
LÄHTEÜLESANNE 

Eksperthinnang Tartus asuva Sanatooriumi pargi seisundi ja looduskaitseliste 

väärtuste selgitamiseks arvestades tervikliku maastikuelemendiga  

 

Taust: 

Sanatooriumi park asub Tartus Tamme linnaosas ja on piiritletud Sanatooriumi, Riia, 

Puhkekodu, Raja ja Tervise tänavaga. Park asub kolmel katastriüksusel 79503:001:0006 

(Riia tn 167), 79503:004:0060 (Riia tn 167 a) ja 79301:001:0398 (raja tn 31a). Asukoha 

joonis lisatud. 

 

Park ei ole riikliku looduskaitse all, kuid on esitatud ettepanek selle kaitse alla 

võtmiseks. 

 

Töö eesmärk:  

1. Koostada eksperthinnang Sanatooriumi pargi (pindala u 12 ha) hetkeseisundi, 

loodusväärtuste ja ohutegurite kohta tuginedes kaitsealuste parkide, arboreetumite 

ja puistute kaitse-eeskirjas nimetatud pargi kaitse-eesmärkidele ning anda ülevaade 

vajalikest kaitsemeetmetest arvestades tervikliku rohealaga.  

2. Eelneva põhjal anda hinnang looduskaitse alla võtmise otstarbekuse ja põhjendatuse 

kohta. 

 

Töö sisu:  

1. Anda hinnang roheala ala hetkeseisundile ja analüüsida edasise kaitse vajadust. 

2. Koostada ülevaatlik aruanne, milles on kirjeldatud:  

* ajaloolist planeeringut (sh puiesteed, pargiaasad, puudegrupid, vaated jms) võrreldes 

seda teiste Eestis asuvate samalaadsete parkidega; 

* dendroloogilist väärtust eraldi välja tuues silmapaistvad põlispuud (sh eraldi 

pärismaised ja võõrliigid); 

* ökoloogilist (elustiku) väärtust linnustiku, käsitiivaliste, putukate ja koosluse 

seisukohalt ning arvestades rohevõrgustiku toimimisega (selgitus: ei ole vaja liigi 

tasandil); 

* kultuuriloolist väärtust kohalikul ja üleriigilisel tasandil; 

* esteetilist ja puhkemajanduslikku väärtust linnaosa ja terve Tartu linna seisukohalt 

ning võrreldes Eesti teiste samalaadsete parkidega. 

* kaitseks vajalikke piiranguid koos põhjendustega, kusjuures analüüsitakse, kas ala on 

otstarbekas kaitsta või mitte ning kas on oluline kaitsta riiklikul või kohaliku 

omavalitsuse tasandil.  

3. Võimaliku väärtusliku ja kaitset vajava osa välispiir digitaliseerida MapInfo 

programmis. 

4. Jäädvustada alale iseloomulikud vaated ja probleemsed kohad fotodel.  

 

Töö tulemusena esitatakse Keskkonnaametile: 

1. Aruanne *.doc formaadis ja ühes eksemplaris väljatrükina. Aruandes on kirjeldatud 

objekti väärtused, esinduslikkust (põhjendused, fotomaterjal) ning kaitse olulisust. 



Aruandest selgub, millised on kaitset väärivad osad ning milliseid kaitsemeetmed 

on vajalikud. 

2.  MapInfo (või sellega ühilduvas) programmis koostatud kaardikiht (L-EST 97 1 mm 

projektsioonis Eesti põhikaardi ja maakatastri viimase seisu järgi) väärtusliku ja 

kaitset vajava osa piiriettepanekuga. 

 

Töö esitamise tähtaeg: hiljemalt 15.07.2021, kusjuures vähemalt nädal enne lõplikku 

vastuvõtmist esitada töö Keskkonnaametile üle vaatamiseks ja aruteluks. 

 

Kvalifitseerumise tingimus: Töö koostajal peab olema maastikuarhitektuurialane või 

loodusteaduslik kõrgharidus ja sarnaste eksperthinnangute koostamise kogemus (näidata 

pakkumises vähemalt kolm sarnast tööd). 

 

 

Lisa. Sanatooriumi pargi asukoht (Allikas: Maa-ameti kaardirakendus 2021) 

 


