusvahendeid immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud; 

▪ kruvide, puidupoltide jaoks tuleb puurida kinnituste jaoks eelnevalt juhtavad, eriti puidutooriku 

otsa lähedale; 
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▪ kinnitusdetailid peavad olema ehitusplatsil ladustatud pakendites, sademete eest kaitstult; 

▪ skulptuurid, vaasid, postamendid tellida skulptorilt või valmistoodanguna; materjalina võib 

kasutada betooni või looduskivi, skulptuuride puhul eelistada tumedat värvust. 

Täpne ehisdetailide valik, värvused jms lahendada koos peahoone jt hoonete fassaadidega 

konsulteerides disaineriga. Muudatused arhitektuursete väikevormide kujunduses ja 

konstruktsioonis konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  
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5 Muinsuskaitse järelvalve 

Ehitustöödel tuleb tagada Muinsuskaitse järelevalve ehitustööde ajal vastavalt vajadusele, kuid  

minimaalselt kahenädalase intervalliga alljärgnevatel juhtudel: 

▪ raiete ettemärkimiseks ja peale raiete teostamist; 

▪ peale istutatava taimmaterjali asukohtade ja ehitatavate objektide mahamärkimist; 

▪ istutatava taimmaterjali ülevaatamiseks enne istutamist; 

▪ peale teekoridoride mahamärkimist faasis, mis võimaldab otsustada kurvide ja ristumisraadiuste 

projektikohasuse üle; 

▪ peale teekünade rajamist ja teekatte paigaldamise alustamist ulatuses, mis annab ülevaate 

katendi ehituskvaliteedist, kivilaotise võimalikust mustrist, tee ääristuse lahendusest; 

▪ peale kaablite ja torustike asukohtade mahamärkimist (enne kaevikute kaevamist); 

▪ iga uue ehitusetapi alustamisel. 

Töö alustamisel kokku kutsuda tööde avamiskomisjon, mille koosseisu kuulub mälestise omanik või 

valdaja, ehitustööde vastutav teostaja, muinsuskaitse järelevalve teostaja, Muinsuskaitseameti 

esindaja ja Keskkonnaameti esindaja. Soovitatav on tagada ka eraldi ehitusobjekti omaniku- ja 

autorijärelevalve ja/või siduda see muinsuskaitse järelevalvega. Soovitav on tööde erinevate 

etappide valmimisel vaheülevaatusteks kokku kutsuda eelloetletud spetsialistidest komisjon. 

Komisjonid kutsub kokku pargi omanik/haldaja. 

Käesoleva projekti tõlgendamisel ja selle rakendamisel tekkivate küsimuste ning muutmisvajaduse 

korral tuleb konsulteerida esmalt projekti koostajaga. Projektimuudatused ja täiendused tuleb 

kooskõlastada projekti koostajaga, projektimuudatused ja täiendused, mis puudutavad pargiruumi 

mahulisi lahendusi, mis põhimõtteliselt muudab käesolevat projektlahendus, kooskõlastatakse lisaks 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

6 Tööde mahud 

Ehitaja on kohustatud mahud kontrollima enne pakkumise tegemist kohapeal. Alljärgnev tabel (tabel 

4) ei sisalda rajatiste ja arhitektuursete väikevormide materjalide mahte - need tuleb täpsustada 

tööjoonistega. Tööjoonised tellitakse eraldiseisva tööna ehitustööde eelselt või ehitustööde 

koosseisus.  

Maakaablisse tõstetavate kaablite täpsed mahud tuleb tellida vastavasisulise projekti koosseisus 

Elektrilevilt. 

Küsimuste tekkimisel töö mahtude tõlgendamise konsulteerida projekti autoritega. 

Tabel 4. Tööde mahtude koondtabel 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

I lammutatavad objektid 
  1.  Likvideeritavad objektid     

1.1 Üles võtta olemasolevad asfaltkattega teed m² 1652 

1.2 Eemaldada elektri- ja valguspostid tk 12 

1.3 Tõsta ümber õhuliin maakaablisse (orienteeruvalt, vajadus 
täpsustatakse eraldi projektiga) 

jm 175 

1.4 Likvideeritavad kuurid kasvuhoone vare ja müüride juures m² 287 
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1.5 Likvideerida amortiseerunud aiapostid ja aed jm 519 

1.6 Likvideerida väike puidust abihoone viljapuuaias tk 1 

1.7 Likvideerida kahekordne puitelamu ja kuur tk 2 

    II Raied ja ühekordsed puistu hooldustööd 
  2. Raied ja vanade puude hooldustööd     

2.1 Lamapuidu koristus, tuulemurru eemaldamine ha 11,9 

2.2 Ülepinnaline hooldus- ja võsaraie puistuosas ha 11,9 

2.3 Pargiosa hooldus- ja võsaraie tk 76 

2.4 Pargiosa kujundusraie (perspektiivne raie) tk 28 

2.5 Kuivanud harude raie tk 1 

2.6 
Juurevõsu, võsa ja loodusliku uuenduse eemaldamine vanade puude 
võrade alt 

tk 74 

2.7 Toestamist vajavad puud/toestamine tk 5 

2.8 Võrahooldus tk 95 

2.9 Kändude freesimine tk 76 

2.10 Kändude freesimisega seoses vajalikke muruparandusi m² 171 

2.11 Kasvumulla vajadus seoses muruparandustega (arvestuslikult kuni 20 
cm kännuaukude kohal) 

m³ 34,2 

2.12 Põõsamassiivide noorendus- ja kujunduslõikus (ca)* m² 1660 

* mahud täpsustada kohapeal 
  

    III Ehitatavad / taastatavad objektid 
  3. Teed     

3.1 Ehitada graniitsõelmekattega sõidetavaid teid (joonis 10) m² 890 

3.2 Ehitada graniitsõelmekattega kõnniteid (joonis 10) m² 1639 

3.3 Paigaldada 100 x 100 x 100 mm graniitkivi (joonis 10) m² 340 

3.4 
Paigaldada graniitsõelmekattega teedele ja kivikattega platsidele 
metallääris (joonis 10) 

jm 1970 

3.5 Teha teede rajamisest tingitud muruparandusi (ca 2,5 m laiune ala tee 
servast)  

m³ 5675 

3.6 Sisseniidetavad teed jm 2300 

3.7 Rajada tugevdatud murupinnaga teeosad pargiosas m² 685 

    4. Haljastus     

4.1 Ette valmistada peenarde istutusalad m² 551 

4.2 Ette valmistada peahoone ümbruse istutusalad m² 745 

4.3 Ette valmistada komposteerimisplats (mulla eemaldamine, pinnase 
tihendamine) 

m² 400 

4.4 Ette valmistada parki istutavate rododendronite istutusalad m² 648 

4.5 Ette valmistada parki istutavate põõsaste istutusalad m² 280 

4.6 
Peenardele ja peahoone ümbruse haljastusele lisakasvumuld (min 20 
cm) 

m³ 259,2 

4.7 Parki istutavate põõsaste lisakasvumuld (min 20 cm) m³ 56 

4.8 Rododendronitele lisakasvumuld (60 cm) m³ 388,8 

4.9 Istutada põõsaid kokku parki ja peenardesse tk 345 

4.10 Istutada mullapalliga puid tk 137 
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4.11 Toestada mullapalliga puid  (lehtpuud, lehised) tk 31 

4.12 Multšida põõsastealuseid kokku m² 80 

4.13 Multšida rododendronite istutusalad kokku m² 64,8 

4.14 III ja IV hooldusklassi alustamestiku taastamine metsapargis raiejärgselt 
(pinnase tasandamine ja pealekülv aasataimede seguga 

m² 69785 

4.15 Istutada suvelilli peenardesse ja lillevaasi tk 1861 

    5. Pargimööbel     

5.1  Paigaldada pinke tk 15 

5.2 Paigaldada vaas postamendil tk 1 

    

6.  
Rajatised ja arhitektuursed väikevormid (mahud täpsustada 
tööjoonistega)     

6.1 Paviljon (joonis 14) tk 1 

6.2 Varisein (joonis 15) tk 1 

6.3 Skulptuuride paigaldamine tk 4 

6.4 Metallpiire peavärava juures jm 88,5 

6.5 Metallpiire ülejäänud pargiosa perimeetril jm 968 

6.6 Komposteerimisplatsi piire jm 75 

6.7 Peavärav (joonis 13) tk  1 

6.8 Metallväravad tk 4 

    

    7. Restaureeritavad rajatised     

7.1 Restaureerida maakivimüürid peahoone idaküljel tk 2 

7.2 Restaureerida purskkaev tk 1 

7.3 Konserveerida kasvuhoone vare m² 48 

7.4 Konserveerida kivimüür (kasvuhoone juures)* jm 34 

7.5 Restaureerida betoonist lillevaas tk 1 

* maht täpsustada kohapeal 
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7 Juhised tööde korraldamiseks 

7.1. Üldnõuded tööde korraldamiseks 

Kõik tööd tuleb ehitada vastavalt heale tavale. Ehitaja peab tagama, et ehitustööd sooritataks 

vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli  

selleks määratud ametiisikute poolt.  

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele 

transpordile läbipääs pargist suletud.  

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel. 

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde peab 

ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada omaniku ja 

muudatustest mõjustatud naaberkruntide omanikega, vajadusel ka Maanteeameti ja kohaliku 

omavalitsusega. Tööd teostada liiklust Vilgu-Väike-Maarja teel sulgemata. Tööde läbiviimisel Vilgu-

Väike-Maarja tee ja Sigala tee ääres arvestada “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” (RTL 2003, 54, 

779). Ehitaja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

Lammutamisel tekkiv kasutuskõlbmatu materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja 

kohaliku omavalitsuse regulatsioonile. Ajutised laoplatsid tähistada ja sulgeda juurdepääs kõrvalistele 

isikutele, laoplatside asukohad kooskõlastada omaniku ja projekteerijaga. Laoplatse ei tohi ette näha 

esiväljakule.  

Pinnasetöödel muld koorida ja ladustada täitepinnasest eraldi ning kasutada taas haljastustöödel. 

Täitepinnas kasutada metsapargiosas liigniiskete teekoridoride  täiteks, ülejääk utiliseerida vastavalt 

jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonile. Raiejäägid töödelda ümber 

küttematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud 

kohti on keelatud. Ehitaja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja põhjavette. Kütused, 

õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud 

lekkekindlalt. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes 

eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on keelatud. Masinate ja seadmete tankimine 

ei tohi toimuda veekogudele, sh pargitiigid, lähemal kui 30 meetrit. 

Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettenähtud 

säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

Ehitustööde ajal kahjustatud puudele peab ehitaja tellima ülevaatuse arboristi poolt ning vajadusel 

tellima vajalikud hooldustööd tekitatud vigastuste mõju minimeerimiseks. 

Ehituse töövõtja kohustub pildistama üles kõik olemasolevad piiritähised kohapeal enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida pargi omaniku ja vastava naaberkinnistu 

omaniku juuresolekul. Piiride tähised, mis on looduses leitud ja/või fikseeritud, peavad säilima 

ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piiritähised saavad kahjustada või hävinevad, peab ehitaja 

need taastama. 
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7.2. Nõuded istikutele ja istutamisele 

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). 

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab Põhja-

Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon).  

Kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 

▪ lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ okaspuud kõrgusega mitte alla 3,5 m, lehised tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ alleepuud (pärnaallee rekonstrueerimisel) kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga 

mitte alla 6,0 cm; 

▪ keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning  kõrgusega vähemalt 

0,8 m; 

▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega mitte alla 0,3 m; 

▪ ronitaimed vähemalt kahe elujõulise haruga, kummagi haru pikkus vähemalt 0,9 m. 

 

Kui projektis pole ette nähtud kasutada puu- või põõsaliigi sorti või vormi, tuleb kasutada põhiliiki, 

kultuurvormidega põhiliike asendada ei tohi. Kui on ette nähtud kasutada mõnd kultuursorti- või 

vormi, võib neid asendada sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide või vormidega. Liikide 

valiku muutmine ja nõutust väiksemate istikute kasutamine kooskõlastada projekti autoriga. 

 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või pakkematerjal 

ja kinnitusmaterjal (traat, nöör jms). Istiku ümber teha kastmisvall. Istutusaugud täidetakse viljaka 

kasvumullaga.  

 

Istikualune pind multšitakse kuiva  sõelutud (võimalusel autoklaavitud) lehisekoorepuruga (fr 20-40 

mm) kuni 10 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses, juurekael jäetakse vabaks. Multšimine on vajalik 

niitmise hõlbustamiseks tüvede ümber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks istiku juures ning 

umbrohtude kasvamise pärssimiseks. Multši alla ei tohi panna filterkangast. Roosipeenraid ja 

pargiroose ning nende istutusalasid ei multšita koorepuruga vaid roosidele sobiva neutraliseeritud 

turbaga või kompostiga. 

 

Lehtpuuistikud ja lehiseistikud kõrgusega tuleb toestada 2...4 tugiteibaga, tugiteibad kinnitada 

omavahel jäigalt, puu iga tugiteiba külge spetsiaalse sidumisteibiga. 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. Jälgida, et puuistikud oleksid 

istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. Toestus peab välja nägema esteetiline, ripendav sidumismaterjal 

tuleb eemaldada. Okaspuude istikuid ja põõsaid toestada ei ole vaja. 

 

Istutatud leht- ja okaspuude tüved tuleb kaitsta trimmeri / muruniiduki töökõrguse ulatuses 

tüvekaitsega.  

 

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid 

kuivanud ja vigastatud oksad ning juured. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord 

nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt 

kahe aasta jooksul (vähemalt 2 x kuus, va tugevate vihmasadudega). 
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7.3. Nõuded pargiteede ehituseks, nõuded pinnasetöödele 

Teed tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Pinnasetööde teostamisel võtta 

aluseks MaaRYL2000 (Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid) üldised 

ehitustööde kvaliteedinõuded. Tööde teostamisel lähtuda üldiselt "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"16 (Tehnilised Töökirjeldused) (http://www.eesti.ee/portaal/this.index)) antud tööde 

kirjeldustest pargi ehituslikku spetsiifikat arvestades alljärgnevalt (järgnevas loetelus on viidatud töö 

tehnilise kirjelduse koodile):  

▪ ehitusobjekti ettevalmistus - 20100 Ehitusobjekti ettevalmistamine; 

▪ lammutustööd - 20300 Konstruktsioonide ja teepäraldiste lammutamine, demonteerimine ja 

ümberpaigutamine;   

▪ raadamine ja juurimine, säilitatavate puittaimede kaitse - 20200 Raadamine, juurimine, teemaa 

puhastamine ja säilitatavate puude kaitse; 

▪ kaevetööd - 30100 Kaevetööd 

▪ maapinna tasandamine ja planeerimine - 30600 Planeerimistööd. Erosiooni tõkestamine. 

 

Teede katendite konstruktsioon ja ehitusmahud täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. 

Muudatused kooskõlastada projekti autoriga. Enne teede ehitustööde algust tuleb digitaalselt 

märkida kõik tee-elemendid (äärekivid, kurvid, ristumisraadiused jne). Märgitud punktid tuleb 

üheselt arusaadavalt tähistada. Märkida võib ainult litsentseeritud geodeet. Teede märkimisel ja 

edasisel projekteerimisel arvestada joonistel 6-8 ja joonisel 10 antud mõõtmeid ja vertikaallahendust 

(joonisel 9). Teede arvestada konkreetsete punktide koordinaate edasisel projekteerimisel või 

mahamärkimisel. Projektis antud teede asendi tõlgendamisel tekkivate küsimustega konsulteerida 

projekti autoriga. Teede trajektooride ja kattematerjalide muutmine kooskõlastada käesoleva 

projekti autoriga. 

 

Graniitsõelmeteedel kasutada segu mis sisaldab 0 - fraktsiooni (0...5 mm, 0...6 mm).  

Graniitsõelmekattega teed ääristamisel kasutada metalläärist (vt ptk 4.3.3.; joonis 10. Lauad kurvidel 

painutada. Liitekohad peavad olema lahendatud nii, et tee servajoon on sujuv (ühendused 

diagonaallõikega). Metalläärise ühenduskohad ei tohi olla laiema vahega kui 3 mm. Metallääris ja 

puitääris võivad olla teepinnast kuni 10 mm kõrgemal. Äärekiviga piiratavatel teepindadel kasutada 

etteantud suurusega äärekivi (mitte suuremat). Teede kurvikaared peavad olema sujuvad, mitte 

lahendatud murdjoonena. Äärekivide otste ja laudade otste vahel ei tohi olla suuremaid vahesid kui 2 

mm.  

 

100 x 100 x 100 mm graniitkivipindadel laduda kivid võrdse vahega maatriksina, kõigi ridade suund 

äärekiviga 45 kraadise nurga all17. Kivide ebaühtlusest tulenev laiuse kõikumine mõlemas suunas 

kompenseerida vuugi laiusega. Vuugi laius ei tohi ületada 1 cm 

 

Mistahes teekattesse või ka murupinda jäävate kaevude kaante ümbrus viimistleda 100 x 100 x 100 

mm graniitkivist kivireaga (vt skeem 10). 

 

                                                           

16 https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_form_spetsi_kinnitamine?spets=15 

17 Vt kiviladumisnäide: http://www.kivipartner.ee/Katariina-allee 

http://www.eesti.ee/portaal/this.index
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Skeem 10. Kaevukaante paigaldamine teekattesse ja murupinda. 

Puude juurte piirkonnas teha kaeved käsitsi. Juhul, kui teeküna kaevamisel satutakse juurtele, mille 

diameeter on suurem kui 6 cm, säilitada juur, ümbritseda filterkangaga ning täita juure ümbrus 

käsitsi, tihendades juure ümbruse ettevaatlikult kummaltki poolt juurt. 

Juhul, kui kaevetöödel satutakse esemetele, millel võib olla arheoloogiline väärtus, peatada tööd ja 

kutsuda kohale muinsuskaitse inspektor. 

7.4. Kaevetööde korraldamine, ladustamine 

Kaevamistöid võib alustada ainult vastavate lubade olemasolul, kaevetööde tsoonid kooskõlastada 

töödele eelnevalt omaniku ja naaberkruntide omanikega, kelle kruntidele sissesõitu vm kaevetööd 

võivad mõjutada. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest nõuetest. Side- ja elektrikaablite kaitsetsoonis (2m) ning puude juurestiku 

kaitsetsoonis (vähemalt 8 m raadiuses puu tüvest) teha kaevetööd käsitsi. Ehitaja peab tagama, et 

siderajatised jääksid nõuetekohasele sügavusele. Siderajatistel töötamine raske tehnikaga on 

keelatud.  

Pargis kavandatavad kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega enne tööde alustamist. Enne 

kaevetööde alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS ning Elektrievi esindajad ning täpsustada side- ja 

elektri maakaablite asukohad ja sügavus. Vajadusel kutsuda kohale Telia Eesti AS esindaja 

olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ja trasside asukohtade 

markeerimiseks looduses.  

Ehituskaevik tuleb piirata vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 

kN/m. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud vaid ehitustehnika läbipääsuks ning 

ehitustööliste liikumiseks, tagades kõrvaliste isikute ohutuse. Aia eemaldamine on lubatud vaid peale 

ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani. 

Kaeve- jt mullatööde ajaks näha ette tähistatud tehnorajad tehnika liikumiseks pargialal. Tehnorajad 

peavad olema võimalikult väljas puude võrade alt ja juurte levikualast. Ohtlikku tsooni jäävad puude 

tüved ja juured kaitsta mehaaniliste vigastuste eest, sõidukite liikumist takistavad oksad tuleb 

rebendite vältimiseks eemaldada. Okste eemaldamise võib teha kehtiva arboristi kutsetunnistusega 

spetsialist.  

Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud ise enne tööde algust leidma ja looduses 

piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu ja katte, samuti vajadusel sõlmima kasutamiseks 

kokkulepped naaberkruntide omanikega. Laod, tehnorajad, tööpiirkonnad jm tuleb tähistada selgelt 

(muru) 
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arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid vm). Ehitusmaterjale, ehitusprahti sh täite- ja 

kasvupinnast ei tohi ladustada puude juurte levikualas. Enne ehitustööde algust on ehitaja 

kohustatud kooskõlastama tehnoradade ja puude kaitsmise plaani ning ladustatava materjali 

hoidmise koha pargi omanikuga ja järelvalvega ning vajadusel ka kohaliku omavalitsuse, 

Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti ja  Maanteeametiga. 

Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse 

tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on 

tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama 

sellest Muinsuskaitseametile, omanikule ja kohalikule omavalitsusele. 

7.5. Keskkonnanõuded 

Tööde teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitserežiimist (ptk 1.3) tulenevate piirangutega, tööde 

ajagraafik tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Ehitustöid ei tohi planeerida lindude 

pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli 

algusest juuli lõpuni, täpne aeg tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Tööde alustamisest tuleb 

teavitada Keskkonnaametit (tööde läbiviimise aeg, kestus jms). Ehitusmaterjali, lammutatavat 

materjali ja töödega seotud tehnikat, ajutisi tarindeid jm võib hoida katlamaja ja endise kasvuhoone 

vahelisel alal, täpsed asukohad leppida kokku omanikuga.  

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) käsitlemine peab 

toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada. 

Ehitaja peab vältima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse ja põhjavette. 

Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud 

peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, 

käidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Taimekaitsemürkide kasutamine 

(keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde 

tegemiseks on rangelt keelatud. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele ja 

suurtele puudele lähemal kui 30 meetrit.  

Sügavimmutatud puitmaterjali ei tohi põletada ja jätta loodusesse. 
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8 Hoolduskava 

8.1. Hooldusalad, hooldustööde mahud 

Hooldatav ala on jaotatud 16 erinevaks piirkonnaks (joonis 16). Hooldusalade piirid lähtuvad 

võimalusel looduses nähtavatest loogilistest piiridest maastikus. 

Hooldusalad on jaotatud 5 klassi lähtuvalt hooldusintensiivsusest. Hooldusintensiivsus on 

diferentseeritud peamiselt muruhoolduse intensiivsuse baasil. Teede, väikevormide ning 

prügikäitluse intensiivsus on kõikides hooldusklassides sama. 

Tabelis 5 on antud hooldusala hooldusklass, hooldusala suurus ning vajadusel märkused 

hooldustööde täpsustamiseks. Samuti on tabelis antud hooldusala tüüpi, tööde spetsiifikat kirjeldav 

kood (m - muru/aasa hooldus; ü - üksikpuude hooldus; p - puistu hooldus; e - erihooldus vastavalt ala 

spetsiifikale, n - niidumuru hooldus).  

Hooldusklassidele vastavate tööde kirjeldused on esitatud ptk 8.2. Tabelis 6 on antud hooldust 

vajavate vanade puude mahud, tabelis 7 hooldust vajavate teede mahud. Hooldust vajava 

projekteeritud taimmaterjali mahud vt ptk 4.2.5. 

Tabel 5. Hooldusalad 

Hooldus-
ala nr 

Hooldus-
klass 

Pindala (m²) Hooldusala tüüp 
/ töö spetsiifika 

Märkused 

1 I 17998 meü Niitmissagedus soovitavalt 3x kuus, niide 
tuleb ära vedada 

2 II 24504 meü Taastamisistutused; viljapuude võrahooldus 
3 II 2875 mü  
4 III 3106 mü  
5 III 26315 ne  
6 III 9065 nü Põõsarühmade piiramine; taastamisistutused 
7 IV 14674 np Esimestel aastatel vajalik võsa raie ja puistu 

harvendamine 
8 IV 9268 np  
9 IV 606 np  
10 IV 7936 np  
11 IV 824 nü  
12 IV 7191 nüp  
13 IV 450 p  
14 V 18845 p Eemaldada kuivanud puud ja lamapuit, 

teostada võsa raiet iga 2-3 aasta tagant 15 V 10887 p 
16 V 19702 p 

m – muru hooldus, n – niidumuru hooldus, e – erihooldus (rododendronid, roosialad, ilupõõsaste istutusalad, 

peenrad), ü – üksikpuude hooldus, p – puistu hooldus 

*Hooldusalade hulka on arvestatud ka hooldatavate teede mahud 
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Tabel 6. Puittaimede hooldus- ja raietööde koondtabel 

Nr 

Lühend 

puistu 

koondtabelis 

Nimetus M/Ü Hulk 

1 vh Võrahooldus: olemasolevad üksikpuud ja suured üksikpõõsad tk 95 

2 vh Võrahooldus ja kujunduslõikus: põõsamassiivid m² 1660 

3 rh Hooldusraie tk 76 

4 rhar Harude raie tk 1 

5 rl Loodusliku uuenduse eemaldamine tk 74 

6 rp Perspektiivne raie tk 28 

7 rs Sanitaarraie tk 26 

8 t Toestamine tk  5 

9  Looduslik harvendatud puistu ha 4,1 

10  Looduslik puistu ha 5,0 

  Projekteeritud haljastuse mahud vt ptk 4.2.5   

 

Tabel 7. Hooldatavate teede mahud 

Nr Nimetus M/Ü Hulk 

1 Graniitsõelmekattega teed m² 2524 

2 Graniitkivikattega teed m² 340 

3 Sisseniidetavad teed (laius 2,0 m)  jm 2300 

4 Sisseniidetavad platsid m² 600 

 

8.2. Pargi hooldustööd 

8.2.1 Haljastuse hooldusintensiivsus, I klass 

Muru 

Nõuded muru hoolduseks: 

▪ katvus vähemalt 95 %, kõrreliste enamusega (va tagaväljakul kasvavate suurte puude all, kus võib 

vähesest valgusest tingituna esineda rohttaimestikuta laike); 

▪ niitmiskõrgus 5 - 8 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm; 

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

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

▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 

▪ olemasolevate teede servamine (serva välja puhastamine – kivikattega ja sõelmekattega teedel) 

vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt kord kuus vegetatsiooniperioodil; 

▪ teedele ja hoonete soklile sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist;  

▪ muru umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine; 

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

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

▪ õhustada, multšida ja rullida soovitavalt üks kord aastas (kevadel aprilli III dekaad). 
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Puud 

Nõuded üksikpuude hoolduseks: 

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

vähemalt üks kord aastas, vajaduse ilmnemisel teostada probleemsete puude võrahooldus; 

lõikusaeg vastavalt liigile; 

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

nädala jooksul peale probleemi ilmnemist (probleemi likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja 

piirata juurdepääs); 

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

likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs); 

▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada ainult vajadusel vastavalt konkreetsele 

kahjustajale; 

▪ istutatud puid kastetakse iganädalaselt 3 aasta jooksul peale istutamist, kastmisnorm puu kohta 

50 L, edasi vastavalt vajadusele; 

▪ istutatud kuivanud isendid asendatakse jooksvalt. 

Põõsad, põõsagrupid 

Nõuded üksikpõõsaste ja põõsagruppide hoolduseks: 

▪ hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat, 

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

aastas; 

▪ vegetatiivselt hästi levivate liikidega põõsagrupid piiritleda muruhoolduse käigus jooksvalt; 

▪ kujundus- ja topiaarlõikus (vormilõikus) teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva 

sagedusega; 

▪ põõsaste kohale kasvavate puude okste lõikus, mis varjutavad valgust põõsastele, teostada kord 

aastas rutiinsete puistu hooldustööde käigus; 

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

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

elujõulisi võrseid keskosadesse või istutada keskele uued istikud; istutatud põõsagruppides 

asendatakse kuivanud isendid jooksvalt 3 aasta jooksul peale istutamist, edasi kord aastas 

kevadel; 

▪ istutatud põõsaid kastekase iganädalaselt 3 aasta jooksul peale istutamist, edasi vastavalt 

vajadusele. 

 

Pargiroosid 

Nõuded pargirooside hoolduseks: 

▪ närbunud õied eemaldatakse jooksvalt; 

▪ hooldus- ja kujunduslõikus teostada vastavalt sordile/tüübile; 

▪ istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kuus; 

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

harvemini kui 2 korda nädalas; 

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

tuleb lisada üks kord aastas; 

▪ täiendusistutused tuleb teostada igal kevadel, vajadusel jooksvalt hooaja jooksul; 
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▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrjet tuleb teostada vajadusel; 

▪ tagasilõikamine teostada vastavalt sordi/liigi omadustele sügisel vastavalt ilmastikule. 

 

Peenrad 

Nõuded peenarde hoolduseks: 

▪ närbunud õied tuleb eemaldada jooksvalt; 

▪ peenrapinna või istutusala kobestamine ja umbrohutõrje (mitte kasutada keemilist 

umbrohutõrjet) tuleb teostada vajaduse korral, kuid mitte vähem kui kaks korda kuus; 

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

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

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

kui kaks korda kuus; 

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

kord 10 päeva jooksul; konteinertaimi ja lillevaase kastetakse iga päev; 

▪ väetamine teostada lillepeenardel 1 kord nädalas (sõltuvalt kasutatavast väetisest), 

konteinerhaljastuses kasutada väetisepulki või väetada kastmisveega, tihedus sõltuvalt 

kasutatavast väetisest; 

▪ taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada jooksvalt vastavalt vajadusele (mitte kasutada 

keemilist umbrohutõrjet); 

▪ kasvupinnase ettevalmistus järgmiseks kasvuperioodiks teostada hiljemalt novembris. 

 

8.2.2 Haljastuse hooldusintensiivsus, II klass 

Muru 

Nõuded muru hoolduseks: 

▪ katvus vähemalt 75%, kõrreliste enamusega, puude võrade all võib esineda rohttaimestikuta 

laike; 

▪ niitmiskõrgus 5 - 15 cm, vastavalt hooajale, minimaalne niite kõrgus 5 cm; 

▪ esimene niide teha kevadel, kui kõrreliste kõrgus on 10-15 cm ja kevadlilled (siniliiliad, ülased 

jms) on õitsenud; 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt 2 korda kuus; 

▪ niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada; 

▪ teedele sattunud niide eemaldatakse koheselt peale niitmist;  

▪ umbrohutõrjet ei ole vajalik teha; 

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

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

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

 

Puud, põõsad, põõsagrupid, roosid, suve- ja püsililled, konteinerhaljastus 

Hooldus tehakse vastavalt I hooldusklassi nõuetele. 
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8.2.3 Haljastuse hooldusintensiivsus, III klass 

Aasad 

Nõuded muru/aasataimede hoolduseks: 

▪ katvus vähemalt 60 %, võib esineda muruvabasid laike, muruhoolduse eesmärk on säilitada 

pigem rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus; 

▪ loodusliku puistuga piirnevate alade ja suurte puudegruppidega piirnevate alade looduslikke 

rohttaimi on soovitav säilitada puistu servades piiritletud massiividena nö üleminekualadena 

niidetavalt alalt puistule (riba laius 2-3 m); 

▪ kõrgus üldjuhul 15 - 25 cm, vastavalt hooajale, kevadlillede õitsemise perioodil niita õitsemise 

lõppedes, esimene niide soovitavalt mitte varem, kui juuni II dekaad; niitmissagedus vastavalt 

vajadusele, kuid soovitavalt 2 korda vegetatsiooniperioodil; esimene kord peale aasataimede 

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

▪ minimaalne niite kõrgus 10 cm; 

▪ niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 2 korda vegetatsiooniperioodil; 

▪ niitmisjäägid kogutakse kokku ja veetakse ära või purustatakse ; 

▪ murule langenud lehed tuleb riisuda ja eemaldada üks kord sügisel. 

 

Puud, põõsad, põõsagrupid, roosid, suve- ja püsililled, konteinerhaljastus 

Hooldus tehakse vastavalt I hooldusklassi nõuetele, kuid lubatavad on suuremad hooldusintervallid. 

Metsistunud põõsagruppe hoitakse levimast nende servaalade niitmisega. Lamapuit, tuulemurd jms 

eemaldatakse hiljemalt 6 kuu jooksul peale probleemi ilmnemist. 

 

8.2.4 Haljastuse hooldusintensiivsus, IV klass 

Aasad, sisseniidetavate teede ääred 

Nõuded aasataimede hoolduseks: 

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

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

dekaad - juuli I dekaad); 

▪ niitmissagedus 1-2 korda vegetatsiooniperioodil; esimene kord peale aasataimede õitsemist 

juuni III dekaad - juuli II dekaad ja teine kord septembri I - II dekaad; 

▪ niitmisjäägid võib purustada, purustatud niitmisjääke ei pea eemaldama; 

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

ning kõdunemata lehed purustatakse järgneva hooaja esimesel niitel. 

Puud, puudegrupid, põõsad 

▪ Hooldus teostatakse vastavalt III hooldusklassi nõuetele, võrade hoolduslõikus teha üksikpuudel 

kord kahe aasta jooksul, puistus teede ääres (kuni 10 m kaugusel tee servast kummalgi pool teed 

ja puistu pargipoolselt piirilt) kord kahe aasta jooksul, va kasutajatele ohtlikud oksad, mis tuleb 

eemaldada jooksvalt esimesel võimalusel, kui mitte harvem kui kord aastas. Võsa ja loodusliku 

uuenduse eemaldamine teha mitte harvem kui 1 kord kahe aasta jooksul, parim aeg alates juuli II 

dekaadist. Lamapuit eemaldatakse soovitavalt, lamapuidu võib eemaldada osaliselt. Säilitada võib 

osa jalal kuivanud puid ja lamapuitu elurikkuse tagamiseks. 



1546KP2 Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt  

 

40 Artes Terrae 
 

 

8.2.5 Haljastuse hooldusintensiivsus, V klass 

Alustaimestik 

Nõuded rohustu hoolduseks: 

▪ ei niideta (va teede ääred, mida niidetakse vastavalt hooldusplaanil näidatud hooldusklassile 

vastavalt); 

▪ häilud, vaatekoridorid jm avatud alad niidetakse 1 kord kahe aasta jooksul; 

▪ eemaldatakse praht ja teedele kukkunud lamapuit; 

▪ lehti ei koristata. 

 

Puud, puudegrupid, põõsad 

Puistu hooldamisel on eesmärgiks säilitada massiivide ja gruppide looduseilmelisus. Hooldamisel 

arvestada alljärgnevaga: 

▪ võrade hoolduslõikus teha teede ääres kord viie aasta jooksul (kuni 10 m kaugusel tee servast 

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

eemaldada jooksvalt esimesel võimalusel; 

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

kummalgi pool teed), mitte harvem kui kord aastas; 

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

likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs); 

▪ säilitada osa jalal kuivanud puid ja lamapuitu elurikkuse tagamiseks. 

 

8.2.6 Sisseniidetavad teed 

Sisseniidetavatel teedel lähtutakse joonisel 16 ette nähtud aladest. Niitmist ei pea teostama kõikide 

alade piires, prioriteediks on esiväljaku ning tagaväljaku teedevõrk mahus, mis tagab mugava 

jalutamisvõimaluse. Esiväljaku ring niidetakse sisse plaanil näidatud mahus ja laiuses, samuti 

peahoone ümber olevad teed. Tagaväljakul ja pargiosas olevad rajad niidetakse sisse min 1,5...2,5 m 

laiuselt. Niitmistihedus on minimaalselt 1 kord nädalas, niitmiskõrgus 3-5 cm. Juhul, kui sisseniidetud 

alale tekivad murukahjustused, tuleb tee käimiseks sulgeda ja lasta kahjustatud piirkondades 

rohttaimedel taastuda jätkates siiski niitmist varasema tihedusega. Sisseniidetavate teede servad 

metsapargi osas niidetakse III hooldusklassi nõuetele vastavalt kuni 10 m laiusel alal kummalgi pool 

teed. Vajadusel tuleb freesida sisseniidetud teedel kahjustatud kohad üles, tasandada ning taastada 

muru pealekülviga kasutades tallamist paremini taluvate kõrreliste segu. Kui probleem tuleneb 

maapinna niiskusest tuleb piirkonda tee sisseniitmine lõpetada või/ja leida paralleelne trajektoor. 

8.2.7 Teed, väikevormid, prügi 

Pargiteed 

Nõuded pargiteede hoolduseks: 

▪ kõvakattega teed pühitakse suveperioodil vastavalt vajadusele, pargialal kuid mitte harvemini, 

kui 2 korda kuus; 

▪ sisseniidetavaid teid ei pühita; 
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▪ graniitsõelmekattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 2 korda lumeta perioodil, üks 

kord kevadel, teine kord peale lehtede riisumist; 

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

tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte harvem, kui 2 korda kuus 

graniitsõelmekattega teedel  vegetatsiooniperioodil; 

▪ umbrohutõrje graniitsõelmekattega teedel teha vastavalt vajadusele rohimisega või 

gaasipõletiga, umbrohutõrjeks kasutatavate mürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine on 

keelatud;  

▪ graniitkivikattega pindade vuugid puhastatakse umbrohust jooksvalt, vastavalt vajadusele 

gaasipõletiga, umbrohutõrjeks kasutatavate mürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine on 

täiesti keelatud;  

▪ graniitsõelmekattega teedel ja graniitkivikattega teedel tuleb teekattel sattunud niitmisjäägid 

eemaldada koheselt peale niitmise lõppu; 

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

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

▪ sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist nädala 

jooksul; 

▪ graniitkivipindadega teed remonditakse jooksvalt vastavalt vajadusele; 

▪ lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele, peahoone ümber mitte harvem, 

kui kord nädalas; 

▪ graniitkivikattega alade vuugitäited kontrollitakse kaks korda aastas ja vajadusel täidetakse tagasi 

katendikonstruktsioonis ette nähtud seguga. 

Arhitektuursed väikevormid 

Arhitektuursed väikevormid hooldatakse vastavalt tootja/ehitaja juhistele ning remonditakse 

jooksvalt. Purunenud või ohtlikuks muutunud väikevormidele piiratakse juurdepääs. Ilmnenud vead 

kõrvaldatakse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt jooksva aasta novembriks. 

Prügi, kompost 

Prügi koristamise tihedus: 

▪ prügiurne parki ei paigaldata, juhuslik praht kogutakse muruniitmisega samaaegselt; 

▪ lehti, oksi jm taimseid jäätmeid on lubatud ladustada pikema aja jooksul komposteerimisplatsil; 

tormimurd, suured oksad, tüved jms suuremad raiejäägid eemaldatakse pargist ja veetakse ära 

koheselt; 

▪ komposteerunud materjal veetakse kompostiplatsilt ära 1 kord aastas. 

8.3. Piirangud hooldustehnikale 

Teenindav transport pargis võib toimuda pargiteedel kuni 1,5 m laiuse ja kuni 1,5 t täismassiga 

sõidukiga. Murualadel võib liikuda külmumata pinnasega vaid murutraktori või sellega samas kaalus 

(300...700 kg) olevate hooldusmasinatega. Suurema massiga hooldusmasinatega võib pargialal 

liikuda erandkorral külmunud pinnasega või avariitööde tegemisel kuival perioodil. 

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

hooldustehnika ei vaju enam pinnasesse. Sama kehtib sajuperioodi järgsete hooldustööde kohta. 
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Raied ja väljavedu peab toimuma siis kui maapind on külmunud. Puistu võrahooldustööd, milleks 

tuleb kasutada tõstukit ja vajadusel raskemat väljaveotehnikat, tuleb teostada külmunud 

maapinnaga. Avariitööde (tuulemurru likvideerimine jms) teostada tehnikaga, mis vähim lõhub 

pargitaimestikku. Tehnika vältimatul liikumisel tekkinud pinnase- ja puistu kahjustused tuleb 

likvideerida esimesel võimalusel. 
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9 LISAD 

LISA 1. Dendroloogilise inventeerimise üksikpuude koondtabel 

 

Tabelis kasutatavad tähised 

Jrk Puu nr koondplaanil 

Liik Liigile vastav liigilühend (vt seletuskiri tabel 1) 

D Puittaime rinnasdiameeter 

D1  Teis(t)e haru(de) (tähistatud kaldkriipsuga) või grupis 

mõõdetud puude (tähistatud komadega) diameetrid 

Hooldus Hooldustööle vastav lühend (vt seletuskiri tabel 5) 
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LISA 1. Dendroloogilise inventeerimise üksikpuude koondtabel 

Jrk Liik Liik eesti k Liik ladina k D D1 Hinnang Hooldus Märkused 

1 Ku harilik kuusk Picea abies 57   4 

 

kahvelharu 4m peal 

2 Ku harilik kuusk Picea abies 39 34 3 

 

2 tk 

3 Ta harilik tamm Quercus robur 56   4 

 

  

4 Va harilik vaher Acer platanoides 40 /38 3 vh kuivanud oksad võra allosas, vajab harude toestamist 

5 Va harilik vaher Acer platanoides 39 14…36 4 rh säilitada ainult neljaharuline suur vaher 

6 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17   3 rh ühepoolne 

7 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 27   3 rh ühepoolne 

8 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

17   3 rh ühepoolne 

9 KsA arukask Betula pendula   33, 34 5 rh ühepoolne, kasvab tamme võrasse 

10 KsS sookask 
Betula 
pubescens 

10   3 rh allajäänud 

11 KsA arukask Betula pendula 38   5 rh kasvab tamme võrasse 

12 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

72   3 vh külmaseen, kuivanud oksad kogu võras 

13 Ta harilik tamm Quercus robur 77   3 vh 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad kogu võras, 
külmalõhe 

14 Pä harilik pärn Tilia cordata 56   4 

 

  

15 Pi harilik pihlakas 
Sorbus 
aucuparia 

8   3 rh seen, säilitada juurel kasvav punane sõstar 

16 KsA arukask Betula pendula   24, 39, 45 5 

 

  

17 PäS 
suurelehine 
pärn 

Tilia platyphyllos 46   5 

 

  

18 Ku harilik kuusk Picea abies 55   4 

 

  

19 Ku harilik kuusk Picea abies 26   1 rs kuiv 

20 Ku harilik kuusk Picea abies   39, 39, 31, 46 3 

 

koorevigastus, vaik 

21 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

30   2 rh ühepoolne 
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Jrk Liik Liik eesti k Liik ladina k D D1 Hinnang Hooldus Märkused 

22 KsS sookask 
Betula 
pubescens 

10   5 
 

võra kergelt ühepoolne 

23 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

  38, 42 4 

 

  

24 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

35   4 vh kuivanud oksad võra allosas 

25 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

41   2 rs latv murdunud 

26 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

44   3 vh kuivanud oksad kogu võras, seen 

27 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

39   4 

 

  

28 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

40   2 vh kuivanud oksad kogu võras, seen 

29 Va harilik vaher Acer platanoides 41   4 vh kuivanud oksad võra allosas, rippes oks 

30 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

40   3 vh kuivanud oksad võra allosas 

31 Va harilik vaher Acer platanoides 50   4 

 

  

32 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

9   5 

 

võra kujundus 

33 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

43   3 vh kuivanud oksad võra allosas 

34 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

57   4 vh kuivanud oksad võra allosas, jalal kasvab kuslapuu 

35 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

38   3 vh kuivanud oksad võra allosas, tüve sisse kasvanud pesunöör 

36 
NuS 

siberi nulg Abies sibirica 37   4 
rl 

loodusliku uuenduse eemaldamine, säilutada kuslapuu, eemaldada 
vahtra uuendus 

37 Va harilik vaher Acer platanoides   12, 19 5 rh   

38 
Va + Ksl 
+ SõM 

harilik vaher, 
kuslapuu sp, 
mage sõstar 

Acer 
platanoides, 
Lonicera sp, 
Ribes alpinum 

    5 rh säilitada kuslapuu 
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Jrk Liik Liik eesti k Liik ladina k D D1 Hinnang Hooldus Märkused 

39 NuS siberi nulg Abies sibirica 33   1 rs asendada samas kohas, puu pooleks murdunud 

40 Re remmelgas sp Salix sp 23 /20, 26 4 rh   

41 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 vh   

42 LäS suur läätspuu 
Caragana 
arborescens     

5 
rl 

hekk, eemaldada lehtpuude uuendus, võrahooldus 

43 
Va + Sa 
+ SõM 

harilik vaher, 
harilik saar, 
mage sõstar 

Acer 
platanoides, 
Fraxinus 
excelsior, Ribes 
alpinum     

5 rh looduslik uuendus 

44 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

27 
  

4 rh ühepoolne, kasvab suure vahtra võrasse 

45 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4 rh ühepoolne, kasvab suure vahtra võrasse 

46 Va harilik vaher Acer platanoides 52   3 vh kuivanud oksad kogu võras, tüvevigastus 5 m peal 

47 Va harilik vaher Acer platanoides 56   2 rp seen vahtratarjak, kuivanud oksad kogu võras, kaaluda raiet 

48 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 

33 /38 4 t kuivanud oksad võra allosas, säilitada, harud 2m pealt 

49 Ku harilik kuusk Picea abies 14   4 rh ühepoolne, kasvab elektriliini 

50 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     

5 

 
  

51 Va harilik vaher Acer platanoides 40 /33 4 rl kuivanud oksad võra allosas, võra alt võsa eemaldada 

52 Sa + Va 
harilik saar, 
harilik vaher 

Fraxinus 
excelsior, Acer 
platanoides     

5 rh looduslik uuendus 

53 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

20 /17 3 

 

seen 

54 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

23 
  

3 

 
  

55 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

32 
  

3 

 

seen, ulatuslik tüvevigastus, ilus puu, säilitada 

56 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

19 
/19 

4 
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57 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

25 
  

4 
 

ulatuslik tüvevigastus 

58 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

2 
  

5 

 
  

59 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

30 
  

4 

 

seen 

60 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

37 
  

3 t 
  

61 Vlp viljapuu     1...2 5 vh noored viljapuud, võrahooldus 

62 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

21 
  

3 t võrahooldus 

63 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

23 
  

4 vh 
 

64 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

18 /16 4 vh 
 

65 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

16 /17 4 vh 
 

66 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

17 
  

4 vh tüvevigastus 

67 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

15 /14 4 vh tüvevigastus 

68 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

22 
  

4 vh 
 

69 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

17 
  

3 vh 
 

70 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

12 
  

2 vh tüvevigastus 

71 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 16   3 

vh 
 

72 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 18   4 

vh tüvevigastus 

73 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 16 /10 3 

vh tüvevigastus 
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74 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 18   2 

vh ulatuslik tüvevigastus, seen 

75 Re remmelgas sp Salix sp 4   5 rh   

76 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 vh võrahooldus 

77 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4 rh ohtlikult viltu ca 60⁰ maapinna suhtes 

78 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 39   4 rl 

ühepoolne 

79 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 
 

ühepoolne, koorevigastus 

80 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 27 /30 4 rl 

2m pealt haruline, kuivanud oksad võra allosas, all ebajasmiin, vajab 
okste lõikust 

81 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4 
 

  

82 Va harilik vaher Acer platanoides 54   3 
 

ühepoolne, all harilik lumimari 

83 Va harilik vaher Acer platanoides 48   3 vh kuivanud oksad üleval ladvas 

84 Pä harilik pärn Tilia cordata 53   4 rl   

85 Va harilik vaher Acer platanoides 47   3 rl kuivanud põhioksad võra allosas, vajab okste lõikust, ühepoolne 

86 pä harilik pärn Tilia cordata 47   4 
 

tüükad 

87 pä harilik pärn Tilia cordata 44   4 rl kuivanud oksad võra allosas 

88 Va harilik vaher Acer platanoides 
68   3 rl 

kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, harud omavahel toestada, 
vajab okste lõikust 

89 Sa + Va 
harilik saar, 
harilik vaher 

Fraxinus 
excelsior, Acer 
platanoides   10...26 4 rl 

tihe läbikasvanud looduslik uuendus, eemaldada kõik alla 16 cm 
jämedused ja kuivanud puud, seejärel teha kordusülevaatus 

90 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 
 

  

91 Pe 
harilik 
pihlenelas 

Sorbaria 
sorbifolia     5 

 
  

92 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 60   4 

 

ilus puu 

93 Va harilik vaher Acer platanoides   10, 10, 12, 12 5 rh kasvavad saare võrasse 

94 Sa + Ja 
harilik saar, 
harilik jalakas 

Fraxinus 
excelsior, Ulmus 
glabra   6...10 5 rh 

looduslik uuendus, säilitada looduslik uuendusest üksikud puud millele 
on tagatud kasvuruum 

95 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 13   5 
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96 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 6   5 rh  

97 KsA arukask Betula pendula 33   2 
 

ühepoolne, seen 

98 KsS sookask 
Betula 
pubescens 53   3 

 

kindlasti säilitada 

99 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 49   2 rp 

kuivanud oksad kogu võras, vajab okste lõikust, eemaldada sissekasvav 
lehtpuu uuendus 

100 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 48   2 rp 

kuivanud oksad kogu võras, vajab okste lõikust, eemaldada sissekasvav 
lehtpuu uuendus 

101 Va harilik vaher Acer platanoides 
90   3 rl 

seen vahtratarjak, suured harud omavahel kokkukasvanud, kaaluda 
toestamist 

102 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 61   4 rl 

ühepoolne aga ilus, külmalõhe, vajab okste lõikust 

103 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 42   4 

vh kuivanud oksad võra allosas 

104 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 55   4 rl 

kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe, kinnikasvanud, vajab okste 
lõikust 

105 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 32   2 rh 

allajäänud 

106 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 28   3 rh 

ühepoolne, allajäänud, saarevähk? 

107 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 46   3 rl 

kuivanud oksad võra allosas, vajab okste lõikust, eemaldada 
sissekasvav lehtpuu uuendus 

108 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 22   2 rl 

deformeerunud vora 

109 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 31   4 

 
  

110 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 47   4 rl 

tüükad 

111 KsS sookask 
Betula 
pubescens 28   4 

 
  

112 KsS sookask 
Betula 
pubescens 26   4 

 
  

113 Va harilik vaher Acer platanoides 10   5 rh   
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114 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 36   3 rl 

jalal kasvab magesõstar ja kuslapuu 

115 Va harilik vaher Acer platanoides   44, 47 4 vh kuivanud oksad võra allosas 

116 KsS sookask 
Betula 
pubescens 31   3 

 
  

117 Pä harilik pärn Tilia cordata 19   4 vh tüvevähk?, võrahooldus 

118 Pä harilik pärn Tilia cordata 23   5 vh võrahooldus 

119 Ta harilik tamm Quercus robur 4 /3 4 vh ulatuslik tüvevigastus, võrahooldus 

120 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 58   3 

vh kuivanud põhioksad võra allosas 

121 Pä harilik pärn Tilia cordata 14   5 vh võrahooldus 

122 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 57   2 

 

suur murdunud haru, tüükad, külmalõhe 

123 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior   69, 67 3 

vh ulatuslik tüvevigastus, seen, kuivanud põhioksad võra allosas 

124 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 
 

  

125 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior   68, 59 4 

vh kuivanud oksad võra allosas 

126 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 46   4 

vh kuivanud oksad võra allosas 

127 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 26   4 

vh kuivanud oksad võra allosas 

128 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 4   5 

 

kännuvõsu, kujundada jämedamast harust puu 

129 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 38   4 

vh kuivanud põhioksad võra allosas, jalal kasvab pihlaks 

130 Va harilik vaher Acer platanoides 33   5 
 

  

131 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 34   5 

 
  

132 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 19   3 rh 

kuivanud oksad kogu võras, kasvab suurema puu võrasse 

133 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 39   4 

vh kuivanud põhioksad võra allosas 
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134 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 20   4   

135 KsA arukask Betula pendula 64   3 
 

tüükad 

136 Pä harilik pärn Tilia cordata   44, 68, 48 5 rl ilusad puud, eemaldada juurevõsu 

137 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 rh ühepoolne, kasvab pärna võrasse 

138 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 48   4 

vh kuivanud oksad võra allosas, ilus 

139 Pä harilik pärn Tilia cordata 5 /8 5 vh võrahooldus 

140 Pä harilik pärn Tilia cordata 7   5 vh võrahooldus 

141 Va harilik vaher Acer platanoides 34   2 rh kuivanud oksad kogu võras, ulatuslik tüvevigastus, seen 

142 Va harilik vaher Acer platanoides 
35 /30 2 rp 

kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe, soovitavalt toestada, vajab 
okste lõikust 

143 Va harilik vaher 
Acer 
platanoides 33   4 

vh kuivanud oksad võra allosas 

144 Va harilik vaher Acer platanoides 21   5 
 

  

145 Va harilik vaher Acer platanoides 55   4 vh kuivanud oksad võra allosas 

146 Ku harilik kuusk Picea abies   67, 56, 42 4 
 

  

147 MäM mägimänd Pinus mugo     5 
 

  

148 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 97   3 

vh tüükad, kuivanud oksad võra allosas, ilus 

149 Ku harilik kuusk Picea abies 25   1 rs kuiv 

150 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     2 vh noorenduslõikus 

151 Ku harilik kuusk Picea abies 30   2 
 

juurdekasv vähenenud 

152 Ku harilik kuusk Picea abies   30, 41, 43 4 
 

  

153 Ku harilik kuusk Picea abies 43   3 
 

jalal kasvab sõstar, võras ohtralt noori kuivanud võrseid 

154 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 
 

  

155 Kv alpi kuldvihm 
Laburnum 
alpinum     5 

 
  

156 Kv alpi kuldvihm 
Laburnum 
alpinum     5 

 
  

157 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 43   1 rs kuiv 

158 Va harilik vaher Acer platanoides   40, 36, 29 4 vh kuivanud oksad võra allosas 
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159 El harilik elupuu 
Thuja 
occidentalis 36   3  

võras ohtralt noori kuivanud võrseid 

160 Mvp 
harilik 
metsviinapuu 

Parthenocissus 
quinquefolia     5 

 
  

161 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina     5 
 

  

162 Va harilik vaher Acer platanoides 56   3 vh kuivanud oksad kogu võras, tüükad, külmalõhe 

163 NuS siberi nulg Abies sibirica   41, 44, 48 3 
 

kuivamisel asendada samas mahus/kohal 

164 LäV väike läätspuu Caragana frutex     5 
 

  

165 NuS siberi nulg Abies sibirica 41   3 
 

külgvarjus kõrgelt laasunud 

166 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4 vh kuivanud oksad võra allosas 

167 Va harilik vaher Acer platanoides 40   2 rh seen, murdunud haru 

168 Va harilik vaher Acer platanoides 52   3 
 

külmalõhe 

169 Ku harilik kuusk Picea abies   48, 58, 37/36 3 
 

võra all väike läätspuu 

170 
Sa + Va 
+ Pi 

harilik saar, 
harilik vaher, 
harilik pihlakas 

Fraxinus 
excelsior, Acer 
platanoides, 
Sorbus 
aucuparia   4..12 5 rh looduslik uuendus 

171 En sp enelas sp Spiraea sp     5 
 

  

172 VaP põldvaher Acer campestre 
    4 rl 

põõsasjas, kuivanud põhioksad võra allosas, üks kuivanud peenike 
haru, võrahooldus, eemaldada nulu ja sarapuu uuendus 

173 Ku harilik kuusk Picea abies 45   3 rl ühepoolne 

174 Ku harilik kuusk Picea abies 39   4 
 

  

175 Ku harilik kuusk Picea abies 53   4 rl   

176 Pä harilik pärn Tilia cordata 42 /20/21/24/28 5 
 

  

177 Re remmelgas sp Salix sp 24   5 rh   

178 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   4 
 

tüükad, seen 

179 Ku harilik kuusk Picea abies   31…49 4 rl   

180 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 vh võrahooldus, kasvab kuuskede võrade all 

181 Ku harilik kuusk Picea abies 38   4 rl ühepoolne 

182 Ku harilik kuusk Picea abies 
  44, 27, 56 2 rp 

kogu võras noored võrsed ulatuslikult kuivanud, eemaldada looduslik 
uuendus 
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183 Va + Sa 
harilik vaher, 
harilik saar 

Acer 
platanoides, 
Fraxinus 
excelsior   14, 14, 10 5 rh looduslik uuendus 

184 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 
 

  

185 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41   1 rs kuiv 

186 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior   27, 31, 29 4 rl   

187 
Sa + Va 
+ Pi 

harilik saar, 
harilik vaher, 
harilik pihlakas 

Fraxinus 
excelsior, Acer 
platanoides, 
Sorbus 
aucuparia   4...16 5 rh 

tihe looduslik uuendus 

188 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 46   3 rl   

189 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 50   4 rl säilitada võra all kasvav ploomipuu 

190 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   39, 48, 33 5 rl   

191 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 47 /66 5 rl   

192 NuS siberi nulg Abies sibirica   47, 53 4 rl   

193 RoK kurdlehine roos Rosa rugosa     5 
 

  

194 Ku harilik kuusk Picea abies 
  

32, 41, 35, 17, 
18/18 5 rl 

eemaldada kaheharuline puu 

195 Va harilik vaher Acer platanoides     5 rh põõsasjas 

196 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 23   4 

vh kuivanud oksad võra allosas 

197 Va harilik vaher Acer platanoides   13, 9 5 rh   

198 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 17   3 rh 

kuivanud oksad kogu võras 

199 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 5   5 rl   

200 NuS siberi nulg Abies sibirica 37   4 rl eemaldada jalal kasvav lehtpuu uuendus 

201 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   42, 43 4 rl   

202 RoK kurdlehine roos Rosa rugosa     5 
 

  

203 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4 rl eemaldada sissekasvav lehtpuu uuendus 
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204 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 40   3 

vh tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

205 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 51   3 vh kuivanud oksad kogu võras 

206 Va harilik vaher Acer platanoides   21, 23 5 rl   

207 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 59   1 rs kuiv 

208 NuS siberi nulg Abies sibirica 42   4 rl eemaldada võrasse kasvav lehtpuu uuendus 

209 Va harilik vaher Acer platanoides   37, 32 4 rl kuivanud oksad võra allosas, tüükad 

210 Va harilik vaher Acer platanoides 15   5 rh ühepoolne 

211 Va harilik vaher Acer platanoides   13, 14, 11 5 rh   

212 Va harilik vaher Acer platanoides   10, 11 5 rh   

213 EnT taraenelas 
Spiraea 
chamaedryfolia     5 

vh piirata 

214 Va harilik vaher Acer platanoides 12   5 
 

ühepoolne 

215 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 18 /18 5 rh 

ühepoolne 

216 Ta harilik tamm Quercus robur 18   4 rp ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas, vajab võrahooldust 

217 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 17   4 rp 

kuivanud oksad võra allosas, vajab võrahooldust 

218 Re remmelgas sp Salix sp 41   4 rp kuivanud oksad võra allosas, vajab võrahooldust 

219 
Sa + Va 
+ Ja 

harilik saar, 
harilik vaher, 
harilik jalakas 

Fraxinus 
excelsior, Acer 
platanoides, 
Ulmus glabra   4...20 4 rh 

tihe looduslik uuendus, üksikud kuivanud puud, säilitada kuni 8 puud (d 
üle 6 cm) millele on tagatud kasvuruum 

220 En sp enelas sp Spiraea sp     5 vh piirata 

221 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 54   4 
 

tüvevigastus 

222 Vi viirpuu sp Crataegus sp     5 
 

  

223 Va harilik vaher Acer platanoides 24 /21 4 rl kuivanud oksad võra allosas, vajab okste lõikust 

224 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5 
 

  

225 Ta harilik tamm Quercus robur 42   4 vh kuivanud oksad võra allosas 

226 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 rl eemaldada sissekasvav vahtra ja saare looduslik uuendus 

227 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 30   4 

vh kuivanud oksad võra allosas 
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228 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 rl eemaldada sissekasvav vahtra ja saare looduslik uuendus 

229 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5 

vh piirata 

230 Lv Hall lepp Alnus incana   11, 10 4 rh   

231 Va harilik vaher Acer platanoides 10   5 rh   

232 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 65   3 

vh kuivanud oksad kogu võras 

233 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 
 

  

234 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 20 /22/20 1 

rs kuivab, jalal kasvab tömbilehine viirpuu ja kuslapuu 

235 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 rl eemaldada lehtpuude uuendus 

236 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 9   4 rp kahvelharu 

237 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 61   2 

rp kuivanud põhioksad kogu võras, seen, ühepoolne 

238 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 57   2 

rp kuivanud põhioksad kogu võras, seen, ühepoolne 

239 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   23, 14, 11, 11, 8 4 
 

  

240 Va harilik vaher Acer platanoides 47   3 vh kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe 

241 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4 vh võrahooldus 

242 Poen põisenelas 
Physocarpus 
opulifolius     4 

vh võrahooldus 

243 NuP palsaminulg Abies balsamea 10   5 rl   

244 Va harilik vaher Acer platanoides 16   5 
 

  

245 Ld leeder sp Sambucus sp     4 vh võrahooldus 

246 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 
 

  

247 NuP palsaminulg Abies balsamea 21   5 rl   

248 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5 
 

  

249 NuS siberi nulg Abies sibirica 47   4 
 

  

250 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4 rl eemaldada saare uuendus 

251 NuP palsaminulg Abies balsamea   16, 22, 17 5 
 

ilusad 

252 VaS saarvaher Acer negundo 24   5 vh kasvab nulu võrasse, põõsasjas, teostada okste piiramine 
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253 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 23   2 

rp kuivanud oksad kogu võras 

254 VaS saarvaher Acer negundo 25   5 vh kasvab nulu võrasse, põõsasjas, teostada okste piiramine 

255 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 47   3 t viltu, ilus puu, toestada alt toega 

256 NuS siberi nulg Abies sibirica 55   5 
 

  

257 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   4 rh ühepoolne, kasvab nulu võrasse 

258 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38   3 rh külmalõhe, ühepoolne, kasvab nulu võrasse 

259 Sõ sõstar sp Ribes sp     2 rp vana, endise suure kännu kohal, kaaluda raiet 

260 NuS siberi nulg Abies sibirica 15   5 
 

  

261 NuS siberi nulg Abies sibirica 55   4 
 

  

262 NuS siberi nulg Abies sibirica 16   5 
 

  

263 Ku harilik kuusk Picea abies 35   5 
 

  

264 ReRB 
raberemmelgas 
'Bullata' 

Salix fragilis 
'Bullata'   17/21/24/17/22 4    

265 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina     5 
 

  

266 MäM mägimänd Pinus mugo     5 
 

  

267 Kd kadakas sp Juniperus sp     5 
 

  

268 El harilik elupuu 
Thuja 
occidentalis 40   4    

269 Mvp 
harilik 
metsviinapuu 

Parthenocissus 
quinquefolia     5    

270 LdjV villane lodjapuu 
Viburnum 
lantana     5    

271 Kb kibuvits sp Rosa sp     5 
 

2 tk 

272 Kb kibuvits sp Rosa sp     5 rl eemaldada sissekasvav saare uuendus 

273 Kb kibuvits sp Rosa sp     5 
 

  

274 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5 
 

  

275 Pe 
harilik 
pihlenelas 

Sorbaria 
sorbifolia     5    

276 Va harilik vaher Acer platanoides 50 /44/47 4 vh kuivanud oksad võra allosas 

277 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   10…17 3 rh võrad hõredad 

278 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 20   4 
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279 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   5  ilus 

280 NuS siberi nulg Abies sibirica 34   3 
 

kahvelharu 

281 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5 

rl eemaldada sissekasvav lehtpuu looduslik uuendus 

282 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 64   5 
 

  

283 Va harilik vaher Acer platanoides 16 /16/19 3 rh kasvab männi võrasse 

284 Ku harilik kuusk Picea abies 27   5 
 

  

285 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   4 rp ühepoolne, kasvab kuuse võrasse 

286 Pä harilik pärn Tilia cordata 36   5 
 

  

287 Pä harilik pärn Tilia cordata   47, 63, 42, 44 5 rl tüükad, eemaldada juurevõsu 

288 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 32   4 rh ühepoolne, kasvab pärna võrasse 

289 Ku harilik kuusk Picea abies 20   5 rh kasvab pärna võrasse 

290 Pä harilik pärn Tilia cordata 40   4 vh kuivanud põhioksad võra allosas 

291 Pä harilik pärn Tilia cordata 48   5 
 

  

292 Pä harilik pärn Tilia cordata   49, 50, 65 4 vh tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

293 Pä harilik pärn Tilia cordata 43   4 vh 4m pealt kaheharuline, kuivanud oksad võra allosas 

294 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15   5 rh kasvab pärna võrasse 

295 Pä harilik pärn Tilia cordata 54   4 vh tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

296 Pä harilik pärn Tilia cordata 43   4 vh kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, murdunud 2 suurt oksa 

297 
Sa + Va 
+ Ku 

harilik saar, 
harilik vaher, 
harilik kuusk 

Fraxinus 
excelsior, Acer 
platanoides, 
Picea abies    1…2 5 

rh 

looduslik uuendus 

298 Pä harilik pärn Tilia cordata 55   4 vh kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

299 Pä harilik pärn Tilia cordata 59 /23 4 vh kaheharuline, kuivanud põhioksad võra allosas 

300 Pä harilik pärn Tilia cordata 56   4 vh kuivanud oksad võra allosas 

301 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 52   1 

rs kuivab 

302 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 91   1 

rs kuivanud 
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303 Pi harilik pihlakas 
Sorbus 
aucuparia 10   5 

vh võrahooldus 

304 Va harilik vaher Acer platanoides 35   3 vh seen, õõnsus, kuivanud oksad kogu võras 

305 Va harilik vaher Acer platanoides 39   4 vh kuivanud oksad võra allosas 

306 NuS siberi nulg Abies sibirica 
  

22, 27, 29, 33, 
29, 30 4 

rl koorevigastus 

307 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 
 

  

308 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5    

309 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 42   5 
 

  

310 Mä harilik mänd Pinus sylvestris   30, 40, 33 5 rl eemaldada lehtpuu looduslik uuendus 

311 Re + Sa 
remmelgas sp, 
harilik saar 

Salix sp, Fraxinus 
excelsior   8....15 5 

rh tihe loodusliku uuenduse grupp, kasvab keldri varemetel 

312 Re remmelgas sp Salix sp   6...10 5 rh tihe grupp, kasvab nulu võrasse 

313 
EnT + 
Lum 

taraenelas, 
harilik lumimari 

Spiraea 
chamaedryfolia, 
Symphoricarpos      5 

 
  

314 Pe 
harilik 
pihlenelas 

Sorbaria 
sorbifolia     5    

315 Va harilik vaher Acer platanoides 15   5 
 

  

316 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 13   5 

rh ühepoolne, kasvab vahtra võrasse 

317 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 6   5 

rh ühepoolne, kasvab vahtra võrasse 

318 Va harilik vaher Acer platanoides   41…58 4 vh tüükad, kuivanud oksad võra allosas, kaheharulist soovitav toestada 

319 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 68   1 

rs kuivab, kuivanud põhioksad kogu võras 

320 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 
 

  

321 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5    

322 Kb kibuvits sp Rosa sp     5 rl võrahooldus, eemaldada lehtpuu looduslik uuendus 

323 Va harilik vaher Acer platanoides 46   3 vh tüükad 
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324 Va harilik vaher Acer platanoides 46   4 vh tüükad, kuivanud oksad võra alaosas 

325 Va harilik vaher Acer platanoides 47 /41 2 rs suur murdunud haru, seen, murdumisohtlik? 

326 Va harilik vaher Acer platanoides 23 /22 4 t ühepoolne, harud omavahel toestada, võrahooldus 

327 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4 
 

ühepoolne 

328 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15   5 
 

  

329 Sõ sõstar sp Ribes sp     5 
 

istandus 

330 Va harilik vaher Acer platanoides 5 /4 5 rh   

331 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 47   4    

332 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 27   4    

333 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 33   2  seen 

334 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 22 /18 4    

335 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 33   3  seen, tüvevigastus 

336 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 25   4    

337 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 24   4    

338 Sõ sõstar sp Ribes sp     5 
 

istandus 

339 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 27   4    

340 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 10   2 

rp 
seen, ulatuslik tüvevigastus, võib likvideerida 

341 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 23   3 

rp 
tüvevigastus, viltune 

342 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 

12 /12 
4 

vh 
võrahooldus 

343 Õ aedõunapuu 
Malus 
domestica 12   5    
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344 Ld + Kb 
leeder sp, 
kibuvits sb 

Sambucus sp, 
Rosa sp     5 

 
  

345 Va harilik vaher Acer platanoides 21 /21/20/16 3 rp ulatuslik koorevigastus, kuivanud oksad võra alaosas 

346 
El + Ld 
+ Va 

harilik elupuu, 
leeder sp, 
harilik vaher 

Thuja 
occidentalis, 
Sambucus sp, 
Acer platanoides     5 

rh 

looduslik uuendus, võsa 

347 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14   5 
 

  

348 Va harilik vaher Acer platanoides 94   1 rs kuivab, pooleks murdunud 

349 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5 rl eemaldada all kasvav lehtpuude looduslik uuendus 

350 Va harilik vaher Acer platanoides 9   5 rl eemaldada all kasvav lehtpuude looduslik uuendus 

351 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 13 /13/11 4 

rh 
kasvab suurema puu võrasse 

352 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 15   4 

rh 
kasvab suurema puu võrasse 

353 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 80   3 

vh 
tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas 

354 Tm 
harilik 
toomingas 

Padus avium 
    5 

rh 
  

355 Ld leeder sp Sambucus sp     4 vh võrahooldus 

356 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 36 /32 3 

rp 
saarevähk? 

357 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 10   2 

rs 
saarevähk 

358 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 25 /15 3 

rp 
tüvevigastused, seen 

359 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 37   4 

rp 
  

360 Va harilik vaher Acer platanoides 14   5 rp   

361 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 rp tüvevigastus 

362 Va harilik vaher Acer platanoides 16   5 rp ühepoolne 

363 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 rp ulatuslik tüvevigastus, seen 

364 Va harilik vaher Acer platanoides 21   2 rs kuivab, ulatuslik koorevigastus 
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365 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 41   3 

rs 
ulatuslik tüvevigastus 

366 Va harilik vaher Acer platanoides   25, 22, 18/24 5 rl võrahooldus 

367 Ksl + Kr 
kuslapuu sp, 
kreegipuu 

Lonicera sp, 
Prunus insititia     4 

vh 
võib säilitada vaate piiramiseks, piirata 

368 Va harilik vaher Acer platanoides 39   4 vh tüükad 

369 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 33   2 

rs 
seen 

370 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 14   3 

rs 
seen 

371 Va harilik vaher Acer platanoides 31 /27 4 rl kuivanud oksad võra alaosas 

372 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 25 /25/23 3 

vh 
kuivanud põhioksad võra alaosas 

373 Va + Ja 
harilik vaher, 
harilik jalakas 

Acer 
platanoides, 
Ulmus glabra   4…6 5 

rh 
looduslik uuendus 

374 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 rh tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas, kasvab elektriliini 

375 Va harilik vaher Acer platanoides 42   2 rp kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad võra alaosas, tüükad 

376 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 10 /7 5 

vh 
võrahooldus, säilitada ainult juhul kui puu 375 eemaldatakse 

377 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 34   3 

rl 
seen 

378 Re remmelgas sp Salix sp 35   1 rs kuivab 

379 Tm 
harilik 
toomingas 

Padus avium 
30   4 

rp 
tüükad, kasvab vastu müüri 

380 Tm 
harilik 
toomingas 

Padus avium 
23   2 

rs 
võra deformeerunud 

381 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 rl eemaldada vastu tüve kasvanud noorem vaher 

382 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4 rh   

383 Va harilik vaher Acer platanoides 35   2 rhar kuivanud haru, kuivanud oksad võra alaosas 

384 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 37   4  tüükad 
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385 Va harilik vaher Acer platanoides 6   5 rh  

386 Va harilik vaher Acer platanoides 6   5 rh   

387 Va harilik vaher Acer platanoides     5 rh looduslik uuendus 

388 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 34 /18/33 3    

389 Vr harilik vaarikas Rubus idaeus     5 
 

  

390 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 61   1 

rs 
kuivab 

391 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 43   1 

rs 
kuivanud 

392 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 47   1 

rs 
kuivab 

393 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 63   1 

rs 
kuivab 

394 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 68   2 

rp 
latv kuiv, kuivanud oksad kogu võras 

395 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 
 

  

396 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5 

rl 
eemaldada sissekasvav lehtpuude looduslik uuendus 

397 Va harilik vaher Acer platanoides 28   5 rl tüükad 

398 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 84   3 

rl 
kuivanud oksad võra alaosas, murdunud suur oks 

399 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 62   4 

rl 
ühepoolne, murdunud suur oks, tüükad 

400 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 58   4 

rl 
ühepoolne 

401 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 64   2 

rs 
ulatuslik õõnsus, murdumisohtlik 

402 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 27   4  tüvevigastus, viltune 

403 Ku harilik kuusk Picea abies   12, 5, 5 5 rh looduslik uuendus 

404 NuS siberi nulg Abies sibirica 44   3 rl tüükad, ühepoolne, eemaldada vastu tüve kasvav saar 

405 Va harilik vaher Acer platanoides 41 /38 3 vh ulatuslik koorevigastus, seen, kuivanud oksad võra alaosas 
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406 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 105   3 

rl 
külmalõhe, kuivanud oksad võra alaosas 

407 NuS siberi nulg Abies sibirica 28   3 rl ühepoolne 

408 Va harilik vaher Acer platanoides 15   5 
 

  

409 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 68   2  latv kuivab, seen 

410 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 
 

ühepoolne 

411 Va harilik vaher Acer platanoides 27 /24 4 vh kuivanud oksad võra alaosas 

412 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 76   2 

vh 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud oksad kogu võras, seen 

413 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5    

414 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5    

415 Va harilik vaher Acer platanoides 28   5 
 

  

416 Va harilik vaher Acer platanoides 30   5 vh võrahooldus 

417 Va harilik vaher Acer platanoides 25   5 rl ühepoolne 

418 Re remmelgas sp Salix sp 27   5 
 

  

419 Re remmelgas sp Salix sp 19   5 rh   

420 Re remmelgas sp Salix sp 16/15   5 rh   

421 Lum harilik lumimari 
Symphoricarpos 
albus     5 

rl 
eemaldada sissekasvav lehtpuude looduslik uuendus 

422 Pe 
harilik 
pihlenelas 

Sorbaria 
sorbifolia     5 

vh 
piirata 

423 
Lum + 
EnT 

harilik lumimari, 
taraenelas 

Symphoricarpos 
albus, Spiraea 
chamaedryfolia     5 

vh 

piirata 

424 
Lum + 
Si 

harilik lumimari, 
sirel sp 

Symphoricarpos 
albus, Syringa sp     5 

rl 
eemaldada sissekasvav lehtpuude looduslik uuendus, pindala soovitav 
vähendada, eemaldada kõik sirelid 

425 
Lum + 
EnT 

harilik lumimari, 
taraenelas 

Symphoricarpos 
albus, Spiraea 
chamaedryfolia     5 

rl 

eemaldada sissekasvav lehtpuude looduslik uuendus, piirata 
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426 Ku harilik kuusk Picea abies 35   5   

427 Va harilik vaher Acer platanoides 29   5 
 

  

428 Va harilik vaher Acer platanoides 46   3 vh tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas 

429 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 
 

ühepoolne 

430 Re remmelgas sp Salix sp     5 
 

põõsasjas 

431 Va harilik vaher Acer platanoides   11...20 5 rh säilitada 3 jämedamat puud 

432 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 44   3 

rl 
eemaldada võrasse kasvavad vahtrad 

433 Va harilik vaher Acer platanoides 50 /45/35 3 rl seen, kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud oksad võra alaosas 

434 Pe 
harilik 
pihlenelas 

Sorbaria 
sorbifolia     5  piirata 

435 Re remmelgas sp Salix sp 51 /31 2 rp kuivanud põhioksad võra alaosas 

436 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 18   5    

437 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 27   3 vh külmalõhe, kuivanud oksad võra alaosas 

438 Lv Hall lepp Alnus incana     5 rh põõsasjas 

439 Lv Hall lepp Alnus incana 16   5 rh   

440 PäL läänepärn Tilia europaea 85   4 vh kuivanud oksad võra alaosas 

441 PäL läänepärn Tilia europaea 67   4 rl tüükad 

442 Va harilik vaher Acer platanoides 42   5 rl   

443 Va harilik vaher Acer platanoides 48   4 
 

ühepoolne 

444 Va harilik vaher Acer platanoides 54   4 
 

ühepoolne 

445 Va harilik vaher Acer platanoides 26   5 
 

  

446 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5 rh   

447 Va harilik vaher Acer platanoides 
41   2 

rs 
tüükad, kuivanud kõrval- ja põhioksad võra alaosas, säilitada jalal 
kasvav noor pärn 

448 Va harilik vaher Acer platanoides 41   4 
 

tüükad, ühepoolne 

449 Va harilik vaher Acer platanoides 53   4 vh tüükad, kuivanud oksad võra alaosas 

450 Va harilik vaher Acer platanoides 35 /18 5 
 

ühepoolne 

451 Va harilik vaher Acer platanoides 63   4 rl   

452 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   5 
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453 Sa harilik saar 
Fraxinus 
excelsior 29   3 

rh 
 

454 Pä harilik pärn Tilia cordata 9   5 rl   

455 Pä harilik pärn Tilia cordata 12   4 rh tüvevigastus 

456 Pä harilik pärn Tilia cordata   19, 25 4 rh peenem isend likvideerida, eemaldada juurevõsu 
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LISA 2. Dendroloogilise inventeerimise eraldiste koondtabel 

Tabelis kasutatavad tähised 

Nr Eraldise number joonisel T Hinnang tervisele 

% Kordaja JK Järelkasv 

L Liigile vastav liigilühend (vt seletuskiri tabel 1) AM Alusmets 

D Puittaime rinnasdiameeter Tööd Hooldus- ja kujundustööde kirjeldus 

H  Puittaime kõrgus A Vanus 

 

Nr 
/pindala 

(m²) 

Koosseis 
D (cm) H (m) T Märkused Tööd 

Rinne % Liik (L) 

1 /  
2157 

I 60 Va 30…40 22 4 
 

Raiuda vahtra looduslik uuendus 95%, säilitada 
sarapuu ja leeder ja kuni 5% vähemalt 6 cm jämedused 

vahtrad, millel on tagatud kasvuruum. Eemaldada 
tamme ja männi võrast kõik sinna kasvavad lehtpuud. 

  20 Ta 40…60 22 5 
 

  15 Ku 30…40 22 3 
 

  5 Hb + Mä 40…60 20…22 
 

haab 22 m, mänd 20 m kõrge 

JK 95 Va 4…6 
 

 5 
 

  5 Ku   
 

  
 

AM   Srp, Ld       leeder üksikpõõsastena 

2 /  
1667 

I 95 Ha + Mä 40…60 24 3  
 Raiuda 100% vahtra looduslik uuendus. Eemaldada 

kõik tamme võradesse kasvavad II rinde puud. Säilitada 
kõik II rinde kuused, millel on tagatud kasvuruum ja 

kõik I rinde puud. 

  5 Ku + Ta 10…20 22 4 
 

II 100 Ku 10…20 16   
 

JK   Tm + Va + Sa   
 

 5 
 

AM   Tm + Sõm       üksikud toomingad 
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3 /  
3042 

I 100 Ku + Ksa 40…60 
 

3…4 üksikud arukased 

Eemaldada II rinde kuused ja lehtpuud, millel puudub 
kasvuruum. Eemaldada ära kuivanud puud ja lamapuit. 

II 95 Ku       

  5 Ja + Ha + Ku   
 

  
II rindes üksikud jalal kuivanud 
kuused 

JK   Va + Ku   
 

 5 ebaühtlase tihedusega 

AM   SõM + Ld   
 

  leeder asub teeääres 

    lamapuit         

4 /  
5808 

I 80 Lv 20…30 
 

3  

 

Eemaldada tuulemurd ja lamapuit. Säilitada männid ja 
kuused. 

  
10 Pi + Tm 

Tm 
10…15 

 

4 

 
II   Mä + Ku   

 
  

ülepinnaliselt üksikute puudena 
männid ja kuused 

AM 

  
tuulemurd, 
lamapuit   

 
  

ülepinnaliselt 

    Srp       üksikud, ebaühtlaselt 

5 /  
5982 

I 60 Mä 40…60 24…26  4 ebaühtlase tihedusega, hõredalt nii 
kuuske kui mändi 

Likvideerida lamapuid ja tuulemurd. Harvendada 
sarapuid. Eemaldada sarapuud ja hallid lepad, millel 

puudub kasvuruum. 

  40 Ku 40…60 24…26  3 5% I rinde kuuskedest jalal kuivanud 

II 50 Ku 10…20 12…14  5 
   50 Lv 15…20 12…14   
     Srp      sarapuu ülepinnaliselt 
üksikpõõsastena 

AM   Sõm + Ld + Tm      ebaühtlase tihedusega 

    tuulemurd, 
lamapuit 

      ülepinnaliselt 
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6 /  
5930 

I 60 Ku 40…50  3 30% kuuskedest jalal kuivanud; 
üksikud remmelgad, millest 50% 
kuivanud; kogu I rinde tihedus on 
ebaühtlane Eemaldada tuulemurd ja lamapuit. Eemaldada jalal 

kuivanud ja kuivavad kuused ja remmelgad. Eemaldada 
halli lepa järelkasv ning II rinde kuused, millel puudub 
järelkasv. Eemaldada tammede võradesse kasvavad 

leht- ja okaspuud. 

  20 Mä 40…60  3 

  10 Ta 30…40 
 

 
  10 KsA + Re 30…40 

 

4 

II 100 Ku 8…15 8…10   
 JK   Lv + Ku + Srp     5 hall lepp ebaühtlaselt gruppidena, 
sarapuu üksikpõõsastena 

AM   Tm + SõM + Ld   
 

  
     lamapuid ja 

tuulemurd 
      ülepinnaselt 

7 /  
4360 

I 80 Ku 30…40 
 

3 

 

Eemaldada II rinde kuused, millel puudub kasvuruum ja 
90% järelkasvust. Eemaldada tammede võradesse 
kasvavad lehtpuud. Soovitavalt puistu piirist 30 m 
ulatuses säilitada puistu tihedus ja ilmelisus (sigala 

ebameeldiva lõhna tõkestamiseks). 

  10 Mä 40..60 
 

3 
   10 Hb + KsA + Ta 20…40 

 

4 
 II 100 Ku 10…15 

 
  täius ja vanus ebaühtlane 

    Pi   
 

  üksikpuudena 

JK 70 Va 2…4 4   ebaühtlaste gruppidena 

  30 Ku 2…4 4   ebaühtlaste gruppidena 

AM   Ld + Ksl + Vr   
 

  
     lamapuit       vähesel määral 

8 /  
6304 

I 70 Mä + Ku 60…70 24…26 Mä 5, 
Ku 3 

ebaühtlase tihedusega, üksikud jalal 
kuivanud ja rippes puud (tuulemurd) 
(Sa ja Ku) 

Eemaldada lamapuit ning jalal kuivanud ja kuivavad 
puud. Raiuda välja kahjustatud Sa(I ja II rinne). Raiuda 
välja I rinde Hb ja II rinde Lv. Säilitada III rindest Va ja 

kahjustamata Sa, millel on tagatud kasvuruum. 

  

30 Sa + Va + Hb 40…50 20…22 Va, Hb 
5, Sa 3 

II 90 Lv 20…30 16 2, 3 üksikud jalal kuivanud ja rippes puud 
(tuulemurd); üksik saarvaher (VaS) 
tee ääres mõisa pool 

  10 Sa + Va 20…31 16 Va 5, 
Sa 3 

50% I ja II rinde saarest 
vähikahjustusega 

JK 70 Va 4…10 4…6 5  

  20 Sa 4…11 4…7 5  

  10 Hb 4…12 4…8 5  

AM   lamapuit      ülepinnaliselt 

    Srp + Ksl       üksikpõõsastena 
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9 /  
8842 

I 50 Mä 40…60 24…26 4, 5 ebaühtlase tihedusega 

Eemaldada lamapuit ning I ja II rindest kuivav ja 
kahjustunud Sa. Järelkasvust säilitada Ku ja 

kasvuruumiga tagatud Va. 

  50 Sa 40…61 24…27 2, 3 ebaühtlase tihedusega, üksikud jalal 
kuivanud Sa (saarevähk) 

II  90 Sa 20…30 18 2…3 üksikud jalal kuivanud Sa (saarevähk) 

  10 Va + Re 20…30 16…18 Va 4, 
Re 3 

 

JK   Ku 10…15 10 3…5 üksikud, paiknevad hõredalt 

    Va + Sa 4…6 6 5  

AM   lamapuit, 
tuulemurd 

      ülepinnaliselt 

10 /  
5573 

I 70 Mä 60…80 20…24 4…5  

Eemaldada lamapuit ja tuulemurd ning rippes puud. I 
ja II rindest eemaldada kuivanud puud ja kahjustunud 
Sa. Järelkasv harvendada, säilitada gruppidena Va, Ja, 

Pi ja Ku, millel on tagatud kasvuruum. Perimeeter jätta 
tihedamaks. Eemaldada kõik Ta võradesse kasvavad 

puud. 

  30 Sa + Va + Hb + 
Ta 

40…60 20…24 Sa 
2…3, 
Hb, Ta 
ja Va 5 

üksikpuudena, ebaühtlase tihedusega 

II 80 Ku 15…25 12 4…5 üksikud jalal kuivanud pihlakad ja 
saared (saarevähk) 

  20 Sa + Va 20…30 14…16 3…4  

JK 95 Sa + Va 2…6 kuni 6 5  

  5 Ja + Pi + Ku      üksikpuudena; vanus, kõrgus, 
diameeter ebaühtlane 

AM   lamapuit      kolletena 

    tuulemurd         

  



Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt 1546KP2 

 

Artes Terrae 71 
 

11 /   
7580 

I 60 Sa 40…50 18…22 3  

Eemaldada jalal kuivanud puud ja lamapuit. Järelkasvu 
harvendada, säilitada Ku, Va ja lehtpõõsad (eriti Ej). 

  30 Ja + Va 40…51 18…23 Ja 4, Va 
5 

 

  5 Mä 60…80 22 4…5  

  5 Ku 60…81 22…26 2…3 üksikud jalal kuivanud 

II 60 Sa 20…30 14…16 3 vanus, täius, kõrgus, tihedus 
ebaühtlane   30 Ja 20…31 14…17 3…5 

  5 Va 20…32 14…18 5 

  5 Ku + Pi jt 20…33 14…19 3…5 

JK   Sa + Va + Ku + 
Pi 

     vanus, kõrgus, diameeter ebaühtlane 

AM   Srp + Ej + Ksl       

    lamapuit       kolletena 

12 / 
15600 

I 50 Mä 50…70 22…26 5 tihedus ebaühtlane 

Eemaldada lamapuit. Eemaldada II rinde Sa, millel 
puudub kasvuruum. Järelkasvu osas säilitada Ku ja Va, 

millel on kasvuruum. Säilitada Srp, Ksl ja Pi. 

  50 Ku 50…71 22…27 3 

II 50 Ku 15 10…14 Ku 5 tihedus ebaühtlane 

  50 Sa + Va 10…20 12…16 Va 5, 
Sa 3 

JK   Ku + Ja + Va + 
Sa 

     ebaühtlaste gruppidena; H, D, A ja 
tihedus ebaühtlane 

    Pi      üksikpuudena 

AM   lamapuit      ülepinnaliselt 

    Srp + Ksl       üksikpõõsastena 
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13 / 
12500  

I 90 Mä 60…80 22…26 5  

Eemaldada tuulemurd ja lamapuit. Raiuda välja II 
rindest Lv ja kahjustunud Sa. Järelkasvust säilitada Ku, 

Pi, Va, Tm, millel on tagatud kasvuruum. 

  10 Ku + Va + Sa + 
Ta 

Ku 
60…80, 
Ta, Va ja 
Sa 40…50 

Ku 
22…26, 
teistel 
16…20 

Ku 
3…4, 
teistel 
3…5 

lehtpuud üksikpuudena ja hõredalt; 
tuulemurd (Ku) 

II 50 Lv 20…30 16 3  

  50 Va + Sa      D ja H ebaühtlane; tuulemurd (Sa) 

            

JK   Sa + Va + Ku 4…8 6…8 5 gruppidena ebaühtlase tihedusega 

AM   Ksl      massiividena 

    Srp      üksikpõõsastena 

    Tm, Pi      üksikult 

    lamapuit, 
tuulemurd 

      ülepinnaliselt 

14 /  
8375 

I 80 Ku 60…80 22…26 2 üksikpuudena väga hõredalt, 50% 
kahjustunud 

Eemaldada kuivavad ja kuivanud I rinde Ku. II rindest 
välja raiuda Re, hall lepp (säilitada üksikud hallid lepad, 
millel on tagatud kasvuruum). Säilitada II rinde Tm, Ta 

ja Va, millel on kasvuruum. Säilitada Srp, Ksl, SõM 
gruppidena. 

  20 Mä 60…80 22…27 5 üksikpuudena väga hõredalt 

II 60 Lv 20 14…16 4 A, H, D ja tihedus ebaühtlane, puud 
gruppidena   20 Sa 20…30 16 3…4 

  15 Va 20…30 16 5 

  5 Ta + Re + Ja + 
Tm 

   Re 2, 
Ta, Ja 
ja Tm 5 

D ja H ebaühtlane 

Jk   Va + Sa + Tm 2…6 4…6   A, H, D ja tihedus ebaühtlane 

AM   lamapuit, 
tuulemurd 

     ülepinnaliselt 

    
Srp, Tm, Pi, 
SõM         
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15 /  
9045 

I 50 Ku 30…50 20…22 4 gruppidena ebaühtlaselt 

Eemaldada lamapuit ning jalal kuivanud ja kuivavad 
puud. Raiuda välja II rinde ja järelkasvu hall lepp 

(säilitada üksikud). Säilitada põõsarinne. 

  50 Mä 40…60 20…24 5 

II 70 hall lepp 15 10…12 5 üksikud jalal kuivanud puud 

  20 Ku 10…14 10 5 

  10 Sa + Va 10…20 10…20 Va 5, 
Sa 4 

JK 80 Lv 4…6 6   tihedate massiividena 

  20 Sa + Va 4…6 6    

AM   Srp, Ksl, SõM      üksikute hõredate gruppidena 

    lamapuit       ülepinnaliselt massidena 

16 /  
4990  

I 100 Mä + Ku + Hb 
+ Va 

40…70 18…24 Hb ja 
Mä 5, 
Va 4, 
Ku 3 

hõredalt üksikpuudena 

Eemaldada lamapuit ning murdunud ja rippes puud. 
Eemaldada I ja II rinde kahjustunud Sa. Välja raiuda I 

rinde Hb ja II rinde hall lepp.  

II 80 Lv 15 14...16 5  

  20 Sa 15…20 14…16 3 (saarevähk) 

JK 80 Sa 6…8 6…8 4  

  20 Va + Ja + Lv 6…8 6…8 5  

AM   lamapuit, 
tuulemurd 

      ülepinnaliselt 

17 /  
9800 

I 100 Mä + Va + Ku 40…60 18…24 Mä 5, 
Va 4, 
Ku 3 

üksikpuudena hõredalt 

Eemaldada lamapuit ning rippes ja murdunud puud. II 
rindest välja raiuda hall lepp. Järekasvust säilitada 
ainult Va, millel on tagatud kasvuruum. Säilitada 

põõsad. 

II 80 Ku 10…14 10…12 5 üksikud jalal kuivanud Sa 

  20 Lv + Ja + Sa 10…15 10…12 Lv 5, Sa 
ja Ja 4 

JK   Va + Sa + Tm + 
Ku + Lv 

2…6 4…6   ebaühtlaste gruppidena 

Am   Srp + Ksl + 
SõM 

     üksikpõõsastena 

    lamapuit      ülepinnaliselt 

            kogu eraldise koosseis ja tihedus väga 
varieeruv 
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18 /  
3660 

I 80 Pä 60+   3 Sa üksikpuudena ebaühtlaselt, 
üksikud rippes ja jalal kuivanud puud 
(Sa) 

Eemaldada lamapuit ning rippes ja murdunud puud. 
Järekasvust säilitada ainult Va, millel on tagatud 

kasvuruum. Säilitada põõsad. 

  20 Mä + Sa   22+  4 

II 80 Ja + Sa       

  20 Ku      üksikud 

JK 80 Ja      üksikud, hõredalt 

  20 Va      

AM   lamapuit       

    Srp + Lum       Srp üksikpuudena, Lum massiividena 

19 /  
678  

I 100 Va 40…60 21 4 Vanus 80…120 a I rinde puudele teostada võrahooldus. Raiuda II rinde 
Sa ja Re ning II rinde Va millel puudub kasvuruum. 

Likvideerida Va looduslik uuendus. 

II 100 Sa + Va + Re 15…25 12…14   Sa saarevähk? 

JK 100 Va 4…6       
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LISA 3. Piirdeaed 

Varb-paneelaed 

 

Metallist varb-paneelaed. (Allikas: Aiatiim18) 

Paneelpiirded on metallpiirete seas üks tehnoloogilisemaid ja esteetilisemaid lahendusi, mis tagab 

kõrge kaitsetaseme. Nende eelis teiste piirdetüüpide seas on mugav ja kiire paigaldus, vastupidavus, 

suur kulumiskindlus ning piirde läbipaistvus – viimane neist on eriti sobilik mõisapargi olemust 

arvestades. 

Metallpiirde värvus: must. 

Piirde jaotus ja lahendus rajada sarnane ülaltooduga. 

Vt täpsemalt: http://fagel.ee/piirded/varb-paneelid/  

 

 

Sepisaia võimalik näide (peavärava juures oleva piirdeosa lahenduseks). (Allikas: Alderman19) 

                                                           

18 http://aiatiim.ee/tehtud-tood/tehtud-tood-metallaiad/  

19 http://www.alderman.ee/metallaed/  

http://fagel.ee/piirded/varb-paneelid/
http://aiatiim.ee/tehtud-tood/tehtud-tood-metallaiad/
http://www.alderman.ee/metallaed/
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LISA 4. Väravad 

Metallist tiibvärav 

 
 
Keevitatud või sepistatud tiibvärav.  
 
Värvus: must 
 
Vt lähemalt: http://aiatiim.ee/aiavaravad-muuk-ja-paigaldus/tiibvaravad-muuk-ja-paigaldus/   

http://aiatiim.ee/aiavaravad-muuk-ja-paigaldus/tiibvaravad-muuk-ja-paigaldus/
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LISA 5. Pingid 

Alexander Rose – Broadfield Bench 
 

 
Tootekood: 334 W (335 W) 
 
Mõõtmed: 
Kõrgus 870 mm 
Laius 1270 mm (1510 mm) 
Sügavus 550 mm 
 
Täpsem info: http://www.alexander-rose.co.uk/collections/new-england/white-painted-broadfield-
bench-4ft  
 
Värvus vastavalt seletuskirja ptk 4.4.10.  

http://www.alexander-rose.co.uk/collections/new-england/white-painted-broadfield-bench-4ft
http://www.alexander-rose.co.uk/collections/new-england/white-painted-broadfield-bench-4ft
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LISA 6. Valgustid 

Pargivalgustid 

 

Lambikupli lahendus (allikas: Leipziger Leuchten) 

Masti kõrgus: 4…4,5 m 

 

Vt lähemalt: http://www.leipziger-leuchten.com/detailpage_luminiares/kategorie/heritage-

luminiares/items/ALFRED_I_LED.html  

 

  

http://www.leipziger-leuchten.com/detailpage_luminiares/kategorie/heritage-luminiares/items/ALFRED_I_LED.html
http://www.leipziger-leuchten.com/detailpage_luminiares/kategorie/heritage-luminiares/items/ALFRED_I_LED.html
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10 JOONISED 

1. Geodeetiline alusplaan (1) M 1:500 

2. Geodeetiline alusplaan (2) M 1:500 

3. Puistu hinnang ja raiete plaan M 1:500 

4. Puistu hinnang. Eraldiste plaan. M 1:1000 

5. Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid M 1:1000 

6. Koondplaan I M 1:500 

7. Koondplaan II M 1:500 

8. Teedevõrgu skeem M 1:1200 

9. Vertikaalplaneerimine M 1:500 

10. Teekatendid M 1:50 

11. Peenar peahoone lääneküljel M 1:200 

12. Peenar peahoone idaküljel M 1:200 

13. Peavärav M 1:50 

14. Paviljon M 1:50 

15. Varisein M 1:50 

16. Hooldustööde plaan M 1:1000 

 

 


