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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 

1.1. Töö koostamise alus 

Käesolev projekt on koostatud Mäetaguse vallavalitsuse tellimusel Mäetaguse pargi alleede 

taastamise projekti koostamiseks. Projekt on koostatud skeemil 2 näidatud alleede kohta. Lisaks on 

projektis antud eskiisahendus staadionit ääristava puuderea taastamiseks.  

Töö koostamisel on kasutatud järgimisi alusmaterjale: 

 tellija poolt esitatud digitaalne maa-ala geodeetiline alusplaan (koostaja: OÜ Vulcanos Kiir, 

mõõdistatud oktoobris 2004); 

 tellija poolt esitatud teostusmõõdistuste koondplaan seisuga oktoober 2016 (Mäetaguse VV); 

 Mäetaguse mõisa pargi II osa rekonstrueerimisprojekt (koostaja Artes Terrae OÜ, töö nr 

35KP04 (2004); 

 Maa-ameti kaardiserveri ortofoto. 

Alleeruumi jäävad puud on hinnatud oktoobris 2016. 

Kuna 2004. a projekti kohaselt väljaehitatud teedevõrgu jm taastamistööde kohta puudub värskem 

geodeetiline mõõdistus, võib olla vajalik situatsiooni geodeetiline täpsustamine rajamistööde eelselt. 

Projekteerija ei saa ette näha ega vastuta seetõttu alusplaani ebatäpsusest tulenevate lisatööde eest. 

Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis, staadioni serva istutus eskiisina (puudub alusplaan).  

Projekt on koostatud Artes Terrae OÜ-s (E 115/2004-P), vastutav spetsialist Sulev Nurme 

(tegevusluba nr. VS 137/2004-E). Projektis kasutatud fotode autor on Sulev Nurme. 

 

1.2. Asukoht 

Mäetaguse mõisapark asub Ida-Virumaal, Mäetaguse vallas, Mäetaguse alevikus (u. 20 km Jõhvist, 24 

km K-Järvelt, 40 km Mustveest; vt. skeem 1).  Kaasaegne Mäetaguse alevik on moodustunud ümber 

mõisasüdame. Mäetaguse mõisa peahoones asub Mäetaguse vallavalitsus.  

Parki ning hooneid haldab Mäetaguse vald. 

 

1.3. Kaitserežiim 

Mäetaguse mõisapark on kultuurimälestis (mälestise reg. nr 13961; kultuuriministri 13.11.1997 

määrus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130) kuupäev: 13/11/1997). Käsitletava pargiosaga on seotud 

järgmised muinsuskaitsealused objektid (skeem 3):  

 mõisa peahoone (mälestise reg nr. 13960); 

 tall-tõllakuur (mälestise reg. nr 13963);  

 ait (mälestise reg. nr.  13962); 

 kasvuhoone (mälestise reg. nr 13964); 

 viinaait (ait 2, mälestise reg. nr. 13965);  

 aednikumaja (mälestise reg. nr 13966). 
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Staadionist põhja- ja läänepoolne allee on pargi kaitsevööndis. Staadionist lõunapoolsed alleed, ida- 

ja läänsuunaline ning põhja- ja lõunasuunaline asuvad mälestisel (skeem 3). 

Mäetaguse mõisapark on looduskaitsealune park (skeem 4), kus vastavalt looduskaitseseadusele §-le 

31 kehtib piiranguvööndi kaitserežiim (29.06.2006 keskkonnaministeeriumi määrus nr 152; KT I 2006, 

33, 252). 

 

1.4. Hinnang kavandatavale tööle 

Käesolev projekt täpsustab 2004. a. Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud  

pargi projekti1. Pargi kahe säilinud peaallee seisund on 2004. aastaga oluliselt halvenenud tänu Eestis 

levivate hariliku saare ja jalaka haigustele, mistõttu alleeruumides on kuivanud või kuvamas enamus 

saari ning oluliselt on kahjustunud jalakad. Kuna alleed on ainsad viited endisaegsele pargi kaguosas 

paiknenud regulaarsele pargiosale, on nende taastamine õigustatud. Põhja-lõunasuunalisel allee 

taastamise lahendus oli alternatiivvariandina antud ka 2004. a projektis (vt skeem 5). 

 

 

Skeem 1.  Asukohaskeem (Maa-ameti kaardiserver). 

                                                           

1 Hansson, K, Nurme, S. 2004. Mäetaguse mõisa pargi II osa rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ. Töö nr 35KP04 
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Skeem 2. Taastatavate alleede asendiskeem.  Kollasega on näidatud staadioni äärse puuderea orienteeruv asukoht 

(skeemi alusMaa-ameti kaardiserver). 

 

Skeem 3.  Muinsuskaitse alused objektid, kinnismälestise kaitsevöönd ja kultuurimälestiste ala (Maa-ameti 

kultuurimälestiste kaardirakendus). 

A 

B 

C 
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Skeem 4.  Looduskaitsealune pargiosa (Maa-ameti looduskaitse kaardirakendus). 

 

 

Skeem 5. 2004. a projektkohane põhja-lõunasuunalise allee taastamise variant (allikas: Artes Terrae OÜ töö nr 35KP04; 

joonis 2). 

 

1.5. Seotud varasemad pargiprojektid 
Mäetaguse pargiosade kohta on koostatud järgnevad olulisemad ümberkujundus- või 

heakorrastusprojektid: 

 Mäetaguse mõisapargi sissesõidutee ja mõisahoone ümbruse rekonstrueerimisprojekt. AS 

Hedge; töö nr P-03-99; Tartu 1999 (realiseeritud aastatel 2000-2001); 
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 Mäetaguse põhikooli ümbruse haljastusprojekt. AS Hedge; töö nr P-02-01; Tartu 2001 

(realiseeritud osaliselt aastatel 2002-2004); 

 Mäetaguse mõisa pargi II osa rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OÜ; töö nr 35KP04; Tartu 

(realiseeritud aastatel 2005-2009 a.); 

 Mäetaguse tall-tõllakuuri ümbruse heakorrastusprojekt. OÜ Artes Terrae; töö nr 54KP04; Tartu 

2005 (realiseeritud aastatel 2005-2009 a.); 

 Mäetaguse Supelusmaja ümbruse istutusskeem. OÜ Artes Terrae; töö nr 38KP08; Tartu 2008; 

 Mäetaguse mõisa (pargi)  esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse põhiprojekt. 

Artes Terrae OÜ. Töö nr 24ET/KP11; Tartu 2011; 

 Mäetaguse mõisa (pargi)  esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse põhiprojekt. 

Artes Terrae OÜ. Töö nr 36ET/KP13; Tartu 2013 (realiseeritud 2015. a); 

 Mäetaguse mõisa pargi servaalade kujundusprojekt. Tajuruum OÜ. Töö nr 15K40; Tartu 2016 

(realiseerimisel 2016. a). 

 

1.6. Park ja pargi tagaväljaku osa alleed. Ajalooline lühiülevaade 

Kuna pargi kohta on antud põhjalikud ülevaated Artes Terrae varasemates Mäetaguse mõisa parki 

puudutavates töödes2,3 antakse alljärgnevalt vaid referatiivne lühiülevaade pargist. 

10,6 ha suurune Mäetaguse mõisapark praegustes piirides on suures osas arvatavasti (arvestades 

puuderidades olevate ning pargis paiknevate suuremate puude mõõtmeid (u. 200 a.)) rajatud 

peahoonega samal ajal.  Park on üldjoontes vabakujulise kavandiga (inglise stiilis) ja ebaregulaarse 

põhiplaaniga, kuigi esiväljaku teedestruktuur on rondeelist ning kõrvalhoonete paigutusest sõltuvalt 

regulaarne. Tänapäeval on veel võimalik eristada regulaarse kavandiga üksikuid elemente (alleed ja 

puuderead) pargi esiosas, pargi piiridel ning tagaosas pargi piiril ja tagaväljaku servas, valdav osa 

regulaarselt kujundatud pargiosast (skeem 6) on tänaseks kadunud uusehitiste alla. Pargi endisesse 

puuviljaaeda on ehitatud kool (praegu Mäetaguse põhikool). Kooli territooriumi kuuluvust pargi 

juurde rõhutavad vanad puuderead, mis kasvavad kooli maa-ala piiril. 

Pargi põhiosa jääb härrastemaja taha ja selle edela- ning lõunaküljele. Avar tagaväljak on vabakujulise 

põhilahendusega, piiratud lääneservast puudereaga. Pargi tagaosa on kujundatud erinevate 

puugruppidega, mille vahel on väiksemaid pargiaasasid. Kinni on kasvanud vabakujundusliku pargi 

teedestruktuur, mis lookles läbi pargi puistu ning väikeste aasade. Peahoone tagune pikitelg on 

suunatud väikese nurga alt tiigile, mis on paisutatud Mäetaguse ojast. Tagaväljaku teedestruktuur on 

oletatav, sest ei ole säilinud ajaloolisi plaane, millelt see loetav oleks (vt ka skeem 6). 

Tagaväljakult suundub allee pargi lääneossa, kus paikneb vabakujulise kavandiga  praeguseks 

valdavalt kuiv, lüüsiga varustatud tiik, millest viib välja kuivand süvendatud looklev kraav, mis 

omakorda lõpeb looklevate sopistustega tiigikestega. Kraav suubus viinavabriku juures paisjärve, 

mille keskel olevat olnud saared. Allee peapuuliik oli arvatavasti harilik saar, mis võis olla 

                                                           

2
 Nurme, S, Lajal, A. 2013. Mäetaguse mõisa (pargi)  esiväljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse põhiprojekt. Artes Terrae OÜ. 

Töö nr 36ET/KP13; Tartu;  
3 Hannsson, K, Nurme, S. 2004. Mäetaguse mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ; töö nr 35ET04; Tartu 
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kombineeritud hariliku pärnaga (nt üksik pärn allee alguses tagaväljakul). Puude algne istutusvahe oli 

arvatavasti 3,5...4 m. Allee algust markeerisid tagaväljakul tammegrupid. 

Pargi tagaväljaku läänepiirilt kulgeb eelpoolkirjeldatud saare alleega risti parki läbiv põhja-

lõunasuunaline allee (skeem 6). Allee põhjaosa koosneb harilikust vahtrast, lõunaosa harilikust 

pärnast. Arvestades, et pärna vanus on oluliselt kõrgem, kui vahtratel, võib oletada, et allee 

põhiliigiks oli peamiselt pärn. Puude istutusvahe pärnasid arvestades võis olla 2...3 m. Allee oli 

ajalooliselt seotud endise regulaarse aiaosaga. 

 

 

Skeem 6. Mõisasüda 1883.a. Musta punktiiriga on tähistatud taastatavate alleede asukohad. Fragment Mäetaguse mõisa 

plaanist, EAA 2486-1-3354, l.637.  

2. Puistu hindamise metoodika 
Hinnang on koostatud üksikpuude kaupa. Hinnatud on võimalikku alleeruumi (skeem 7) jäävad puud. 

Hindamisel on mõõdetud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 

 tüve rinnasdiameeter; 

peahoone 
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 tervislik seisukord; 

 vigastused ja kahjustused; 

 võra ning tüve seisukord. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skeem 7. Alleeruum 

 

Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter alates rinnasläbimõõdust 6 cm. Diameetrid on mõõdetud 

Stabila Le 50 laserseadmega.  

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

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel4): 

 kuivav või kuivanud puu (1):   

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 

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

moodustavad kuivanud oksad; 

o üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust; 

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

o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust. 

 tugevasti kahjustatud puu (2): 

o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

o koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 

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

 nõrgestatud puu (3): 

o juurdekasv pidurdunud; 

o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

ümbermõõdust; 

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

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

muudatused värvuses; 

                                                           

4 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 

võra ulatus võra ulatus 

alleeruum 
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 kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

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

o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 

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

 kahjustamata, terved puud (5): 

o juurdekasvud on normaalsed; 

o ei esine mehaanilisi vigastusi; 

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

Vigastustena ja kahjustustena on kirjeldatud mehhaanilisi vigastusi või haigustekitajatest tulenevate 

mõjude nähtavaid ilminguid, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või võras alljärgnevalt: 

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

 vigastuse asukoht; 

 vigastuse ulatus (orienteeruv suurus). 

Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja tabelites 1 ning 2. Seletuskiri ja tabelid on 

kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid.  

3. Puistu 

3.1. Liigiline koosseis, autentsed puud/liigid 
Alleeruumis leidub 9 liiki puittaimi. Rohkem kui 50...60 cm läbimõõduga puid, so siis oletuslikult üle 

100 aasta vanuseid puid, leidub 6 liigist: 

 harilik jalakas (1); 

 arukask (2); 

 harilik saar (9); 

 harilik vaher (15); 

 harilik tamm (1); 

 harilik pärn (18). 

Neist harilikku tamme, jalakat ja arukaske esineb vaid üksikpuudena, kusjuures arukask ja tamm ei 

asu otseselt alleeruumis. Seega autentseteks eksemplarideks võiks pidada harilikku pärna, harilikku 

saart ja harilikku vahtrat. Suure tõenäosusega oli ida-läänesuunaline allee saareenamusega, kuid 

leidus ka üksikuid pärnasid. Kas allee võis koosneda idaosas valdavalt saarest ja lääneosas pärnast on 

praegu säilinud puude põhjal võimatu öelda. Põhja-lõunasuunalise allee põhiliikideks on eelneva 

põhjal harilik pärn ja harilik vaher, ülekaalus seejuures on pärn. Võimalik, et allee koosnes ainult 

pärnast ning vaher on istutatud - kasvanud hiljem, kuid tõenäoline on, et istutuses oli kasutatud 

mõlemat liiki. Puistu liigiline koosseis on esitatud tabelis 1. 
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Tabel 1. Alleede liigiline koosseis 

I. Ida-läänesuunalise allee osa (puud 1-53) 

Liigi-
lühend Liik eesti k Liik ladina k Arv 

Osa-
kaal Märkused 

Ja harilik jalakas Ulmus glabra 6 11,8   

KsA arukask Betula pendula 1 2,0   

Ku harilik kuusk Picea abies 3 3,9 
üksikpuudena 2, osakaal 2 puu 
järgi 

Va harilik vaher Acer platanoides 21 41,2  valdavalt looduslik uuendus 

Pä harilik pärn Tilia cordata 7 13,7   

Sa harilik saar Fraxinus excelsior 11 21,6   

Tm harilik toomingas Prunus padus 3 5,9   

Va+Ku 
harilik vaher+ harilik 
kuusk   1   grupp 

    Kokku 54 ühikut, neist 51 üksikpuud 

 
II. Põhja-lõunasuunalise allee osa (puud 54-117) 

Liigi-
lühend Liik eesti k Liik ladina k Arv Osakaal Märkused 

Ja harilik jalakas Ulmus glabra 9 14,3   

KsA arukask Betula pendula 1 1,6   

Va harilik vaher Acer platanoides 26 41,3   

Pä harilik pärn Tilia cordata 19 30,2 2 puud ei asu alleeruumis 

Sa harilik saar Fraxinus excelsior 7 11,1   

Ta harilik tamm Quercus robur 1 1,6 ei ole alleeruumis 

TaP punane tamm Quercus rubra 1 1,6 ei ole alleeruumis 

Tm harilik toomingas Prunus padus 1 1,6   

    Kokku 63 üksikpuud, neist 4 ei asu alleeruumis 

 

3.2. Seisund 

Allee seisund tervikuna on rahuldav kuni halb (vt tabel 2). Heas või väga heas seisus on ca 40% 

hinnatud puittaimedest, enamuse neist moodustavad pigem isetekkelised lehtpuud (vaher, 

toomingas). Enamusel hinnatud vahtratest on tüve- või juuremädaniku tunnused, seenhaiguste 

sekundaarsed tunnused (viljakehad), õõnsused, hoolduslõikustest hoolimata suhteliselt palju 

kuivanud oksi kogu võra ulatuses. Enamus harilikest saartest ja jalakatest on väga halvas seisus. 

Haruliku saarega on seotud laiem probleemistik: puude seisund ei ole viimaste aastate jooksul kiiresti 

halvenenud mitte ainult alleedel, vaid kogu pargis. Harilikud pärnad on suhteliselt heas seisus. 5 puud 

(valdavalt saared) on kuivanud või kuivavad, neist 1 on ka potentsiaalselt murdumisohtlik (arukask 

pargi lääneosas). 
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Fotod 1...2. Alleeruumi A (ida-läänesuunaline allee) lääneosa. 
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Fotod 3...4. Alleeruumi A (ida-läänesuunaline allee) keskosa. 
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Fotod 5...6. Alleeruumi B põhjaosa (ülal) ja keskosa all (esiplaanil vana pärn). 
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Fotod 7...10. Alleeruumi B kahjustusi harilikel vahtratel. 
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Foto 11. Staadioni ääres asuv puuderida. 
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Tabel 2. Puistu seisund 

Seisundi hinne Puude arv Osakaal (%) 

1 -  väga halb  5 4,2 

2 - halb  20 17,1 

3 - rahuldav  44 37,6 

4 - hea 38 32,5 

5 – väga hea  10 8,6 

 
Kuigi puudele on viimastel aastatel võrahooldusi tehtud, vajab enamus alleeruumi jäävatest puudest 

täiendavat võrahooldust. 

Puistu hinnangu koontulemused on antud tabelis 3. Tabel on loetav ja kehtiv koos joonisega 1. 

Tabelis 3 kasutatud lühendite selgitused: 

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

 Liik – liigi lühend (vt ka tabel 1); 

 D – rinnasdiameeter; 

 T – seisundihinnang; 

 28/26 – haruline puu, kaldkriips eraldab erinevate harude diameetreid 

 

Tabel 3. Puistu hinnangu koondtabel 

Nr Liik D T Märkus 

1 Sa 71 3 
 2 Sa 57 2 kuivav 

3 Sa 56 1 kuiv 

4 Ja 47 3 
 5 Va 43 4 
 6 Pä 59 4 
 7 Pä ca 50 3 
 8 Va 54 4 
 9 Pä 

 
4 

 10 Ja 48 4 
 11 Va 45 4 
 12 Sa 70 2 latv kuiv 

13 Sa 40 2 
 14 Sa 56 2 
 15 Sa 70 2 latv kuiv 

16 Ja 40 4 
 17 Va 60 1 kuiv 

18 Va 58 2 seen 

19 Sa 57 3 
 20 Va 62 3 
 21 Ja 39 3 
 22 Va 59 2 seen 

23 Pä 103 4 
 24 Va 50 2 seen 

25 Sa 33 4 
 26 Sa 38 4 
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Nr Liik D T Märkus 

27 Va 60;40 4 2-haruline 

28 Ku 35 5 
 29 Va 48 3 seen 

30 Pä 79 3 
 31 Pä 73 3 
 32 Va 55 3 
 33 Ja 63 3 
 34 Pä 101 3 ulatuslik tüvevigastus 

35 Ku 20-65 4 
grupp; eemaldada sissekasvav väheväärtuslik lehtpuude uuendus; soovitatav 
harvendusraie 

36 Tm 16 5 
 37 Tm 14 5 
 38 Va ca 15 4 võra kõrge, ühepoolne 

39 Va ca 15 4 võra kõrge, ühepoolne 

40 Va+Ku 15-30 4 grupp, soovitatav harvendusraie 

41 Va 14 5 
 42 Va 20 5 
 

43 KsA 70 1 
juuremädanik, seen, murdumisohtlikud suured oksad; võib olla murdumisohtlik; puu 
säilitamine konsulteerida arboristiga 

44 Sa 41 4 
 45 Va 43 4 
 46 Ja 33 3 
 47 Va 15 4 
 48 Ku 20 3 võra hõre, ühepoolne 

49 Tm 10 4 võra deformeerunud 

50 Va 17;20 3 võra deformeerunud 

51 Va 20;15 3 juurevigastus, võra deformeerunud 

52 Va 22 3 juurevigastus, võra deformeerunud 

53 Va 20 3 juurevigastus, võra deformeerunud 

54 Va 63 2 seen 

55 Va 51 3 seen, külmalõhe 

56 Pä 
 

5 põõsasjas kännuvõsust; likvideerida juhul, kui võra ei õnnestu kujundada puukujuliseks 

57 Va 52 2 seen, külmalõhe 

58 Va 52 4 
 59 Va 49 2 seen, külmalõhe, ulatuslik tüvevigastus 

60 Va 58 2 seen, külmalõhe, murdumisohtlik 

61 Va 38 3 õõnsus 

62 Va 47 3 seen, külmalõhe 

63 Sa 62 3 
 64 Va 41 3 seen 

65 Va 42 3 seen 

66 Va 33 3 seen, külmalõhe 

67 Va 44 3 
 68 Pä 70 4 külmalõhe 

69 Pä 60 4 
 70 Va 44 3 seen 

71 Sa 50 1 kuiv 

72 Pä 32 4 
 73 Va 45 3 seen 

74 Tm 10 5 
 75 Va 75 3 
 76 Pä 39 4 
 77 Pä 54 4 kaheharuline 

78 Va 35 4 
 79 Va 47 4 
 80 Sa 14 2 
 81 Ja 17 2 
 82 Sa 14 3 
 83 Sa 22 4 
 



Mäetaguse mõisa pargi alleede taastamise projekt 1673KP2 

 

AB Artes Terrae 21 
 

 

Nr Liik D T Märkus 

84 Sa 33 5 
 85 Pä 64 3 
 86 Pä 71 3 
 87 Va 49 3 seen 

88 Pä 40 3 õõnes 

89 Pä 51 3 kõver 

90 Ja 36;31 2 kuivanud oksad kogu võras 

91 Pä 64 3 
 92 Pä 61 4 
 93 Pä 61 3 
 94 Pä 75 3 
 95 Pä 34 3 
 96 Pä 30 4 
 97 Ja 41 1 kuivav 

98 Ja 33 3 
 99 Va 18 4 
 100 Va 19 5 
 101 Ja 48 2 kuivanud oksad kogu võras 

102 Ja 30 2 kuivanud oksad kogu võras 

103 Ja ca 70 2 kuivanud oksad kogu võras 

104 Ja 30 2 kuivanud oksad kogu võras 

105 Va 63 3 soovitav toestada 

106 Ja 23 3 koorevigastus 

107 Pä 88 3 
 108 Va 47 4 
 109 Va 47 4 
 110 Sa 32 4 
 111 KsA 70 4 
 112 Va 30 2 kõver, võra deformeerunud 

113 Ta 128 4 
 114 TaP 14 5 soovitav võra kujunduslõikus 

115 Va 41 3 võrahooldus 

116 Pä 52 4 
 

117 Pä 
30; 17; 

61 4 
 

4. Projektlahendus 

4.1. Pargiosa alleed 

Projekti koostamise aluseks on 2004. a koostatud pargi rekonstrueerimisprojekt (koostaja  Artes 

Terrae OÜ, töö nr 54KP04). Käesolev projekt lähtub põhja-lõunasuunalise allee (skeem 2, allee B) 

taastamisel 2004. a esitatud allee taastamise alternatiivvariandist (35KP04, joonis 2; vt ka skeem 5). 

Ette on nähtud taastada skeemil 2 näidatud alleed. Ida-läänesuunalise allee (skeem 2, allee A) 

taastatakse kuni ajaloolise teede hargnemiseni tiigi ees, kuid projektiga tehakse ettepanek jätkata 

puudereaga ühepoolselt pargi piirini, et luua visuaalne tervik ehitatud kergliiklustee ja hetkel 

rajamisel oleva staadioni ümbruse teedevõrguga. Allee lõpetust kaherealisena ei ole võimalik teha 

hetkeseisus seal kasvavate heas seisundis kuusegrupi tõttu (ei taga piisavalt häid valgustingimusi 

istikutele). Plaanil (joonis 2) näidatud 12 puud võib istutada juhul, kui olemasoleva kuusegrupi 

seisund oluliselt halveneb (tekib tuulemurd, juurepessi kahjustus jm). Staadionipoolse puurea 

istutuse võib teha 15 aasta jooksul peale teise puuderea istutamist, istikute valikul tuleb arvestada 

istutatud puude mõõtmeid. Valikulise istutuse istikute arv ei kajastu tööde mahtude tabelis. Allee 

istutusjooned järgivad olemasolevaid puuderidu. Plaanitud puuridade kaugus tee servast kummalgi 
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pool on 1 m. Et tagada puudele paremad valgustingimused ei ole istutusi plaanitud võimaliku algse 

tihedusega, vaid puude vaheks reas on 6,0 m (joonis 2). Algne oletatav põhiliik - harilik saar -  on 

asendatud hariliku tammega, kuna nii harilik saar kui pensilvaania saar ei ole haiguskindlad. Kuna 

sarnase lehestikuga ja samas suurusjärgus analoogi ei ole olemas, siis on valitud puuliigiks harilik 

tamm – esiväljakul ja tagaväljakul ning rekonstrueeritava allee alguses leidub ka algupäraseid istutusi 

harilikust tammest. 

Põhja-lõunasuunalise allee istutusjooned järgivad samuti olemasolevaid puuderidu (ca 1 m tee 

servast). Puude vahekauguseks, arvestades ka algset tihedamat istutust, on võetud 5,6 m. Istutusjoon 

on viidud allee lõunaotsas kuni sillani pargi piiril. Kuna põhipuuliik sellel alleel oli harilik pärn, siis on 

istutus kavandatud läänepärnast (kuna harilik pärn ei ole haiguskindel). Läänepärna asemel võib 

kasutada ka suurelehist pärna. 

2004. a projektikohaselt allee B keskosa lähedalistutatud puuridadest on kuivanud üks pärn. 

Projektikohaselt tuleb pärn asendada uue puuga (suurelehine või läänepärn). 

4.2. Raied ja alleeruumides kasvavate puude hooldus 

Istutuste eelselt tuleb eemaldada osa endiseid puid. Eemaldamisele kuuluvad kõik 1. ja 2. tervisliku 

seisundiklassi (so siis väga halvas ja halvas seisundis) ning ka osa 3. seisundiklassi saartest ja 

vahtratest, mis on üldkonteksti arvestades väheperspektiivsed. Raiesse on määratud ka üksikud heas 

ja väga heas seisundis looduslikul uuenemisel tekkinud puud. Kokku on määratu raiesse (joonis 1) 54 

puud. Gruppides nr 35 ja 40 on vajalik teha hooldusraie. 

Alleeruumides on määratud raiejärgselt võrahooldus kõigile puudele, mille kõrvalt raiuti mõni puu 

ning kõigile puudele, mis asuvad tee servast ca 12 m laiusel alal kummalgi pool teid. Puude võrade 

hooldamisel on soovitav eemaldada need alumised oksad, mis võivad olla takistuseks Istutatavate 

puude kasvamisel. Kokku vajavad võrahooldust üksikpuudena vähemalt 62 puud, neist 1 puhul 

kaaluda toestamist. 

Kaaluda tuleb arukase nr 43 säilitamist. Puu on vanuse tõttu väärtuslik, kuid võib olla 

murdumisohtlik. Puu seisukindluse/murdumisohtlikkuse osas konsulteerida arboristiga, vajadusel 

teha puu tugevuse määramiseks täiendav uuring. 

4.3. Staadioni ümbruse raied ja istutus 

Staadionit piiravad vanad saared on hakanud viimase paari aasta jooksul intensiivselt kuivama. 

Oktoobris 2016. märgiti raiesse staadioni põhja- ja läänepiiril asuvad kuivanud puud ja loodusliku 

uuendusena tekkinud allajäänud ning perspektiivitud puud (foto 12). Tabelis 4 on esitatud raiesse 

määratud puude maht. 

Valdavalt määrati raiesse hariliku vahtra, halli lepa ja hariliku saare looduslik uuendus, kuivanud ja 

kuivavad harilikud saared ning staadioni loodenurgas ka tulekahjustusega kuivanud vahtrad jt. Raie 

eesmärk on eemaldada ohtlikud kuivanud puud ning looduslik uuendus, mis takistab väärtuslikemate 

puude kasvu. 

Staadioni lääne- ja põhjaküljele on eskiislahendusena ette nähtud tammerea istutus, kokku 30-33 

puud. Istikute arv sõltub sellest, kas loodenurgas kasvav hariliku saare grupp on perspektiivne (hetkel 

– 2016 oktoobri seisuga) on puud nõrgestatud, kuid elujõulised). Puuderida istutada tee lõunaservast 

min 1 m kaugusele, puude istutusvahe on 8 m. Soovitatav liik on harilik tamm, kuid kasutada võib ka 

lääne- ja suurelehist pärna, harilikku vahtrat või pooppuud. Istutusskeem tuleb täpsustada edasise 

projekteerimise käigus. 
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Foto 12. Näide raiutavale puule tehtud märgendist. Märgend on tehtud tüvele rinnaskõrgusele; märgendi läbimõõt ca 5 
cm. 

 
 

Tabel 4. Staadioni ümber raiesse määratud puud 

Diameetriklass 

(cm) 

Puude arv 

4-10 54 

10-20 31 

20-30 11 

30-40 9 

üle 40 17 

 

 

4.4. Nõuded kasutatavatele istikutele 

Kasutada soovitavalt Eesti päritolu istikuid. Kasutatavate alleeistikute parameetrid: 

 kõrgus: mitte alla 4,5 m; 

 rinnasdiameeter: mitte alla 6 cm; 

 võra kõrgus maapinnalt: mitte alla 2,5 m ja mitte üle 3,0 m; 

 juurepalli läbimõõt: min 60 cm. 

Kõik istikud toestada 2...4 tugiteibaga, kõikidele istikutele paigaldada tüvekaitse (muruhooldusel 

tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multšida okaspuukoorepuruga (paksus 50 mm). 
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4.5. Tööde mahud 

Töömahtude tabelis ei kajastu staadioni ümbruse istutused, kuna istutuste tegemine sõltub mitmest 

eeltööst, eeskätt raietest, valgustuse rajamisest ja pinnasevalli käsitlemisest staadioni ja 

kergliiklustee vahel. 

 

Nr Töö nimetus        Ühik  Hulk 

1. Raiuda alleeruumist puid (diameetriga 20-70; joonis 1)   tk  54 

2. Raiuda staadioni ümbrusest puid (vt täpsemalt tabel 4)   tk  122 

3. Freesida kände alleeruumis (joonis 1)     tk  54 

4. Teha raiejärgseid pinnase/muru parandusi alleeruumis  

(orienteeruvalt)       m2  1375 

5. Freesida kände staadioni kõrval  (tabel 4)    tk  122 

6. Teha staadioni kõrval raiejärgseid pinnase/muru parandusi  

(orienteeruvalt)       m2  3050 

7. Teha võrahooldust alleeruumi puudel (sh kujunduslõikus)  tk  62 

8. Teha harvendus-/hooldusraiet gruppides (orienteeruvalt; joonis 1) m2  470 

9. Istutada (sh toestamine jm) harilikku tamme allee (A) taastamiseks 

(vt joonis 2)        tk  41 

10. Ära vedada väljakaevatavat pinnast (asendatakse kasvumullaga) m3  27 

11. Täiendavat kasvumulda istutustöödeks  (orienteeruvalt)  m3  24 

12. Istutusjärgsed muruparandustööd (orienteeruvalt)   m2  180 

13. Istutada (sh toestamine jm) läänepärna allee (B) taastamiseks 

(vt joonis 2)        tk  58 

14. Istutada puu 2004. a projekti järgi istutatud kuivanud pärna asemele 

(vt joonis 2)        tk    1 

15. Ära vedada väljakaevatavat pinnast (asendatakse kasvumullaga) m3  41 

16. Täiendavat kasvumulda istutustöödeks  (orienteeruvalt)  m3  34 

17. Istutusjärgsed muruparandustööd (orienteeruvalt)   m2  250 

18. Okaspuukoorepuru multši istikute alla     m3        kuni 10 

 


