
 
 

  

 

 

 
Tartu 2016 

Lahemaa rahvuspargi Palmse allee 
rekonstrueerimise II etapp. Raied, hooldus ja 

taastamisistutused 
Lääne-Virumaa, Vihula vald, Palmse 

Seotud kultuurimälestised: Palmse mõisa alleed, reg-nr 15895, ohvripärn „Hiieniinepuu“, reg-nr 

10555 

  

 
Töö nr 1652HI2 

Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E 

 

  

 



Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Raied, hooldus ja taastamisistutused 1652HI2 

 

Artes Terrae 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Raied, hooldus 
ja taastamisistutused 

Tellija: Keskkonnaamet 

Koostaja/autor: Sulev Nurme 

 

Versioon 2. Täiendatud 22.09.2017 

Kaanepilt: Instantstreetview (https://www.instantstreetview.com/@59.53085,25.893302,-

96.99h,21.39p,1z) 



Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Raied, hooldus ja taastamisistutused 1652HI2 

 

Artes Terrae 3 
 

Sisukord 

 

 

Seletuskiri .................................................................................................................................... 4 

1 Sissejuhatus ............................................................................................................................ 4 

1.1 Töö koostamise alus ....................................................................................................................... 4 

1.2 Metoodika ...................................................................................................................................... 5 

2 Puistu hinnang, hooldus .......................................................................................................... 5 

2.1 Alleepuude seisund ........................................................................................................................ 5 

2.2 Raied, hooldus, ümberistutused .................................................................................................... 6 

2.3 Ettepanekud Palmse allee vanade puude raiete ja hoolduse teostamiseks .................................. 7 

3 Taastamisistutused ................................................................................................................. 7 

3.1 Taastamisistutuste skeem, istutustööde maht .............................................................................. 7 

3.2 Nõuded istikutele ja istutamisele ................................................................................................... 8 

3.3 Istikute edasine hooldus ................................................................................................................ 9 

4 Tööde mahud, tööde korraldamine ....................................................................................... 10 

4.1 Tööde mahud ............................................................................................................................... 10 

4.2 Raie- ja istutustööde korraldamine .............................................................................................. 11 

4.3 Keskkonnanõuded ........................................................................................................................ 12 

Lisad .......................................................................................................................................... 13 

Lisa 1. Lähteülesanne ............................................................................................................................ 13 

Lisa 2. Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Üksikpuud ja grupid nr 803-

1100. Raie- ja hooldustööde koondtabel .............................................................................................. 14 

Lisa 3. Koondtabelis kasutatud kirjelduste lühendid ............................................................................. 28 

Lisa 4. Koondtabelis kasutatud liigilühendid ......................................................................................... 29 

Joonised 

1. Puistu plaan I                  M 1: 500 

2. Puistu plaan II                  M 1: 500 

3. Puistu plaan III                  M 1: 500 

 

 

  



Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Raied, hooldus ja taastamisistutused 1652HI2 

 

Artes Terrae 4 
 

 

 

Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Raied, hooldus 

ja taastamisistutused 

 

Seletuskiri 

1 Sissejuhatus 

1.1 Töö koostamise alus 

Käesolev töö on koostatud Palmse alleede II etapi rekonstrueerimistööde tegemiseks 

Keskkonnaameti tellimusel 2010. a Artes Terrae OÜ poolt koostatud töö nr 38HI10 kohase projekti 

aktualiseerimiseks.  

Töö hõlmab Palmse mõisa alleede Ilumäe poolset osa. Välitöödel vaadati üle skeemil näidatud allee 

osa (vt ka joonised 1-3), täpsustati puude hooldus- ja raievajadus ning korrigeeriti 2010. a projektiga 

määratud taastamisistutusi. Lähtuvalt hariliku jalaka ja künnapuu ohustatusest korrigeeriti ka 

projekteeritud istutusmaterjali liigilist koosseisu. 

Töö on koostatud Artes Terrae OÜ töö nr 38HI10 plaanimaterjale ja puistu koondtabelit kasutades. 

Töö autor on Sulev Nurme. 

 

 

Skeem 1. Palmse mõisa alleede asukohaskeem (Maa-amet).   

Ilumäe 

Palmse 

Muike 

rekonstrueeritav alleeosa 
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1.2 Metoodika 

Puude hinnangu aluseks oli 2010. a koostatud puistu hinnang1. Välitööde käigus vaadati üle puude 

seisud ja korrigeeriti vajadusel puude seisundihinnet. Hinde korrigeerimisel lähtuti 2010. a töö 

metoodikast. Muudetud seisundihinne märgiti eraldi tulpa puistu koondtabelis. Määrati raiutavad 

puud arvestades puude seisundit ja perspektiivsust. Säilitatavatel puudel vaadati üle võra ning 

soovitati vajadusel võrahooldus. Raied tähistati looduses punase märkevärviga. Märgistus tehti 

puutüvele ca 1,3 m kõrgusele maapinnast (foto 1). 

   

Foto 1. Raieks märgitud puu märgend (foto Sulev Nurme). 

Raied märgiti joonistel 1-3. Plaanidele kanti eraldi tähistusega võrahooldust vajavad puud ning eraldi 

tähistusega puud, mille võra hooldusel võib olla vajadus võra toestada. Toestusvajadus ja viis tuleb 

määratleda koostöös arboristiga. Puud, mille võrahooldus ja/või toestamine ei taga puu ohutust 

tuleb likvideerida. Raiutavate puude ja hooldust vajavate puude read märgiti koondtabelis eraldi 

värvustega. Koondtabelisse lisati väli, milles kajastuvad 2016. a seisuga tehtud märkused. 

Taastamisistutustel lähtuti 2010. määratu istutusjoonest ja istutustest. Istutusi muudeti vaid 

kohtades, kus 2016. a seisuga oli vajalik teha puude seisundi halvenedes täiendavaid raieid või 

kohtades, kus eelnevalt raiesse määratud vanade puude seisund ei olnud oluliselt halvenenud ning 

puid ei ole vaja raiuda. Istutavatele puudele lisati selguse huvides istiku liigitähis. 

2 Puistu hinnang, hooldus 

2.1 Alleepuude seisund 

Alleepuude seisund on pisut halvenenud perioodil 2010-2016 ca 20 % hinnatud puudest. On võimalik, 

et tegelik seisundi halvenemine on väiksem, sest 2010. a toimus puude hindamine lehtedeta 

perioodil ning on võimalik, et osa puude seisund võidi hinnata seetõttu paremaks. Eeskätt puudutab 

halvenemine harilikku jalakat, mis on allees kahjustunud jalakapässikust. Vanade puude (diameetriga 

                                                           
1
 Artes Terrae OÜ töö nr 38HI10 
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üle 60 cm) seisund ei ole oluliselt halvenenud, vastupidi üksikutel juhtudel on algselt raiesse 

määratud puud säilitatud, sest nende seisund on sarnane 2010. a hinnatuga. Samas on tõenäoline et 

nii vanad harilikud jalakad kui harilikud vahtrad, mis peamiselt allee selles osas kasvavad on kõik 

rahuldavas kuni halvas seisundis ning nõuavad säilitamisel pidevat jälgimist ja võrade hooldust. 

2.2 Raied, hooldus, ümberistutused 

Raiete määramisel lähtuti 2010. a töös esitatud metoodilistest alustest ja tollal määratud raietest. 

Ettenähtud raieid korrigeeriti juhul, kui raiesse määratud vana puu ei olnud kuivanud ja tema seisund 

ei olnud halvenenud. Lisaraiesse määrati valdavalt harilikud jalakad, mille seisund oli võrreldes 2010. 

a oluliselt halvenenud. 

Kokku määrati raiesse 140 puud. Raiutavad puud on looduses märgitud, kajastuvad joonistel 1-3 ja 

puistu koondtabelis (lisa 2). Raiutavate jämedamate (D üle 16 cm) puude hulk võib olla suurem 

alleeruumiga (skeem 2) piirnevate metsaosade ja võsastunud alade arvelt, mille kohta puudub 

üksikpuude info. Võsaraiet alleeruumist tuleb teha ca 6450 m2 suurusel alal. Alleeruumist tuleb 

eemaldada kõik leht- ja okaspuud, mis takistavad või võivad tulevikus takistada olemasolevate või 

istutavate puude kasvu. Okaspuud diameetriga alla 4 cm istutada võsaraiealadelt võimalusel ümber. 

Põõsad võib alleeruumis säilitada. Projektala keskosas asuva kinnistu piirile on istutatud 

hobukastanid, mis kasvavad kuusehekki sisse. Puud on deformeerunud ja vajavad säilitamiseks heki 

eemaldamist või tugevat kärpimist. Ilumäepoolses osas jääb alleeruumi osaliselt istutatud männik. 

Puud kasvavad tihedalt ja osa neist kiratsevad. Allee taastamisel tuleb osa teepoolsetest mändidest 

eemaldada. Muike poolses osas on vajalik tee ääres kasvava halli lepa enamusega puistu teepoolse 

serva harvendamine ja teepoolsete puude likvideerimine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skeem 2. Loodusliku uuenduse ja kõrvalpuistutes tehtava raie ala ulatus allee rea istutusjoonest lähtuvalt

2
. 

 

Võrahooldust vajab vähemalt 64 puud, soovitav on võrahooldus teha kõigile säilivatele 167-le puule. 

Võra toestamine sidumine võib olla vajalik 10 puule. Täpse sidumisvajaduse ja tehnika määrab 

arborist. Juhul, kui on ette näha, et sidumine/toestamine ei taga puu ohutust või pole puu seisukorda 

arvestades enam otstarbekas, tuleb puu raiuda (vt ka ptk 4.1). 

2010 a. seisuga ette nähtud ümberistutatavad noored puud on vahepeal kasvanud, mistõttu nende 

ümberistutamine ei ole enam võimalik. Võimalusel kaaluda alla 4 cm läbimõõduga okaspuude ja alla 

                                                           
2
 Artes Terrae OÜ töö nr 38HI10; lk 44 

8 m 8 m 
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6 cm läbimõõduga lehtpuude (harilik vaher, harilik tamm), millel on liigiomane esteetiline 

deformeerumata võra ja tüvi ümber istutamist. 

2.3 Ettepanekud Palmse allee vanade puude raiete ja hoolduse teostamiseks 

Puude säilitamisel on oluline hoida alleeruumi muljet, mis eelkõige tähendab vanade puude 

võimalikult kauaaegset säilitamist. Seejuures on oluline nii tüve kui võra olemasolu. raiete ja 

hoolduse kavandamisel arvestada 2010. a töö3 seletuskirja ptk 3 ja 5. antud  juhistega. Puude 

hooldusel Palmse alleedel on soovitav arvestada alljärgnevaga: 

 puude raiete ja võrahoolduse spetsiifika määrab arborist koostöös Keskkonnaameti 

spetsialistiga; 

 raietel ja võrahoolduse korraldamisel arvestada lindude pesitsusajaga, vahtrate 

võrahoolduse aja määramisel arvestada puude mahlajooksu perioodiga; 

 puud võib langetada jalalt juhul, kui on tagatud puu langemissuund alleejoonega risti, 

langetamine on võimalik naaberpuid, õhuliine ja hooneid kahjustamata ning võra ei ole 

liitunud naaberpuudega; 

 kände ei juurita. Kännud lõigatakse maapinnaga tasa võimalikult maapinna lähedalt; 

 eemaldada tuleb murdumisohtlikud kuivanud oksad ja harud, eriti tee kohalt; okste 

eemaldamisjärgselt jälgida et võra jääks tasakaalu; 

 vanadel piiripealse seisukindlusega, õõnsatel ja lõhedega puudel vähendada murdumiste 

vähendamiseks võra ja oksamassi, eenduvad oksad eemaldada või siduda; 

 eemaldada maantee kohale ulatuvad oksad, mis jäävad madalamale, kui 5 m; 

 noortel säilitatavatel puudel teha võra kujunduslõikus; vajadusel tuleb seda korrata kuni võra 

on saavutanud esteetilise liigiomase haabituse ja kuju;  

 alleeruumi jäävad isetekkelised üksikud põõsad võib säilitada, kui hooldusega on tagatud 

nende esteetilisus ja ei ole takistatud vaated. 

3 Taastamisistutused 

3.1 Taastamisistutuste skeem, istutustööde maht 

Rekonstrueeritaval alleeosal on oletatavast algsest istutusest on alleedes säilinud vähem, kui 20%4 

puid, tänu noorematele puudele on alleeruum suhteliselt hästi markeeritud, kuid fragmentaalne. 

Seetõttu on vajalik allee taastamine suhteliselt pikkade terviklike lõikudena, vaid üksikutes kohtades 

saab teha taastamisistutused olemasolevatele puudele vaheleistutustena. Istutuste kavandamisel on 

lähtutud üldjuhul sellest, et vanade puude vahele saaks istutada ritta vähemalt 5 uut istikut. Vähem 

kui 5 puuliste ridadena on üldjuhul istutused ette nähtud juhul, kui olemasolevast looduslikust 

uuendusest kujundatud puud või varasematel aastatel istutatud puud on ligikaudu võimalike 

istutatavate puudega võrreldavas suuruses (diameetriga 2 - 15 cm). Täpsemalt vt 2010. a töö 

seletuskiri ptk 5.2. 

Et alleeruumi asend maastikus tervikuna on suhteliselt komplitseeritud sõltuvalt maaomandite 

piiride paiknemisest ning taastamisistutused peavad markeerima eelkõige endisaegseid alleeridu, ei 

ole otstarbekas taastamisistustusi kavandada olemasolevatest alleeridadest suures mahus ette- ega 
                                                           
3 Artes Terrae OÜ töö nr 38HI10 
4 Nurme, S. Paju, K-M. 2009. Muinsuskaitsealuste parkide hooldussoovitused. Muinsuskaitseamet 
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tahapoole. Istutusjoon on kavandatud maantee kattega ala servast 2,5…3,5 m kaugusele sõltuvalt 

sellest, kui palju konkreetses kohas on ruumi maantee serva ja maanteega kulgevate kinnistupiiride 

vahel. Üldjuhul jäävad kavandatud istutused teemaa piiresse, kuid üksikutel juhtudel, kui kinnistuste 

piiride ja tee katendiga ala vahe ahenes väiksemaks kui 2,0…2,5 m on üksikud puud ette nähtud ka 

teega piirnevatele kinnistustele. Sellistes kohtades on vajalik istutused kooskõlastada kinnistuste 

omanikega. Juhul, kui omanikud istutuste tegemiseks luba ei anna, jäetakse neis kohtades istutused 

ära või nihutatakse tee servale lähemale (kuid mitte rohkem, kui 2,0 m). Ridade märkimisel ja 

istutuskohtade märkimisel tuleb arvestada maakaablitega, mis on paigaldatud peale 2010. a projekti 

valmimist.  

Puude istutusvahe on üldjuhul valitud 8,0 m. Joonistel antud uusistutuste puude asukohad on 

orienteeruvad. Istutuste tegemisel tuleb lähtuda joonisel näidatud puude liigist ja arvust. 

Istutusvahed tuleb kohapeal määrata täpselt arvestades olemasolevaid säilivaid puid, maantee 

kattega ala serva (kate taastatud peale 2010. a projekti) ja kaablite asukohti (osa kaableid 

paigaldatud peale 2010.a projekti).  

Taastamisistutuste plaanimisel on liigilisel valikul arvestatud seda, et ka künnapuu on ohustatud 

jalakapässikust, mistõttu istutused tehakse kahest liigist: Ilumäe poolses alleeosas harilikust tammest 

ning Palmse poolses osas harilikust vahtrast. Täpsemalt vt taastamisistutuste skeem vt joonised 1-3. 

3.2 Nõuded istikutele ja istutamisele 

Taimede istutamisel ja istikute valikul tuleb juhinduda standarditest EVS 778:2001 ”Ilupuude ja 

põõsaste istikud” ja EVS 843:2003 „Linnatänavad“. Istutatavad taimed peavad vastama esimeses 

standardis toodud tingimustele. Taimede valikul kasutada allee rekonstrueerimise I etapis kasutatud 

puudele sarnase või parema kvaliteediga istikuid. 

Alleepuude istikud peavad olema vähemalt 4,5 m kõrged, minimaalselt 6 cm tüve läbimõõduga ning 

võra alumise osa kõrgus maapinnast minimaalselt 2,5 m. Puud peavad olema puukoolis pakitud  

mullapalliga. 

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali (või materjali, mis pärineb samast kliimatsoonist (4. või 

5.) ning mille istikud on talvitanud Eestis vähemalt 2 aastat). Taimed peavad olema terved (st 

kahjuritevabad, haigusvabad ning mehaaniliste vigastusteta) ning harilikule vahtrale iseloomuliku 

tüve- ja võra kujuga. Kasutada järgmistele nõuetele vastavaid istikuid: 

 biolagunevasse kangasse pakitud mullapall min 60 x 60 x 60 cm, soovitavalt suurem; 

 juurepall peab olema kompaktne, tihe, kogu perimeetri osas ühtlane, juurepallis ei tohi olla 

keerdjuuri, ei tohi olla ühepoolset juurestikku; 

 juurekael peab olema avatud (kui pole, tuleb mullapallist välja puhastada ja õigele kõrgusele 

panna istutamisel); kui juurekael on liiga madalal, kontrollida puukoolis selle 

väljapuhastamise võimalikkust juurepalli kahjustamata; istikuid, millel ilma juuri 

kahjustamata juurekaela avada ei saa, mitte kasutada; 

 istikute kõrgus 4,0...5 m, tüve läbimõõt (arvestades liigilisi iseärasusi) mitte alla 4,0 cm; 
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 puu tüve ja võra vahekord peab olema 1:1, puu kogukõrguse 4...4,5 m puhul peab võra 

algama min 2 m kõrguselt juurekaelast; 

 Võras ei tohi olla kahvelharusid (eriti konkurentsladvad); 

 Võras ei tohi olla vale nurga all, vigastatud jms oksi, mille lõikamisel tekivad rohkem kui 2 cm 

lõikehaavad. 

Istikute kohta peab istutustööde teostaja esitama puukoolipoolse garantiikinnituse puude päritolu ja 

kvaliteedinõuete vastavause osas.  

Istutusaugud teha vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase läbimõõdust 

nii laiuses kui kõrguses ca 1/3...1/2 võrra suuremad, et tagada juurtele kasvuruum. Istutusaugu põhja 

keskosa tuleb koonusekujuliselt tihendada, et vältida taime edaspidist vajumist pinnasesse. 

Istutusaugu põhi tuleb täita mulla või kaevamisel saadud purustatud kamaraga tasemeni, mis tagab 

juurekaela korrektse asendi. Puu istik peab peale istutusaugus fikseerimist olema vertikaalsihis otse.  

Juurepalli ümbert tuleb eemaldada pakkematerjal (isegi juhul, kui see on nn biolagunev). Kindlasti 

tuleb eemaldada juurepalli pakkimistraadid. Eemaldada tuleb peale istutamist ka tüve ja okste ümber 

pandud puukoolipoolsed etiketid. 

Istutusaugud täita viljaka mitteturbase keskmise lõimisega kasvumullaga. Istutusjärgselt rikkalikult 

kasta (vähemalt 50 l puu kohta). Kui kastmise käigus osa kasvupinnast vajub auku, täita kasvumullaga 

vajunud osad tagasi. Peale istutamist tuleb istiku ümber teha kastmisvall (ca 40...50 cm raadiuses 

tüvest), ning katta istikualune pind valli ulatuses kooremultšiga (multšikihi maksimaalne paksus 200 

mm, jälgida, et juurekael oleks multšist vaba). Multši all mitte kasutada filterkangast.  

Toestamisel jälgida Palmse allee I rekonstrueerimisetapis kasutatud lahendust. Tugiteivas rammida 

maasse 1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma ligikaudu poole puu kõrguseni. Istikute 

toestamisel jälgida, et istutustoestik oleks esteetiline, toed ühekõrgused. Maasse rammimisel 

purunenud teibaotsad tuleb ära lõigata. Tugiteibaid hoida vähemalt 2 aastat peale istutamist ja 

lõigata seejärel maapinnalt ära. Sidumisnööri ja tüve vahele tuleb panna koort kaitsev materjal. 

Kasutada sidumiseks ette nähtud spetsiaalset sidumismaterjali, mitte kasutada plastiknööre jm, mis 

puu kasvades võivad tüvesse lõikuda.  

Vältimaks tüve vigastamist trimmeriga panna tüvedele tüvekaitsed trimmeri tööpiirkonnas (kõrgus 

maapinnalt 40...50 cm). Eelistada võrku jm lahendusi, mis lasevad tüvel hingata ning mille taha 

kogunenud praht on märgatav ning kergesti eemaldatav. 

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

kuivanud ja vigastatud oksad ning juured.  

3.3 Istikute edasine hooldus 

Istikuid kastetakse peale istutamist kahe järgneva aasta jooksul vegetatsiooniperioodil vähemalt kord 

nädalas. Kastmisnorm puu kohta on minimaalselt 50 l.  
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Multši võib isutusjärgselt uuendada võimalikult pika perioodi jooksul, et hoida puude aluseid 

umbrohuvabana jättes sellega puudele rohkem toitaineid, hoida niiskust ning et vältida koore- ja 

juurevigastusi muruhooldustöödel.  

Võra kujundamiseks oksalõikust võib alustada kolmandal aastal, kui puu on juurdunud ja näitab head 

kasvu. Eemaldada võib esimese kahe aasta jooksul vaid kuivanud ja murdunud oksi, et lehemassi 

võimalikult palju säiliks. Võrade hooldus tellida vastava töökogemusega kvalifitseeritud arboristilt 

(arboristi kutsetunnistus). 

Palmse alleedel on soovitav II etapi tööde istutusjärgsel 2. aasta kevadel korraga üle vaadata kõik 

tehtud istutused (st nii I kui II etapi istutused). Kontrollida tuleb (ja vajadusel näha ette meetmed 

korrastamiseks) alljärgnev: 

 istikute seisund, vigastused, kahjustused (eelkõige kuivanud ja murdunud oksad jms), 

vajadusel teha võrde kujunduslõikus; 

 toestus, sidemed, kinnitused, tugiteibad; 

 kastmisvallid, multš, tüvevigastused. 

Istutustööd tellida ettevõttelt, mille töid korraldavatel spetsialistidel on aianduse või 

metsandusealane eriharidus (kontrollida vastava diplomi või kutsetunnistuse olemasolu), ning mille 

töötajatel on haljastuse või aiandusealane kutseharidus (kontrollida vastava diplomi või 

kutsetunnistuse olemasolu). 

4 Tööde mahud, tööde korraldamine 

4.1 Tööde mahud 

Tööde mahtude arvestamisel tuleb lähtuda ka 2010. a töös ette nähtud puude istutusjoonest ning 

tehnovõrkude asendist. Tööde põhimahud on antud alljärgnevas tabelis. Istutustööde mahtude 

arvestamisel on eeldatud, et tööde tegija arvestab vastavalt valitud istutustehnoloogiast tulenevad 

täpsed mahud. Mahud ei sisalda tööde korraldusega (tähistus. laoplatsid jm) seotud tööde mahte.  

Toestust/sidumist vajavate vanade puude mahu esialgsel määratlemisel võib algselt arvestada 

alljärgnevas tabelis antud toestust vajavate puude mahuga. Toestamise vajaduse ja lõpliku mahu 

saamiskeks hinnata arboristi poolt iga juhtum kohapeal eraldi. Vajadusel teha puidu tugevuse 

(seisukindluse) uuring. Plaanil  ja lisas 2 näidatud puudele võib võratoestuse paigaldamata jätta, kui 

see ei ole arboristi hinnangul puu ohutustamiseks vajalik või see ei taga puu ohutust nagunii. 

Tööde teostamiseks on soovitav tellida autorijärelvalve, maksumuse kalkuleerimisel arvestada kuni 5 

töökoosolekuga kohapeal. Täpsem info ja kontakt: Sulev Nurme; tel 53401463; sulev@artes.ee. 
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Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1. Üksikpuude raie (vt täpsemalt koondtabel - lisa 2) tk 140 

2. Kändude freesimine/maapinnaga tasa lõikus tk 140 

3. Võsa raie m2 6450 

4. Võsaaluse juurimine/tüügaste purustamine m2 6450 

5. Võrahooldus tk 64 

6. Võrade toestamine, sidumine, orienteeruv hulk tk 10 

7. Istutusaukude kaevamine (min 600 x 600 x 600 mm) tk 241 

8. Väljakaevatava pinnase kogumaht m3 52,1 

9. 
Istutusmullaks kasutuskõlbmatu väljakaevatava pinnase maht ja äravedu 
(arvutuslikult ligikaudu 85%, arvestades ka juurepalliga) m3 44,2 

10. Täiendava kasvupinnase maht ja juurdevedu m3 18,6 

11. Istutamine, harilik vaher vastavalt nõuetele ptk 3.2 tk 131 

12. Istutamine, harilik tamm vastavalt nõuetele ptk 3.2 tk 110 

13. Multš (arvestuslikult puu kohta 0,5 x 0,5 x 0,2 m) m3 12,1 

14. Toestus (puu kohta kaks tugiteivast d 60 mm, h kuni 2,5 m) tk 482 

15. Istutustoestuse sidumiskomplekt tk 241 

16. Tüvekaitsed tk 241 

17. 
Maapinna planeerimine ja muru taastamine raiete- ja istutustööde järgselt, 
sh eemaldatud võsaga alad m2 7415 

 

 

4.2 Raie- ja istutustööde korraldamine 

Raietööd teostada eelistatult talvisel perioodil hiljemalt veebruaris. Äravedu teostada eelistatult 

külmunud pinnasega. Istutustööde teostamise aeg vt ptk 3. 

Raiejäägid ja tuleb ajutiselt koguda eelnevalt tähistatud aladele ära vedada esimesel võimalusel enne 

istutustööde alustamist. Laoplatside asukohad valida koostöös Keskkonnaameti esindajaga ja 

kokkuleppel kinnistuomanikega. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud enne tööde 

algust looduses piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu ja katte, samuti vajadusel 

sõlmima teede kasutamiseks kokkulepped kinnistute omanikega. Laod, tehnorajad, tööpiirkonnad jm 

tuleb tähistada selgelt arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid vm). Raiejääke, istikuid, pinnast, 

sh täite- ja kasvupinnast, toestusmaterjali jm ei tohi ladustada säilitatavate puude juurte levikualas. 

Materjali äraveoks kasutada olemasolevaid teid. Materjali äravedu ei tohi teostada pika sajuperioodi 

järel, äravedu tuleb teostada kuiva ilmaga.  

Enne mullatööde alustamist tuleb kaevetööd kooskõlastada võrguvaldajatega (maakaablid), 

vajadusel märkida istutuskohad võrguvaldajate esindajate juuresolekul kohapeal. 

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik raie- ja istutustööde jäägid ning utiliseeritakse 

vastavalt kohalikule jäätmekäitluse korrale. Tehnoradadel, ajutistel laoplatsidel jm tekkinud 

pinnasekahjustused - rattarööpad, kamara kahjustused taastatakse endises seisus.  
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Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde peab 

ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada kohaliku 

omavalitsuse, teede omanike ja kaitseala valitsejaga. Tööd tuleb organiseerida selliselt, et 

teostatavad tööd ei segaks liiklust kohalikul teel. Juhul, kui toimub materjali äravedu ja 

pealelaadimine või istikute ja istutusmaterjalide toomine ja mahalaadimine, tuleb tööpiirkond 

tähistada, paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud meetmed vastavalt 

majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"5. Raie- ja 

istutustööde ajaks tuleb tööpiirkond sulgeda liikluseks ulatuses, mis tagab liiklejate ohutuse. 

Tööde korraldamisel tuleb arvestada sellega, et tööpiirkonnaga piirnevaid alasid kasutatakse 

karjatamiseks (lambad, veised); tööpiirkonnast tuleb tööde eelselt koostöös maaomanikega ümber 

tõsta elektrikarjused ja korraldada loomade viibimine väljaspool potentsiaalselt ohtlikku ala. 

4.3 Keskkonnanõuded 

Tööde teostamisel tuleb arvestada Lahemaa rahvuspargis ja Palmse allee kaitsekorrast tulenevate 

piirangutega6. Tööde ajagraafik tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Raie- ja puuvõrade 

hooldustöid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku 

tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli lõpuni). Tööde alustamisest tuleb teavitada 

Keskkonnaametit (tööde läbiviimise aeg, kestus jms).  

Tööde käigus tekkivad jäätmed utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Ohtlike materjalide (kütus, mootoriõlid jms) käsitlemine peab toimuma vastavalt 

Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele. Raiejäägid on soovitav töödelda ümber 

küttematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks.  

Igasuguste taimekaitsemürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine (sh keemiline umbrohutõrje) ja 

ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on rangelt keelatud. 

Taimekaitsevahendite kasutamine on keelatud ka maantee hooldustöödel. 

Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele (sh truubid, kraavid) lähemal kui 30 

meetrit.  

 

 

  

                                                           
5 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
6 2015.02.19 Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määrus nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri" 
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Lisad 

Lisa 1. Lähteülesanne 

  

LÄHTEÜLESANNE  

Eksperthinnangu eesmärk on Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapi  

(Muike – Ilumäe ca 1, 6 km lõigu) puude looduses ülevaatamine, et saada puude käesoleva  

seisukorra hinnang (aluseks  Artes Terrae OÜ „Palmse mõisa alleede rekonstrueerimise  

projekt“).  

 

1. Hinnang esitada nende puude kohta, mille seisund on projektis taastamisistutuste plaanil 21, 

22, 23 määratud rahuldav või halb (VT http://www.keskkonnaamet.ee/public/kaitsealad/lahemaa/. 

Allee rekonstrueerimislahendus 5 ja 6, samuti Allee puistu hinnang 5 ja 6). 

 

2.    Määrata taastamisistutuste plaanil 21, 22, 23 varasema hinnanguga rahuldava või halva  

seisundiga puude osas (iga puu eraldi) hoolduse/taastamise vajadus:   

a) puu likvideerimine (vastavalt lisada juurde ka uusistutuse istikute arv ja liik);  

b) harude toestamise vajadus;  

c) võra hooldus (kärpimine/murdunud või kuivade okste eemaldamine). 

Lisada ka paikvaatlusel ilmnenud muud tähelepanekud puude seisundi osas.   

 

3. Esitatav materjal koostada vastavuses Artes Terrae OÜ „Palmse mõisa alleede  

rekonstrueerimise projekti“ Lisa 3. Puistu seisukorra hinnang koondtabelile (Lisada  tabelis 

toodud rahuldava või halva seisundiga puude hinnangu uus lahter käesoleva olukorra kohta 

vastavalt p 2 toodule). Tabel on kättesaadav Viru regiooni Palmse kontorist.  

 

Töö tähtaeg on 15. september 2016. 
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Lisa 2. Lahemaa rahvuspargi Palmse allee rekonstrueerimise II etapp. Üksikpuud ja grupid 

nr 803-1100. Raie- ja hooldustööde koondtabel 

 

/digiversioonis lisatud eraldi failina/ 
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Lisa 3. Koondtabelis kasutatud kirjelduste lühendid 

Tabeli väljad 
   E takseerühik (üksikpuu, hekk, jne) 

D diameeter (cm) 
  Ü ümbermõõt (cm) 
  H kõrgus (m) 
  T seisukord / haljastuslik väärtus 

Võra võra seisukord 
  Tüvi tüve seisukord 
  Pat patoloogia 
  Võra 

    ka kuivanud kõrvaloksad võra alaosas 

kk kuivanud kõrvaloksad kogu võras 

ky kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas 

pa kuivanud põhioksad / -harud võra alaosas 

pk kuivanud põhioksad / -harud kogu võras 

py kuivanud põhioksad / -harud võra ülaosas 

kl kuivanud latv 
  y ühepoolne 
  d deformeerunud 
  m murdunud suured oksad / harud 

ty tüükad 
   Tüvi/juur 

    tv tüvevigastus 
  kv koorevigastus 
  jv juurevigastus 
  u ulatuslik -  
  x hulgivigastused - (xtv - hulgi tüvevigastusi) 

o õõnsus, auk (uo - ulatuslik) 

on õõnes 
   h(nr) haruline 
 

(h2 - kaheharuline) 

mo murdumisohtlik 
  v viltune 

   kyl külmalõhed 
  mp maapinnalt 
  mph maapinnalt haruline 

 Kahjustused 
   s seene viljakehad 

  p putukakahjustus 
  mt tüvemädanik 
  mj juuremädanik 
  m muu patoloogiline kahjustus 

 k kuivav 
   ok kuivanud 
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Lisa 4. Koondtabelis kasutatud liigilühendid 

Hk harilik hobukastan 

Ja harilik jalakas 

KsA arukask 

Ku harilik kuusk 

LhE euroopa lehis 

Lm must lepp 

Lv hall lepp 

Pa paju (sp) 

Pi harilik pihlakas 

Pä harilik pärn 

Re remmelgas (sp) 

Sa harilik saar 

Si harilik sirel 

Ta harilik tamm 

Tm harilik toomingas 

Va harilik vaher 

Õ õunapuu 

 

 

 


