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Sissejuhatus 

Vana-Antsla mõisa pargi hoolduskava on koostatud kaitsealuse pargi alale jääva kinnistu haldaja 

MTÜ Anzen Arendusselts tellimusel pargi hooldustööde korraldamiseks. Hoolduskava sõnastab 

pargi hoolduse eesmärgid ning on aluseks hooldustööde tegemisel ja rahastamisel. 

Hoolduskavaga tuleb tagada kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna 

säilitamine. Hoolduskava koostamisel on lähtutud kaitsealuste parkide hoolduskavade 

juhendist1.  

Hoolduskava koosseisus on läbi viidud geodeetilise alusplaani koostamine ja pargi puistu 

dendroloogiline inventeerimine, mille alusel on määratud raiete ning puistu hoolduse vajadused. 

Geodeetilise alusplaani koostas Empower AS 2017. a veebruaris, geodeet Elar Lelov. Metsana 

käsitletava puistuosa metsamajandamiskava koostas OÜ Metsabüroo (koostaja Veikko Kivi) 

veebruaris 2017. a. Pargiosa dendroloogilise hindamise välitööd teostati märtsis 2017. a Karl 

Hanssoni ja Sulev Nurme poolt. 

Käesolev hoolduskava annab pargi praeguse seisundi hoidmiseks ja parandamiseks vältimatute 

ühekordsete (võsa eemaldamine, kuivavate puude raie jne) ja edasiste iga-aastaste 

hooldustööde mahud. Hoolduskava kehtivusperiood on 10 aastat. 

Hoolduskava on koostatud kogu kaitsealusele Vana-Antsla mõisa pargile ning lisaks osale 

muinsuskaitsealuste objektide kaitsevööndist. Hoolduskava võib igal hoolduskavaga käsitletaval 

kinnistul rakendada vaid vastava kinnistu omaniku nõusolekul. Antsla mnt 4 krundi omanik on 

hoolduskava koostamise käigus avaldanud soovi tema kinnistul hoolduskava mitte rakendada, 

kaitsealuse pargi osas on käesolevas töös nimetatud kinnistul puistu hinnang koostatud. 

Hoolduskava rakendamist korraldab kaitseala valitseja Keskkonnaameti Lõuna regioon. 

Hoolduskava koostamist on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute  Keskus. 

                                                        

1 Nutt, N., Paju, M. 2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet. 
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A  Pargi üldiseloomustus ja hetkeolukorra kirjeldus 

1   Asukoht, suurus, piirid 

Vana-Antsla mõisa park asub Võrumaal Antsla vallas Vana-Antsla alevikus (vt skeemid 1 ja 2). 

Hoolduskavas käsitletava pargiala pindala on u 31 ha. 

Parki läbib põhja-lõuna suunaliselt kõrvalmaantee nr 25183 Antsla-Kanepi tee. Pargist lõuna pool 

asub elamurajoon 2…3 korruseliste kortermajadega. Ülejäänud mõisakompleksi külgi piiravad 

peamiselt maatulundusmaad.  

Käsitletav park on osaliselt riikliku kaitse all olev maastikukaitseala Vana-Antsla mõisa park 

(keskkonnaregistri kood: KLO1200108). 

Vana-Antsla mõisa park on riikliku kaitse all ehitismälestisena (mälestise registri number 14062). 

Ühine kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 

arheoloogiamälestiseks ja 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 arhitektuurimälestiseks 

tunnistatud Antsla linnusele ning Vana-Antsla mõisa hoonetele ja pargile. 

 
Skeem 1. Vana-Antsla kaitsealuse pargi piir põhikaardil. Kaitseala on tähistatud punase joonega. Skeemi alus: 

Maa-ameti avalik kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee (külastatud 06.03.2017). 
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Skeem 2. Asukoha skeem ja muinsuskaitsealused objektid. Kaitsealuse pargi piir on tähistatud punase joonega 

ning tumesinise viirutusega, mälestiste kaitsevööndi piir helesinise viirutusega ning mälestistena kaitse all 

olevad objektid sinise tingmärgi ja tekstiga. Skeemi alus: Maa-ameti WMS kaardirakendus (külastatud 

06.03.2017).  

2   Ajalooline kujunemine 

2.1 Mõisa ajaloost 

Käesoleva peatüki tekst pärineb tööst „Muinsuskaitse eritingimused Vana-Antsla mõisa 

peahoone reg.nr. 14061, väravapostid reg.nr 14063, mõisa kelder reg.nr 14065 

restaureerimiseks“2. Lisatud on asjakohaseid ajaloolisi plaane ja fotosid. 

Antsla mõisa loomise daatumiks nimetatakse 1376. aastat (von Stryk 1877) ja 1405. aastat (Ligi 

1961). Von Stryki andmetel läänistas siis Tartu piiskop Heinrich Hermann Uexküllile Antsla mõisa. 

Liivi sõja tagajärjel kaotasid omandiõiguse Uexküllid ning Poola kuningas Sigismund III kinkis 

Antsla 1588. aastal Georg Schenkingule. 1600. aastal vallutasid rootslased Antsla, kuid loovutasid 

1601. aastal poolakatele. 1602. aasta kevadel vallutasid rootslased ajutiselt Antsla “maja” (Hauss 

Anzen) tagasi. Rootsi kuningavõimu kindlustudes sai Antsla mõisa omanikuks 1625.a 

kammerjunkur Åke Tott, kes 1649.a müüs mõisa Dietrich Riegemannile (aadeldati 1650.a von 

Löwenstern´). Pärast tema surma jagati mõis Uue- ja Vana-Antslaks. Vana-Antsla omanikuks sai 

mõisniku poeg Martin von Löwenstern ning tema meesliini pidi pärandati mõisa suguvõsa sees 

                                                        

2 OÜ Eensalu & Pihel, 2015, töö nr 10-15 
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kuni 19. sajandi keskpaigani. Üks olulisemaid mõisaomanikke Vana-Antslas oli maanõunik Carl 

Dietrich von Löwenstern, kes sündis Antslas 1726. aastal (srn. 1783) ja tema 1783. a 

testamendikohane pärija Carl Otto von Löwenstern (1755 Antsla-1833 Dresden). 

Löwensternide naisliinis jätkas mõisa pidamist 1834. aastast Elisabeth Katharina von Bose (srn. 

1878). 1883. aastal müüs von Bose tütar Anna Stael von Holstein mõisa Georg von Ungern-

Sternbergile, kes jäi mõisa omanikuks riikliku võõrandamiseni 1920. aastal. 1921. aastal tegutses 

mõisahoones Urvaste kõrgem algkool, 1928. aastast Antsla tütarlaste kodumajanduskool. 1928. 

aastal kohandati peahoone kooliks ümber, remonditi hoonet nii seest kui väljast, sisse seati 

kanalisatsioon ja veevärk. 

Kodumajanduskool muudeti 1944. aasta sügisel Antsla Põllumajandus- ja Kodumajanduskooliks 

ning õppeaasta lõpuks läksid kõik 60 õpilast üle põllumajanduse erialale. Kooli juurde kuuluvas 

õppemajandis oli algusaastatel kasutada riigimõisa vara: 469,77 ha maad, 134 veiseid, 21 siga ja 

34 hobust. 1946. aastast sai kool tehnikumiks, täpsemalt 1947. aastast Antsla 

Põllumajandustehnikumiks. Põllumajandustehnikum ühendati 1961. a Antsla sovhoosiga ja 

moodustati mõlema baasil 1964. aastal sovhoostehnikum. 1990. aastal sai kool nimeks Vana-

Antsla Põllutöökool, 2000. aastast kutsekool. 2005. aastal kolis kool härrastemajast välja ning 

hoone jäi tühjana seisma. 2014. aastal võõrandas Riigi Kinnisvara AS hoone erakätesse. 

Uexküllide vasall-linnus (1376-1588). Kuna Antsla läänistati Üexküllide suguvõsale, siis on selge, 

et Üexküllid rajasid vasallmõisa hoone, kõige varasemalt 14. sajandi IV veerandil või 15. sajandi 

alguses. Antsla kindlusmõis oli osa kaitsevööst, mis turvas Tartu piiskopkonda Venemaa 

vürstiriikide sõjalise ohu eest- kaitsevööndisse kuulusid Antsla, Vaabina ja Sõmerpalu 

vasalllinnused. Antslas kasutati tõenäoliselt ära juba olemasolevat veskitiiki, mis paisutati 

suuremaks ja kaevati linnuse ümber kraavid. Rootsi-Poola vahelises sõjategevuses oli Antsla 

linnus üks tulipunkte ning sai vääriliselt ka purustusi. Armin Tuulse käsitleb oma uurimuses 

Üksküllide Vigala, Velise ja Kasti väikevasalllinnuseid (eh. ca 15. saj I pool või varem), mis kõik 

olid torn- ehk majalinnused (ka Antslat nimetatakse arhiiviallikates Hauss Anzen´iks). Müüriga 

piiratud õuealal olid seda tüüpi linnustel mitmed üsnagi korrapäratult paiknevad kõrvalhooned, 

nii kivist kui puidust. Selle põhjal võib oletada, et ka Vana-Antslas oli vesikaitsega maaninal 

õuealaga tornlinnus. 

Schenking´ linnus (1588-1625). Uue omanikuna olevat George Schenking rajanud 1599. a 

Antslasse linnusetüüpi hoone koos müüri ja valliga, osaliselt säilinud Liivi sõja eelseid varasema 

linnuse ehitisosi kohandades uutele vajadustele. 

Åke Tott´ mõis linnusevaremetel (1625-1649). Oleg Roslavlevi andmetel märgitakse 1627. aasta 

revisjonis, et “mõisa asemel seisab Lusthaus, mis on põlenud, müürid ja 6 korstent. Kaks 

eluruumi ja keskel köök, kaks rehi, 1 tall, 1 esikuga saun, 1 suur ait ja ühisait. Ümber veskitiik ja 

üks kahe käiguga veski… ”. 

Riegemanni ehk von Löwensteinide suguvõsa Põhjasõja eelne, aegne ja järgne mõis (1649- 

ca1750). Mõisa hoonete selle perioodi täpne seis ei ole teada, kuid põgusalt visualiseerib mõisa 

1688. aasta kaart. Omaaegsetele kaartidele kohaselt jääb hoonestus siingi kaardil tinglikuks. 

Mõisasüda ümbritsevad vanad kaitsekraavid ja teetrass Urvastesse aitavad Antslas kaasa 
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vabakujundusliku kavatisega mõisakompleksi tekkimisele, vastukaaluks Eesti ja Liivimaal 

tavapäraseks saanud mõisaesistele sümmeetrilistele majandusõuedele. 

 
Skeem 3. Väljavõte 1688. a kaardist (EAA.308.2.186 leht 1) 

2.2 Härrastemaja ehitusetapid3 

Mõisa härrastemaja koosneb paljudest ehitusetappidest ajavahemikust 1750-1965. 

Esimene ehitusjärk (eh. ca 1750). 18. sajandi keskpaigas rajati esimene neoklassitsismi 

sugemetega barokne härrastemaja. Esimeses ehitusjärgus rajatai peahoone ümbrusse ka park. 

Teine ehitusjärk valmis 19. sajandi alguses. Carl Otto von Löwenstern (1755 Antsla-1833 

Dresden, 1802-1806 Liivimaa maanõunik) pidi olema härrastemaja laiendustööde taga, sest just 

siis oli ta ametis maanõunikna ja arendas mõisas aktiivselt ehitustegevust (eaa.567.2.527). 

Härrastemaja pikendati mõlemast otsast ja ehitati olemasoleva ukse eeskujul esifassaadi 

lääneossa uus uks. Tulemuseks oli hoone muutmine klassitsistlikumaks. Selle ehitusetapi 

tulemust illustreerib hästi 19. sajandi esimese poole lito (skeem 4). 

                                                        

3 Ibid. 
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Skeem 4. Gutshof Schloss Alt-Antzen, lito, tundmatu kunstnik, 19. saj I veernad, EAM. Mõisa härrastemaja 

teine ehitusetapp. Üle vallikraavi viiva silla mõisapoolsel kaldal asus kupliga väravehitis “Lusthaus”, mis oli seal 

juba Hupeli ajal 19. saj alguses. Hupeli arvates sisaldas värava kiviosa linnuseaegseid osi ja laskeavasid. Värava 

all olevat olnud poolenisti täisvarisenud võlv. 

 

 
Skeem 5. Vana-Antsla mõis (Alt Antzen) Liivimaa aluskaardil 19. saj I poolel. Skeemi alus: Maa-ameti 

ajalooliste kaartide avalik rakendus http://xgis.maaamet.ee 
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Kolmas ehitusjärk rajati ajavahemikus 1805-1836, sest 1837. aasta revisjon nimetab 

(eaa.2469.3.331) kivist härrastemaja suure kivikatusega ja ühe tiivaga hooneks. Nimetatud tiiva 

ehitamist võib seostada krahvinna von Bosega, kes oli 1834. aastal saanud mõisa omanikuks ja 

soovis teha uuendusi. 

Neljas ehitusjärk. Läänepoolset tiiba täiendati 1880.-1890. aastatel verandaga ja idapoolset 

fassaadi uue esifassaadile tungiva tiivaga, ehitajaks Ungern-Sternbergid, kelle lasterikas ja 

ühiskondlikult aktiivne elu nõudis enam ruume (vt ka skeem 6). 

 
Foto 1. Krahvinna von Bose aegne Vana-Antsla mõisa tagafassaad ja tiibhoone, vaade kirdest 1860. a. 

EAA.5238.1.738.143.4 

 

Werner Hensell kirjutab oma 1986. aasta memuaarides 20. sajandi alguse mõisa peahoone kohta 

järgmist:  

"Kahekorruselises kagutiivas asus ülakorrusel alguses wc-ga võõrasetuba, hiljem õppeklass ja 

õpetaja elutuba ja lai puidust trepp. 

Härrastemajas oli suur saal, millest lõunas veranda juures oli kuplilaadne väljaehitis. Saali ümber 

asusid vasakul-paremal neli võõrastetuba ja raamatukogu. Hoone 16 tuba olid läbikäidavad, ilma 

koridorita. Hoone lõpus (st. idaosas toim.) olid wc ja vannituba, kuna võõraste- ja 

magamistubades olid turbaga ööpotid. Vanemate magamistoas oli väike palkon ning lähedal 

suurem palkon riiete tuulutamiseks, triikimis-õmblustöödeks. 

Keldris olid köök, pesuköök, söögituba ning suurte akende pool teenijate magamistoad. 

Keldriruumid olid väikeste akendega ruumides, keskel koridor. Veranda ees oli suur terrass, kus 
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paruness Ungern kasvatas lilli. Maja ees oli suur muruplats ja lehtla. Pargis ei puudunud 

tenniseplats, kärnerimaja, erinevad triiphooned. Tagapool oli park metsikum, kalatiikidega. 

Eemal Bose kalmistu koos kabeliga. Mööblist: osa mööblist oli krahvinna Bose aegne. Suur saal 

oli möbleeritud viie sohvakomplektiga- nurkades, seinte ääres ja kuppelehitise keskel. Õhtul 

istusime kaminatoas ehk meie puhketoas, kus tegime guvernandiga kodutöid." 

Viies ehitusjärk. 1928. aastal toimus riigimõisa kohandamine kodunduskooliks. Hoones remonditi 

nii interjööre kui eksterjööri. Tööd viis läbi ehitusmeister A. Golubev Tartust. Muuhulgas tehti 

veranda postidevahe kinniladumine ja aknaraamistamine (skeem 7).  

 
Skeem 6. Väljavõte mõisasüdamest 1865-1870. a kaardil (EAA.2072.9.688 leht 1) 
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Foto 2. Vana-Antsla mõisa härrastemaja 1913. a. ERM Fk 139:10/a 

 

 
Foto 3. Vana-Antsla mõisa härrastemaja 1913. a. ERM Fk 160:10 
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Skeem 7. Väljavõte mõisasüdamest 1929. a kaardil (EAA.3724.4.1975c leht 1) 

 

Põllumajanduskooli laiendus ja remont 1965. aastal. Teisest maailmasõjast kuni 1960. aastateni 

oli mõisa peahoone õppeklasside päralt ja keldrikorrus õpilaste eluruumid ja söökla-köök, 

seejärel ehitati eraldi uus õppekorpus ja mõisa peamajja jäid üldainete kabinetid, 

sovhoostehnikumi kontor ja raamatukogu. 1965. aasta suveks valmis saali pikendav 

juurdeehitus. Saali läänesein lõhuti ja idaossa ehitati lava. Juurdeehitus sisaldas ka kivitreppi 

soklikorrusele, juurdeehituse tõttu lammutati ära pool kunagise veranda välisseinast. Hoone 

keskteljele ehitati kergvaheseintega koridorid. Mitme toa vahelisse vaheseina lõigati suured 

avad. 

Peahoone sai keskkütte alles 1983. aastal, radiaatorite paigutamiseks pandi ruumidesse seintele 

metallraamid, katlaruum pandi endise veranda alla. 

Klasse oli veel 1960. aastate alguseni viis, enamikus läbikäidavad. Õpilased elasid peahoones ja 

ümbruskonna hoonetes-poisid peahoone soklikorrusel ja juustuvabrikus, tüdrukud teistes 

hoonetes (Vana-Antsla 80:11). 1956. aastal valmis peahoone vastas olnud hobusetalli-tõllakuuri 

ümberehitus stalinistlikuks ühiselamuks, mis toimis hiljem ka võimlana. 
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Skeem 8. Väljavõte mõisasüdamest 1985. a NL topokaardil (Maa-ameti ajalooliste kaartide avalik rakendus 

http://xgis.maaamet.ee) 
 

 
Skeem 9. Vana-Antsla mõisa skeem 1984. a (ERA.T-76.1.11511) 
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2.3 Pargi kujunemine 

14. sajandil või 15. sajandi algul oli keskaegse mõisa asukohavalikul oluline tähtsus heal 

looduslikul kaitsevõimalusel. Kas nähti ojas kohe paisutamise teel saadavat vesitõket või toimis 

mingil määral sellena juba olemasolev veskitiik. Käesolevaks ajaks on linnusest säilinud ainult 

pargis olev kelder ning hobuserauakujuline paisjärv – endine vesitõke, mis kujundas mõisa 

hilisema üldkavatise. 

1688. a kaardil (vt skeem 3) on näha ligikaudu samal kujul tänapäevani säilinud paisjärved ja 

teed. Ojal on kujutatud kaks vesiveskit. Ülemise järve ääres on kujutatud veel kahte hoonet ning 

alumise ääres ühte. Erinevalt tänapäevast koosnes alumine järv 17. sajandil kahest osast. 

Linnusekoht ja mõisasüdamik jäid kahest kaarjast tiigist piiratud alale. Sinna pääses nii idaküljest, 

kus asub sissesõidutee praegugi ning põhjaküljelt Urvaste poolt suubuvalt maanteelt. Ülemine 

järv paisutati veski vajaduseks. 

Vasall-linnuse vesitõke määras ära väga omapärase ansamblilahendusega mõisa kujunemise. 

Tänu looduslikule situatsioonile ei kujunenud seal järgnevatel ehitusetappidel välja 

traditsioonilist, valdavalt levinud planeeringut, mille puhul peahoone ette moodustus aida, talli 

ja muude hoonete abil sümmeetriline hoov.4 

 
Skeem 10. Väljavõte mõisasüdamest 1865-1870. a kaardil (EAA.2072.9.688 leht 1). Valge joonega on 

tähistatud peamised teed, valge pinnaga hoovialad, tumerohelise pinnaga pargi- ja aiaalad, helerohelise 

pinnaga avatud haljasalad/murualad, punasega hoonestus ning sinisega veekogud. Mõisasüdant ümbritsevad 

avatud põllu- ja karjamaad, lääne suunas ka mets. 

 

Mõisaansambel paikneb kahe paisjärve kaldal, neil on asendiplaanis väga tähtis osa. 

Hobuserauakujuline paisjärv peahoone ümber on vasall-linnuse perioodil täitnud vesitõkke 

ülesannet. Mõisaansambli kujunduses on silmatorkavalt tähtis koht haljastusel – Antsla, Uue-

                                                        

4 ERA.T-76.1.11511 

tarbe- ja viljapuuaed 

regulaarpark 

vabakujuline 

park 

puistu 

põllumaa 

põllumaa 
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Antsla ja Urvaste poole suunduvad puiesteed, suur looduslik park ümber kõvera järve, 

puudegrupid ja mõisaesised puiesteed. Tähtis roll hoonete paiknemises on olnud täita ka 

Urvaste poolt suubuval ja kahe paisjärve vahelt kulgeval maanteel.5 

Täpsem väljakujunenud mõisasüdant kujutav kaart pärineb 1865-1870. aastast (vt skeemid 6 ja 

10). Tol ajal oli olemas enamus tänapäevani säilinud hoonetest, osa neist on ka hävinud. 

Mõisaansambel oli hooneterikas, juba 1837. a on kirja pandud 37 ühikust koosnev 

hooneteloend.6 Kaardil asus kahel pool põhja-lõuna suunalist maanteed peamine hoonestus ning 

nende vahel teed ja hoovialad. Tee ääres asub ka kaks tänapäevani säilinud tiiki, mis on 

tõenäoliselt osa 17. sajandi kaardil kajastatud järve osast. Kaks tiiki oli rajatud ka järvest lääne 

poole vesiveski põhjaküljele. Tegemist võis olla kalakasvatustiikidega. Park asus peahoonest 

lääne pool – hobuserauakujulise paisjärve ning peahoonevahelisel alal ning ka järve 

vastaskallastel põhja ja lõuna pool. Pargi teede ning haljastuse paiknemise kohta kaardil kuigi 

täpset infot ei ole. Näha on, et peahoonest lääne pool asunud pargialal paiknesid teerajad 

ristkülikukujuliselt piki järve kaldaid kuni peahooneni ning sõiduhobuste tallini, pargi hoonete 

poolses otsas asus ringikujuline plats. Pargi keskosast viis tee ja sild järve lõunakaldal asuvasse 

pargiossa, kus asus tõenäoliselt ka viljapuuaed. Järvest põhjapool asunud pargialal kulges 

teerada piki järve kallast. 

 
Skeem 11. Väljavõte mõisasüdamest 1929. a kaardil (EAA.3724.4.1975c leht 1) 

                                                        

5 ERA.T-76.1.11511 

6 Ibid. 
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1929. a kaardil (vt skeem 11) on situatsioon võrreldes 1865-1870. a kaardiga mõisa südames 

sarnane, kuid on mõned erinevused. Keskses, kõverast järvest piiratud pargiosas on selle 

lõunaserva piki järve kallast lisandunud kaarjas pargitee. Täpsemalt on välja joonistunud 

ringikujuline väljak hoonete poolses osas, ringi ala ning selle ümbrus on tähistatud iluaiana. Järve 

kaldaala on kujutatud avatud alana ning teede vaheline ala puistuna. Järve lõunakaldale jääv ala 

ei ole enam kujutatud pargi või puistuna vaid põllumaana, ilmselt on tegemist siiski 

puuviljaaiaga. Järve põhjakaldale jääv ala on seotud sellest lääne suunda jääva puistualaga. 1931. 

a kaardil (vt skeem 12) on järvest põhjapoolne ala tähistatud siiski eraldi pargina ning järvest 

lõuna poole jääv ala aiana. Sellel kaardil ei kajastu aga enam järvest lääne pool olnud tiike. 

 
Skeem 12. Väljavõte mõisasüdamest 1931. a kaardil (ERA.31.3.7290 leht 6) 

 

1972. aasta plaanil (vt skeem 13), kus on kajastatud järvega piirnev keskne pargi- ja hooviala, on 

teede struktuur oluliselt muutunud ning täienenud. Varasemat ringikujulist väljakut enam 

säilinud ei ole, selle asemel on lisandunud põhja-lõuna suunaline sirge tee ning peahoone esiselt 

alalt tee lääne suunas kuni pargi keskossa rajatud mänguväljakuni. Hooviala peahoone ning 

sõiduhobuste talli vahel (sel ajal kasutusel võimlana) on saanud asfaltkatte. Lisandunud on sillad, 

mis viivad järve põhjaosas asuvale saarele. Sellel plaanil on mõõdistatud ka üksikpuude ja 

põõsastike asukohad. 1929. aasta kaardil avatud alana tähistatud järve kaldaala ning ka maantee 

poolsete tiikide ümbrus on 1972. aasta plaanil ääristatud juba üsna tiheda puistuga. 1991. aasta 

plaanil (vt skeem 13) on kajastatud eelnevaga sarnane olukord. Nõukogude perioodil lisandusid 

paisjärvest lõuna pool olnud aiaalale, praeguse Tammiku tänava äärde, uued hooned – 

katlamaja, tehnikumi söökla-internaat ning 2-3 korruselised korterelamud. 
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Skeem 13. Väljavõte mõisasüdamest 1972. a plaanil (EAA.5238.1.882 leht 1). Pargiteed on tähistatud kollaste 

joontega. 

 

 Skeem 14. Väljavõte mõisasüdamest 1991. a plaanil (EAA.5238.1.258 leht 1) 

mänguväljak 

peahoone 
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Skeem 15. Tänapäevane olukord Eesti põhikaardil (http://xgis.maaamet.ee). Sinise joonega on tähistatud 

2017. a geodeetilisel mõõdistusel olevad teed.  

 

 
Skeem 16. Tänapäevane olukord ortofotol (http://xgis.maaamet.ee). 

 

Tänapäevasel Eesti põhikaardil ning geodeetilisel mõõdistusel (vt skeem 15) on võrreldes 1991. 

aasta plaaniga hävinud osa pargiteid. Säilinud on asfalteeritud hooviala. Säilinud ei ole järve 

põhjaosas asuvale saarele viinud sillad. Pargi koosseisu on arvatud alumisest järvest lääne poole 

jääv puistu. Ortofotol (vt skeem 16) kajastub pargialal tihe puistu. 
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3   Reljeef ja veestik 

Vana-Antsla mõisa park asub suhteliselt tasasel reljeefil, ümbruskonnaga võrreldes madalamas 

paigas Veskioja orus. Pargi reljeef langeb lääne suunas. Pargi ümbrust iseloomustab Lõuna-

Eestile iseloomulik kuppelmaastik madalate küngastega. 

Parki läbib ida-lääne suunaliselt Vastsekivi oja, millele on paisutamise teel rajatud mõisa pargist 

ümbritsetud Kõvvõrjärv ning pargist ida pool mälestiste kaitsevööndis asuv Ülemine järv. 

Kõrvalmaantee lääneküljel mõisa peamisest juurdepääsuteest kummalgi pool asuvad tiigid (vt 

skeem 1, 2).  

4   Hooned pargis 

Kaitsealuse pargi alal ning muinsuskaitsealuste objektide kaitsevööndis on säilinud suur hulk 

ajaloolisi mõisa hooneid, lisaks leidub endiste hoonete varemeid. 

Mälestisena kaitse all olevad hooned vastavalt Kultuurimälestiste riiklikule registrile 

(http://register.muinas.ee)  hoolduskavaga käsitletaval alal ning alaga piirnevalt on järgnevad: 

 Vana-Antsla mõisa peahoone, 18/19 saj. (14061); 

 Vana-Antsla mõisa kelder, 19 saj. (14065); 

 Vana-Antsla mõisa vesiveski, 19 saj. (14066); 

 Vana-Antsla mõisa tall, 19 saj. I pool (14076); 

 Vana-Antsla mõisa kärnerimaja, 19 saj. (14067); 

 Vana-Antsla mõisa valitsejamaja, 18 saj. II pool (14068); 

 Vana-Antsla mõisa ait 1., 18 saj. II pool (14069); 

 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 1., 19 saj. (14072); 

 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 3., 18/19 saj. (14074); 

 Vana-Antsla mõisa rehi, 19 saj. II pool (14077); 

 Vana-Antsla mõisa kuivati keldriga, 19 saj. (14071); 

 Vana-Antsla mõisa meierei, 19 saj. II pool (14075); 

 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 2., 19 saj. (14073). 

Hoonete kirjeldused on leitavad Kultuurimälestiste riiklikust registrist http://register.muinas.ee/. 

Mittekaitsealustest hoonetest asub Antsla mnt 11 krundi kõrvalmaantee poolses servas endine 

mõisa õllekoda, mis on osaliselt lagunenud. Antsla mnt 9 krundil asub kolmekorruseline 

nõukogudeaegne korruselamu.  
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5   Maakasutus 

Tabelis 1 on esitatud käsitletava ala maakasutus (seisuga 09.03.2017). 

Tabel 1. Maaüksused, mis kuuluvad pargi koosseisu 

Jrk nr Katastritunnus Maaüksuse nimi Pindala Maaomandi tüüp / sihtotstarve 

1. 14301:001:0023 Antsla mnt 11 7.14 ha 
eraomand / maatulundusmaa 90%; 

ühiskondlike ehitiste maa 10% 

2.  14301:001:0268 Pargi 8.17 ha eraomand / maatulundusmaa 

3.  14301:001:0271 Tammiku tn 14 4361 m² eraomand / maatulundusmaa 

4. 14301:001:0265 Kärneri tee 6 4644 m² eraomand / ärimaa 

5. 14301:001:0269 Antsla mnt 9 2880 m² eraomand / elamumaa 

6. 14301:001:0272 Antsla mnt 7 5085 m² 
kohaliku omavalitsuse maa / ühiskondlike 

ehitiste maa 

7. 14301:001:0162 Supluskalda 2114 m² 
kohaliku omavalitsuse maa / üldkasutatav 

maa 

8. 14301:001:0028 Antsla mnt 2 49.85 ha eraomand / maatulundusmaa 

9. 14301:001:0031 Järvetaga 3.97 ha eraomand / maatulundusmaa 

10. 14301:001:0047 Kuivati 0.53 ha 
kohaliku omavalitsuse maa / ühiskondlike 

ehitiste maa 

11. 14301:001:0422 Järve-Kraavi tee 2958 m² 
kohaliku omavalitsuse maa / 

transpordimaa 

12. 14301:001:0421 Järve tänav 3920 m² 
kohaliku omavalitsuse maa / 

transpordimaa 

13. 14301:001:0090 

25124 Uue-

Antsla-Vana-

Antsla tee 

1.18 ha riigimaa / transpordimaa 

14. 14301:001:0043 Antsla mnt 6 0.19 ha 
kohaliku omavalitsuse maa / ühiskondlike 

ehitiste maa 

15. 14301:001:0423 Kooli tee T1 1127 m² 
kohaliku omavalitsuse maa / 

transpordimaa 

16. 14301:001:0535 Ülemine järv 2.63 ha 
kohaliku omavalitsuse maa / veekogude 

maa 

17. 14301:001:0005 
25183 Antsla-

Kanepi tee 
5.07 ha riigimaa / transpordimaa 

18. reformimata riigimaa u 4,2 ha riigimaa / - 
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Skeem 17. Maaüksuste piirid ja aadressid (http://xgis.maaamet.ee). 

6   Huvigrupid 

Vana-Antsla mõisa pargi peamised huvigrupid on kohalikud elanikud ja maaomanikud, kohalik 

omavalitsus, Keskkonnaamet ning turistid. Pargi hooldamatuse ning kasutustaristu puuduse 

tõttu ei ole park aktiivses kasutuses. 

Tabel 2. Tähtsamad huvigrupid, kelle tegevus ja huvid on seotud Vana-Antsla mõisa pargiga 

Huvirühm Huvid Probleemid ja märkused 

Kohalik omavalitsus 

Kohalike elanike rekreatsiooni-

võimaluste avardamine, ajaloo- ja 

loodusväärtuste esiletõstmine, 

turismi arendamine, ürituste 

korraldamine. 

Kasutusest tulenev prahistamine. 

Piirangud ja eritingimused ehitamisel ja 

ürituste korraldamisel. Turismi ja 

arendamisega ning ürituste 

korraldamisega seotud tallamis-koormuse 

liigne suurenemine. 

Keskkonnaamet 

Kaitseala valitseja, kelle huviks on 

tagada pargi kaitse-eesmärgiks 

olevate väärtuste soodne seisund. 

Andmete puudulikkus pargi elustiku, sh 

väärtuslike põlispuude arvu ja seisundi 

ning kaitsealuste liikide kohta. 

Maaomanikud ja 

kohalikud elanikud 

Puude raie ja ohutus, turismi 

arendamine, ürituste 

korraldamine, ehitamine, 

elukeskkonna kvaliteedi 

parandamine, rekreatiivsete ja 

hariduslike võimaluste 

avardamine, pargiteede piisavus ja 

korrasolek. 

Pargi hooldamatus, mistõttu ei osata näha 

selle väärtusi. Ürituste korraldamisega 

seotud tallamine, müra, prahistamine. 

Piirangud ja eritingimused ehitamisel ja 

haljastuse ümberkujundamisel.  
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Huvirühm Huvid Probleemid ja märkused 

Turistid, puhkajad 

Rekreatiivsed tegevused, ajaloo- ja 

loodusväärtuste avastamine, 

üritustel osalemine. 

Pargi mugavaks kasutamiseks on vähe 

võimalusi – ürituste korraldamise ala, 

teerajad, istumisvõimalused jms ei ole 

ette valmistutud. 

7   Kaitsekord 

Vana-Antsla mõisa park on pargina looduskaitse alla võetud (registrikood: KLO1200108), kaitse 

alla võtmise alusdokumendiks on Antsla Rajooni TSN TK 6. juuni 1958. a otsus  nr. 67 „Antsla 

rajooni looduse ja kultuurimälestusmärkide säilitamisest“.7 Kaitseala valitseja on 

Keskkonnaameti Lõuna regioon. 

Pargi kaitsekorralduse ja kasutamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri8, millele kohaselt on pargi kaitse-

eesmärgiks ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, 

esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste 

kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. 

Keskkonnaregistri järgi esineb pargis III kategooria kaitsealune liik tamme-kirjurähn 

(Dendrocopos medius). 

Vana-Antsla mõisa park on riikliku kaitse all ehitismälestisena (mälestise registri number 14062). 

Ühine kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 

arheoloogiamälestiseks ja 12. novembri 1997. a määrusega nr 72 arhitektuurimälestiseks 

tunnistatud Antsla linnusele ja Vana-Antsla mõisa hoonetele ja pargile (vt skeem 2). 

Kultuurimälestised hoolduskavaga käsitletaval ja piirneval alal on järgnevad: 

 Vana-Antsla mõisa park (14062); 

 Vana-Antsla mõisa peahoone, 18/19 saj. (14061); 

 Vana-Antsla mõisa väravapostid, 19 saj. (14063); 

 Vana-Antsla mõisa kelder, 19 saj. (14065); 

 Vana-Antsla mõisa vesiveski, 19 saj. (14066); 

 Vana-Antsla mõisa tall, 19 saj. I pool (14076); 

 Vana-Antsla mõisa kärnerimaja, 19 saj. (14067); 

 Antsla vasallilinnuse kultuurkiht (13378); 

 Antsla linnuse säilmed, 15 saj. (14060); 

 Vana-Antsla mõisa piirdemüürid, 19 saj. (14064); 

 Vana-Antsla mõisa valitsejamaja, 18 saj. II pool (14068); 

                                                        

7 Keskkonnaregister. Kättesaadav: 
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPHUhbPg6zZxNb58YfJXb3bUxl9WcVZ9 (külastatud: 
10.03.2017). 
8 RT I 2006, 12, 89. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/13131798 (külastatud: 19.02.2013). 
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 Vana-Antsla mõisa ait 1., 18 saj. II pool (14069); 

 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 1., 19 saj. (14072); 

 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 3., 18/19 saj. (14074); 

 Vana-Antsla mõisa rehi, 19 saj. II pool (14077); 

 Vana-Antsla mõisa kuivati keldriga, 19 saj. (14071); 

 Vana-Antsla mõisa meierei, 19 saj. II pool (14075); 

 Vana-Antsla mõisa moonakatemaja 2., 19 saj. (14073) 

 

Pargis ning pargiga seotud hoonestusest ja varemetest on mõned objektid kantud EELIS-e 

pärandkultuuriobjektide nimekirja9 (vt skeem 8). Pärandkultuuri objektide kaardistamise 

eesmärk pole nende võtmine riikliku kaitse alla. Pärandkultuuri objekte kaardistatakse seetõttu, 

et hoida elus teadmist sellest, millist kultuurilist väärtust põlised talukohad, veskid, puud ja kivid, 

kõrtsid, keldrid, punkrid, vanad kohanimed ja muud pärandkultuuri objektid kunagi kandnud 

on10. 

 
Skeem 18. Pärandkultuuri objektid pargis ja selle lähiümbruses. Skeemi alus: Maa-ameti kaardirakendus 

http://xgis.maaamet.ee (külastatud 10.03.2017). 

8   Uuritus 

Teadaolevalt ei ole pargis uuritud rohttaimi, nahkhiiri, linde ega teisi elustikurühmi ning seetõttu 

ei ole teada kaitsealuste liikide esinemist, v.a keskkonnaregistris kajastatud III kategooria 

kaitsealune liik tamme-kirjurähn. Dendroloogilise hindamise käigus ei tuvastatud kaitsealuseid 

puittaimi. Edasiste hooldustööde tegemise puhul on oluline silmas pidada info puudumist – 

                                                        

9 http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/infoleht.aspx?type=artikkel&id=-294849174 

(külastatud: 19.02.2013). 
10 http://www.rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/kkk/parandkultuur (külastatud: 10.03.2017). 
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seega kui tööde käigus märgatakse/avastatakse kaitsealuseid liike, tuleb hooldustööde 

korralduse (tehnoloogia, toimumisajad jms) täpsustamiseks konsulteerida vastavate 

spetsialistidega ja teha vajalikud täpsustused või lisauuringus tööde läbi viimise korras. 

9    Varasemad projektid 

Vana-Antsla mõisa pargi kohta on säilinud detailsemad ajaloolised kaardid aastatest 1865-70, 

1929 ja 1931 (vt skeemid 6, 7, 10, 11 ja 12), kust on loetavad teede, veekogude, pargi ning 

hoonete paiknemine. Antud plaanid oluliseks informatsiooniks pargi esialgse plaanilahenduse 

kohta.  1972 ja 1991. a joonistelt (vt skeemid 13 ja 14) on näha nõukogude perioodil toimunud 

muudatused hoonestuse, teede ja pargi paiknemises. Hilisemaid projekte teadaolevalt Vana-

Antsla mõisa pargi kohta koostatud ei ole. 
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B  Väärtused ja kaitse-eesmärgid 

1   Pargiruum 

1.1 Kujundusstiil ja teedevõrk 

Vana-Antsla mõisa pargi kujundus on ajaloolistele kaartidele tuginedes olnud 19. saj ning 20. saj 

alguses pargi keskosas (alumise järve ning peahoone vahelisel alal) regulaarstiilis. Esiväljakul oli 

peahoone ning sõiduhobuste talli vahelisel alal rondeel ning pargis kulgesid piki järve kaldaid 

sirged teed, hilisemal plaanil ka kaarjas tee pargi lõunaservas. Pargi algupärasest istutusskeemist 

andmeid ei ole. Tõenäoliselt on regulaarse teedevõrgu vahelised alad olnud vabakujulise 

istutusega. Järvest põhjapoolse pargiala teedevõrgu kohta andmed puuduvad, tõenäoliselt on 

olnud tegemist vabakujulise pargiga. 1972. a plaanil on pargi keskosa teedevõrk oluliselt 

muutunud – kadunud on rondeel, teedevõrk on muutunud vabakujulisemaks. Pargi kujunemist 

on aja jooksul mõjutanud hoonete muutunud kasutusotstarve (kodumajanduskool, tehnikum) 

ning looduslikud protsessid. Varasemad avatud alad paisjärvede ning tiikide kallastel on puude 

ning põõsaste  loodusliku uuenduse poolt hõivatud, samuti on rohkelt looduslikku uuendust ka 

mujal. Fragmentidena on säilinud Vana-Antsla ning Uue-Antsla mõisa ühendava tee äärne 

tammeallee ning mõisast põhja suunda viiv peamiselt pärnadest koosnev allee. 

Kodumajanduskooli ning tehnikumi perioodil on peahoone ümbruse parki tehtud vabakujulisi 

eriliigilisi juurdeistutusi. 

Ajalooliste teede markeerimiseks ning pargi paremaks kasutamiseks tuleks ajalooliste teede 

asukohal rajada iga-aastaselt sisse niidetavad teed, edasisel projekteerimisel võib kaaluda ka 

sõelmeteede rajamist. Esiväljakul võib pargi restaureerimisel kaaluda rondeeli taastamist. 

1.2 Üldkompositsioon 

Pargi tervikkompositsiooni tajumiseks on oluline avatud ja suletud alade vahekorra säilimine. 

Loodusliku uuendusega alad, millel kasvavad aktsendina üksikud põlispuud ning mis avatud alana 

toetaksid oletatavat ajaloolist struktuuri, loetakse avatud alade hulka. Vana-Antsla mõisa pargi 

keskosa – esiväljak, tiikide ja järvede ümbrus – on olnud peamiselt avatud iseloomuga (vt skeem 

10). Avatud on olnud ka hoonete ümbruses olevad alad. Suletumaks alaks võib lugeda pargi 

põhja- ja lääneosa, kus asub rohke loodusliku uuendusega metsailmeline pargiala. 

Pargi avatud-suletud alade struktuur tänapäeval üldiselt säilinud ei ole. Rohkelt on looduslikku 

uuendust kogu pargialal, eriti põhjapoolses osas ning servaaladel. Avatuna on säilinud vaid 

esiväljaku vahetu ümbrus. 

1.3 Vaated 

Park on rajatud veekogude vahele ja ümbrusesse. Tõenäoliselt on avanenud vaated üle 

veekogude mõisa hoonetele ning vastupidi. Samuti üle veekogude ümbritsevale avatumale 



1696HK2 Vana-Antsla mõisa pargi hoolduskava 

 
 

 AB Artes Terrae 
30 

põllumajandusmaastikule. Pargiaasadele ning põliste alleepuude kasvuruumi ei tohi lasta 

kasvada looduslikku puude uuendust. Pargi servaaladelt ning veekogude äärest tuleb vaadete 

avamiseks eemaldada võsa ning ebaperspektiivne puude looduslik uuendus. 

 

 
Foto 4. Vaade peahoonele üle paisjärve põhja suunast 1913. a. EAA.5238.1.650.6 

 

 
Foto 5. Vaade peahoonele üle paisjärve põhja suunast 2017. a. 
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Foto 6. Vaade peahoonele üle paisjärve edela suunast 1935. a. AM F 31315:3 

Foto 7. Vaade peahoonele lääne suunast 1926 - 1936. a. EPM FP 171:277 
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Foto 8. Vaade peahoonele lääne suunast 2017. a.  

 

 
Foto 9. Vaade peahoonele ja rondeelile 1930 - 1940 a. VK F 306:15 F/n 
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Foto 10. Vaade peahoonele loodest üle paisjärve 1900 – 1910 a. VK F 1504:2 F 

 

 
Foto 11. Vaade peahoonele loodest üle paisjärve 2017. a. 
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 Foto 12. Vaade peahoonele läänest üle paisjärve 19. saj lõpus. VK F 1597:20 F 

 

„Muinsuskaitse eritingimustes Vana-Antsla mõisa peahoone reg.nr. 14061, väravapostide reg.nr 

14063, mõisa keldri reg.nr 14065 restaureerimiseks“ (OÜ Eensalu & Pihel, 2015, töö nr 10-15) on 

välja toodud järgneval skeemil vaadete avamise vajaduse ettepanek. Antud skeemil on käsitletud 

eeskätt peahoonele avamist vajavaid vaatesuundi. 
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Skeem 19. Vaatesuunad maa-alaplaanil. 

1.4 Veekogud 

Parki läbib ida-lääne suunaliselt Vastsekivi oja, millele on paisutamise teel juba vasall-linnuse 

perioodil rajatud pargi alal asuv Kõvvõrjärv ning pargist ida pool mälestiste kaitsevööndis asuv 

Ülemine järv. Kõrvalmaantee lääneküljel pargi juurdepääsuteest kummalgi pool asuvad mõisa-

aegsed tiigid. Veekogude kallastelt tuleb eemaldada kehvas seisukorras ning kujunduslikult 

sobimatud puud vastavalt dendroloogilisele hinnangule. 

2   Elustik 

2.1 Puistu 

Hoolduskava koosseisus on koostatud kogu pargile dendroloogiline inventeerimine (vt osa C ptk 

2), mille alusel on üksikpuude- ja põõsaste ning väiksemate puistugruppide tasandil määratud 

raiete ning hoolduse vajadus. Puistu dendroloogiline hinnang, raied ning hooldus on esitatud 

joonisel 1 ning lisas 1. 

2.2 Puudegrupid 

Tähelepanuväärseimad on pargis vanad säilinud alleed ning alleede fragmendid. Alleede 

ümbrus tuleb puhastada selle võradesse kasvavatest puudest. Peahoone ning endise 

sõiduhobuste talli ümbruses leidub suuremõõtmelisi tammesid ja pärnasid. 
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Kogu pargis ning alleedes tuleb tagada raiete järgselt säilivate põliste tammede ja pärnade 

hooldus ning kasvuruum. 

 
Foto 13. Säilinud allee fragment pargist põhja poole suunduva maantee (25183 Antsla-Kanepi tee) ääres. 

 

 
Foto 14. Säilinud tammeallee pargist kirdesse suunduva maantee (25124 Uue-Antsla-Vana-Antsla tee) ääres. 
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Foto 15. Suuremõõtmelised tammed peahoonest lääne pool. 

 

 
Foto 16. Suuremõõtmelised tammed sõiduhobuste tallist edela pool. 
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2.3 Muu elustik 

Keskkonnaregistri järgi esineb pargis III kategooria kaitsealune liik tamme-kirjurähn 

(Dendrocopos medius). 

Vana-Antsla pargis pole teadaolevalt uuritud ei käsitiivalisi, linde, samblaid ega samblikke. Liikide 

inventuurid on soovituslikud ja võimalusel tuleb need enne raiete määramist läbi viia, et 

kaitsealuseid liike teadmatusest mitte kahjustada. Raiete teostamise eelselt on soovitav 

mahukate uuringute asemel raiesse minevad puud, mis võiksid olla potentsiaalsed elustikupuud, 

üle vaadata vastava spetsialisti poolt. Dendroloogilise hinnanguga on võimalusel säilitatud puud, 

kus on näha linnupesade õõnsused. Kaitsealuste liikide juhuleidude kandmine 

Keskkonnaregistrisse toimub jooksvalt kogu kaitsekorraldusperioodi vältel.  

3   Hooned ja rajatised 

3.1 Hooned 

Pargis säilinud ajaloolised kaitsealused hooned tuleb säilitada ning võimalusel restaureerida või 

konserveerida Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud vastavate projektide alusel. Hoolduskava 

hoonete restaureerimist ega hooldust ei käsitle. 

3.2 Rajatised 

Pargi juurdepääsuteel asuvad muinsuskaitsealused väravapostid (mälestise reg nr 14063), mis 

tuleb restaureerida Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud vastava projekti alusel (foto 17). 

Hoolduskava väravapostide hooldust ega restaureerimist ei käsitle. 

Peahoone ümbruses asuva pargiosa ning sellest lõuna pool, paisjärve vastaskaldal asuva pargiosa 

vahel, asub lagunenud puitsild (foto 18). Sild on ohtlik ning oleval kujul kaitseväärtuseta (ei ole 

ajalooline). Hoolduskava silla lammutamist või remonti ei käsite. 
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Foto 17. Vana-Antsla mõisa väravapostid 

 

 
Foto 18. Amortiseerunud sild. 
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Peahoone lääneküljel asub endise paadisilla terrass. „Muinsuskaitse eritingimused Vana-Antsla 

mõisa peahoone reg.nr. 14061, väravapostide reg.nr 14063, mõisa keldri reg.nr 14065 

restaureerimiseks“ (OÜ Eensalu & Pihel, 2015, töö nr 10-15) kohaselt tuleb säilitada ja 

korrastada paadisilla terrass sellisel kujul nagu see on näha alloleval 1930. aasta fotol: piklikutest 

graniitkividest on moodustatud järve kaldale kolmetahuline terrass, veepiirini viivad keskmiselt 

küljelt alla graniitastmed. Olemasolevad graniitdetailid säilitada ja kasutada rajatises, puuduvad 

teha graniitkivist uued. Säilitada graniitastmes olev metallist paadikinnitamise aas. 

Silikaattellistest ja betoonist müüriosad eemaldada.  

Hoolduskava terrassi restaureerimist ei käsitle. 

 
Foto 19. Paadisild 1930. a. 
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Foto 20. Peahoone juurest paadisillani viiv trepp. 

 

 
Foto 21. Endise paadisilla asukoht. 
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C  KAVANDATAVAD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED 

1   Hooldustöödest üldiselt  

Hooldustööde teostamise esmaseks eesmärgiks on pargi seisundi hoidmine ja parandamine. 

Hooldustööd sisaldavad peamiselt hooldusraiete (võrahooldus ja loodusliku uuenduse 

eemaldamine) ja sanitaarraiete teostamist puistus. Läbiviidavad raied teostatakse eelkõige 

lähtuvalt säilitatavatele väärtuslikele isenditele ning gruppidele (puistutele) kasvuruumi 

tagamiseks, pargiruumide (erinevate piirkondade) markeerimiseks ning vaadete 

taastamiseks ja säilitamiseks. Saavutatud eesmärgi säilitamiseks peab peale esmast 

hooldust järgnema puhastatud alade regulaarne ja asjakohane hooldus. Teiseks 

regulaarseks hooldustööks on pargi alade niitmine avatuse säilitamiseks, võsastumise 

vältimiseks ja vaadete hoidmiseks. 

Pargi senine hooldus on olnud rahuldav, teostatud on puude elementaarne hooldus, 

eemaldatud on enamik ohtlikke kuivanud ning murdunud oksi. Niitmine on olnud puudulik, 

kuna enamikul pargialast esineb ohtralt puistu looduslikku uuendust ning tiikide kallastele 

on kasvanud suuremad põõsamassiivid (kontpuu). Pargi servaalade võsastumine on 

sulgenud vaated pargist ümbritsevale maastikule ning vastupidi. 

Puistu hooldustööd ning raied on määratud dendroloogilise inventeerimise järgselt (vt ptk 

2) joonisel 1 ning lisas 1 olevas tabelis. 

Metsapargi osas – pargi loode-ja läänepoolne osa ning Ülemise järve ümbruse – on 

hooldustööd määratud puistuosale koostatud metsamajandamiskavaga (koostaja OÜ 

Metsabüroo, Johannes Anniste, Veikko Kivi), mille välitööd teostati veebruaris 2017. a (vt 

lisa 2). 

2   Pargi puistu raied ja hooldus 

2.1 Puistu hindamise metoodika 

Vana-Antsla mõisa pargi dendroloogilise hindamise ja välitööd teostati aprillis 2017. a Karl 

Hanssoni ja Sulev Nurme poolt. Puistu hinnang koostatud pargi põhiosas üksikpuude ja 

väiksemate gruppide kaupa. Gruppidena on hinnatud valdavalt üheliigilised sarnase seisundi 

ja parameetritega kõrvuti kasvavad puud, mille kirjeldamine üksikpuudena ei ole 

otstarbekas. 
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Pargi äärealad ja seotud mets ning võsa-alad on hinnatud puistutena. Piirkondade 

hindamine erineva täpsusastmega tuleneb puistu tihedusest. 

Pargi äärealad ja võsaalad on inventeeritud eraldisena ja inventeeritud vastavalt "Metsa 

korraldamise juhendile"11. 

Puistu hindamise metoodika on esitatud lisas 3. 

Puistu eraldistele on määratud haljastuslik väärtusklass (antud lisas 2 eraldiste kirjelduste 

juures) vastavalt "Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise korrale"12. 

Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 1 asuvas tabelis (seletuskiri ja tabelid on 

kehtivad ning loetavad koos joonistega ning vastupidi). 

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi täpseid hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel 

kirjeldatud silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites 

märkuste veergu. Puistus on näidatud kolletena esinevad olulisemad bioloogilised 

kahjustajad.  

Dendroloogilise hindamise järgselt on määratud raiete ja hooldustööde vajadus lähtudes 

peamiselt puude tervislikust seisukorrast, aga lisaks ka puude perspektiivsusest ja 

sobivusest pargi kujundusse. Puistu osa hooldus- ja raietööd on esitatud puistu 

hindamisandmete baasil  koostatud metsamajandamiskavas (lisa 2). 

2.2 Puistu hinnangu kokkuvõte 

2.2.1 Üksikpuudena hinnatud pargialad 

Dendroloogilise inventeerimise käigus leiti 92 puu ja põõsa liiki, mis näitab, et tegemist on 

liigirikka pargiga. Üksikpuudena ja gruppidena hinnatud puistus esinenud puu- ja põõsaliigid 

ning nende esindatuse osakaal hinnatud puistus on esitatud järgnevas tabelis. Kuna välitööd 

viidi läbi lehtedeta perioodil, kui täpse liigi määramine on raskendatud, siis on osad 

puittaimed määratud perekonna tasemel. 

Palju liike esineb üksikisendite või üksikgruppidena peahoone ning endise talli ümbruses, 

mis on istutatud kodumajanduskooli ning tehnikumi perioodil. Samuti leidub mitmeid 

okaspuu liike. Äramärkimist väärivad nt hiibapuu, ebaküpress, juudapuulehik ja looklev 

forsüütia. Hulk liike on esindatud vaid 1-2 isendiga. 

                                                        

11 https://www.riigiteataja.ee/akt/13124148 

12 https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 
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Märkimisväärsemad puud on suuremõõtmelised tammed, pärnad ning lehised, mida leidub 

pargi peahoone ümbruses üksikpuude ning väiksemate gruppidena ning alleedena (pärnad 

ning tammed).  

Tabel 3. Inventeeritud puittaimede nimekiri ning nende osakaal hinnatud puistus 

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

1 Pä harilik pärn Tilia cordata 21,4 

2 Ta harilik tamm Quercus robur 18,1 

3 Va harilik vaher Acer platanoides 10,9 

4 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 7,2 

5 Ks kask sp Betula sp 4,2 

6 KsA arukask Betula pendula 2,1 

7 Tm harilik toomingas Padus avium 1,9 

8 Re remmelgas sp Salix sp 1,9 

9 KopS siberi kontpuu  Cornus alba 1,8 

10 Kb/Ro kibuvits sp Rosa sp 1,7 

11 VaS Saarvaher Acer negundo 1,7 

12 Ku harilik kuusk Picea abies 1,6 

13 Si harilik sirel Syringa vulgaris 1,4 

14 Lm must lepp Alnus glutinosa 1,3 

15 Nu nulg sp Abies sp 1,3 

16 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 1,2 

17 El harilik elupuu Thuja occidentalis 1,0 

18 Ph pähklipuu sp Juglans sp 0,9 

19 LäS suur läätspuu Caragana arborescens 0,9 

20 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 0,9 

21 Ja  harilik jalakas Ulmus glabra 0,7 

22 En sp enelas sp Spiraea sp 0,6 

23 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius 0,6 

24 MäM mägimänd Pinus mugo 0,6 

25 Lodj harilik lodjapuu Viburnum opulus 0,4 

26 LhE euroopa lehis Larix decidua 0,4 

27 Lv hall lepp Alnus incana 0,4 

28 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 0,4 

29 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 0,4 

30 Ja sp jalakas sp Ulmus sp 0,4 

31 KiK kikkapuu sp Euonymus sp 0,4 

32 NuP palsaminulg Abies balsamea 0,4 

33 SaP pensilvaania saar Fraxinus pensylvanica 0,4 

34 Ldp punane leeder Sambucus racemosa 0,4 

35 ReRa raagremmelgas Salix caprea 0,4 

36 MäS seedermänd sp Pinus sp 0,4 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

37 KuT torkav kuusk Picea pungens 0,4 

38 LdjV villane lodjapuu Viburnum lantana 0,4 

39 Pe harilik pihlenelas Sorbaria sorbifolia 0,3 

40 Tp tuhkpuu sp Cotoneaster sp 0,3 

41 Õ sp õunapuu sp Malus sp 0,3 

42 NuS Siberi nulg Abies sibirica 0,3 

43 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia 0,3 

44 VaT tatari vaher Acer tataricum 0,3 

45 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 0,2 

46 Hb harilik haab Populus tremula 0,2 

47 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 0,2 

48 Pl harilik ploomipuu Prunus domestica 0,2 

49 PpH hõbepappel Populus alba 0,2 

50 ReH hõberemmelgas Salix alba 0,2 

51 PäL läänepärn Tilia europaea 0,2 

52 SõM mage sõstar Ribes alpinum 0,2 

53 TaP punane tamm Quercus rubra 0,2 

54 Jp sp juudapuulehik sp Cercidiphyllum sp 0,2 

55 Poen põisenelas Physocarpus opulifolius 0,2 

56 KkA amuuri kukerpuu Berberis amurensis 0,1 

57 SiA amuuri sirel Syringa amurensis 0,1 

58 Ar aroonia sp Aronia sp 0,1 

59 Ek ebaküpress Chamaecyparis pisifera 0,1 

60 VaG ginnala vaher Acer ginnala 0,1 

61 KdH harilik kadakas Juniperus communis 0,1 

62 Pk harilik paakspuu Frangula alnus 0,1 

63 Re remmelgas sp Salix sp 0,1 

64 Hp hiibapuu Thujopsis dolabrata 0,1 

65 Kd kadakas sp Juniperus sp 0,1 

66 KuK kanada kuusk Picea glauca 0,1 

67 Kr Kreegipuu Prunus insititia 0,1 

68 SõK kuldsõstar Ribes aureum 0,1 

69 Kuldvits Kuldvits sp Solidago sp 0,1 

70 LhK kuriili lehis Larix kurilinensis 0,1 

71 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp 0,1 

72 Kü künnapuu Ulmus laevis 0,1 

73 Ld leeder sp Sambucus sp 0,1 

74 Fo looklev forsüütia Forsythia suspensa 0,1 

75 Pa paju sp Salix sp 0,1 

76 Pp pappel sp Populus sp 0,1 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

77 Pl sp ploomipuu sp Prunus sp 0,1 

78 Po pooppuu Sorbus intermedia 0,1 

79 Hop puishortensia Hydrangea arborescens 0,1 

80 VaP põldvaher Acer campestre 0,1 

81 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina 0,1 

82 KuSe serbia kuusk Picea omorika 0,1 

83 Si sp sirel sp Syringa sp 0,1 

84 Tm sp toomingas sp Prunus sp 0,1 

85 SiU ungari sirel Syringa josikaea 0,1 

86 IhV väike igihali Vinca minor 0,1 

87 LäV väike läätspuu Caragana frutex 0,1 

88 ViÜ üheemakaline viirpuu Crataegus monogyna 0,1 

89 Mviin harilik metsviinapuu Parthenocissus quinquefolia 0,1 

90 Sõ sõstar sp Ribes sp 0,1 

91 JaK korgijalakas  Ulmus minor var. Suberosa 0,1 

92 HoA aedhortensia Hydrangea paniculata 0,1 

 

 
Foto 22. Suured tammed peahoone läheduses. 

 

Puistu üldine tervislik seisukord on rahuldav. Suhteliselt suur on kuivanud ja kuivavate ning 

tugevasti kahjustatud puude osakaal, mis moodustavad kokku u 19%. Tervisliku seisukorra 

jaotus on esitatud diagrammis 1.  
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Diagramm 1. Üksikpuudena hinnatus puistu tervisliku seisukorra jaotus. 

  

Puistu dendroloogilise hinnangu koondtabelis (lisa 1) ning joonisel 1 on esitatud 

raiutavad puud. Raietööde kokkuvõte raieliikide kaupa on esitatud järgnevas tabelis. 

Tabel 4. Raietööde kokkuvõte 

raieliik raiutavate puude arv 

kuivanud ja kuivavate puude eemaldamine 78 

perspektiivne raie 14 

kujunduslikult väheväärtuslike puude eemaldamine 21 

perspektiivsete puude kasvuruumis kasvavate puude eemaldamine 20 

raiuda all kasvav looduslik uuendus 2 

harude raie 7 

 

Lisaks eelnevas tabelis esitatule tuleb puistu loodusliku uuenduse raied teostada paisjärve 

põhjakaldal asuval u 1,4 ha suurusel pargialal (takseerühik nr 260), kus raiete põhimõtted 

on esitatud lisas 1 olevas tabelis. 14 takseerühikut on määratud perspektiivsesse 

(etapiviisilisse) raiesse, mille likvideerimine ei ole esmajärjekorras vajalik, kuid mis tuleb 

tervisliku seisukorra halvenemisel ning ohtlikuks muutumise puhul või kujundusse 

sobimatuse korral raiuda. 
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Hooldust vajab 317 üksikpuud- ja põõsast või nende väiksemat gruppi. Erilist tähelepanu 

tuleb võrahooldusel pöörata teede äärsetele alleedele, kus kasvavatel puudel (valdavalt 

tammed ja pärnad) leidub ohtralt kuivanud oksi ja tüükaid, mis on potentsiaalselt ohuks 

teedel liikujatele. Alleepuid tuleb üle vaadata minimaalselt kord aastas ning eemaldada 

murdumisohtlikud oksad. 

Suhteliselt paljudel puudel esineb tõenäoliselt tormituulte põhjustatud murdunud latvu. 

Paisjärveäärsetel puudel esineb hulgaliselt koprakahjustust. 

Võimalik toestamisvajadus on täheldatud kahel puul. Toestamise viis ning lõplik vajadus 

tuleb määrata arboristi poolt.  

Raietööd tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Hoolduskavas soovitatud puittaimestiku 

likvideerimiseks tuleb Keskkonnaametile esitada taotlus ning planeerida tegevus lindude 

pesitsusperioodi välisele ajavahemikule 30. juuli kuni 1. aprill. Puud tuleb raieks eelnevalt 

ette märkida kaasates Keskkonnaameti spetsialisti ja vajadusel hoolduskava koostaja. 

Tulenevalt parkide kaitse-eeskirja §2 ja §7 lg 2 p 1 on vajalik enne raietööde alustamist 

kutsuda raiete täpsustamiseks kohale Keskkonnaameti esindaja. 

Raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Enne tööde algust peab omanik või 

omaniku volitusel töö teostaja taotlema Muinsuskaitseametilt mälestisel raie teostamiseks 

väikesemahuliste tööde loa (Muinsuskaitseseadus § 24; http://muinas.ee/sinule/vormid - 

Luba kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks). 

2.2.2 Puistuosadena hinnatud pargialad (metsapargi ala) 

Puistutena hinnati kokku 11,60 ha, millest 2,66 ha moodustavad häilud, tuulemurru alad jm 

puudeta alad. Moodustati 30 eraldist. Dominantne puuliik, tagavara arvestades (enamuse 

sellest moodustavad üle 100 aastased tammed), on harilik, tamm, kuid leidub veel 

alljärgnevaid liike: 

 harilik mänd; 

 harilik kuusk; 

 nululiigid; 

 lehiseliigid; 

 seedermänd; 

 ebatsuuga; 

 harilik saar; 

 harilik vaher; 

 arukask; 

 harilik haab; 

 sanglepp; 

 hall lepp; 
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 harilik pärn; 

 remmelgaliigid. 

Neist arvukamalt leidub veel halli leppa, sangleppa ja harilikku pärna. Jalal kuivanud puid on 

suhteliselt vähe (kokku 37 tm), kuid hulgaliselt on lamapuitu (227 tm). Enamuse sellest 

moodustab tormimurd eraldistes 4, 20, 22. Lepa, kase ja remmelgaülekaaluga puistuosad 

on eraldised 25-30, mis asuvad lahustükina pargist eemal (idas) võsastuval endisel niidul 

(põllul). 

Haljastusliku väärtuse osas on väärtuslikum ootuspäraselt pargiga soetud puistuosa, 

eraldised 25-30 on väheväärtuslikud või väärtusetud. Puistute haljastuslik väärtus on antud 

alljärgnevas tabelis. 

Tabel 5. Puistute haljastuslik väärtus  

Eraldised 1-24 (pargiosa) 

Väärtusklass Pindala 

2 0,17 

3 4,07 

4 1,43 

5 2,59 

Kokku: 8,26 

Eraldised 25-30 (võsastuv põllumaa) 

Väärtusklass Pindala 

4 2,83 

5 0,51 

Kokku: 3,34 

 

Eraldises 3, 15, 18, 22 leidub hulgaliselt jalal kuivanud puid, vajalik on teha sanitaarraie. 

Eraldistes 4, 20, 22 tuleb likvideerida tormimurd. Patoloogilistest kahjustajatest on 

probleemseim eraldis 9, kust 2016 on tormiga hävinud mets ning mille allesjäänud puud 

(haab) on kahjustatud haavataelikust, eraldis vajab kiiret sanitaarraiet. Eraldises 14 leidub 

koprakahjustust. 

Metsamajandamiskava kohaselt on ette nähtud aegjärkne raie eraldisetesse 26 ja 29 ning 

sanitaarraie eraldisse 30 ja harvendusraie eraldisse 28. Kuna aga eraldised 25-30 on kõik 

võsastuv endisaegne põllumaa, võib kaaluda ala raiet või tugevat harvendamist, et muuta 

ala puhkeotstarbeliseks poollooduslikuks alaks. Raietel säilitada vanemaid arukaski ja musti 

leppi.  
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Pargiga seotud puistuosas tuleb majandamiskava kohane sanitaarraie teostada eraldistes 9, 

12, 20, 22. Eraldistes 3, 15, 18 on vajalik eemaldada jalal kuivanud puud.  

Põõsastik ja alustaimestik säilitatakse raietel. Oluline on, et raiete järgselt puistutes säiliks 

metsailmelisus. 

2.3 Kändude käitlemine 

Kännud diameetriga üle 20 cm pargi põhiosas freesitakse, väiksema läbimõõduga lõigatakse 

maapinnaga tasa või juuritakse. Juurida võib alla 6 cm rinnasdiameetriga puud. Põõsaste ja 

alla 6 cm rinnasdiameetriga lehtpuude juurimisel ei tohi kahjustada säilitatavate väärtuslike 

puude juurestikku. Kändude freesjäägid segatakse kasvumullaga ning kasutatakse 

kännualuste murustamiseks, juuritavad kännud tuleb ära vedada. Freesitud ja juuritud 

kändude kohad tuleb kasvumullaga (kasvumulla-freesjääkide seguga) täita ning murustada 

pealekülvi teel.  

Üksikute suuremõõduliste (rinnasdiameetriga üle 60 cm) puude kännud võib pargis 

säilitada. Sel juhul lõigatakse kännud maapinnaga võimalikult tasa (maksimaalne kõrgus 15 

cm), et need takistaksid vähem muru hooldust. 

2.4 Raiejääkide käitlemine 

Raie- ja hooldustööde jääke (oksad, tüved, kännud) ei tohi ladustada ja need tuleb pargist 

ära vedada jooksvalt hooldustööde käigus. Raiejäägid käidelda kohaliku omavalituse poolt 

ette nähtud korras. Võimalusel kasutada jäägid kütteks või hakkepuiduks. 

2.5 Nõuded pargipuistu edasisele hooldusele 

2.5.1 Pargi põhiosa, alleed, teede ääred 

Hoolduse eesmärk on pargi järjepidev säilitamine, pargipuistu seisukorra stabiliseerimine ja 

pargistruktuuri esiletoomine. Esteetilise välimuse saavutamiseks on olulisim sobimatus 

kasvukohas isetekkelisest looduslikust uuendusest vabanemine.  

Pärast joonisel nr 1 ja lisas nr 1 esitatud raiete ja võrahooldustööde tegemist tuleb puistus 

regulaarselt läbi viia järgmised hooldustööd: 

 võrade kujundus- ja hoolduslõikuse vajaduse määramiseks tuleb teostada puude 

ülevaatus koos arboristiga vähemalt üks kord aastas, vajaduse ilmnemisel teostada 

probleemsete puude võrahooldus; lõikusaeg vastavalt liigile, võrahooldust soovitatavalt 

vältida perioodil märtsi III dekaadist juuli III dekaadini; 

 säilitatavatel põõsastel tuleb vähemalt 1 kord aastas teostada ülevaatus ja vajadusel viia 

läbi võrahooldustööd;  

 säilitatavatel põõsastel, mis vananemise või kasvutingimuste tõttu on kaotanud 

liigiomase võrakuju, tuleb vajadusel teha noorenduslõikus põõsaste dekoratiivsuse 
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hoidmiseks või suurendamiseks; noorenduslõikuse tegemine on lubatud vaid liikidele, 

mis suudavad võra taastada; 

 regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb põõsamassiivide servaalasid piirata, et 

vältida põõsastike levimine; 

 põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud lehtpuude looduslik uuendus; 

vajadusel tuleb põõsamassiivide tühjaks jäänud keskosadesse servadelt siirdada noori 

taimi (võib teostada aprilli lõpust mai keskpaigani); 

 puude alust kogu pargiala regulaarselt niita vähemalt üks kord vegetatsiooniperioodi 

jooksul, et välistada soovimatu loodusliku uuenduse teket ja arengut; võsa lõikamise 

soovitav aeg on juuli-august, peale raierahu, mil uuendus on kulutanud ära energia 

kasvamiseks ja pole veel hakanud koguma uusi varuaineid. 

 murdumisohtlikud ja murdunud harud/puud ning suured oksad likvideeritakse jooksvalt 

kuni ühe nädala jooksul peale probleemi ilmnemist esi- ja tagaväljakul ning teede ääres, 

mujal kahe kuu jooksul; probleemi lahendamiseni tähistada ohtlik puu ja piirata 

ohupiirkonnas liiklus ning juurdepääs puule; 

 tormimurd likvideeritakse jooksvalt kuni nädala jooksul esi- ja tagaväljakul, mujal kahe 

kuu jooksul; (probleemi likvideerimiseni tähistada ohtlik koht ja piirata juurdepääs); 

 liiklust (nii pargisisesed teed kui tänavad) takistav või ohustav teede äärne tormimurd, 

rippes oksad jm likvideeritakse jooksvalt koheselt peale probleemi ilmnemist; 

 taimehaiguste ja kahjurite keemilist tõrjet võib teostada "Nõuded taimekaitsevahendite 

kasutamisele" §1013 sätestatud korras  litsentseeritud isik vastavalt konkreetsele 

kahjustajale; Taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas 

määratud ja taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel arvestades 

veeseaduses sätestatud erisustega14; 

 tulbastamine, nudistamine pole lubatud, topiaarlõikust vajadusel teha vaid teeäärsetel 

põõsastel võra kuju korrigeerimiseks; 

Puudealuste trimmeriga hooldamisel tuleb tagada puude tüvede kaitse, eriti noortel puudel, 

millele pole tekkinud korpa. Murdumisohtlikud puud, mida on vaja säilitada, tuleb toestada, 

kasutades selleks ettenähtud spetsiaalseid tugisidemeid ja toestikke, mille võib paigaldada 

vaid vastava kogemusega spetsialist. Toestamist tuleb kaaluda üldiselt erandjuhul eraldi, 

kui: 

 säilitatava puu mehaaniline tugevus, asend ja morfoloogilised omadused võimaldavad 

puu toestamise;  

                                                        

13 https://www.riigiteataja.ee/akt/12989252 

14 Taimekaitseseadus § 78 lg 1, põllumajandusministri määrus nr 90 § 4, veeseadus § 29 lg 4 p 4 
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 säilitatav puu on üksikpuuna olulise koduloolise, looduskaitse- või 

muinsuskaitseväärtusega ja puu üldiselt on elujõuline; 

 säilitatava puu rinnasümbermõõt on üle 3 m ja puu üldiselt on elujõuline; 

 puu on harvaesineva liigi esindajana tähelepanuväärsete mõõtmetega; puu on 

elupaigaks kaitsealustele liikidele ning puu seisund võimaldab toestamist. 

Pargipuude tüvede hooldusel on vajalik iga-aastaselt üle vaadata koorevigastused ja 

lahtised õõnsused ning neid käidelda alljärgnevalt:  

 puhastada õõnsused neisse kogunenud prahist (sh puulehed); 

 eemaldada lahtised kõdunenud puiduosad; 

 eemaldada koorevigastustel kuivanud kooretükid, et soodustada kalluse arenemist; 

 eemaldada rebenditest puidukiud, oksatüükad jne, et soodustada vigastuste 

paranemist. 

2.5.2 Pargi servaalad (metsapargi ala) 

Hoolduse eesmärk on säilitada pargiala looduseilmelisus ja tagada kasutajate ohutus. 

Rohttaimestiku hoolduse eesmärk on säilitada olemasolevates häiludes ja puistu 

servaaladel rohustu niidu- ja/või puisniiduilmelisus.  

Pargi tihedatel, metsalaadsetel servaaladel tuleb teostada hooldus alljärgnevatel 

põhimõtetel: 

▪ võrade hoolduslõikus teha teeradade (va maanteed, kus tuleb teha hooldus vastavalt 

ptk C 2.5.1 kohaselt) 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 vastavalt I hooldusklassi nõuetele; 

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

tee servast kummalgi pool teed), mitte harvem kui kord aastas, liiklust takistav vastavalt 

I hooldusklassi nõuetele; 

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

(probleemi likvideerimiseni tähistada ohtlik puu ja piirata juurdepääs); 

▪ külastajale mitte ohtlikku lamapuitu ei ole vaja eemaldada; 

▪ kände ei ole vaja freesida. 

Spetsiifilised puistuhooldustööd on antud lisas 2. 

2.5.3 Pargipuistu hooldamise üldnõuded, võsa raie 

Pargis kasvavad õõnsustega puud on elupaikadeks pargis elutsevatele nahkhiirtele ja 

lindudele ning nende eemaldamine on lubatav juhul, kui nad on haiguskolleteks või 

kujutavad ohtu parki külastavatele inimestele. Vanadel puudel on vajalik enne raiet kindlaks 

teha, kas tegemist ei ole nn elustikupuudega. Juhul kui see on nii, säilitada tüükad, mis ei 
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ole pargis liiklejatele ohtlikud. Kuivanud puud tuleb teede äärest puu kõrguse (ca 25m) 

ulatuses eemaldada (mujale võivad kuivanud puud alles jääda). Säilitada võiks vanade 

puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja ka elustikuline väärtus. Väärtust 

mitteomavate puude kännud freesida või lõigata maapinnaga tasa; kändude juurimist tuleb 

vältida, sest sellega kaasneb kahju ümbritsevatele puudele (põhiliselt juurte vigastamine) ja 

murupinnale. 

Pargis on võrahooldust vajalik teha esmajärjekorras vanadele puudele, mis on saanud 

varasematel aegadel tormi- vm oksastiku kahjustusi. Puu elujõu säilitamiseks ei tohi ühe 

kasvuperioodi jooksul kogu võra ulatusest eemaldada rohkem kui 20% täiskasvanud puu 

okstest. Suurtel okstel ei tohi eemaldada korraga üle 1/3 lehemassist. Jämedate okste 

(läbimõõt üle 2 cm) eemaldamine tüve juurest ei ole soovitav. Lõigata tuleb tüve või 

suurema oksa suhtes viltu. Lõikamisel tuleb terveks jätta oksakrae, ka juhul kui see on 

ümber kuivanud oksa pikaks veninud. Rasked oksad tuleb lõigata mitmes osas. Lõikustööde 

teostamiseks on sobivaim aeg juunist augustini. Lõikust ei tohi teha alla -5 kraadise 

temperatuuriga, sest siis on puude oksad rabedad ja liigsed vigastused kerged tekkima. 

Mahlajooksuga puid tohib lõigata ainult suvel. 

Võsast (kiirekasvuliste lehtpuude mitteperspektiivsest looduslikust uuendusest – võsana 

võib käsitelda kõiki isetekkelisi alla 8 cm rinnasdiameetriga puid, millel puudub kasvuruum 

või mis kasvavad väärtuslikemate puude võradesse) on vaja esmajärjekorras puhastada 

põlispuude võraalused. Vanade puude alt tuleb eemaldada võsa, tagades sellega neile 

paremad valgus- ja kasvutingimused. Põõsastike säilitamine on samas oluline, et ei kaoks 

laululindude pesitsuskohad. 

Võsa raieks ja säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg 

lehtedeta periood, kui linnud ei pesitse kevadeti, lisaks suvel kahjustavad raietööd lisaks 

lindude-loomade häirimisele ka rohttaimestikku ja pargipinnast. Lehtpuude ja -põõsaste 

raieks (alade puhastamise ja võsatõrje eesmärgil) on sobivaim aeg juulis-augustis, sel ajal 

raiumine nõrgestab puujuuri ning uued võsud kas ei teki või on vastuvõtlikud 

talvekülmadele. Raied tuleks läbi viia järkjärgult, sest äkiline valgustingimuste muutmine ei 

mõju puudele hästi, samuti võivad allesjäävad puud muutuda tuulehellaks. 

Valgustingimuste parandamisega hoogustub ka rohttaimestiku kasv ning soodsamad 

tingimused avanevad lehtpuude looduslikule uuendusele, seetõttu tuleb võsa raiet 

järjestikustel aastatel korrata. Võsast puhastatud alasid (ka piiratud põõsagruppide 

servaalasid) tuleb pärast kändude eemaldamist regulaarselt niita, sest vastasel juhul mõjub 

lihtsalt võrsete eemaldamine taimi noorendavalt ning hiljem on võsa kasv veel lopsakam. 

Pärast raieid tuleb raiejäätmed alalt ära viia; põletamine puude all või pargimurul ei ole 

lubatav. 
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2.6 Nõuded raiete ja puude hooldustööde teostajatele 

Vigastatud ja ohtlike puude hoolduslõikus tuleb konsulteerida arboristiga või tellida 

arboristilt hoolduslõikuse tegemine, et vältida puude kahjustamist valede hooldusvõtete 

kasutamise tõttu, sest vastasel juhul võivad tekkida puudele vigastused ning vigastuste 

kaudu levivad puitu mädanikud. Puude jalalt langetamine Heledas pargis on keelatud.  

Raied võib pargis teostada vaid kutsetunnistusega arborist15. Väljaõppeta isikute raietöö ei 

ole lubatud, sest võib olla eluohtlik raiujatele endile ja pargiteedel jalutajatele, põhjustada 

ümbritsevate rajatiste kahjustusi ning kasvama jäävate puude vigastusi. 

3   Avatud murualade ja puudealuse hooldus 

Skeemil 20 on näidatud erineva intensiivsusega niidetavad hoolduspiirkonnad. 

Mõisa peahoone lähiümbrus, tiikide ümbrus ning maantee äärne hõredama puistuga 

pargiosa on tihedama kasutusega pargi esindusala (skeemil 20 roheline ala). Selle ala 

murupind peab olema kasvuperioodil suhteliselt madal. Kuna siin kasvavad ka puud siis 

tuleb peale niitmise ka lehti riisuda ja/või purustada. Lehtede põletamine pargi murul on 

keelatud. Niita tuleb vastavalt vajadusele 3-5 korda vegetatsiooniperioodil. Muru soovitav 

kõrgus esindusalal on 7-10 cm. 

                                                        

15 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10508453 
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Skeem 20. Murualade ja puudealuse osa hooldusalad. Rohelisega (1) on tähistatud tihedamalt (u 5 korda 

aastas) niidetav esindusala (pindala 3,41 ha), punasega (2) 2-3 koda aastas niidetavad pargiaasad ja 

puudealused (1,62 ha) ning kollasega (3) 1-2 korda aastas niidetav metsapargi iseloomuga ala (1,56 ha). 

Helerohelise punktiir joonega on tähistatud u 1m laiuselt sisse niidetavad jalgteed (440 m). 

 
Kaugemaid pargiaasasid (punane ala) ning paisjärve kaldaala niidetakse pärast õistaimede 

seemnete valmimist juuli teisel poolel või augustis. Õistaimede säilitamiseks piisab 

niitmisest 2-3 korda suve jooksul, et tagada rohttaimede liigirikkus. Niidetud hein on 

soovitav purustada ja jätta multšiks.  

Pargi põhjaosas asuval metsapargi alal teostada niitmist 1-2 korda aastas pärast õistaimede 

seemnete valmimist juuli teisel poolel või augustis. Niitmisega tuleb tagada liigse puude 

loodusliku uuenduse likvideerimine. 

Eraldi tähelepanu tuleb pöörata niitmise kvaliteedile. Kõige suuremaid probleeme on 

endaga kaasa toonud liiga suurte (raskete) masinate kasutamine ja trimmerdamine. Niiske 

või õrna pinnase puhul ei tohi mitte mingil juhul kasutada raskeid masinaid, mis lõhuvad 

murupinda, jättes endast maha sügavad jäljed. Rööbaste tasandamine lõhub murukamarat 

omakorda ja selle taastumine võtab kaua aega. Trimmeriga niites ei tohi vigastada 
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puutüvede koort. Puuvõrade all tuleb niita kõrgemalt, seal on sageli puujuured üles 

kerkinud. 

4   Arhitektuursete väikevormide hooldus 

Pargimööbel, pargiehitised, va ptk B 3.2. kirjeldatud, pargi puuduvad. Peatükis B 3.2. 

kirjeldatud rajatiste konserveerimist, remonti ja hooldust käesolev hoolduskava ei käsitle. 

5   Veekogude hooldus  

Tiikide ning paisjärve kallastelt tuleb eemaldada kehvas seisukorras ning kujunduslikult 

sobimatud puud vastavalt dendroloogilisele hinnangule. Paisjärve lõunaosa kallastele on 

kohati kasvanud ulatuslikud vaateid varjavad põõsastikud (valdavalt siberi kontpuu), mille 

levikut tuleb piirata. Soovitavalt tuleks likvideerida u 50% praegusest põõsastikust säilitades 

põõsaid väiksemate gruppidena. Peahoone idaküljel asuvatest tiikidest ning samuti 

paisjärvest tuleb iga-aastaselt eemaldada sinna kukkunud lehed ja oksad.  

Tiigid on servadest täis kasvanud, mis viitab mudastumisele. Tiigi põhja puhastamise 

vajaduse väljaselgitamiseks tuleb teostada põhja sondaaž ning vastavalt sellele otsustada 

puhastusvajaduse ja puhastustehnoloogia üle.  
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Fotod 23 ja 24. Piiramist vajavad kontpuu massiivid järve kallastel (punased võrsed). 

 

 
Foto 25. Tiik ning sinna langenud eemaldamist vajavad oksad ja lehed. 

6   Teede hooldus  

Olemasolevad teed mõisa pargis on ida suunast tulev amortiseerunud asfaltkattega 

juurdepääsutee ning plats peahoone ning endise talli vahel ning peahoone kirdenurga 

juurest maanteeni viivad pinnasteed. Sisse tallatud pinnasteed asuvad ka endise talli 

lõunaküljel paisjärve kaldal ning samuti paisjärve läänekaldal alates vesiveski varemetest 

kuni Kooli teeni pargi põhjaservas. Pargi keskosas asub asfaltkattega endine spordiplats, mis 

tuleks likvideerida ning asemele rajada pargiaas. Pinnasteede hooldus seisneb eelkõige 

teepinna kuiva ja puhtana hoidmises ning teeäärte hoolduses. Asfaltteede hooldus seisneb 

peamiselt võimalike tekkivate aukude täitmises, et tagada liigvee äravool. Selleks võib 

vajadusel täiendada tee kattekihti olemasoleva kattega sama materjaliga. Teeäärte 
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hoolduse eesmärk on takistada teede rohtumist, see seisneb põhiliselt kõplamises ja 

„laialivalguvate” teeäärte parandamises murumätastega. 

Hõredama niitmisintensiivsusega pargialal tuleks vajalikud käiguteed sisse niita. Võimalikud 

sisseniidetavad teed, mis järgivad peamiselt ajaloolisi pargiteid, on näidatud skeemil 20. 

Niitmistihedus teedel on sama tihedama niitmisega esindusalaga (3-5 korda 

vegetatsiooniperioodil).  

Nõuded teede hoolduseks: 

▪ teed pühitakse esi- ja tagaväljakul vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui 2 

korda hooajal (mai-september), sisseniidetavaid teid ei pühita; 

▪ umbrohutõrje teedel teha soovi korral vastavalt vajadusele rohimisega või 

gaasipõletiga, umbrohutõrjeks kasutatavate mürkide (nn taimekaitsevahendid) 

kasutamine on keelatud;  

▪ niitmisjäägid eemaldada koheselt peale niitmise lõppu; 

▪ sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist kahe 

nädala jooksul; 

▪ esi- ja tagaväljakul koristatakse lehed vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord 

aastas (novembris);  

▪ pargi servaaladel pargis lehti ei koristata, lehed võib jooksvalt puhuda teede servadest 

puhuritega ümbritseva puistu alla või 1...2,5 m laiustelt ribadelt teede servadest 1 kord 

novembris riisuda ja ära vedada; 

 

Teede hoolduse teostab pargi haldaja. 
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Foto 26. Peahoone esine amortiseerunud asfalttee. 
 

 
Foto 27. Endise talli tagune pinnastee paisjärve kaldal. 

7   Prügi koristamine  

Mõisa pargis ei ole prügistamine tõenäoliselt suur probleem, kuna tegemist on peamiselt 

erakasutuses oleva pargiga. Juhuslikult parki sattunud prügikoristus esi- ja tagaväljakul viia 

läbi vastavalt vajadusele, kuid külastushooajal (orienteeruvalt mai-september) mitte 

harvem, kui kord kuus. Võimalike rahvaürituste korraldamisel tuleb tagada võimaliku prügi 

koristamine pargialalt.  

Ülemise järve rannaalale on soovitatav paigaldada prügikastid. 

Jäätmete kogumise ja jäätmekäitluse organiseerib pargi haldaja, avalikult kasutatavatel 

aladel kohalik omavalitsus. 

8   Piirangud hooldustehnikale 

Prügikoristus ja lehtede äravedu pargis võib toimuda kuni 1,5 tonnise täismassiga sõidukiga. 

Murualadel võib liikuda külmumata pinnasega vaid murutraktori või sellega samas kaalus 
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(300...700 kg) olevate hooldusmasinatega. Suurema massiga hooldusmasinatega võib 

pargialal liikuda erandkorral külmunud pinnasega või avariitööde tegemisel kuival perioodil. 

Pargi raiete ning koristustööde tegemiseks ei tohi kasutada eelpoolkirjeldatust raskemaid 

masinaid (va erandkorras avariilistel töödel suurte puude eemaldamisel vajalikud tõstukid ja 

kraanad). Raietööd ja raiejääkide 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 lõhub pargitaimestikku kõige vähem. Tehnika 

vältimatul liikumisel tekkinud pinnase- ja puistu kahjustused tuleb likvideerida esimesel 

võimalusel.  

9   Elustiku kaitse korraldamine    

Vana-Antsla pargis pole teadaolevalt uuritud ei käsitiivalisi, linde, samblaid ega samblikke. 

Soovitav on läbi viia vastavasisulised vaatlused, et otsustada täpsema inventuuri vajalikkuse 

üle. 

Keskkonnaregistri järgi esineb pargis III kategooria kaitsealune liik tamme-kirjurähn. Puudub 

ülevaade teiste kaitsealuste linnuliikide esinemisest pargis. Õõnespesitsejate pesitsemise 

mittehäirimiseks hooldustöödega on vaja kindlaks teha liikide esinemine pargis. Pargis on 

soovitav läbi viia vastavasisulised vaatlused, et otsustada täpsema inventuuri vajalikkuse 

üle. Tegemist on II tähtsusklassi tööga; korraldajaks Keskkonnaamet.   

Eraldises 6 täheldati õõnsustega pesapuid. Raietel tuleb pesapuud säilitada. 

Kuna pargis esineb hulgaliselt koprakahjustust (nt eraldis 14) ning kahjustatud on sageli ka 

vanad puud, tuleb ette näha koostöös kaitseala valitsejaga meetmed probleemi 

leevendamiseks.  

10   Pargi kaitse korraldamine 

Parki tuleb juurdepääsutee juurde paigaldada eesti ja inglise keelsed infotahvlid pargi kaardi 

ja tutvustusega. Infotahvli kujundus lahendada eraldi projektiga. Infotahvlite paigalduse 

organiseerib pargi haldaja. Looduskaitsealuse pargiala piirid tähistada 

looduskaitseseadusele vastavalt. Tegemist on II tähtsusklassi tööga. Tähistamise 

organiseerib Keskkonnaamet. 

10.1 Tulemuslikkuse hindamine  

Kaitsekorraldusperioodi keskel (soovitavalt 5. või 6. aastal) ja viimasel aastal tuleb läbi viia 

pargi ülevaatus ning hinnata seni kehtinud kava rakendamise tulemuslikkust. 

Tulemuslikkuse hindamine on aluseks uue kava koostamisele. 
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Pargi hooldus loetakse tulemuslikuks kui hooldusperioodi lõpus on pargi struktuur ja 

väärtused säilinud ning väärindatud: 

 avatud pargiaasade pindala ei ole vähenenud ja neid hooldatakse pidevalt; 

 teostatud on dendroloogilise hinnangu järgsed raied; 

 teostatud on dendroloogilise hinnangu järgsed puude hooldustööd; 

 kogu pargiala on regulaarselt niidetud; 

 pargiteed on hooldatud. 

10.2 Uue hoolduskava koostamine, jätkuprojektid 

Uue kava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi eelviimasel aastal. 

Kava koostamise raames hinnatakse kaitse tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid 

järgmiseks kaitsekorraldusperioodiks. 

Peatükis B 3.2. kirjeldatud rajatised on avariilised. Nende säilitamiseks tuleb rajatised 

konserveerida või restaureerida (pargisild lammutada ja uus ehitada). Mainitud tegevuste 

tegemiseks on vajalik koostada projektid, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

Pargi külastustaristu väljaehitamiseks ja pargi restaureerimises/rekonstrueerimiseks on 

vajalik  koostada pargi projekt, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ja 

Keskkonnaametiga. 
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D  TEGEVUSKAVA 2018-2027 

 

Tegevuskavas on esitatud tööd, mis on ette nähtud täitmiseks käesoleva kaitsekorraldus-

perioodi jooksul. Tabelis 6 on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele 

järgmistesse prioriteetsusklassidesse: 

I. Esimene eelistus – hädavajalikud tegevused, milleta kaitse-eesmärkide täitmine 

planeeritavas ajavahemikus on võimatu, need on väärtuste säilimisele ja toimiva ohuteguri 

kõrvaldamisele suunatud tegevused; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik 

tegevus; 

II. Teine eelistus – vajalikud tegevused, mis on suunatud väärtuste taastamisele, 

eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele; 

III. Kolmas eelistus – soovituslikud tegevused – tegevused, mis aitavad kaudselt kaasa 

väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. 
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Tabel 6. Tegevuskava 

Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht Tähtsus 
Maht Maht 

kokku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 
Puistu hinnanguga määratud raied 
(kuivanud ja kuivavad ning tugevalt 
kahjustatud puittaimed – tervis 1 ja 2) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
78 I 78x          78x 

2 Puistu hinnanguga harude raied  Taastamine 
Takseer-

ühik 
7 I 7          7x 

3 Puistu hinnanguga määratud raied 
(nõrgestatud puittaimed – tervis 3) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
12 I  12x         12x 

4 
Puistu hinnanguga määratud raied (kergelt 
vigastatud ja kahjustamata puittaimed – 
tervis 4 ja 5) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
30 I   30x        30x 

5 Puistu hinnanguga määratud perspektiivsed 
(etapiviisilised) raied 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
14 I    14x       14x 

6 Raied ja hooldustööd gruppides 
(takseerühik nr 260) 

Taastamine ha 1,4 I 1,4          1,4 

7 

Säilitatavate puittaimede (takseerühiku) 
(tugevalt kahjustatud puude, tervis 2 ja 
nõrgestatud puude, tervis 3)  
võrahooldustööd  

(soovitavalt teostada koos nr 8) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
239 I  239x         239x 

8 

Säilitatavate puittaimede (takseeriühiku) 
(kergelt vigastatud ja kahjustamata puud – 
tervis 4 ja 5)  
võrahooldustööd  

(soovitavalt teostada koos  nr 6) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
78 I   X78        X78 
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Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht Tähtsus 
Maht Maht 

kokku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 Põõsastiku levikuala piiramine 
(takseerühikud nr 279, 420 

Hooldus m² 280 I x          1x 

10 Säilitatavate puude toestamine Taastamine tk 2 I 2x          2x 

11 Puistu võrahooldus Hooldus   II    x  x  x  x 4x 

12 Tormimurru likvideerimine eraldistes 4, 20, 
22 (vastavalt metsamajandamiskavale) 

Hooldus ha 1,26 I 1x           

 Sanitaarraie eraldistes 9, 12, 20, 22 
(vastavalt metsamajandamiskavale) 

Hooldus ha 3,26 I 1x           

 
Jalal kuivanud puude eemaldamine 
eraldistes 3, 15, 18 (vastavalt 
metsamajandamiskavale) 

Hooldus tm 35 I 1x           

 
Lamapuidu eemaldamine eraldistes 5, 7, 9, 
14, 15, 18, 19, 20,22,30 (vastavalt 
metsamajandamiskavale) 

Hooldus tm 270 II x x x         

 Eraldiste 26 ja 29 harvendamine, aegjärkne 
raie (vastavalt metsamajandamiskavale) 

Hooldus tm 29 III    x        

13 Esindusala niitmine (hooldusala nr  1) Hooldus ha 3,41 II 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

14 Pargiaasade ja puudealuste niitmine 
(hooldus ala nr 2) 

Hooldus ha 1,62 I 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 30x 

15 Metsapargiala niitmine (hooldus ala nr 3) Hooldus ha 1,56 I 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x 

16 Muruteede sisseniitmine Hooldus jm 440 III 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

17 Asfaltteede hooldus Hooldus m² 2340 I x x x x x x x x x x 10x 

18 Pinnasteede hooldus Hooldus m² 215 I x x x x x x x x x x 10x 

19 Tiikide puhastamine Hooldus m² 1125 II x x x x x x x x x x 10x 
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Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht Tähtsus 
Maht Maht 

kokku 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

20 Prügikoristus Hooldus   II x x x x x x x x x x 10x 

21 Uue hoolduskava koostamine Kava tk 1 I         x 1x 

22 Käsitiivaliste inventuur Uuring tk 1 II  x         1x 

23 Lindude inventuur Uuring tk 1 II  x         1x 

 

Võimalikud täiendavad tegevused 

24 
Tiikide ning järve seisukorra uuring 
täiendava puhastamise või süvendamise 
vajaduse määramiseks 

Uuring tk  II   x        1x 

25 Infotahvli paigaldamine, pargi tähistamine Tähistamine tk 1 III    x       1x 

26 Koprakahjustuste piiramise meetmete 
rakendamine 

Hooldus   II x x x x x x x x x x 10x 

27 
Rajatiste konserveerimise või/ja 
rekonstrueerimis-restaureerimisprojektide 
koostamine (ptk B3.2, C10.2) 

Taastamine   I x x         2x 

27 Rajatiste 
konserveerimine/rekonstrueerimine 

Taastamine   I  x x        2x 

28 Pargi rekonstrueerimisprojekti koostamine Taastamine   II-III x x Projekti realiseerimine vastavalt võimalustele  

29 Pargi hooldustehnika soetamine Hooldus   I x Täiendamine vastavalt vajadusele  
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E  Joonised 

 

1   Puistuosa hinnangu eraldiste plaan 

2-5    Dendroloogiline hinnang 
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F  Lisad 

1   Dendroloogilise hinnangu koondtabel 

2   Metsamajanduskava 

3   Üksikpuude hindamise metoodika 
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Lisa 3. Üksikpuude hindamise metoodika 

Üksikpuude ja gruppide inventeerimisel on takseeritud ja hinnatud alljärgnevad parameetrid: 

 tüve rinnasdiameeter, mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga; suurema 

kui 100 cm tüveläbimõõduga puude puhul on mõõdetud mõõdulindiga 

rinnasümbermõõt; juhul, kui tüvi hargneb madalamal kui 1,3 m, on mõõdetud harude 

diameetrid 1,3…1,6 m kõrgusel juurekaelast; gruppide puhul on antud rinnasdiameetrite 

vahemik. 

 tervislik seisukord; 

 vigastused ja kahjustused; 

 võra ning tüve seisukord; 

 vajalikud hooldustööd. 

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat16: 

 kuivav või kuivanud puu (1):   

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 

o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu võrast 
moodustavad kuivanud oksad;  

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

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

o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

 tugevasti kahjustatud puu (2): 

o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

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

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

 nõrgestatud puu (3): 

o juurdekasv pidurdunud; 

o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

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

o lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad esineda 
muudatused värvuses; 

 kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

                                                        

16 Nutt, N., Maiste, J., Nurme, S., Karro, K., Sinijärv, U.2008. Parkide restaureerimine. TTÜ Tartu Kolledž.Tartu; lk 295-302 
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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 on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või 

võras, vigastused on kirjeldatud üksikpuude koondtabeli märkuste lahtris. 

Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest ja 

kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks 

on seen-, bakter- ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, 

lehestikus või oksastikus. Kuna seenhaiguste jms täpseks määramiseks on vajalik 

dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös piirdutud seen- jt haiguste sekundaarsete 

tunnuste nimetamisega. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine puul selle likvideerimiseks piisav 

põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest 

kasvutingimustest on üks peamisi ahas kasvuruum, mis tingib võra ja tüve deformatsioone (võra 

ühepoolsus, kõrge laasumine, kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi tekitab lisaks 

eelpoolmainitule õhusaaste, pinnasesaaste, vibratsioon, veerežiimi muutused, külma- ning 

piksekahjustused jne. Kahjustused üksikpuude koondtabeli märkuste lahtris. 

Tüve ja võra puhul on kirjeldatud anomaaliaid, vigastusi ja kahjustusi. Kui vigastusi või kahjustusi 

ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on kirjelduste osa hindamistabelis (lisa 1)  

jäetud tühjaks. 

 


