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SISSEJUHATUS
"Toomemägi on üks Tartu identiteedi aluseid. Toomemägi kõrgub linna kohal nii maamärgina,
kui sümboliseerib linna lugu. Toomemägi on kultuuriväärtus, Toomemäel on looduskaitseline
väärtus. Toomemägi on linnapark, linna rohevõrgustiku üks võtmeelemente, rekreatsiooniala.
Toomemägi on turismiobjekt, linna sümbol, visiitkaart. Igal tartlasel on sellega oma isiklik suhe,
mälestused.
Eelnevast sõltuvalt ei saa Toomemäele plaanitavaid tegevusi kavandada teatud kitsast huvist
lähtuvalt – Toomemägi ei ole ainult linnalooduse reservaat, muuseum, turismiatraktsioon, laste
mänguplats, treeningala, mälestusmärkide kollektsioneerimise koht. Pigem on Toomemägi Tartu
linna park, mis, arvestades eelpool viidatud mõjureid, peaks seda kõike endas ehk sisaldama.
Seetõttu on Toomemägi kahtlemata väga huvitav ning samas ka väga konfliktne ala. Toomemäe
parki, kui arvestada kitsalt mõnda eelpoolkirjeldatud valdkonda, tuleks ühes või teises suunas
oluliselt muuta, et see vastaks või saaks vastama teatud ettekujutustele selles vallas. Samas on
Toomemäe park senini suutnud suhteliselt edukalt kanda kõiki talle omistatud funktsioone,
mistõttu paljudes nüanssides tuleb otsustada, kas muutmine on üldse vajalik?"
Sulev Nurme, Karl Hansson. Muinsuskaitse eritingimused Tartu Toomemäe pargi
heakorrastamise projekteerimiseks. Artes Terrae OÜ, töö nr 18ET05, Tartu 2005

Käesolev hoolduskava on koostatud Tartu Toomemäe pargi kohta. Töö tellijaks on Tartu
linnavalitsuse linnamajanduse osakond. Töö on koostatud Tartu LV LMO lähteülesande1 kohaselt
toetudes kaitsealuste parkide hoolduskava koostamise juhendile2. Vastavalt lähteülesandele (vt lisa
2) ei käsitle HK Kassitoomet. Kuna Toomemäel asuvad Tartu Ülikoolile kuuluvad kinnistud mõjutavad
otseselt nii Toomemäe maastikupilti, funktsioone kui hooldust, käsitletakse HK-s neid alasid kaitseeesmärkideks vajalike tegevuste plaanimisel terviklikult koos Tartu linna poolt hooldatavate aladega
(va primaarne igapäevane hooldus, mida teostavad haldajad eraldiseisvalt).
Toomemäe hoolduskava (edaspidi HK) eesmärk on:

6



anda lühike ülevaade kaitstavast alast – selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest,
maakasutusest, huvigruppidest, kaitseväärtustest;



analüüsida kaitse-eesmärke ning anda hinnang väärtuste seisundile;



anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada hoolduseks vajalikke
meetmeid;



määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud
kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja
orienteeriva maksumusega;



luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks, sh juhised pargi
hooldamiseks.

1

Tartu LV LMO Hinnapäring Toomemäe hoolduskava koostamiseks. 22.04.2019 nr 8-13.2/06353, vt lisa 1

2

Nutt, N. Paju, M. 2010-2011. Kaitsealuse pargi hoolduskava koostamise juhend. TTÜ Tartu Kolledž/ Keskkonnaamet
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Hoolduskava koostamisel on lähtematerjalidena kasutatud:











Tartu LV LMO lähteülesanne hoolduskava koostamiseks (vt lisa 1);
väljavõtteid Tartu digitaalsest alusplaanist;
väljavõtteid Tartu LMO GIS andmebaasist;
Tremuth, S. 2005. Toomemäe pargi dendroloogiline inventuur, FIE Sirle Tremuth, Tartu;
Tartu linna avalike alade hooldusnõuded (Nõuded haljastute hooldusklassidele 2017-2020; vt
lisa 3);
Nurme, S., Hansson, K. 2005. Muinsuskaitse eritingimused Tartu Toomemäe heakorrastamise
projekteerimiseks; OÜ Artes Terrae, töö nr 18ET05, Tartu;
Toomemäe arengukava. 2016. Kuraator Karin Bachmann, Tartu;
Tartu linna üldplaneering aastani 2030. Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja
maakorralduse osakond 2017;
Maa-ameti kaardiserveri materjalid;
vajadusel muud lähteülesandes (lisa 1) loetletud allikad.

Hoolduskava koostamise käigus inventeeriti puistu ja pargi kasutustaristu (va Ingli- ja Kuradisild,
linnamüür, hooned ja valgustus).
Töös kasutatud fotode autorid on Karl Hansson ja Sulev Nurme (kui ei ole viidatud teisiti).
Töö lähteülesanne on esitatud lisas 1. HK koostamist koordineeris Tartu LV poolt LMO Haljastus- ja
puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma (tel 736 1229, e-post: Eda.Poldma@raad.tartu.ee).
Kava koostaja on AB Artes Terrae OÜ. Info ja kontakt tel 742 0218, e-post artes@artes.ee,
projektijuht, volitatud maastikuarhitekt Sulev Nurme. Hoolduskava koostajad: maastikuarhitektid
Karl Hansson ja Sulev Nurme, puistu inventuur ja andmebaasi täiendamine: Jüri Järvis ja Allar Padari
(Eesti Maaülikool). HK-s esitatud puistu kirjelduse koostas Jüri Järvis.
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1

TOOMEMÄE PARGI ÜLDANDMED JA AJALOOLINE TAUST

1.1 Asukoht ja üldandmed
Toomemäe park asub Tartu linna keskosas Emajõe ürgoru läänekaldal. Toomemäe park (vt ka lisa 2)
on piiratud Jakobi, K. E. von Baeri, Lossi ja Ülikooli tänavatega (vt skeem 1) ning nende tänavate ääres
ajaloolisele Toomemäele lõikuvate Tartu linnale mitte kuuluvate kinnistutega.
HK-s käsitletava ala suurus koos Tartu Ülikoolile kuuluvate kinnistutega on ligikaudu 16,5 ha,
Toomemäe pargi tasapinnaline pindala, arvestamata nõlvust on 10,7 ha (vt ka lisa 1).
HK ei käsitle pargialale jäävaid kinnistuid: Lai tn 1 // 1a, Lai tn 2, Uppsala tn 1 ja Uppsala tn 3 ja Lossi
tn 36a. HK käsitleb avaliku ruumi hoolduspõhimõtete ühtlustamise vajadusest tulenevalt järgnevaid
kinnistuid: Uppsala tn 4 // 6 // 8, Uppsala tn 10, Lossi tn 36, Lossi tn 17, Lossi tn 21, Lossi tn 25.

Skeem 1. Toomemäe pargi asukohaskeem, punasega näidatud HK ala välispiir (allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGi).

1.2 Kaitserežiim
Toomemägi on kaitsealana (kaitsealuse pargina) looduskaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks
vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909)3. Kaitsealuse pargi piir on
määratud Vabariigi Valitsuse 28. mai 2015. a käskkirjaga nr 60 "Tartu maakonna kaitsealuste parkide
piirid"4 (skeem 2).

8

3

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200256&mount=view

4

https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?fail=-1754651732
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Skeem 2. Looduskaitsealuse Toomemäe pargi piir (allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGi).

Toomemäe pargi kaitsekord ja kaitse-eesmärk maastikukaitsealana5 on sätestatud Vabariigi Valitsuse
3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri".
Pargis on sätestatud kaitseala piiranguvöönd.
Pargi piir korrigeeriti Eesti põhikaardi (2013. a) alusel, kasutades kõlviku-ja katastriüksuste piire,
tugimüüre (jäävad kaitseala koosseisu) ning samakõrgusjooni.
Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Lõuna regioon (edaspidi KKA).
Toomemägi kuulub Tartu vanalinna muinsuskaitsealasse, kaitsekord vastavalt "Tartu vanalinna
muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218 (RTI, 21.06.2004,
50, 351), 17.06.2004 (skeem 3).
Määrusega on kehtestatud Vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid, muinsuskaitsealal
ja selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused. Muinsuskaitseala eesmärk on vanalinna kui
ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku ja miljöölise terviku ja seda kujundavate Tartule
iseloomulike ehitiste ning nende algupäraste osade, elementide ja detailide säilimise tagamine6.
Tartu üldplaneeringu kohaselt on Toomemäe pargi kaitse- ja kasutustingimused allutatud selle
kaitse-eesmärgile, milleks on ajalooliselt välja kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja
aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ning arendamise
suunamisega7.

5

Looduskaitseseadus § 28. Maastikukaitseala (looduspark); https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018008

6

https://www.riigiteataja.ee/akt/773303

7

Tartu Üldplaneering aastani 2030; lk 183
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Toomemäelt on teada vähemalt 3 II kaitsekategooria nahkhiireliigi esinemine: suurkõrv (Plecotus
auritus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii)8.

9

Skeem 3. Toomemäe park (HK ala) Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (Kultuurimälestiste register) .

1.3 Maakasutus
Toomemäe park paikneb põhiosas kinnistutel Lossi tn 15b, K. E. von Baeri tn 12 ja Uppsala tn 2.
Toomemäe park on munitsipaalomandis. Tabelis 1 on esitatud pargi territooriumile jäävate
maaüksuste nimekiri.
Tartu üldplaneeringu (Tartu üldplaneering aastani 2030)10 kohaselt on Toomemäe park koos
Kassitoomega Tartu rohevõrgustiku üheks tähtsaimaks tuumikalaks.

8

Lutsar, L. 2005. Nahkhiirte suviste elupaikade uuring Tartu Toomemäel, eksperthinnang ja soovitused. ELF

9

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27006

10

10

Tartu Üldplaneering aastani 2030; lk 168
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Tabel 1. Toomemäe pargi territooriumile jäävad maaüksused.
Jrk nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Katastriüksuse tunnus
79507:019:0018
79507:019:0017
79507:023:0022
79507:023:0010
79501:002:0381
79501:002:0380
79301:001:0129
79507:019:0010
79507:019:0007

Pindala
42795 m²
10494 m²
25605 m²
4252 m²
6364 m²
5332 m²
3269 m²
7236 m²
5222 m²

Nimetus

Sihtotstarve

Lossi tn 15b
K. E. von Baeri tn 12
Uppsala tn 2
Uppsala tn 4 // 6 // 8
Uppsala tn 10
Lossi tn 36
Lossi tn 17
Lossi tn 21
Lossi tn 25

Üldkasutatav maa
Üldkasutatav maa
Üldkasutatav maa
Ühiskondlike ehitiste maa
Ühiskondlike ehitiste maa
Ühiskondlike ehitiste maa
Ühiskondlike ehitiste maa
Elamumaa
Ühiskondlike ehitiste maa

1.4 Peamised huvigrupid ja kasutajad
Toomemäe park on kasutuses aastaringselt Tartu elanike hulgas puhke- ja tervisesportimise kohana.
Seoses sellega, et Toomemäel paikneb ajalooline Tartu Ülikooli linnak ja toomkiriku varemed,
mitmed muud tähelepanuväärsed hooned ja rajatised, mitmed mälestusmärgid, siis on Toomemäe
park ka oluline turistide sihtkoht.
Toomemäe pargiga seotud peamised huvigrupid:


Tartu linnavalitsus – huvitatud Toomemäe pargi kui atraktiivse rekreatsiooniala, loodus- ja
kultuuriturismi objekti säilimisest ja kasutuse korraldamisest;



Keskkonnaamet - kaitseala valitseja; KKA eesmärk on tagada kaitstavate väärtuste säilimine ja
hea seisukord;



Muinsuskaitseamet – huvitatud Toomemäel paiknevate kultuuriväärtuslike objektide
säilimisest ja Toomemäe ajalooliselt välja kujunenud miljöö säilimisest;



Toomemäel asuvate ja sellega piirnevate avalik-õiguslike kinnistute omanikud – huvitatud
kinnistute heakorrast ning sidusast integreeritusest Toomemäe pargiga;



Riigikohus - huvitatud institutsionaalseks toimimiseks vajaliku ruumilise konfiguratsiooni, sh
osalise territooriumi piiratuse säilimisest ning esindusosa sidusast integreeritusest
Toomemäe pargiga;



erakinnistute omanikud – huvitatud eramaade puutumatusest ning hooldatusest, oluline on
transpordiga juurdepääsude säilimine kinnistustele;



pargi külastajad,
puhketegevustest;



pargikülastajad, linnaelanikud – huvitatud avaliku pargi hüvedest: jalutamine, tervisesport,
laste mänguvõimalused jms.

turistid

–

huvitatud

tutvumisest

pargi

vaatamisväärsustega,

1.5 Uuringud
HK koostamise raames aktualiseeriti Toomemäe pargi puistut käsitlev GIS ruumiandmebaas (välitööd
juuli-august 2019). GIS andmebaasi täiendamisel vaadati üle üksikpuud, vajadusel täpsustati
seisundiklass, raiutud puud eemaldati andmebaasist, andmebaasis mitte kajastuvad puud lisati.
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Metoodiliselt lähtuti andmebaasi struktuuriga määratud andmestruktuurist ja sellega ettenähtud
hinnanguskaaladest. Andmebaas on üheks sisendiks hoolduskava koostamisel.
HK koostamise raames inventeeriti Toomemäe pargi kasutustaristu – trepid, teed, pingid,
mänguvahendid. Kaardistati välivaatlustel erodeerunud alad. Samuti kaardistati tähtsamad
vaatekohad ja vaatekoridorid, mille avatuna hoidmine on reaalne ja pargi kaitseväärtusi mitte
vähendav.
HK koostamisel ei tehtud eraldiseisvalt elustiku-uuringuid.

1.6 Ajalooline ülevaade
Kuna Toomemäe ajaloo kohta on piisavalt üldkättesaadavat informatsiooni ei esitata käesoleva töö
koosseisus täiendavat refereeringut Toomemäe pargi ajaloolise kujunemise kohta. Toomemäe pargi
ajaloo kohta saab täpsemalt lugeda näiteks:

2



Raid, N. 1979. Tartu ajaloolised haljasalad. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituskomitee.
Kultuurimälestiste Projekteerimise Instituut. Tallinn;



Tiirmaa, U. 1981. Ehitusajaloolistest põhimõtetest lähtuvad eritingimused Toomemäe pargi
kapitaalremondiks. Kultuurimälestiste RPI II osakond. Tallinn;



Alttoa, K. 1995. Tartu arheoloogiast ja vanemast ehitusloost. Tartu;



Alttoa, K., U. Tiirmaa, U. 1999. Tartu Toomemäe piirkond. Eritingimused Tartu Toomemäe
rekonstrueerimiseks. Kaust I. Tartu



Siilivask, M. 1999. Tartu Toomemäe piirkond, ajalooline ülevaade. Tartu;



Nurme, S., Hansson, K. 2005. Muinsuskaitse eritingimused Tartu Toomemäe heakorrastamise
projekteerimiseks; OÜ Artes Terrae, töö nr 18ET05 Tartu;



Maiste, J. 2011. Johann Wilhelm Krause. Linnaehitajana Tartus. Kataloog 3. Tartu Ülikool
2013.

TOOMEMÄE PARGI VÄÄRTUSED, OHUTEGURID JA MEETMED
VÄÄRTUSTE SÄILITAMISEKS

2.1 Toomemäe pargi kaitseväärtuste ja ohutegurite määratlemise lähtekohad
HK koostamise üldeesmärk on tagada pargi kultuurilooliste ja loodusväärtuste esiletoomine ja
säilimine. HK-ga kirjeldatakse alljärgnevalt pargi väärtusi, neid ohustavaid tegureid ja nende mõju
väärtusi kandvatele objektidele ja nähtustele, väärtuste säilitamise ja kaitse eesmärke, nende
saavutamiseks vajalikke töid, tööde tegemise eelisjärjestust, ajakava ja mahtu. HK on tegevuskava
pargi korrastamiseks ja säilitamiseks hooldusvõtete abil11.
Toomemäe kaitseväärtuste (nagu väärtuste määratlemine üldse) on suhteline. Tänu Toomemäe pargi
staatusele linnapargina, muinsuskaitse- ja looduskaitse aluse pargina on pargi väärtused, aga ka
funktsioonid, kaitse- ja arendusmeetmed määratletavad erinevatest lähtekohtadest, millele vastavalt

11

12

Nutt, N. Paju, M. 2010-2011. Kaitsealuse pargi hoolduskava koostamise juhend. TTÜ Tartu Kolledž/ Keskkonnaamet
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defineeritav tegevuskava ei saa olla ühteviisi optimaalne kõigi eeldatavate funktsioonide tõrgeteta
tagamiseks ja väärtuste hoidmiseks. Toomemäe pargi väärtusi tuleb vaadelda lähtuvalt:


Toomemäest kui Tartu tähtsamast linnapargist;



Toomemäest kui Tartu rohevõrgustiku kesklinna tähtsamast tuumalast;



Toomemäest kui ajaloolisest pargist;



Toomemäest kui looduskaitsealast;



Toomemäest kui turismiobjektist ja kui institutsionaalsest esindusalast (Riigikohus, TÜ
Muuseum).

Prioriteetseks on seejuures on Toomemäe pargi teadvustamine polüfunktsionaalse linnapargina ning
kaitsealana. Seejuures tuleb arvestada, et pargile omistatavad muinsuskaitseväärtused12 ja
looduskaitseväärtused13 on üldjoontes kattuvad, kuid võivad olla vastukäivad puit- ja alustaimestiku
käsitlemisel Toomemäe endiste muldkindlustuste hooldusel, konserveerimisel ja taastamisel,
pargiruumi taastamisel (vaatekoridoride loomine/hooldus, avatud alade taastamine/hooldus,
hoonete ning taristu taastamine/rekonstrueerimine ja hooldus). Seepärast on oluline leida
tasakaalustatud pargi haldamise visioon, mis tagaks võimalikult Toomemäe pargi kui
looduskaitsealuse ajaloolise linnapargi säilimise ajalooliselt tähendusliku, mitmekesiseid elupaiku
pakkuva polüfunktsionaalse puhkealana, mis samal ajal oma isikupärase atmosfääriga annaks turistile
meeleoluka külastuskogemuse Toomemäe kui vaatamisväärsusega tutvudes.
Käesolevas HK-s on püütud eelnevast lähtudes leida võimalikult balansseeritud lähenemine
arvestades hoolduskava spetsiifikast tulenevat raamistikku võimalike hooldus-, kaitse- ja
arendustegevuste soovitamiseks. HK tegevuskava koostamisel on linnapargi aspektist tegevuste
kavandamisel põhijoontes lähtutud Tartu üldplaneering 2030-s esitatud Toomemäge puudutavatest
seisukohtadest. Muinsuskaitselistes aspektides on prioriteediks olnud Toomemäe muldkindlustuste,
Toomemäe ajaloolise pargiruumi säilimine ja ajalooliste kihistuste (nt toomkirik, ülikooli ajalooline
kämpus) eksponeerimine. Looduskaitse seisukohalt on prioriteediks olemasolevate elupaikade
säilimine, kuid ka väärtusliku vana pargipuistu säilitamine.
Siinkohal tuleb toonitada, et HK eesmärk on optimeerida pargi hooldust, mitte arendustegevusi. HK-s
on tehtud ka ettepanekuid kasutustaristu (nt vana taristu kohatine lammutamine, uute teelõikude
rajamine, treppide ümberehitamine jne) edendamiseks, kuid need ettepanekud on soovituslikud ja
nende arendustööd saavad toimuda vaid vastavasisuliste ehitusprojektide alusel. Samuti ei ole HK
Toomemäe ruumilise arengu visioon14 ega konserveerimiskava, vaid AD 2019 hetkeolukorrast lähtuv
pargi seisukorra interpreteerimisel koostatud võimalike hooldustegevuste pakett, mis eelkõige on
suunatud olemasolevate väärtuste hoidmiseks.

2.2 Toomemäe park – miljöö ja identiteet
Kirjeldus, väärtused. Toomemäe ruumilise olemuse aluseks on põhimõtteliselt kolmest
ajalooperioodist pärinevad autentsed ehituslikud kooslused:

12

Muinsuskaitseseadus § 1, 2, https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019013

13

Looduskaitseseadus § 2, https://www.riigiteataja.ee/akt/13099940

14

Toomemäe ruumilise arengusuunad on sätestatud: Tartu üldplaneering 2030 lk 183-193.
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1. keskaeg: linnamüür, toomkirik;
2. 17.-18. sajand: muldkindlustused, kindlustustega seostud ehitised (poternid, Püssirohukelder
jms)
3. 19. sajand: Tartu Ülikooli linnak.
Kõik need kihistused on esindatud ajastuomaste autentsete objektide ja nähtustena, mis orgaaniliselt
on sulandunud (ning samas ka määravad) J. W. Krause 1819. a planeeringuga defineeritud pargiruumi
(Skeem 4). Tänu sellele on Toomemäe park tervikuna ning piirkonniti identifitseeritav läbi tuntud
ajalooliste hoonete ja rajatiste, mis füüsilisele struktuurile lisaks loovad tähendusliku ajalooliskultuurilise konteksti. Eelnevalt mainitud kolme perioodi ehitusikud kooslused ja nendega seotud
ajaloolis-kultuuriline tähendusväli ongi Toomemäe pargi identiteedi ja miljöö kandjateks. Tänane
Toomemäe park eristub teistest Tartu parkidest just tänu oma rikkalikule tähendusväljale, mis
kõnetab linlast isegi siis, kui pargisviibijal puuduvad otsesed teadmised kindlatest objektidega seotud
ajaloofaktidest. Toomemäe pargi tänase miljöö loojateks ja selle väärtuste ning tähenduslikkuse
kandjateks on:


muldkindlustuste ruumiline konfiguratsioon ja ajalooline hoonestusstruktuur;



vaadete ja pargiruumidega seotud sümboolsed hooned ja rajatised nagu Ingli- ja Kuradisild,
toomkirik, monumendid jne;



klassitsistlik pargistruktuur (19. sajandi I pool) – platoopealne teedevõrk ja alleed;



historitsistlik pargistruktuur (19. sajandi II pool) – Toomemäe perifeersete osade teedevõrk ja
haljastus;



vanad puud, suhteliselt tihe pargipuistu;



hämarad ja romantilised jalutusteed, hämarad ning privaatsed kõrvalised pargisopid;



keskse osa monumentide ja hoonetega defineeritud akadeemiline atmosfäär.

Kaitse-eesmärgid. Toomemäe pargi hooldus peab tagama autentsete ruumiliste struktuuride
säilimise ja ajas edasikandmise. Eelkõige on vajalik säilitada pargistruktuur (teedevõrk, alleed,
avatud-suletud alade ruumiline paiknemine, vaatelised seosed Toomemäe ruumiliste
võtmeobjektidega) ja muldkindlustustest tulenev spetsiifiline reljeef. Olulise väärtusega on ka vana
pargipuistu karakter, mille haldamisel on vajalik säilitada selle autentsust ja vanadust iseloomustavad
omadused.

Ohutegurid.
1. pargi arendus- ja taastamistöödel tehtavad ruumiotsused, mis muudavad autentset
ruumisituatsiooni;
2. ulatuslik puistu omaduste muutmine (vaatesihtide raie, avatud alade suurendamine jms),
millega kaasneb pargistruktuuri muutumine;
3. kasutuskoormuse piirkondlik suurenemine (eriti toomkiriku ja Riigikohtu vahelisel alal), mille
tagajärjel suureneb kasutussurve taristule ja taimestikule;
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4. seoses ajalooliste hoonete kasutusfunktsioonide muutumisega pargi tähendusvälja
muutmine, millega võib kaasneda nendega seotud väärtuste devalveerumine.

Meetmed. Kõikide eelloetletud ohutegurite käsitlemisel tuleb ruumiotsustel arvestada Toomemäe
pargi kui tervikliku ajaloolis-ruumilise kompleksiga, seades prioriteetseks väärtuslike ruumikoosluste
säilimise15. Samas on oluline teadvustada ka seda, et miljööväärtused teisenevad ajas, mistõttu AD
2019 defineeritavad ruumiomadused on väärtuslikud AD 2019 aktsepteeritud paradigmas, kuid ei
pruugi üksüheselt sellisena olla väärtustatud aastate pärast. Hoonete ning taristu restaureerimis-,
rekonstrueerimis,- ehitus- ja kohandamistöödel lähtuda Tartu üldplaneering 2030 Toomemäe osa
käsitlevatest põhimõtetest16.

2.3 Pargiruum
2.3.1 Kompositsioon
Toomemäe pargi algse kavandi tegi J. W. Krause 1819 (Skeem 4). 19. sajandi keskpaigaks oli
Toomemäest välja kujunenud park põhiosas ligikaudu tänases mahus (va Kassitoome, mis kujundati
pargiks 1870-tel17 (Skeem 5). Vanimad ja suurimad vahtrad on arvatavasti pärit sellest ajast (platool
Tähetorni ja Toomkiriku vahel). Põhimõtteliselt markeerib tänane situatsioon kahte stilistilist
kihistust: klassitsistlikku perioodi (nö Krause lahendust) Toomemäe platoo ruumistruktuur, Inglisild,
Kuradisild (praeguse silla kehand (nn Aleksandri sild) on ehitatud 1913. a) sh praeguse riigikohtu eest
Vana-Anatoomikumi suunas kulgeva puuderivi asukoht, Inglisillale ja sealt Tähetorni poole kulgev
allee; ülejäänud pargiruum peegeldab põhimõtteliselt 19. sajandi lõpuks…20. sajandi alguseks välja
kujunenud pargistruktuuri. Kumbagi kihistust markeerib eelkõige teedevõrk ja haljastuse struktuur,
historitsistlikku perioodi toomkiriku varemete ja sildade kõrval ka pargisisesed tähtsamad
vaatefookused – Musumägi ning monumendid.

15

Vt ka Toomemäe arengukava. 2016. Kuraator Karin Bachmann, Tartu

16

Tartu üldplaneering 2030 lk 183-193.

17

Nurme, Hansson. 2005. Muinsuskaitse eritingimused Tartu Toomemäe heakorrastamise projekteerimiseks; OÜ Artes Terrae, töö nr
18ET05 Tartu
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Skeem 4. J. W. Krause Toomemäe kavand 1819 - Plan des Doms und der Begrenzenden Stadt (EAA.402.5.133 leht 6).

Skeem 5. Toomemäe park 1892. a linnaplaanil (Plan der Stadt Dorpat; LVVA.6828.4.586 leht 1).
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Kaitse-eesmärk on 19. sajandi perioodide pargikunsti stilistilisi omadusi kandvate autentsete
objektide ja nähtuste säilitamine.
Ohutegurid.
1. pargi arendus- ja taastamistöödel tehtavad ruumiotsused, mis muudavad autentset
ruumisituatsiooni;
2. puistu vananemisest tulenev vanade puude intensiivistuv väljalangemine ning pargi
perifeersete osade võsastumine, mis muudab pargi stilistilisi omadusi;
3. pargi perifeerse osa taristu lagunemine, mille tõttu pargi osade kasutusfunktsioon ja
ruumiline ülesehitus muutub.
Meetmed.
1. Ruumiotsustel arvestada Toomemäe pargi kui tervikliku ajaloolis-ruumilise kompleksiga,
seades prioriteetseks väärtuslike ruumikoosluste säilimise18.
2. Väljalangenud puittaimede asendamine terviklike loogiliste osadena arvestades ajaloolisest
(vt täpsemalt 50 2.7) kompositsioonist tulenevat istutusskeemi.
3. Tagada pargi perifeersete osade taristu ja puistu järjepidev hooldus. Prioriteetne on
muldkindlustuste nõlvade ja neil kulgeva jalgraja ning sellele viivate treppide hooldus,
remont ja taastamine (vt täpsemalt ptk 2.4.2 ja 2.4.6)

2.3.2 Vaated
Vaated Toomemäel, eriti ajaloolised vaated, on kindlasti diskuteeritavad. Samuti väide vaadete
kinnikasvamisest on kohati diskuteeritav, sest enamasti on vaated sulgunud vanade puude võrade
laienemise tõttu ja see on loomulik ning paratamatu nähtus, mis on üheks ajaloolise pargi autentsuse
ja vanuse tunnetuslikuks atribuudiks. Samuti tuleb võtta eemaldamata isetekkelisest looduslikust
uuendusest ja 20. sajandi jooksul tehtud vaheistutustest kasvanud vaadet varjavaid puid kui ajaloolist
paratamatust ning ühte tänase ajaloolise pargiruumi iseloomujoont. Teiseks on muutunud ka
Toomemäed ümbritsev linnaruumiline situatsioon, millest pargi originaalseisundist19 lähtuvalt on
algupärasega võrreldav olukord Lossi tänava ja osaliselt Ülikooli tänava suunal ja Kassitoome suunal.
Seetõttu tuleb lugeda primaarsemaks neid potentsiaalseid vaatesuundi, mis avanevad Tartu
ajaloolistele maamärkidele, millega Toomemäe platoole kujundatud pargistruktuuri kujunemisel 19.
sajandil arvatavasti arvestati.

18

Vt ka Toomemäe arengukava. 2016. Kuraator Karin Bachmann, Tartu

19

Appelbaum, B. 2007. Conservation Treatment Methodology. Elsevier, Amsterdam; lk182-185

AB Artes Terrae OÜ

17

1950HK2

Toomemäe pargi hoolduskava

Skeem 6. Näide tänaseks kadunud vaatest vanale Anatoomikumile Vallikraavi tn vastasnõlvalt – tänu muutunud
situatsioonile ei ole selle taastamine võimalik. August Matthias Hagen (Tartu Kunstimuuseum TKM TR 5367 G 1578).

Skeem 7. Näide osaliselt säilinud vaatest Toomemäe platool. Louis Höflinger. Die zweite Dombrücke. Das Album von Dorpat.
1860 (Eesti Kunstimuuseum EKM j 153:964/5 G 385).

Skeem 8. Näide osaliselt säilinud vaatest Toomemäelt Lossi tn suunas (ülikooli peahoonele ja Jaani kirikule). Louis Höflinger.
Dorpat vom Dome aus. Das Album von Dorpat. 1860 (TÜ Kunstimuuseum KMM GR 7362).

18

AB Artes Terrae OÜ

Toomemäe pargi hoolduskava

1950HK2

Skeem 9. Näide säilinud vaatest. Inglisild Lossi tänavalt. Louis Höflinger. Die erste Dombrücke. Das Album von Dorpat. 1860
(Eesti Kunstimuuseum, EKM j 153:964/6 G 386).

Lähtuvalt osaliselt ka Tartu üldplaneering 2030-s esitatud võimalikest vaatesuundadest20, võib öelda,
et oluline on vaadete avamine Toomemäe kirde- ning idaosast vanalinnale ja loodeosast
Kassitoomele. Üldplaneeringuga Gustav Adolfi bastionilt (Skeem 23) vaadete avamised linnale on
küsitavad. Hooldusega tuleb tagada pargisisesed vaated pargi võtmeobjektidele (Skeem 10).
Vaadete avamisel ja hooldamisel tuleb lähtuda 19 sajandi inglise pargistiilis kasutatud praktikast, kus
laiade vaatekoridoride avamise asemel kasutati vista-tüüpi kitsaid suunatud vaateid, mille tekitamine
eeldab eelkõige vaatesektorisse jäävate puude-põõsaste võrade kärpimist või osade okste
eemaldamist. Samas ajaloolisele ligilähedases mahus vaadete avamiseks raekojale tuleb leppida ka
üksikute puude raiega.
Alljärgneval skeemil on näidatud Toomemäe pargi vaadete üks võimalik olukord aastal 2019.
Rohelisega on näidatud vaated, mis on avatud, punasega avamist või parendamist vajavad vaated (vt
ka joonis 1 ja Skeem 10). Eraldi (sinisega) on näidatud piirkonnad, kus tuleks säilitada või tihendada
haljastust vaadete ekraniseerimiseks. Eelkõige on viimasel juhul tegemist Toomemäe pargiga
piirnevate või pargi territooriumil olevate kinnistutega, õuealadele avanevad vaated ei ole kaunid.

20

Tartu linna üldplaneering aastani 2030. Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 2017; lk 183
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Skeem 10. Peamised vaated Toomemäe pargis. Rohelisega on näidatud olemasolevad avatud vaated, punasega vaated, mis
on osaliselt avatud või vajavad avamist. Sinise joonega on näidatud piirkonnad, kus on soovitatav ekraniseerida
väheatraktiivsed vaated (skeemi alus: allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGi).

Kaitse-eesmärgid. Toomemäe vaatekoridoride hoidmisel on tuleb:
1. säilitada autentsed säilinud pargisisesed vaated võtmeobjektidele, millest primaarsemad on:


vaated toomkirikule ja ajaloolise ülikoolilinnaku hoonetele;



vaated olulisematele ajaloolistele pargielementidele ja monumentidele (Baeri
monument, Inglisild, Kuradisild, Musumägi koos Grotiga);

2. säilitada vaated pargist linnale, sh:


vaade Professorite alleele;



vaade Lossi tänavale;



vaade Morgensterni platvormilt Laiale tänavale ja Jaani kirikule;



vaated platoolt Pirogovi platsile, raekojale ja Jaani ja Peetri kirikule;



Musumäe juurest vaade Tartu Katoliku Kiriku tornile;



Musumäe juurest vaated Kassitoomele;

3. säilitada vaated linnast Toomemäele, sh:

20

Pirogovi platsilt ja raekoja tagant Tähetornile;
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Lossi tänavalt Inglisillale ja Riigikohtu hoonele;



Laialt tänavalt aednikumajale;



Vallikraavi tänavalt vaated Kuradisillale;



üle Kassitoome ja Vallikraavi tänavalt toomkirikule;



Kassitoomelt Musumäele.

1950HK2

Ohutegurid.
1. Vaated kasvavad kinni.
2. Võtmeobjektide kasutusfunktsiooni muutumisest, rekonstrueerimisest vm põhjusel tekkiv
situatsiooni muutus, kus vaatefookusena toimiv objekt muutub konfliktseks miljööga või
vaate olemusega.
Meetmed vaadete hoidmiseks ja avamiseks on kirjeldatud alljärgnevas tabelis (Tabel 1). Vaadete
avamise kohta esitatud näited on skeemidel 11-21.
Tabel 2. Vaadete avamiseks vajalikud tegevused
Vaate
Vaate nimetus
tähis
joonisel 1

Vaate tüüp/laius

Vaate avamiseks vajalik tegevus

V1

Vaade Kassitoomele

60 kraadi

Eemaldada vaatesektorist kuni 3 puud
nõlva all (keskealised), eemaldada nõlval
vaatesektoris olevate puude alumisi oksi.

V2

Kaugvaade Tartu Katoliku kiriku
tornile

vista

Eemaldada vaatesektorist kuni 2 puud
(noored), eemaldada vaatesektorisse
jäävate puude alumisi oksi.

V3

Vaade Morgensterni platvormilt
Jaani kirikule ja Laiale tänavale

vista/30 kraadi

Eemaldada vaatesektorist üks isetekkeline
peenike vaher, Laia tn pikenduselt üks
viltune ühepoolne vahet ja vaatesektorisse
jäävate puude alumisi oksi. Ülikooli tn
äärsete pärnasid mitte kärpida.

V4

Vaade elamu tornile Lai tn 1

vista

Eemaldada vaatesektorist vaadet segavate
puude oksad, vaate lõpus kärpida
põõsamassiivi.

V5

Vaade Inglisillalt Lossi tänavale

vista

Eemaldada Inglisillalt Raekoja poole
vaadetes vaadet segavad puude alumised
oksad.

V6

Vaade väikese Tähetorni juurest
Lossi tänavale ja Jaani kiriku tornile

vista

Eemaldada vaadet segavad oksad.

V7

Kaugvaade väikese Tähetorni juurest vista
Peetri kirikule

Eemaldada vaadet segavad oksad.

V8

Vaade Tähetorni eest Tähetornile
(vaade Pirogovi platsilt Tähetornile)

Eemaldada Tähetorni varjav puu tähetorni
ees. Pirogovi platsilt vaadates eemaldada
vaadet varjavaid oksi nõlval kasvavatel
puudel.
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V9

Vaade Lossi tänavale ja Jaani kirikule 60 kraadi

Eemaldada vaadet segavad oksad.

V10

Vaade Pirogovi platsile

30 kraadi

Eemaldada vaadet segavad oksad, kaaluda
vaatesse jääva üksiku puu eemaldamist.

V11

Vaade Raekoja tornile ja kaugvaade
Peetri kirikule

30 kraadi/vista

Eemaldada vaadet segavad oksad.

V12

Vaade Raekojale

60 kraadi

Eemaldada vaadet segavad oksad.

V13

Vaade Musumäelt toomkirikule

60 kraadi

Eemaldada vaadet segavad oksad ja
vajadusel 1-2 peenemat puud;
kärpida/noorendada olemasolevais
põõsaid.

V14

Vaade toomkiriku eest uuele
Anatoomikumile

vista

Eemaldada vaadet segavad oksad.

V15

Vaade Bergmanni monumendi
juurest uuele Anatoomikumile

vista

Eemaldada vaadet segavad oksad,
vajadusel kaaluda 1-2 peenema puu
eemaldamist

V16

Vaade Jaani kirikule

30 kraadi

Eemaldada vaatest 2 puud

Skeem 11. Näide vaate V1 avamisest Kassitoome suunal: ristidega on tähistatud kaks puud, mis tuleks eemaldada, et Karl XII
bastionilt avaneks vaade Kassitoome orule.
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Skeem 12. Näide vaate V3 avamisest Jaani kiriku suunal: ristidega on tähistatud oksad ja penike puu (saar) vaate keskel, mis
tuleks eemaldada, et Morgensterni platvormilt avaneks vaade Jaani kiriku tornile.

Skeem 13. Näide vaate V3 avamisest Laia tn suunal: ristidega on tähistatud oksad ja penike puu vaate keskel, mis tuleks
eemaldada, et Morgensterni platvormilt avaneks vaade Laiale tänavale. Keskplaanis kasvav püramiidse võraga puu ei sega
vaadet.
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Skeem 14. Näide vaate V4: ristidega on tähistatud oksad, mis tuleks eemaldada, et avaneks vaade endisele aednikumajale.

Skeem 15. Näide vaate V5 avamisest Lossi tänavale: ristidega on tähistatud oksad, mis tuleks eemaldada, et Inglisillalt
avaneks vaade Lossi tänavale.
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Skeem 16. Näide vaate V6 laiendamisest Jaani kiriku torni vaadeldavuse parandamiseks. Ristidega on tähistatud oks, mis
tuleks Jaani kiriku torni vaadeldavuse parendamiseks eemaldada.

Skeem 17. Näide vaate V8 avamisest Tähetornile: ristidega on tähistatud puud ja oksad, mis tuleks eemaldada, et Pirogovi
platsi kohal asuvalt platvormilt avaneks vaade Tähetorni fassaadile. Näidatud puude eemaldamine tagaks vaadeldavuse ka
Pirogovi platsilt ning osaliselt Raekoja tagant. Raekoja tagant vaadeldavuse parendamiseks võib olla vajalik täiendavate
okste või 1-2 puu eemaldamine.
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Skeem 18. Näide vaate V10 avamisest Pirogovi platsile: ristidega on tähistatud oksad, mis tuleks eemaldada, et Pirogovi
platsi kohal asuvalt platvormilt avaneks vaade Pirogovi platsile ja vanalinnale. Näidatud puude eemaldamine tagaks
parema vaadeldavuse ka Pirogovi platsilt Tähetornile. Punasega on näidatud kogu puu eemaldamine, mis parendaks vaadet
Raekoja tagant Tähetornile.

Skeem 19. Näide vaate V12 avamisest Raekojale. Ristidega on näidatud okste eemaldamine, mille tagajärjel paraneks
Raekoja vaadeldavus. Juhul kui likvideerida punasega näidatud puu tervikuna oleks võimalik avada panoraamvaade linnale.
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Skeem 20. Vaade V13. Vaate avamiseks Musumäelt toomkirikule on kaks võimalust – teha ülekasvanud sirelihekile
noorenduslõikus või eemaldada peamisel vaatesuunal vaadet piiravad oksad.

Skeem 21. Vaade V14. Vaate avamiseks toomkiriku tagant uuele Anatoomikule ja ka Vallikraavi tänavale on soovitav
eemaldada ristiga näidatud puu. Puu raie parandab ka toomkiriku vaadeldavust Vallikraavi tänavalt.
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Skeem 22. Näide vaate V16 avamisest Jaani kirikule. Ristidega on näidatud kahe peene puu eemaldamine ja okste
eemaldamine, mille tagajärjel tekib vaatekoridor Jaani kirikule.

2.4 Hooned ja rajatised
2.4.1 Hooned, sillad
HK ei käsitle hooneid, sildu (Inglisild, Kuradisild) sellega ole ette nähtud hoonete taastamist või
hoolduse vajadust. Hoonetega seonduvat tuleb käsitleda pargist eraldi.
HK-s antud juhised poternide ja linnamüüri osas juhivad tähelepanu eelkõige nendega seonduvatele
probleemidele ja nende restaureerimisvajadusele, mistõttu nendega seotud tegevused on
soovituslikud.

2.4.2 Muldkindlustused, nõlvad
Toomemäe bastionitest on oma üldmahus tänini hästi säilinud Karl XI, Gustav Adolfi ning Karl Gustavi
bastionid (Skeem 23). Hästi on säilinud ka bastionitevahelised kurtiinvallid. Samuti Karl XI - Gustav
Adolfi bastioni vahelise kurtiini kaitseks rajatud raveliin Kassitoomel ning Gustav Adolfi-Karl Gustavi
bastionite vahelise kurtiini kaitseks rajatud raveliin praeguse TÜ õppehoone asukohas (raveliini nõlv
on hästi jälgitav Rahvaste monumendi platsilt Vallikraavi tänaval (Skeem 23). Karl IX bastion on
seoses ehitustegevusega Ülikooli tänaval ja Vallikraavi tänaval osaliselt hävinenud. Hästi on säilinud
ka endisest linnusemäest vene armee poolt 18. sajandi II poolel ümber ehitatud muldkindlustus ning
Morgensterni aia piirkonnas ehitatud muldkindlustused. Muldkindlustusi on 19. sajandil seoses pargi
ja hoonete ehitamisega kohati muudetud, mistõttu saab pargiruumi seisukohalt autentseks lugeda
19. sajandi lõpuks välja kujunenud linnaruumilist konfiguratsiooni.
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Foto 1. Erodeerunud nõlv ja ajutiselt taastatud nõlvakindlustus Vallikraavi tn ääres, Karl IX bastionil.

Foto 2. Vihmaveerennist tekkinud erosioon Vana-Anatoomikumi taga.

Muldkindlustused on tänase Toomemäe pargi miljöö ja maastikupildi aluseks, mistõttu nende
tajutavus pargiruumis on (lisaks ajaloolisele väärtusele) oluline.
Kaitse-eesmärk on ajalooliselt väärtusliku militaarpärandi ja Toomemäe pargile iseloomuliku reljeefi
säilitamine.
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Ohutegurid. Peamiseks ohuteguriks on nõlvade erosioon. Suuremal või vähemal määral on
erodeerunud rohkem kui 6900 m2 nõlvu (antud suurus on hinnanguline, ei arvesta nõlvust; vt joonis
1). Erosioon on tingitud järgnevatest põhjusest:
1. otseteed ja tallamine nõlvadel, sh mägirattasõit ja tervisesportimine väljaspool radu, sh
treppide kõrval (erosioonist kahjustatud nõlvapiirkonnad on esitatud joonisel 1);
2. lagunenud ja kasutuskõlbmatud trepid, eelkõige piki bastionite ja kurtiinvallide väliskülje
keskel jooksval teerajal (vt joonis 1 T22, T23; trepid R41, R42, R43, R44), mistõttu käiakse
treppidest mööda, kuid probleem avaldub peaaegu enamuse nõlval paiknevate treppide
läheduses, kus kas trepi kvaliteedist või kasutusharjumustest tulenevalt osad argikasutajad
tallavad trepi kõrval;
3. piki bastionite ja kurtiinvallide väliskülge jooksval teeraja tugev erodeerumine (vt joonis 1
T22, T23);
4. lagunenud nõlvakindlustused eelkõige Karl IX bastioni külgedel Vallikraavi-Ülikooli nurga
lähedal ning teeradade T22, T23 (joonis 1) servades;
5. puudulikult ehitatud räästavee veeviimarid, mis otseselt on põhjustanud erosiooni vana
Anatoomikumi taga (Uppsala tn 10) ja Lossi tn 21 taga nõlvadel; viimasel puhul kahjustab ka
Lossi 21 taga väljuvat poterni;
6. Kuradisillale kujunenud väga tugevasti erodeerunud otseteed Lossi tänavalt;
7. kaudselt ka suhteliselt tihe puistu, mis nõlvadel, eriti põhjapoolsetel nõlvadel, pärsib pinda
kinnitava rohttaimestiku kasvu.
Kaudsete ohuteguritena võib välja tuua:
1. muldkindlustused ei ole hästi vaadeldavad puude lehtedega perioodil;
2. tänu halvas seisundis treppidele ja amortiseerunud teedele on Gustav Adolfi ja Karl Gustavi
bastionitele ligipääs ebamugav;
3. Ülikooli tn äärsete majade tagune nõlv (kinnistutel) on räämas, pime ja eemaletõukav.
Meetmed.
1. Keelustada jalgrattasõit ja sportimine pinnaseteedel, vajadusel paigaldada ajutised tõkked,
teha vastavat teavitustööd.
2. Välja töötada erosioonist kahjustatud nõlvade universaalne taastamislahendus, mille
kohaselt saab taastada probleemseid nõlvu kõigil muldkindlustustel.
3. Koostada piki bastionite ja kurtiinvallide väliskülge jooksva teeraja ja sellega seotud treppe
ning nõlvakindlustusi terviklikult käsitlev restaureerimisprojekt , mis tuleb ka ellu viia.
4. Välja töötada probleemsetel nõlvadel treppide taastamise kontseptsioon, mis ei põhineks
massiivset vundamenti nõudval lahendusel ja mida saaks kasutada olemasolevate
amortiseerunud betoontreppide järk-järgulisel välja vahetamisel ja avariilistes kohtades
mugavate ja ohutute pääsude tekitamises.
5. Koostöös kinnistuomanikega ümber ehitada nõlvadel erosiooni põhjustavate hoonete
räästavee veeviimarid.
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6. Harvendada nõlvadel kasvavat puistut peenemate ja vähemväärtuslike lehtpuude
eemaldamisega, et tekitada nõlvadele paremaid valgustingimusi rohttaimede arenguks,
samuti vähendada nõlvade niitmistihedust 1 korrani aastas, mis vähendab rohttaimestikule
tekitatavat stressi ja hooldusest tulenevat tallamist nõlvadel.
Eespool loetletud meetmete rakendamine lahendab suuresti ka nõlvadega seostud kaudsed
ohutegurid.

2.4.3 Poternid
Toomemäe kindlustustes on säilinud kolm poterni – väljajooksu tunnelit (Skeem 23). Terviklikumalt
on tajutav Petersoni mälestusmärgi juures paiknev potern (teine ots avaneb Lossi 21 taga). Lai tn
krundil, Riigikohtu kõrval, Vana-Anatoomikumi juures olevad poternid ei ole tavakülastajale tajutavad
kindlustusrajatistena ja märgatavad fragmentaarselt.
Poternide portaalid on lahendatud erinevalt ja erinevas seisukorras. Karl XI bastioniga poternidest
Toomkiriku poolsema portaal on avariilises seisukorras ja vajaks olukorra parandamiseks kiiret
sekkumist. Lossi 21 tagune potern on avatud, risustatud, selle portaal vajab konserveerimist.
Riigikohtu õue suubuva poterni portaal vajab korrastamist. Karl Gustavi poterni platoopoolne portaal
on uuendatud 1960-tel ning suhteliselt heas seisukorras. Teiste poternide portaalid võiks külastajate
jaoks markeerida. Poternid on külastajatele suletud (va Lossi 21 tagune). Kõikidele poternidele, välja
arvatud Riigikohtu õue suubuv potern, on hea juurdepääs.

Foto 3. Lagunev poterni sissepääs Toomkiriku kõrval.

AB Artes Terrae OÜ

31

1950HK2

Toomemäe pargi hoolduskava

Foto 4. Avatud ja risustatud potern Lossi 21 taga.

Kaitse-eesmärk. Poternid militaarpärandi osana tuleb säilitada.
Ohutegurid. Peamiseks ohuteguriks on lagunemine, eelkõige on avariiline Toomkiriku kõrval paiknev
potern.
Kaitsemeetmed.
1. Konserveerida ja/või restaureerida lagunev potern Toomkiriku kõrval.
2. Sulgeda potern Lossi 21 taga, konserveerida portaal.
3. Teised poternid tuleb üle vaadata ja vajadusel ette näha ennetavad konserveerimistööd.
4. Poternid soovitatavalt tähistada ja varustada tutvustava infoga.
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Skeem 23. Toomemäe muldkindlustused (skeemi alus Maa-amet; Nurme, Hansson 2005).

2.4.4 Linnamüür
Vana linnamüüri asukoht on kulgenud Toomemäel piki bastionite liini. Tornide ning väravate
asukohad, mis on jäänud bastionitele, on kaasajal tähistatud tagasihoidlike märkamatuks jäävate
graniitplaatidega.
Toomemäe piirkonnas on linnamüür jälgitav alljärgnevalt kirjeldatud paikades (Skeem 24):


Karl IX bastioni juures, kus on vaadeldav u 10 m pikkune müüriosa;



5 m kõrgune endise Riia värava ja Punase torni vaheline müüriosa;



Lai tn 34 juures on vaadeldav u 1,5 m kõrgune ja 10 m pikkune maakivist müüriosa.



Jakobi tn paralleelselt jooksev tugimüür on keskmiselt 2 m, kohati ka kuni 3 m kõrgune ning
vaadeldav fragmentaarselt u 100 m pikkusel lõigul.

Kui välja arvata Riia värava ja Punase torni vaheline müürijupp, mis on pisut paremas seisus (müür on
küll aastaid tagasi konserveeritud, kuid pealisosa on hakanud lagunema), on ülejäänud linnamüüri
osade seisukord äärmiselt halb – müüri ülemine serv on varisemisohtlik, kohati on varisenud müüri
ülaosa ning müüri välimine kiht. Müüriosades on hulgaliselt varisemisohtlikke lahtiseid kive.
Müüriosad on ohustatud erosioonist ning müüri serval kasvavate puude juurestikust ning maha
langevatest tüvedest.

AB Artes Terrae OÜ

33

1950HK2

Toomemäe pargi hoolduskava

Foto 5. Linnamüüri üks ulatuslikumalt säilinud osi Toomemäe piirkonnas (Ülikooli tn). Müür on lagunev, esiplaanil on näha
irdunud kivid, tagaplaanil varisenud müüriosa.

Skeem 24. Tartu linnamüür Toomemäe pargialal (skeemi alus Maa-amet; Nurme, Hansson 2005).
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Kaitse-eesmärk. Linnamüür Toomemäe keskaegset ehituslikku kooslust markeeriva objektina tuleb
säilitada.
Ohutegurid. Peamiseks ohuteguriks on lagunemine. Müüriosad on avariilises seisus.
Kaitsemeetmed.
1. Teha linnamüüri seisundi uuring.
2. Vastavalt uuringule koostada konserveerimiskava ja müüriosad konserveerida.
3. Müüri asukoht Toomemäel, sh tornide asukohad on soovitatav tähistada ruumis senistest
(tasapinnalised graniitplaadid) paremini märgatavate tähistega.

2.4.5 Musumägi
Karl XI bastionile juba XIX sajandi algul ehitatud vaateküngas (Ansichtshügel). Musumäe
toomkirikupoolne osa on kujundatud maakividest metsikuilmelise grotina, selle ees on veesilm.
Kompositsiooni on lülitatud ka II aastatuhandest eKr pärinev ohvrikivi. Musumägi on rajatud
klassikalisele inglise pargistiilile omase elemendina, mis sümboliseerib itaalia maastikest laenatud
motiive. Toomemäe pargi kompositsiooni seisukohalt on see pargi üks tähtsamaid pargikujunduslikke
kooslusi, mis vaateliselt lõpetab vaate ühel pargi kahest tähtsamast teljest, suunal Baeri monument –
Karl XI bastion. 19. sajandi esimesel poolel oli Musumägi Ingli- ja Kuradisilla kõrval arvatavasti
maamärgina pargikülastajate üheks armastatumaks sihtpunktiks. Musumäelt avanesid 19. sajandi
lõpul vaated toomkirikule, Kassitoomele, Baeri monumendile, Rotundile.

Foto 6. Musumägi. Esiplaanil taastamist/remonti vajav sild ja silla maakivist laotud sillapead.

Musumägi on suhteliselt halvas seisukorras. Musumäe platvormi aluse detailid on hakanud nihkuma,
trepid vajavad korrastamist ja kaasajastamist. Küngas on mattunud toomkirikupoolses osas sireli ja
lehtpuude uuendusse, küngas ei ole pargis nähtav. Musumäe nõlvad on kahjustatud erosioonist.
Grotipoolses seinas kivid on kohati irdunud ja varisenud, osa kividest on varisemisohtlikud. Tänu
sellele on groti koobaste kuju muutunud ebamääraseks ja kaotanud oma koopataolise vormi. Groti
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ees olev veesilm on lagunenud. Künkale viivale peateele ehitatud kaarekujulise kivisilla müüritised on
lagunevad, kivid irdunud. Musumäele viiv järgmine sild on hädapäraselt korrastatud, kuid tulem ei
ole miljöösse sobiv. Musumäe vaadeldavust Baeri-Inglisilla suunaliselt teelt pärsib V. Reimanni
mälestusmärk, mis varjab osaliselt groti ja täielikult ohvrikivi.
Kaitse-eesmärk on Musumäe kui Toomemäe ühe tähtsama pargikujundusliku koosluse säilitamine,
selle pargiruumis taas nähtavaks tegemine ja sellest vähemalt pargisuunaliste vaadete taastamine.
Ohutegurid.
1. Nõlvad on erodeerunud, kohati on kasvumuld ära kantud ja paljastunud puujuured.
2. Platvormi, sildade ja groti detailid on nihkunud, osad ka irdunud.
3. Musumäe platvorm ei ole pargis nähtav, ala on suhteliselt kasutuseta.
Meetmed.
1. Musumäe vaateplatvorm, sellele viivad trepid, teed, grott, veesilm ja groti esine plats tuleb
tervikkontseptsiooni alusel restaureerida.
2. Uuendada sirel või asendada, taastada rohttaimestikuga pinnad Musumäe nõlvadel.
3. Avada vaade toomkiriku suunal.

2.4.6 Trepid
Toomemäel on palju treppe – 2019. a välitöödel loendati pargis 63 treppi. Trepid mõjutavad oluliselt
Toomemäe visuaalset ilmet ning pargi kasutamist. Inventeeritud treppidest 31 on betoontrepid, 29
graniitastmetega trepid ning 3 puitraamiga graniitsõelmetest trepid.
Kahjuks on olemasolevate treppide ja käsipuude olukord ja välimus inetu ning kohati ka seisukord
halb (Tabel 3). Toomemäe miljöösse ei sobi väljakutsuvad massiivsed betoontrepid ja lausaliselt
kasutatud halliks värvitud metalltorust käsipuud. Paljudel treppidel puuduvad käsipuud. Kohati on
pargis säilinud algupäraseid graniitkivist treppe, mis vajavad korrastamist ning paljudel juhtudel
käsipuude lisamist. Rajatud on uusi graniitkivist treppe (Pirogovi platsi piirkond). Leidub treppe, mis
ei ole seotud teedega, kuhugi ei vii või mille kasutamine on ohtlik. Taolised trepid tuleb nõlvade
erosiooni vähendamiseks ning turvalisuse kaalutlustel likvideerida või asendada. Lossi 21 juures on
kasutatud konteksti funktsionaalselt sobimatut konstruktiivset trepilahendust (puit +
graniitsõelmed), mille tõttu on tekkinud treppide kõrvale nõlvadele tallamisest ja läbimõtlemata
sajuveelahendusest erosioon.
Tabel 3. Toomemäe treppide seisukord.
Seisundihinnang, kirjeldus

Arv (tk)

Osakaal (%)

Hea, tehniliselt korras, ei vaja lähitulevikus remonti

18

28,6

Rahuldav, kasutatav, kuid kohati lagunenud, käsipuuta, vajab
remonti
Halb, kasutuskõlbmatu, lagunenud, kasutamiseks tuleb
rekonstrueerida

24

38,1

21

33,3

63

100

Kokku:

36

AB Artes Terrae OÜ

Toomemäe pargi hoolduskava

1950HK2

Foto 7. Trepp nr R23 (joonis 1), mille astmed vajavad ohutuse huvides võimalikult kiiret remonti.

Foto 8. Suhteliselt heas seisukorras graniitastmetega trepid (R6), millele ohutuse huvides on soovitatava paigaldada
käsipuud.

Kuradisilla juures on vajadus uute treppide rajamiseks Lossi tänavalt sillale pääsemiseks. Kuradisilla
lõunaküljel on kahel pool trepid, mis lõppevad poolel nõlval ning sillale on ronitud mööda nõlvu
tekitades erosioonikahjustusi. Sillale pääsude rajamisega väheneb ka vajadus nõlval asuvate
pinnasteede kasutamiseks.
Kaitse-eesmärk. Treppide kaitse-eesmärgid on ajaloolise teedevõrgustiku säilimine ja pargile
ligipääsetavuse tagamine.
Ohutegurid.
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1. Vanade treppide lagunemine, lagunenud trepid on ohtlikud ning soodustavad nõlvadel
tallamist ja erosiooni.
2. Veerennide puudumine või amortiseerumine, mis põhjustab erosiooni treppide kõrval.
3. Ebasobiv materjalikasutus (kõik puit-graniitsõelme trepid) ja miljöösse sobimatu disain.
4. Treppide ebapiisav ohutus (käsipuude puudumine, katkised astmed, ebaturvalised (liiga
pikad) trepimarsid.
5. Treppide paiknemine teede suhtes ebasobivates asukohtades (eeskätt nõlval kulgev T22,
T23).
Meetmed.
1. Välja töötada probleemsetel nõlvadel treppide taastamise kontseptsioon, mis ei põhineks
massiivset vundamenti nõudval lahendusel ja mida saaks kasutada olemasolevate
amortiseerunud betoontreppide järk-järgulisel välja vahetamisel ja avariilistes kohtades
mugavate ja ohutute pääsude tekitamises. Kuna graniidi kasutamine kogu Toomemäe
treppide rekonstrueerimiseks oleks liigselt kallis, tuleb kaaluda perifeersetes osades muu
sobiv võimalus.
2. Treppide rekonstrueerimisel ühtlustada treppide käsipuude kujundus. Selleks töötada välja
Toomemäel kasutatud ajaloolistel piiretel põhinev või/ja Toomemäe arengukavas esitatud
disainikeelega kooskõlas olev21 käsipuu lahendus.
3. Treppide rekonstrueerimine tuleb ette näha etapiviisiliselt pargiosade kaupa vastavasisuliste
projektidega.
4. Treppide korrastamisel lähtuda alljärgnevast tabelist (Tabel 4).
Tabel 4. Treppide hooldamiseks/remondiks vajalikud tegevused
Trepi
tähis
plaanil

Seisukorra
klass (1 hea, 3- halb)

Materjal

Kirjeldus, soovitavad tegevused

R 1

2

Graniit

R 2

2

Graniit

R 3

2

Graniit

R 4

2

Graniit

R
R
R
R
R

1
2
2
3
2

Graniit
Graniit
Graniit
Betoon

R 10

3

Graniit

R 11
R 12

3
3

Graniit
Graniit

Graniittrepp torukäsipuuga. Astmed korrastada, täita vuugid,
käsipuud asendada.
Graniittrepp torukäsipuuga. Astmed korrastada, täita vuugid,
käsipuud asendada.
Graniittrepp käsipuuta. Astmed nihkunud, korrastada, lisada
käsipuud.
Graniittrepp käsipuuta. Astmed nihkunud, korrastada, lisada
käsipuud.
Graniittrepp. Trepp heas korras
Graniittrepp käsipuuta. Korrastada trepimademed, lisada käsipuud.
Graniittrepp käsipuuta. Täita astmete vuugid, lisada käsipuud.
Likvideerida.
Betoontrepp käsipuudeta. Soovitavalt asendada graniittrepiga, lisada
käsipuud. Lahendada terviklikult koos kiviga 'Siia rajatakse Tartu
teadlaste aumüür'.
Graniittrepp. Astmed nihkunud, korrastada, lisada käspuud. Siduda
Laia tänava teega.
Graniittrepp. Likvideerida.
Graniittrepp. Astmed nihkunud, korrastada. Siduda Laia tänava teega.
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Trepi
tähis
plaanil

Seisukorra
klass

Materjal

Kirjeldus, soovitavad tegevused

R 13

3

Graniit

R 14

2

Betoon

R 15

2

Betoon

R 16

3

Betoon

R 17
R 18

3
2

Betoon
Betoon

R 19

2

Betoon

R 20

2

Betoon

R 21
R 22

2
3

Betoon
Betoon

R 23

3

Betoon

R 24

1

Betoon

R
R
R
R
R
R
R
R

25
26
27
28
29
30
31
32

3
3
3
2
3
3
1
1

Betoon
Betoon
Betoon
Betoon
Betoon
Graniit
Betoon
Betoon

R
R
R
R
R

33
34
35
36
37

3
3
2
2
2

Betoon
Betoon
Graniit
Graniit
Graniit

R 38

1

Betoon

R 39
R 40
R 41

1
2
2

Betoon
Betoon
Betoon

R 42

3

Betoon

R 43

3

Betoon

R 44

2

Betoon

R 45

3

R 46

2

Puit,
graniitsõelmed
Graniit

Graniittrepp, osaliselt torukäsipuuga. Astmed viltused.
Rekonstrueerida, lisada käsipuud.
Betoontrepp torukäsipuudega. Perspektiivselt asendada
graniittrepiga ning sobivate käsipuudega.
Betoontrepp torukäsipuudega. Trepi kõrval nõlva erosioon.
Perspektiivselt asendada graniittrepiga ning sobivate käsipuudega.
Betoontrepp torukäsipuudega. Astmed lagunenud.
Rekonstrueerida.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida.
Betoontrepp torukäsipuudega. Perspektiivselt asendada
graniittrepiga ning sobivate käsipuudega.
Betoontrepp torukäsipuudega. Perspektiivselt asendada
graniittrepiga ning sobivate käsipuudega. Säilitada ajalooline osa.
Betoontrepp torukäsipuudega. Perspektiivselt asendada
graniittrepiga ning sobivate käsipuudega.
Betoontrepp. Käsipuu puitosa värvida või vahetada.
Betoontrepp käsipuudeta. Astmed lagunenud. Rekonstrueerida,
lisada käsipuud.
Betoontrepp käsipuudeta. Astmed lagunenud. Rekonstrueerida,
lisada käsipuud.
Betoontrepp torukäsipuuga. Käsipuu värvida. Soovitavalt asendada
graniittrepiga.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida.
Betoontrepp torukäsipuuga. Käsipuu värvida.
Betoontrepp. Rekonstrueerida.
Graniittrepp. Rekonstrueerida.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerimisel käsipuu asendada.
Betoontrepp torukäsipuuga. Tugimüür korrastada.
Rekonstrueerimisel käsipuu asendada.
Betoontrepp. Likvideerida.
Betoontrepp. Rekonstrueerida kui rekonstrueeritakse teerada T18.
Graniittrepp. Lisada käsipuu.
Graniittrepp. Asfaldist mademed rekonstrueerida, lisada käsipuud.
Graniittrepp torukäsipuuga. Käsipuu soovitavalt vahetada
sobivama vastu. Nõlvakindlustus rekonstrueerida koos trepiga.
Betoontrepp torukäsipuuga. Käsipuu soovitavalt vahetada
sobivama vastu.
Betoontrepp torukäsipuuga. Käsipuu vahetada sobivama vastu.
Betoontrepp torukäsipuuga. Käsipuu vahetada sobivama vastu.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida koos nõlval asuva
teerajaga T22.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida koos nõlval asuva
teerajaga T22.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida koos trepi rajamisega
Kuradisillale pääsuks.
Betoontrepp torukäsipuuga. Rekonstrueerida koos trepi rajamisega
Kuradisillale pääsuks.
Puidust ja graniitsõelmetest astmed. Rekonstrueerida, asendada
vastupidavama konstruktsiooniga.
Graniittrepp. Rekonstrueerida koos Bergmanni monumendi
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ümbrusega.
Trepi
tähis
plaanil

Seisukorra
klass

Materjal

R 47

3

R 48

3

R 49

2

Puit,
graniitsõelmed
Puit,
graniitsõelmed
Graniit

R 50

2

Betoon

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Graniit
Betoon
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit
Graniit

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Kirjeldus, soovitavad tegevused

Puidust ja graniitsõelmetest astmed. Rekonstrueerida, asendada
vastupidavama konstruktsiooniga.
Puidust ja graniitsõelmetest astmed. Rekonstrueerida, asendada
vastupidavama konstruktsiooniga.
Graniittrepp torukäsipuuga. Käsipuu soovitavalt vahetada
sobivama vastu.
Betoontrepp torukäsipuuga. Müüritised lagunenud,
rekonstrueerida. Käsipuu soovitavalt vahetada sobivama vastu.
Graniittrepp käsipuuta. Lisada käsipuud.
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras
Trepp heas korras

2.5 Arhitektuursed väikevormid
2.5.1 Ausambad ja mälestusmärgid

Foto 9. Kristjan Jaak Petersoni mälestusmärk.
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Toomemäel asuvad Karl Ernst von Baerile, Ernst Bergmannile, Friedrich Robert Faehlmannile, Karl
Morgensternile (Area Morgensterniana), Johan Skyttele, Friedrich Georg Wilhelm Struvele, Kristjan
Jaak Petersonile, Villem Reimanile ja Nikolai Pirogovile pühendatud ausambad ja mälestusmärgid.
Mälestusmärkide seisukord on hea. Vajalik on iga-aastane puhastamine, et vältida sammaldumist.
Ernst Bergmanni ausamba alusmüüritis on kohati vajunud ning tuleks restaureerida. Restaureerimisel
kaasata ka ausammast ümbritsev ala väljak, sidudes selle ausamba esise trepiga. Ausamba juurest on
vajalik vaate avamine Uue Anatoomikumi suunas. Faehlmanni ausamba esine väljak ning Johann
Skytte mälestusmärgi ümbrus on soovitatav terviklikult rekonstrueerida. Kristjan Jaak Petersoni
mälestusmärgi kõrval olevad nõlvad on tugevasti erodeerunud tänu mälestusmärgi kõrvalt
otsekäimisele. Struve monument vajab puhastamist, ausamba alumine osa on määrdunud. Samuti
vajab puhastamist Area Morgensterniana mälestusmärk, mis on osaliselt sammaldunud.
Kaitse-eesmärk. Säilitada mälestusmärgid ja ausambad.
Ohutegurid.
1. Mälestusmärkide ja ausammaste konstruktsioonide vananemine ja sellest tulenevad
nihkumised ning lagunemine.
2. Nõukogudeaegsete ja hiljem
maastikuarhitektuurne lahendus.

paigaldatud

mälestusmärkide

ümbruste

juhuslik

3. Määrdumine ja sammaldumine.
Meetmed.
1. Restaureerida Bergmanni mälestumärk.
2. Kavandada Petersoni mälestusmärgi nõlvakindlustused ja mälestusmärgiga sobivad füüsilised
tõkked otsekäimise takistamiseks.
3. Rekonstrueerida Faelmanni, Skytte ja Struve ausambla ümbrused.
4. Tagada mälestusmärkide ja monumentide järjepidev puhastamine.

2.5.2 Pargimööbel
Pingid. Toomemäe alal on peamiselt viite tüüpi pingid – halliks värvitud seljatoeta pingid, halliks
värvitud seljatoega pingid, betoonjalgadega pruunid seljatoeta pingid (Professorite allee ääres), uued
pruuni tooni seljatoega pingid (Toomkiriku ümbruses Toomemäe platool) ning uued seljatoega ja
seljatoeta pruuni tooni pingid Pirogovi platsil. Professorite allee juures asuva mänguväljaku juures on
lisaks kaks kiikpinki, kollase- ja rohelisevärvilised seljatoega pingid ning kaks eridisainiga pruuniks
värvitud pinki (vt ka Skeem 25). Üksikutes kohtades pargi lääneosas leidub ka nõukogude ajast pärit
betoonjalgadega seljatoeta pinke. Toomkiriku ümbruses ja pargi keskosas on suur osa pinke
asendatud uute seljatoega pinkidega, mis arvestavad Toomemäe arengukavas esitatud
põhimõtetega22.
Eraldi peab tegelema pingialustega, mis graniitsõelmekattega teede ääres ja nõlvadel on sageli
erodeerunud, paljastades pinkide ankurduse – see ei ole ilus ning nõlvadel paiknevatel pinkidel on ka

22

Toomemäe arengukava; lk 8.
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kasutajale ohtlik. Soovitav on välja töötada universaalne pingialuste ettevalmistamise lahendus, mida
kasutatakse pinkide asendamisel kogu Toomemäe pargis.
Prügikastid. Toomemäel leidub valdavalt ühte tüüpi maasse ankurdatud ja pealt suletud prügikaste
(Foto 11). Valdavalt on prügikastide seisund hea, üksikud on määrdunud, üksikud on viltu vajunud.
Prügikastid on funktsionaalsed ja vastupidavad, nende värvi- ja disainilahendus ei haaku vahetatavate
pinkide disainiga, mistõttu koos pinkide vahetamisega on soovitatav kaaluda ka prügikastide järkjärgulist väljavahetamist.
Tõkkepostid. Platool, Toomkiriku ja vana Anatoomikumi ümbruses, Lossi 21 ümbruses on säilinud
vanu 19. sajandist pärinevaid tee piirde poste. (Foto 11). Kohati on teid ääristatud muru kaitseks
maakividega. Lahendus ei ole otseselt karjuv, kuid Toomemäe kontekstis liiga robustne. Tõkkepostide
kasutamise vajadusel leida pargimööbliga samas vormikõnes tõkkepost (arvestades ka Toomemäe
arengukava kohase disainikeelega) või kasutada ajaloolistele graniitpostidele sarnaseid poste.
Olemasolevad graniitpostid tuleb säilitada, nende asendit võib korrigeerida.
Piirdeaiad. Toomemäe pargis on kasutatud valdavalt kate tüüpi piirdeaedu – lihtsat postidel tsingitud
toru ja erinevates variatsioonides diagonaalimotiiviga keevitatud piiret. Tsingitud torupiirded on
Toomemäe miljöösse vähesobivad ja kuna lapsed saavad nende alt lihtsalt läbi joosta, ei ole ka
turvalised. Pirogovi platsi kohale ja Morgensterni aeda ehitatud piirded vajavad korralist hooldust
(puidust käsipuude puhastamine, õlitamine). Koos treppide rekonstrueerimise ja kohati nõlvadel
füüsilise liikumise tõkestamisega on vajalik välja töötada Toomemäele sobiv lihtne piirdeaia tüüp (see
ei pea olema tingimata metallist), mida kasutada edaspidi treppide ja tõkke- ning turvareelingute
ehitamisel.
Kaitse-eesmärk. Tagada pargimööbli hea seisund, mis tagab omakorda kaitseala kasutuskoormusest
tuleneva surve taimestikule ning tagab pargi primaarsed kasutusfunktsioonid.
Ohutegurid.
1. Vandalism ja kasutuskoormusest tulenev purunemine. Määrdumine, sammaldumine,
korrosioon.
2. Pingialuste erodeerumine.
Meetmed.
1. Perspektiivselt tuleb asendada Toomemäe arengukava kohase disainiga pinkidega ka
ülejäänud olemasolevad pingid, vähem käidavates kohtades kasutada seljatoeta pinke. Kuni
asendamiseni tuleb olemasolevad pingid vajadusel üle värvida, katkised osad välja vahetada.
2. Töötada välja universaalne pingialuste, piirdeaedade ja tõkkepostide disain, mida kasutada
olemasolevate amortiseerumisel, sh trepikäsipuude lahendamisel.
3. Säilitada olemasolevad ajaloolised graniidist tõkkepostid, asendada maakivid konteksti
sobivamate piirdepostidega.
4. Pinkide hooldusel lähtuda alljärgnevast tabelist (Tabel 5).
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Skeem 25. Toomemäel esinevaid pingitüüpe.

Foto 10. Pirogovi platsi rekonstrueerimisel kasutatud pingitüübid.
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Foto 11. Levinuim prügikasti tüüp Toomemäel. Esiplaanil keskel ajalooline 19 sajandi II poolest pärit graniitpost. Postis
õnarused puidust reelingute paigaldamiseks. Paremal tõkisena kasutatud maakivi.

Tabel 5. Toomemäe pargis olevate pinkide seisund ja soovitatavad tegevused
Pingi tähis
joonisel 1

Märkused, soovitatavad tegevused

P
P
P
P
P
P

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

7
8-12
13-14
15-16
17
18-21
22-27
28
29-52
53
54-66
67-70
71-73
74-75
76-77
78-79
80

2
2
1
3
3
1
1
3
1
3
3
2
1
2
1
2
2

P
P

81
82
83137

2
3

Puhastada. Pingi alused korrastada. Perspektiivselt asendada.
Puhastada. Pingi alused korrastada. Perspektiivselt asendada.
Puhastada. Pingi alused korrastada. Perspektiivselt asendada.
Puhastada. Pingi alused korrastada. Perspektiivselt asendada.
Puhastada. Pingi alused korrastada. Perspektiivselt asendada.
Kiikpink. Korrastada ära vajunud pingi alus (kärg). Pink värvida.
Kiikpink. Korrastada ära vajunud pingi alus (kärg). Pink värvida ning sirgeks ajada
ära vajunud post.
Värvida.
Jooksev korraline hooldus.
Asendada. Rajada juurdepääs.
Asendada või rekonstrueerida. Alus korrastada.
Soovitavalt asendada Musumäe terviklikul rekonstrueerimisel.
Jooksev korraline hooldus.
Asendada või rekonstrueerida.
Korraline hooldus
Rekonstrueerida puitosa ja korrastada alus või asendada.
Asendada.
Värvida. Perspektiivselt asendada.
Rajada pingi aluse nõlva katend.
Värvida. Perspektiivselt asendada.
Jooksev korraline hooldus.
Värvida. Perspektiivselt asendada.
Värvida. Perspektiivselt asendada.
Soovitavalt likvideerida kehva asukoha tõttu. Kui ei likvideerida siis värvida.
Perspektiivselt asendada.
Asendada.

1

Jooksev korraline hooldus.

P
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2.5.3 Mänguväljakud
Toomemäel on kaks mänguväljakut – Professorite allee põhjaküljel (joonis 1, M1) ning pargi kaguosas
(M2). Esimese mänguväljaku puhul on probleemiks turvakatendite ning teede amortiseerumine.
Vajalik on mänguväljaku katte rekonstrueerimine kogu ulatuses.
Teine mänguväljak (joonis 1, M2) on heas seisukorras ning parandustöid ei vaja. Amortiseerunud on
mänguväljakut ümbritsev tee, mis vajab rekonstrueerimist.

Foto 12. Mänguväljak M1.

Foto 13 Mänguväljak M2.
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Kaitse-eesmärk. Säilitada mänguväljakud pargi kasutatavuse mitmekesistamise eesmärgil.
Ohutegurid.
1. Mänguväljakute inventari ja turvakatendite ning teede konstruktsioonide vananemine ja
amortiseerumine.
2. Mänguväljakute inventari juhuslik kujunduslik lahendus.
3. Inventari määrdumine.
Meetmed.
1. Rekonstrueerida amortiseerunud turvakatendid.
2. Rekonstrueerida mänguväljakute ümbruse teekatendid.
3. Tagada mänguvahendite järjepidev tehnilise seisukorra kontroll ja vajadusel remont ning
puhastamine.

2.5.4 Valgustid
Käesolev HK ei käsitle valgustust.

2.6 Teed ja platsid
Pargi Toomemäe platoo osas on teedevõrk küllaltki tihe ja piisav ning täiendamist ja muutmist ei
vaja. Probleemsemad on pargi äärealad, eriti bastionid ning Jakobi tn ja Baeri monumendini viiva tee
vaheline ala, kus kohati puuduvad jalgteed üldse või on niivõrd amortiseerunud, et nende
kasutamine on raskendatud ja ohtlik.
Raskesti ligipääsetavad on praktiliselt kõigi bastionite nn küljetaskud ja osade bastionite ülemised
osad. Halva kvaliteediga ja komplitseeritud on liikumine Gustav Adolfi bastioni ülemisel rajal, mis on
väga halvas seisukorras. Praktiliselt võimatu on läbida aga Karl Gustavi bastioni ülaserva seda tänu
osaliselt ka vana Anatoomikumi ehitistele ning olematutele jalgradadele. Hästi läbitav on küll Karl
Gustavi ja Gustav Adolfi bastionite vaheline kurtiin, kuid probleemseks on tee otspunktid, mis ei vii
kuhugi. Sarnaselt leidub treppe ja teejuppe kõigil bastionitel, mis lõpevad näiliselt umbselt või ei vii
kusagile. Samuti ei ole lihtsalt läbipääsetav piki bastionite välisperimeetrit kulgev kitsas jalgrada.
Hulgaliselt on stiihiliselt sissetallatud radasid ning otsekäike, mis viivad otse bastionitele. Paljud neist
on tekkinud jalgratturite hoolimatu käitumise tagajärjel, kuid mõned viitavad siiski ka olulistele
käigusuundadele nagu näiteks mitmed rajad Vallikraavi tn ääres Karl Gustav ja Gustav Adolfi
bastionite juures, Jakobi tn ääres, Morgensterni aia juures jm.
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Foto 14. Ohtlik ja ebaesteetiline ning kurtiinvalli ja Kuradisilla konstruktsiooni kahjustav otsetee Vallikraavi tänavalt.

Kaitse-eesmärgid.
Teede kaitse-eesmärgid on ajaloolise teedevõrgustiku säilimine ja pargi kasutusfunktsioonide
tagamine.
Ohutegurid.
Peamised ohutegurid on peamiselt erosiooni tõttu teekatete lagunemine, vale materjalikasutus ja
stiihilised teerajad. Olemasolevad teekatted on suures osas amortiseerunud. Põhiprobleemid:
1. teede piirjoonte ähmastumine ning teekatte (valdavalt graniitsõelmed) hajumine teega
piirnevatele aladele - probleem, mis tekib lehtede ja lume koristamisel ääristuseta
siirdekattega teedel, kui pindmine kiht pühitakse tee servadele ja sealt tagasi keskossa ei
riisuta (osa murupinnale sattunud materjali ei ole ka füüsiliselt võimalik tagasi riisuda, osa
lehtede külge kleepunud materjali veetakse lehekoristusel minema);
2. lombid, mis tekivad teede keskosast kattematerjali servadesse ärakandumisel; lompidest
ümberkäimiseks kasutavad liiklejad murupinda, mistõttu teede kontuurid ähmastuvad veelgi;
3. ääristeta sõelmeteede puhul esineb servadest kinnikasvamist, mistõttu teede kate on
murustunud või teede laius on kahanenud;
4. nõlvadel paiknevatel graniitsõelmekattega või kruusakattega teedel on olulised veeerosioonikahjustused (nt Professorite allee, Morgensterni vaateplatvormile suunduv tee),
mis avaldub erodeerunud uhtvagudes või allavoolanud pinnase pealekandes;
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5. vanemad betoonplaatidest teed on füüsiliselt ja moraalselt amortiseerunud ning vajavad
väljavahetamist sobivama katte vastu (nt Faehlmanni asusamba esine väljak);
6. kohati on kasutatud betoonkivi, kogu Toomemäe parki puudutava ühtse kontseptsiooni
puudumise tõttu leidub kohati väga eriilmelisi kive, mis oma linlikkuses sageli ei sobi
konteksti;
7. betooni uputatud munakiviga kindlustatud nõvadel teeservad kipuvad külmakerke tõttu
lagunema, üles kerkima ja purunema, mistõttu need ei täida sageli oma funktsiooni, kergete
tõttu voolab vesi betooniga kindlustatud osade tagant põhjustades täiendavat erosiooni;
8. jämeda munakiviga kaetud teepinnad on küll miljöösse sobivad, kuid ei ole
kasutajasõbralikud – toomkiriku ette jäävat munakivisillutisega teeosa ei kasutata, vaid
käiakse mööda sellega piirnevat muruala, põhjustades taas erosiooni.
Meetmed.
1. Tuleb analüüsida isetekkeliste teede põhjusi bastionitel ja ka mujal Toomemäel ning ette
näha teede (läbipääsude) rajamine oluliste isetekkeliste jalgteede kohale ning mittevajalike
läbipääsude tõkestamine ja likvideerimine. Teede rekonstrueerimine tuleb ette näha
etapiviisiliselt pargiosade kaupa vastavasisuliste projektidega.
2. Taastamist vajavad bastionite välisperimeetril kulgev nõlvatee ning vallitee, mis vääriksid
tänu huvitavale reljeefile ja vaadetele rohkem kasutamist jalutajate poolt. Rohkem oleks
seeläbi kasutatud ka Kuradisilla potentsiaal vaatepunktina.
3. Bastionite välisperimeetril kulgeva tee välisservale tuleb ette näha looduslähedane
kindlustus. Kindlustus tuleb lahendad samas võtmes muude nõlvakindlustustega (töötada
välja sarnane universaalne kindlustuste süsteem).
4. Teede rekonstrueerimisel kasutada teekatteks koha- ja ajastuneutraalseid naturaalseid
materjale ─ tasasematel teelõikudel graniitsõelmeid ning erosiooniohtlikel suure languga
teelõikudel munakive ja ning graniitkive (nt täringukivi).
5. Töötada välja universaalne sajuveerenni lahendus, mida kasutada teede rekonstrueerimisel.
Rennidena võib kasutada ka ajastuneutraalseid tagasihoidlikke avatud betoonmooduleid,
graniitkivist laotud nõvasid vm.
6. Sõelmeteed tuleb igal kevadel üle vaadata, augud täita ja tagasi profileerida. Sõelmeteede
rekonstrueerimisel kasutada sarnaselt toomkiriku ümbrusega metalläärist või
munakivist/täringukivist laotist teede servades.
7. Teekattematerjalina ei ole lubatav platool kasutada betoonkive ja asfalti, mis ei sobi
ajaloolises miljöös. Asfaltkattega võib säilitada olemasolevad teenindavad sõiduteed.
Olemasolevad betoonkivikattega pinnad (nt Fahelmanni monumendi ja Skytte mälestusmärgi
ümbrus) amortiserumisel vahetada välja graniitsõelme-katte või graniitkivi (tärigukivi) vastu.
Ühtse ruumilise tervikuna tuleb rekonstrueerida Fahlmanni monumendi esine väljak ning
Bergmanni monumendi ümbrus.
8. Nõlvadel paiknevatel teede jaoks tuleb välja töötada kombineeritud teekatetel allavalguva
vee rahustamise skeemid, kus erosiooninähtuste minimeerimiseks on vett läbilaskev kate
(sõelmed, purustatud kruus) kombineeritud täringukivi ja munakiviga. Nõlvadel paiknevad
teed varustada laugeservaliste rennidega, mida on lihtne puhastada.
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9. Teede taastamisel juhinduda ka Tartu üldplaneering 2030 antud põhimõtetest.
10. Teede haldamisel juhinduda täpsemalt Tabel 6 esitatust.

Tabel 6. Toomemäe pargi teede seisukord
Tee
tähis
plaanil

Seisukorra klass (1 hea, 3- halb)

Kirjeldus, soovitavad tegevused

T

1

2

T

2

3

Sõelmekate. Teekatte erosioon. Teekate korrastada, puhastada ja
korrastada veerennid.
Sõelme- ja pinnasteed. Erosioonikahjustused. Korrastada katted,
pinnasteed asendada sõelmekattega, likvideerida
erosioonikahjustused.

T

3

3

Sõelmekate. Korrastada.

T

4

3

Pinnastee. Rajada uus kate.

T

5

3

Pinnastee. Erosioonikahjustused. Soovitavalt rajada uus kate.

T

6

3

Pinnastee. Erosioonikahjustused. Soovitavalt rajada uus kate.

T

7

3

Pinnastee. Erosioonikahjustused. Soovitavalt rajada uus kate.

T

8

3

T

9

2

T

10

3

Pinnas- ja sõelmetee. Rajada uus kate.
Sõelmetee. Täiendada sõelmetega, servad korrastada.
Soovitavalt rajada serv (nt metallääris).
Sõelmetee. Erosioonikahjustused. Korrastada kate ning rajada
erosiooni tõkked (nt sarnaselt Professorite alleele).

T

11

3

T

12

2

Pinnastee. Erosioonikahjustused. Rajada uus kate.
Munakivitee. Servades erosioon sademeveest ja kõndimisest.
Parandada sademevee ärajuhtimist restkaevu. Soovitavalt rajada
serva siledam kate, et vältida murualal kõndimist.

T

13

1

Sõelmekate.

T

14

1

Betoonkivitee.

T

15

3

T

16

2

Pinnastee. Rajada uus kate.
Betoonkivitee. Kohati ära vajunud. Soovitavalt asendada
sobivama kattega.

T

17

3

T

18

3

T

19

3

T

20

1

T

21

3

T

22

3

T

23

3

Betoonkivitee. Soovitavalt asendada torukäsipuu sobivama vastu.
Pinnasrada . Rekonstrueerida. Osaliselt hoonete katustelt
tulevast sasdemeveest tingitud erosioon.
Pinnasrada. Nõlva erosioon, osaliselt hoonete katustelt tulevast
sasdemeveest tingitud Rekonstrueerida, nõlv kindlustada,
hoonete sademevesi ära juhtida.
Pinnasrada. Nõlva erosioon, osaliselt hoonete katustelt tulevast
sasdemeveest tingitud Rekonstrueerida, nõlv kindlustada,
hoonete sademevesi ära juhtida.

T

24

3

Pinnasrada. Soovitavalt rajada uus kate.

T

25

2

Graniitsõelmed. Tasandada.
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Betoonplaat. Rekonstrueerida väljak tervikuna.
Pinnastee. Erosioonikahjustused. Soovitavalt rajada uus kate,
parandada erosioonikahjustused.
Sõelmekate. Muru tee sisse kasvanud, erosioonikahjustused.
Rekonstrueerida.
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Trepi
tähis
plaanil

T

Seisukorra klass (1 hea, 3- halb)

Kirjeldus, soovitavad tegevused

26

3

Betoonplaadid. Ära vajunud. Rekonstrueerida sobiva kattega.

T

27

2

Sõelmetee. Korrastada.

T

28

2

Betoonkivitee. Kohati ära vajunud. Korrastada.

T

29

2

Betoonkivitee. Kohati ära vajunud. Korrastada.

T

30

2

Sõelmetee. Korrastada.

T

31

2

Asfalttee. Soovitav asendada sobivama katendiga.

T

32

3

Betoonplaadid. Ära vajunud. Rekonstrueerida sobiva kattega.

T

33

1

Graniit- ja betoonkivi.

T

34

1

Betoonplaat.

2.7 Puistu
Toomemäe pargi puistu hinnang teostati juulis-augustis 2019. Puistu hinnangu eesmärk oli uuendada
Tartu linna puude GIS andmebaas. Andmed sisestati elektrooniliselt, mistõttu käesolevas HK-s neid ei
dubleerita.
Kokku inventeeriti 1699 puittaime (+ 234 kändu). Toomemäe puud on erivanuselised, vanusevahemik
on piirides alates äsja istutatutest kuni hinnanguliselt kui 200 aasta vanusteni, koosnedes siiski
põhiosas vanematest, suurekasvulistest puudest (ca 15% puudest on diameetriga üle 60 cm, mis
viitab nende vanusele vähemalt üle 80 aasta23). Puude võrade liitus on enamustes piirkondades
pigem tihe, võrad on sageli kokku kasvanud ja moodustavad kohati ühtse, ilma vahedeta
võrastikukihi. Põhilisteks puuliikideks on vaher, pärn, saar, jalakas ja kask.
Puude tervislik seisund on hea: ligikaudu 2/3 puudest (puud on terved või väheoluliste vigastustega).
1/3 puudest esineb tüvemädanikest põhjustatud õõnsusi erinevas ulatuses. Tüveõõnsustega puid on
hajusalt üle kogu ala, kuid suuremad õõnsate puude kogumid on püssirohukeldri peal ja
tenniseväljaku hoonete juures. Esineb arvukalt murdumisohtlikke puid ning puid, mille õõnsuste
suurust (sisuliselt murdumisohtlikkust) on vaja täpsustada puurimise, resistograafi või tomograafi abil
(potentsiaalselt murdumisohtlikke puid on 62). Puude õõnsuste ulatus on mõõtmistöö käigus
hinnatud audiovisuaalselt. Kogu tüve ulatuses maapinnast ladvani on otsitud üles avatud õõnsused.
Lisaks on haamriga tüvesid koputades otsitud löögi heli iseloomu järgi tüvedel maapinnast kuni kahe
poole meetri kõrguseni võimalikke varjatud õõnsusi. Mädanikest põhjustatud õõnsuste esinemine
ongi kõige tõenäolisem tüvede esimestel meetritel.
Üksikutel juhtudel on puudel trimmerikahjustused juurekaeladel (eriti äsja istutatud noortel,
õrnakoorelistel puudel). Samuti on üksikuid juurekaelade kahjustusi tekkinud tõenäoliselt lume
lükkamisest. Tüvedel esineb koorevigastusi, mis suure tõenäosusega on tekkinud koristatud lehtede
äraveol.

23

Nutt, Nele; Nurme, Sulev; Hiob, Mart; Salmistu, Sirle; Kotval, Zenia. 2013. Restoring manor parks: exploring and specifying original design
and character through the study of dendrologous plants in Estonian historical manor park. Baltic Forestry, 1 - 16.
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Tabel 7. Potentsiaalselt hooldus- või sanitaarraiesse määratud puud. Punasega on tähistatud murdumisohtlikud, mis on
soovitatav likvideerida esimesel võimalusel, ülejäänud raiesse määratud puud, eriti üle 60 cm diameetriga, võib jätta
seiresse ja eemaldada järk-järgult hoolduskava perioodil seisundi halvenemisel.
Puu ID
Liik
andmebaasis

26866
26926
27059
27086
27113
27149
27196
27241
27257
27277
27319
27321
27326
27328
27340
27358
27362
27372
27407
27458
27461
27533
27545
27575
27604
27606
27616
27680
27691
27699
27736
27914
27929
27995
28016
28029
28131
28140
28144
28168
28226
28254
28255
28427

pärn, läänepärn, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
jalakas, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
pärn, läänevaher, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
pärn, harilik
pärn, läänevaher, harilik
pärn, harilik
vaher, harilik
pärn, läänevaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
pärn, läänevaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
pärn, harilik
pärn, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
vaher, harilik
jalakas, harilik
pärn, harilik
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Kommentaar

murdumisohtlik

murdumisohtlik

murdumisohtlik
mäda
murdumisohtlik

murdumisohtlik

Diameeter

74
36
71
53
57
47
25
62
72
73
14
50
50
32
72
49
98
7
66
69
50
63
64
41
53
101
60
49
119
67
65
55
71
66
61
56
70
68
49
50
60
73
57
56
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Puu ID
Liik
andmebaasis

28428
28431
28438
28445
28505
28507
28522
28549
28559
28575
28578
28587
28869
29003
38583
52352
52752

pärn, harilik
pärn, harilik
vaher, harilik
pärn, harilik
pärn, harilik
vaher, harilik
pärn, harilik
vaher, harilik
vaher, harilik
pärn, harilik
pärn, harilik
vaher, harilik
sirel, harilik
vaher, harilik
lehis, sp
pärn, harilik
vaher, harilik

Kommentaar

Diameeter

murdumisohtlik

murdumisohtlik

54
64
57
110
51
43
55
41
80
38
47
52
7
74
46
93
41

Kaitse-eesmärgid.
Hoida ajaloolise väärtusega puistut, mis on väärtuslik osade puude kõrge vanuse tõttu (üksikud puud
Baeri alleelt võivad kuuluda näiteks 1820-te istutuste juurde), markeerib 19. sajandiile iseloomulikku
pargiruumi ning on elupaigaks nahkhiirtele jm pargielustikule.
Ohutegurid.
1. Vanemate puude ajapikku progresseeruvalt halvenev seisund.
2. Puistu kõrguslik homogeensus, mistõttu võrastik moodustab ühtse katte halvendades
valgustingimusi tunduvalt puude all. Isetekkelised ülekasvanud puud, mis hägustavad
pargikompositsiooni.
3. Puistu liigilise mitmekesisuse vähenemine (vt ptk 2.8).
4. Põõsarinde fragmentaarsus, põõsaste vähesus.
Meetmed.
1. Puistu jooksev korraline hooldus korraldada linna GIS andmebaasi andmetele tuginedes.
2. Üle 60 cm jämedusi puude seisundit monitoorida igaaastaselt. Primaarne on puude seisundi
stabiliseerimine asjakohase võrahooldusega. Vanade puude raie teha ainult siis, kui puu
kuivab või tema ohutuks tegemine arboristlike võtetega (võra vähendamine,
tasakaalustamine, sidumine) ei ole võimalik.
3. Eemaldada nõlvadelt ja murualade keskosadest järk-järgult kehvemas seisus, isetekkelisi
vähedekoratiivseid puid (ühepoolsed, kiratsevad jne.), eemaldamisel võib juhinduda Tartu
üldplaneering 2030 antud puistu tihedustest. Kasvama tuleb jätta ajaloolise kompositsiooni
kuuluvad ja sellega stilistiliselt sobivad (vaateid suunavad, istutusrütmi jälgivad jne) puud.
4. Liigilise mitmekesisuse tõstmiseks on vajalik puistu rekonstrueerimine. Täiendus- ja
taastamisistutused tuleb ette näha etapiviisiliselt pargiosade kaupa vastavasisuliste
projektidega.
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5. Asendus- ja täiendusistutustel eelistada juhul, kui sellega ei muudeta pargiruumi üldmuljet,
puudele põõsaid. Põõsaid kasutada vaadete ekraniseerimisel (vt Skeem 10).
Asendusistutustel lähtuda alljärgnevast skeemist.

Skeem 26. Asendusistutuste põhimõtted. Skeemil kujutatud üks mingi pargiruumi loogiline osa.

2.8 Pargielustik
2005. a uuringu andmetel24 on Toomemäelt on teada vähemalt 3 nahkhiireliigi esinemine: suurkõrv
(Plecotus auritus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii). Uuring
soovitab hoiduda vanade puude mahavõtmisest puistu uuendamise eesmärgil. Tuule poolt murtud
puud tuleks koristada ning istutada järk-järgult aastakümnete jooksul uusi puid väljalangenud puude
asemele. Niiviisi kujuneks ja säiliks erivanuseliste puudega park, mis tagaks nahkhiirtele ja lindudele
püsivad elutingimused. Erandina tuleks käsitleda puid, mis ähvardavad kukkuda ehitiste peale ning
langetada need ennetavalt. Ühest kohast ei tohiks langetada korraga mitmeid suuri puid. Ohtlikud
puud tuleks aegsasti välja selgitada ning võtta nende langetamine ette talvel, peale esimesi tugevaid
külmi ja enne ilmade soojenemist märtsis-aprillis, kui nahkhiired ei asusta puuõõnsusi. Tuleb silmas
pidada, et pooleldi murdunud või kuivanud puu võib olla veel küllaltki elujõuline ja püsida
aastakümneid ning võib sisaldada nahkhiirtele vajalikke õõnsusi ja lõhesid. Isegi täiesti kuivanud püsti
seisev puu võib olla heaks varjepaigaks nahkhiirtele. Sellised kuivanud puud tuleks võimaluse korral
säilitada, eriti kui on näha lõhesid, õõnsusi või on pragusid paksu korba ja puidu vahel. Nahkhiirte
kaitse seisukohalt ideaalseks tuleb pidada pargi sellist hooldust, mille tulemusena ei vähene
nahkhiirtele sobivate varjepaikade arv (küll aga võib see suureneda) ning säilivad nahkhiirtele sobivad
lennupaigad ja saakputukate populatsioon. Pargi hooldamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et puistu
struktuuri ei muudeta ja seda püütakse säilitada suhteliselt muutumatuna läbi aegade.
Keskkonnaregistri andmetel muid kaitsealuseid loomi ega taimi Toomemäel ei esine.
Pargi alustaimestik on tiheda puistu ja kehvade valgustingimuste tõttu liigivaene. Alustaimestiku ning
põõsarinde liigirikkust tuleks suurendada valgustingimuste parandamisega ning kohati
hooldusintensiivsuse vähendamisega (peamiselt nõlvaaladel). Võimalik on lilleaasade rajamine.
Vähenev on ka puittaimede liigirikkus. 2005. a dendroloogilise inventuuri andmetel25 kasvas
Toomemäel 78 puu- ja põõsaliiki, millest 17 on okaspuud ja -põõsad ning 61 on lehtpuud ja –põõsad.

24

Lutsar, L. 2005. Nahkhiirte suviste elupaikade uuring Tartu Toomemäel. Eksperthinnang ja soovitused.

25

Treumuth, S. 2005. Toomemäe pargi dendroloogiline inventuur.
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Tartu linna GIS andmebaasi andmetel on Toomemäel 53 puu- ja põõsaliiki, millest 5 on okaspuud ja põõsad ning 48 on lehtpuud ja –põõsad.
Kaitse-eesmärgid.
1. Säilitada nahkhiirte elupaigad.
2. Edendada pargitaimestiku elurikkuse mitmekesistumist võimaldavaid elupaiku.
Ohutegurid. Kasutuskoormuse suurenemisest, liigsest hooldusest, uute pargikasutus funktsioonide
sissetoomisest, ehitus- ja arendustegevusest tingitud keskkonnatingimuste muutumine, mis
põhjustab elurikkuse vähenemise.
Meetmed.
1. Pargi perifeersetes osades ohutuks tehtud elustikupuude (pärnad, tammed) jätmine ning
ohutuks tehtud ja esteetiliselt paigutatud lamapuidu jätmine.
2. Õõnsate ja pragudega puude (mis ei kujuta kasutajatele ja taristule ohtu) säilitamine.
3. Põõsarinde osakaalu suurendamine.
4. Valgustingimuste kohatine parandamine soodustamaks alustaimestiku kasvu ja arengut.
5. Perifeersete osade hooldusintensiivsuse vähendamine ning kasutustaristu arendamine
kasutuskoormuse vähendamiseks nõlvadel.

3

TEGEVUSKAVA

3.1 Hooldustööde üldised põhimõtted
3.1.1 Hooldustööde primaarne eesmärk
Hooldustööde esmaseks eesmärgiks on pargi seisundi hoidmine ja parandamine läbi hooldustööde.
HK - s antud hooldustegevused on määratud 2019. a pargi olukorda arvestades. Ptk 2 kirjeldatud
ehitus- ja rekonstrueerimistööd pargi kaitseväärtuste edendamiseks tuleb võimalusel läbi viia HK
perioodi jooksul, kuid need tehakse HK-st eraldiseisvalt. Vajadusel korrigeeritakse HK, sõltuvalt
kaitse-eesmärkide muutumisest, peale konkreetse ehitusliku töö teostamist.
Käesolev HK tegevuskava lähtub:


jooksvate hooldustööde kvaliteedinõuetel Tartu linna
hooldusklassidele 2017-2020";




taristu hoolduste, taastamise ja väljavahetamisel Toomemäe arengukavast;
hooldusega mõjutatava ruumilise situatsiooni muutmisel Tartu linna üldplaneeringust.26.

juhisest "Nõuded haljastute

Saavutatud kaitse-eesmärkide hoidmiseks tuleb tagada järjepidev korraline heatasemeline hooldus.

26
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3.1.2 Elurikkuse suurendamine
HK rakendamise üheks olulisemaks eesmärgiks Toomemäe pargis on elurikkuse suurendamine. See
on raske väljakutse nii kaitseala valitsejale kui Tartu LV-le, sest viimase kümne aasta trend
olemasolevatele kättesaadavatele andmetele tuginedes näitab liigirikkuse vähenemist (vt ka ptk 2.8).
Elurikkust saab teatava piirini reguleerida hooldusega, ent see eeldab ka laiemat teadlikku pargi
kasutuse ja taastamise suunamist, mis arvestab eelkõige olemasoleva elurikkuse ja selleks vajalike
keskkonnatingimuste säilitamisega ning elurikkuse suurendamiseks sobilike tingimuste loomisega.

Skeem 27.Võimalikke alasid poollooduslike koosluste loomiseks Toomemäe pargis.

Peatükkides 2.7 ja 2.8 on esitatud võimalikke meetmeid puistu ja rohustu elurikkuse suurendamiseks.
Siinkohal tuleb toonitada, et aasamurude suuremahuline loomine võib tunduda ahvatlev, kuid see on
võimalik ilma suuremahuliste raieteta (mis pargi ajaloolist ruumi ja faunat arvestades ei ole mõeldav)
eelkõige pargi juba praegu avatumatel aladel ning bastionite lõunapoolsetel nõlvadel. Skeem 27 on
näidatud võimalikke alasid, kus praegust kasutust ja kasvukohatingimusi arvestades tuleb kõne alla
looduslähedaste rohttaimekooslustega katsetamine. Poollooduslike alade loomisel tuleb arvestada
sellega, et loodavad kooslused vajavad erihooldust, mille tihedus ja spetsiifika sõltub kasutatavast
liigivalikust ja ala eesmärgist, nende loomisel tuleb käesolev HK vastavalt täpsustada. Kindlasti on
võimalus selliseid alasid luua ka kodanikualgatuse korras, ent sel juhul peab olema loodetava
tulemuse saamiseks tagatud ka nende alade asjakohane järjepidev edasine hooldus, mida üldjuhul
kodanikualgatuse korras teha ei suudeta.
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Teiseks võimaluseks teatud spetsiifiliste elustikurühmadele soodsamate tingimuste loomiseks on
pargi perifeersetes osades ohutuks tehtud jalal seisvate elustikupuude ja lamapuidu jätmine.
Tehniliselt on tegemist suhteliselt lihtsama võimalusega, kuid arvestama peab sellega, et ajaloolist
Toomemäge silmas pidades peab tulemus siiski sobituma üldisesse konteksti. Ka peab kaasnema
sellise tegevusega kodanike teavitamine, et kummutada võimalikke väärarusaamu ja hirme.
Oluline on kindlasti põõsarinde osakaalu suurendamine. Seda saab teha teadliku ilupõõsaste
kasutamisega pargi keskosas päikeselisematel aladel, kuid ka varju jäävatel perifeersetel aladel
sobiva liigivalikuga ebasoovitavate vaadete varjamiseks. Põõsaste puhul on oluline kasutada
mitmerindelisi massiive, et need reaalselt moodustaksid turvaliste varjevõimalustega elukohti
lindudele ja väikeloomadele. Sellist tüüpi istutusi saab eelkõige kasutada Baeri ja Ülikooli tn pool seni
vähem kasutatud pargiosades, samuti kokkuleppel Ülikooli tn krundiomanikega Vallikraavi-Ülikooli
nurgalt Pirogovi platsi poole jääva nõlva taimestamisel. Põõsastikega koos on võimalik kasutada
teisigi väikeloomade elukohtade edendamise võimalusi – risuvalle, mis põõsarühmade siseselt või
vaates põõsarühmade taga ei kahjusta Toomemäe miljööd, ajaloolisi ega arheoloogilisi väärtusi.
Kindlasti mõjub elurikkusele soodsamalt valgustingimuste kohatine parandamine just puistu
tihedamates osades ja pargi perifeersete osade hooldusintensiivsuse vähendamine ning
kasutustaristu arendamine kasutuskoormuse vähendamiseks nõlvadel, sh probleemsetes kohtades
ronitaimede (nt tobiväät, metsviinapuu) katsetamine nõlvade kindlustamiseks.
Eelpooltoodud võimalusi ei saa kasutada pimesi, vaid need tuleb kavandada koostöös botaanikute,
dendroloogide ja taimeökoloogidega. Oluline on silmas pidada ka seda, et hooldamata jätmine ja
mingite piirkondade lihtsalt metsistuda laskmine viib pargis elurikkuse vähenemiseni.
Elurikkuse suurendamine kompleksse tegevusena on I-II prioriteetsusega (vt ptk 3.2.2) tegevus.

3.1.3 Kasutusfunktsioonide mitmekesistamine
Üldine perspektiiv Toomemäe ruumiliseks arenguks on paika pandud Tartu Üldplaneering 2030-s27.
HK ei saa määrata pargi kasutamise lisafunktsioone – neid saab luua läbi pargi taristu ja puistu
rekonstrueerimise. Toomemäe park linnapargina on kaustatud intensiivselt pargi keskosas. Pargi
äärealade kasutamist pärsib eelkõige amortiseerunud kasutustaristu. Kuigi HK-s on ptk-s 2 lähtuvalt
kaitseväärtuste hoidmise vajadusest tehtud rida ettepanekuid pargi kasutustaristu
rekonstrueerimiseks ja edendamisest, sõltub vastavate tegevuste järel tekkiv pargi lisanduvate
kasutusfunktsoonide valik siiski konkreetsetest projektidest ja võimalustest neid ellu viia.
HK kohaselt on vastuvõetav olemasoleva kasutustaristu optimaalsemal kasutamisel põhinevate
kasutusfunktsioonide edendamine. Vältida tuleb kõikide selliste tegevuste parki toomist, mille
ehitamiseks on vajalik vähendada reaalset taimestatud pinda või mille kohane tegevus toob kaasa
lisanduva tallamisohu Toomemäe muldkindlustustele.
Pargi kasutusfunktsioonide suurendamine pargi kaitseväärtuste tagamiseks või edendamiseks on III
prioriteetsusega (vt ptk 3.2.2) tegevus, mille jõuline rakendamine võib olla vastuolus pargi kui
kaitseala haldamisega.
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3.1.4 Toomemäe park Euroopa kultuuripealinnas
Loodetavasti Euroopa kultuuripealinna staatusega kaasnevad ka täiendavad majanduslikud
võimalused Toomemäe valupunktide leevendamiseks. Toomemäel toimuvate temaatiliste ürituste
korraldamine tuleb kooskõlastada ja läbi viia kaitseala valitseja poolt ette antud tingimustel.
HK seisukohalt ei ole määrava tähtsusega võimalike kultuuripealinnaga seotud sündmuste raames
Toomemäel korraldatavad üritused, ajutised näitused, performance'd jm tegevused juhul, kui
nendega ei kaasne pöördumatud muutused taimestikus, ei kahjustata Toomemäe ajaloolisi ja
arheoloogilisi väärtusi ning ei tekitada täiendava erosiooni tekkimise ohtu muldkindlustustel.
Plaanitavad võimalikud taristut ja taimestikku püsivalt muutvad tegevused tuleb teostada
vastavasisuliste ehitusprojektide alusel, mis kooskõlastatakse kõigi huvitatud osapooltega seadustes
ettenähtud korras.

3.2 Hooldustööde korraldamine
3.2.1 Hooldustööde korraldamise üldpõhimõtted
HK koostamisel ja erineva hooldusintensiivsusega alade piiritlemisel on lähtutud Tartu LV sätestatud
dokumendist "Nõuded haljastuste hooldusklassidele 2017-2020 (vt Lisa 2 ja lisa 3).
Toomemägi on jaotatud vastavalt
hooldusintensiivsusega alaks:

Tartu

LV

regulatsioonile



Pirogovi plats (ca 0,7 ha), I hooldusklass;



ülejäänud Toomemäe park (ca 10 ha), II hooldusklass.

(lisa2)

kaheks

erineva

HK säilitab väljakujunenud hooldusprintsiipide kasutamise Lisas 2 antud alade piires, kuid täpsustab
hooldusspetsiifika eeskätt taimestiku hoolduse suhtes. Tulenevalt sellest, et üks elurikkuse
suurendamise primaarsetest moodustest on niitmistiheduse ja niitmisspetsiifika reguleerimine, on
Toomemäe park jaotatud eelmainitud kahest hoolduspiirkonnast eraldi väiksemateks kolme
intensiivsusastmega piirkondadeks. Rohustu hooldusspetsiifika on esitatud ptk-s 3.4.

3.2.2 Hooldustööde prioriteetus
Hooldustegevused on jaotatud alljärgnevatesse prioriteetsusklassidesse:
1) esimene prioriteet – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas
ajavahemikus on võimatu, see on väärtuste säilimisele ja toimiva ohuteguri kõrvaldamisele suunatud
tegevus; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus;
2) teine prioriteet – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja
potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;
3) kolmas prioriteet – soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa väärtuste säilimisele
ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele.
Hooldustööde prioriteetsus on antud hooldustööde kohta tegevuskavas (ptk 3).

3.2.3 Riiklik seire
Seiret korraldab kaitseala valitseja. Käesolev HK ei käsitle seirega seotud küsimusi.
Prioriteetsuse määrab KKA.
AB Artes Terrae OÜ
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3.2.4 Hooldustööde teostaja
Toomemäe hoolduskavakohase hoolduse korraldab Tartu Linnavalitsus, va kaitseala
kaitsekorralduslikud spetsiifilised tegevused, seire ja täiendavad uuringud, mida korraldab KKA.

3.3 Puistu hooldus
3.3.1 Raietööd
Raied teostada vastavalt linna GIS andmbaasi andmetele. Kokku on ette nähtud hooldusraiena
(sanitaar- ja harvendusraie) likvideerida orienteeruvalt 62 puud, 11 likvideeritakse seoses vaadete
avamisega. Ettenähtud raied tuleb teostada etapiviisiliselt hoolduskava perioodi jooksul (va
murdumisohtlikud puud, mis on otstarbekas raiuda kohe. Täiendavad raied, mis võivad olla vajalikud
valgustingimuste parandamisega tuleb määrata eraldiseisvalt vastavalt konkreetsele piirkonnale.
Jooksvalt võib raieid teostada "Nõuded haljastute hooldusklassidele 2017-2020" toodud põhjustel ja
korras. Probleemsete puude seisundi täpsustamiseks kaasata arborist või dendropatoloog.
Kõikide raiete teostamisel ajaloolises pargis on vajalik arvestada alljärgnevalt loetletud aspektidega.
1. Säilitada pargi perifeersetes osades ohutuks tehtult elustikupuud ja lamapuit, mis ei ohusta
pargikülastajaid, taristut ja hooneid.
2. Esmane on eemaldada rippes puud, jalal kuivanud puud, tuulemurd jm, mis takistab pargi
hooldustööde teostamist.
3. Raied on soovitav planeerida mitmeaastaseks perioodiks, et puistu jõuaks muutuvate
tingimustega harjuda.
4. Raiete kavandamisel tuleb vältida tuuleheite ohu vähendamiseks pikalt tihedas liituses kasvanud
puistuosade avamist.
5. Tihedas liituses kasvanud gruppidesiseste raiete tegemisel tuleb vältida allesjäävate puude
võrade jäämist ühepoolseks, st sellisel puhul tuleb lähtuda pigem grupist, kui visuaalsest
tervikust. Okaspuugruppides tuleb arvestada sellega, et okaspuud üldjuhul ei taasta kuivanud
külgoksi.
6. Park on jätkusuutlik siis, kui puistus leidub erinevas vanuses puid-põõsaid. Seepärast tuleb raietel
säilitada erinevas vanuses puid- ja põõsaid, kui nende säilitamine ei ole vastuolus pargi
kompositsiooniga.
7. Raietel perspektiivsete isetekkeliste puude säilitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega:
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allesjääval puul peab olema liigiomane tüvi ja võra;



allesjääv puu peab olema ohutu ja võimalikult vähe vigastatud ja kahjustatud (arvestades
vanust, kasvukohta, liiki jm);



alles jäävad puud ei tohi pärssida väärtuslikemate puude kasvuruumi;



allesjäävatele puudele endale peab olema tagatud kasvuruum;



perspektiivsemad isetekkelistest puittaimedest on üldjuhul pikaealised lehtpuud (ka nn
kõvad lehtpuud) ja okaspuud, kui need ei ole ohustatud kohapeal levinud haigustest ja
kahjuritest.
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8. Jalalt langetamine on lubatud vaid juhul, kui sellega ei seata ohtu säilitatavaid väärtuslikke puid,
kultuuriväärtuslikke objekte jm taristut.
9. Raiutud materjali väljavedu tuleb teostada külmunud pinnasega perioodil.
10. Raiejäägid (tüved, oksad jm) tuleb pargi käidavates piirkondades koguda ja pargist eemaldada
ning ära vedada. Raiejääke võib vajadusel kohapeal teha hakkepuiduks.
11. Kännud tuleb freesida (mitte juurida).
12. Raie- ja hooldustööde tegija peab olema arboristi kutsetunnistusega, vähemalt 4. tase (varasema
süsteemi järgi 2. tase) ja eelneva vana pargi hooldustöö kogemusega.
Hooldusraiete teostamine on I prioriteetsusklassi tegevus, vaadete avamine II prioriteetsusklassi
tegevus.

3.3.2 Taastamisistutused
Taastamisistutused tuleb teha vastavasisuliste projektide alusel, kasutades ptk-s 2.7 ja 2.8 ning
Skeem 26 esitatud põhimõtteid.
Üksikpuid ei istutata vahele puuridadesse, alleedesse ja gruppidesse. Grupid asendatakse vajadusel
tervikuna, alleedes ja puuridades on lubatav puude asendamine vähemalt 5 puuliste asendustena
(reas järjestikku 5 puud).
Alleede asendusistutuste kavandamisel vahetada alleed loogiliste ruumiliste osadena terviklikult. Kui
vahetatakse erinevatel allee külgedel puid erinevatel perioodidel, tuleb eelistada lahendusi, kus
lõunakaartesse jäävad puuread vahetatakse valgustingimuste optimeerimisel välja põhjapoolsetest
varem. Alleedesse ja puuridadesse on soovitatav ajaloolise dimensiooni (autentsuse ja vanuse)
edasiandmiseks jätta kasvama üksikuid heas seisundis vanu puid, mis varjuga pärsivad võimalikult
vähe istutatud puude kasvuruumi. Alleede, puuridade ja gruppide asendamisel kasutada sama
reavahet ja istutussammu. Kui tehniliselt ei ole võimalik pinnasest kände eemaldada istutamiseks
vajalikus mahus, tuleb puud istutada võimalikult vana puu asukoha tsentri lähedale, puuridades
kindlasti hoida ajaloolist reajoont.
Taastamisustusi üksikpuudena võib teha kaitseala valitseja nõusolekul ilma projektita juhul, kui
istutatakse samast liigist puu ajaloolise istutusskeemi järgi istutatud ja väljalangenud puu asemele
juhul, kui istutatavale puule on tagatud normaalne kasvuruum nii vertikaal- kui horisontaalsuunas
(min 10x10 m).
Taastamisistutuste tegemine, eriti põõsarinde osakaalus suurendamine on kaitsekorralduslikult
kriitiline I prioriteetsusklassi tegevus.

3.3.3 Puude ja põõsaste hooldus
Puude ja põõsaste hooldus tuleb teostada vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" (Puittaimede hooldusnõuded; vt lisa 3).
I prioriteetsusklassi tegevus.
Toomemäel ei tohi kasutada puude ja põõsaste hooldusel taimekaitsevahendeid, va erandjuhul, kui
mõne spetsiifilise taime päästmiseks on vajalik taimekaitsevahendit kasutada. Toomemäe taimestiku
taastamisel ja rikastamisel ei tohi kasutada taimi, mille hooldamise agrotehnika eeldab regulaarset
taimekaitsevahendite kasutamist mistahes juhul.
AB Artes Terrae OÜ

59

1950HK2

Toomemäe pargi hoolduskava

3.3.4 Vaatekoridoride hooldus
Vaatekoridoride hooldusel arvestada ptk 2.3.2 esitatud põhimõtteid. Uute vaatekoridoride avamisel
ja vanade hoidmisel on oluline eelistada inglise pargistiilile omaselt vista-vaateid, mille hoidmiseks
piisab üldjuhul puude alumiste okste eemaldamisest. vaadete avamisel vanalinnale tuleb silmas
pidada ka seda, et vaateid vanalinnale (eelkõige Lossi tänavale, Pirogovi platsile, Jakobi mäele ja
Jakobi tänavale) ei ole võimalik tänavaäärsete heas seisukorras alleede tõttu täies ulatuses avada.
Vaatekoridoride hoidmine ja avamine on pargikompositsiooni hoidmise ja väärtustamise seisukohalt I
prioriteetsusklassi tegevus.

3.4 Rohustu hooldus
3.4.1 Üldised põhimõtted
Rohustu hooldusintensiivsus Toomemäe pargis on jagatud kolme intensiivsuse astmesse – I, II ja III
aste (vt täpsemalt järgnevatest peatükkidest). Rohustu kvaliteedinõuded ei lähtu otseselt juhisest
"Nõuded haljastute hooldusklassidele 2017-2020". Rohustu hooldusalade jaotus on antud
alljärgneval skeemil (Skeem 28).

Skeem 28. Rohustu hooldusalad.

Erineva hooldusintensiivsusega rohustu hooldusalade koondpindalad on esitatud alljärgnevas tabelis
(Tabel 8).
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Tabel 8. Erineva hooldusintensiivsusega rohustu hooldusalade pindalad
Rohustu hooldusintensiivsuseklass

Pindala (m²)

I
II
III

11137
46364
30934

Pargiala tuleb regulaarselt niita vastavalt määratud hooldusintensiivsusele. Eraldi tähelepanu tuleb
pöörata niitmise kvaliteedile. Suurimad probleemid on seotud:


trimmerdamisega (sageli lõhutakse nooremate puude juurkael) ja masinatega niitmise ning
lehtede äraveoga (sageli lõhutakse puude koor);



liiga madalalt niitmisega – kehvades valgusoludes ei suuda rohttaimestik normaalselt
taastuda, lisaks võib liiga madal niitmine kahjustada rohttaimede juurekaelu, mis omakorda
pärsib nende taastumisvõimet; lisaks vigastatakse madalalt niitmisega puude maapinnale
ulatuvaid juuri;



hooldustöödel liiga raksete masinate kasutamine, mis tekitavad rööpaid ja tihendavad niigi
aja jooksul rohttaimede heaks kasvuks liiga tihenenud pinnast; rööpad omakorda, ka silmaga
vähenähtavad rööpad, tekitavad ebatasasused üle mille niites suureneb rohttaimestiku
juurekaelte vigastamise oht (niidetakse maa mustaks);



hooldustööde tegemine vahetult vihmajärgsel vm niiskel perioodil, kui pinnas on pehme, mis
kahjustab eelkõige rohttaimestikku, kuid ka puujuuri (tallamine, füüsilised vigastused).



vegetatsiooniperioodil perioodiliselt niidetavatel aladel liiga pikk niitmisvahe või
rohttaimestiku kõrgust mitte arvestav niitmiskõrgus, mistõttu rohttaimede kahjustus niitmise
järel on suurem ja seetõttu taimed taastuvad aeglasemalt;



liiga varane niitmine varjualadel, mille tõttu ei saa osad rohttaimedest õitseda ja viljuda ning
järelkasvu moodustada;



pika niite mittekoristamine, mistõttu varjulistel ja kuivadel aladel tekkiv halvasti lagunenud
orgaanilise aine kiht soodustab sammaldumist ja rohttaimede arvukuse vähenemist,
niiskematel ja valgusrikkamatel aladel kõdunedes tõuseb mullaviljakus, mis soodustab
rammusamat mulda eelistavate kõrgekasvuliste rohttaimede kasvu, mis omakorda pärsib
kõrreliste ja aasa/murutaimedeks sobiva madalama rohttaimestiku kasvu.

Eelnevalt loetletud probleemide üldiseks ennetamiseks tuleb:


noorte ja istutatud puude tüvedele paigaldada tüvekaitsed;



istutatud puude kuni 16 cm läbimõõduga noorte puude juurekael tuleb multšida; võimalusel
on soovitatav teha juurekaela hooldus ja multšida ka murualade sees olevad jämedamad
puud
(Skeem
29);
täpsemalt
puu
juurekaela
hooldusest
vt
näiteks
https://spottsgardens.com/tree-girdling-roots/;



puuvõrade all tuleb niita kõrgemalt, seal on sageli puujuured üles kerkinud;



regulaarselt niidetavatel aladel tuleb vältida harva ja madalalt niitmist; niita tihedamalt ja
"õigel" kõrgusel;

 harvemini niidetavad alad majandada võimalusel aasamurudena.
AB Artes Terrae OÜ
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Skeem 29. Näide õigesti multšitud vana puu juurekaelast; ülal paremal näide värskelt hooldatud vanema puu juurekael

28

Niitmine on nii pargi kasutusfunktsioone kui kaitsekorraldust arvestades I prioriteetsusklassi tegevus.

3.4.2 Nõuded ja soovitused I astme hooldusintensiivsusega murualade hooldamiseks
I astme hooldusintensiivsusega alal niidetakse muru nii sageli, et selle suurim kõrgus kasvuperioodil
ei ületa 15 cm. Niita ei tohi madalamalt kui 5 cm. Niita siis kui muru on kasvanud 1/3 võrra
minimaalsest niitekõrgusest pikemaks. Kui muru on kõrgem, tuleb niide teha kõrgemalt (1/3 taimede
kõrgusest), vajadusel teha täiendav niide mõne päeva pärast 1/3 võrra eelmisest niitest madalamalt.
Maksimaalne niitmiskõrguse määramisel lähtuda alljärgnevast tabelist (Tabel 1):
Tabel 9. Niitmiskõrgused I hooldusintensiivsuse astmega alal
Rohttaimestiku kõrgus
enne niitmist (cm)

Rohttaimestiku kõrgus
peale niitmist (cm)

20

15

15

12

10

8

8

6

Puude juurekaelte ümbrused soovitatavalt multšida, põõsagruppide istutusalade alused multšida
tervikpindadena.
Väetamine teostada vajadusel, st kui murutaimede kasvu pärsituse põhjuseks on toitainete puudus
(määrata kahtluse korral kasvupinnase analüüsiga). Väetamiseks kasutada pikaajalise toimega
muruväetist, väetada üks kord kevadel pärast rohu kasvu algust ja teine kord juulikuu III või
augustikuu I dekaadil. Väetamisel lähtuda konkreetse tootja juhistest.
Muru esindusplatsidel on soovitatav põuaperioodil kasta 1 kord nädalas kastmisnormiga 20...25 l/m².
Pärast kastmist peab muld olema 10...15 cm sügavuselt niiske29.
28

http://pureturfandtree.com/resources/mowing/ptt-website-proper-mulch/

https://spottsgardens.com/tree-girdling-roots/
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Graniitsõelmeteede äärte servamine teha vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt 2 korda
vegetatsiooniperioodil.
Niite koristusel, lehekoristusel, murupindade parandamisel jt eelpool käsitlemata muruga seotud
töödel lähtuda "Nõuded haljastute hooldusklassidele 2017-2020" I klassi hooldustööde nõuetest.

3.4.3 Nõuded ja soovitused II astme hooldusintensiivsusega murualade hooldamiseks
I astme hooldusintensiivsusega alal niidetakse muru nii sageli, et selle suurim kõrgus kasvuperioodil
ei ületa 30 cm. Niita ei tohi madalamalt kui 15 cm. Niita siis kui muru on kasvanud 1/3 võrra
minimaalsest niitekõrgusest pikemaks. Kui rohttaimestik on kõrgem, tuleb niide teha kõrgemalt (1/3
taimede kõrgusest), vajadusel teha täiendav niide mõne päeva pärast 1/3 võrra eelmisest niitest
madalamalt. Maksimaalne niitmiskõrguse määramisel lähtuda alljärgnevast tabelist (Tabel 10):
Tabel 10. Niitmiskõrgused II hooldusintensiivsuse astmega alal
Rohttaimestiku kõrgus
enne niitmist (cm)

Rohttaimestiku kõrgus
peale niitmist (cm)

40

31

35

27

30

23

25

19

20

15

Teede ääred niita 2 m laiuselt I hooldusklassi nõuetele (vt ptk 3.4.2) vastavalt. Graniitsõelmeteede
äärte servamine teha vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt 2 korda vegetatsiooniperioodil.
Umbrohutõrjet ei tehta, ei kasteta. Väetada vaid juhul, kui taimestiku kiratsemine on seotud
toitainete vähesusega mullas (mullaproovi alusel).
Niite koristusel, lehekoristusel, murupindade parandamisel jt eelpool käsitlemata muruga seotud
töödel lähtuda "Nõuded haljastute hooldusklassidele 2017-2020" II klassi hooldustööde nõuetest.

3.4.4 Nõuded ja soovitused III astme hooldusintensiivsusega murualade hooldamiseks
III astme hooldusintensiivsusega aladeks on soovitatavalt aasmurudena hallatavad bioloogilise
mitmekesisuse saarekesed ja ribad pargiaasadel ja muldkindlustuste nõlvadel. Alade hooldus tuleb
täpsustada vastavalt konkreetselt soovitava maastikupildi/taimekoosluse vajaduste järgi.
Niitmisaeg valitakse vastavalt sellele, kui enamus kasutatava koosluse liikidest on viljunud.
Valguslembeseid kooslusi niidetakse üks kuni kaks korda vegetatsiooniperioodil. Esimene kord
niidetakse juuli II-III dekaadis ning teist korda sügisel septembri II dekaadis. Teise korra niitmiskõrgus
mitte alla 15 cm. Esimese korra niide jätta alale paariks päevaks kuivama, et seemned saaksid
järelvalmida ja pudeneda. Mõlemal korral tuleb niide kindlasti ära vedada. Poolvarjus ja varjus
kasvavad kooslused niita soovitatavalt 1 kord juuli III dekaadis-augusti II dekaadis. Niide jätta alale
paariks päevaks kuivama, et seemned saaksid järelvalmida ja pudeneda. Niide tuleb kindlasti ära
vedada.
Lehekoristus teha kindlasti peale II niite tegemist, lehekoristusel lähtuda "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" III klassi hooldustööde nõuetest.
29
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Murupindade parandamisel jt eelpool käsitlemata muruga seotud töödel lähtuda "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" II klassi hooldustööde nõuetest.

3.5 Teede hooldus
3.5.1 Üldnõuded
Teede hooldus teostada Pirogovi platsil vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" (vt lisa 3) I klassi nõuetele vastavalt. Mujal Toomemäel teostada teede
hooldus mainitud nõuete kohaselt II klassi nõuetele vastavalt (vt ka Tabel 6).
I prioriteetsusklassi tegevus.

3.5.2 Pinnaseteed- ja rajad
Pinnaseteid ja isetekkelisi radu spetsiaalselt ei hooldata. Soovitatav on teed nr (vt joonis 1) T3, T4, T5,
T6, T18, T20, T21, T22, T23, T24 lumesulamisjärgsel perioodil märts-mai ajutiselt tähistada ja sulgeda,
et vähendada erosiooniohtlikul perioodil nende teeosade kasutamist. Pinnaseteede seisundit saab
parandada vaid nende ümberehitamisel kattega radadeks.
I prioriteetsusklassi tegevus.

3.5.3 Graniitsõelmekattega teed
Graniitsõelmekattega teede hooldus teostada vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded
haljastute hooldusklassidele 2017-2020" (vt lisa 3) I klassi nõuetele vastavalt (vt ka Tabel 6).
I prioriteetsusklassi tegevus.

3.5.4 Betoonkivi-, asfalt- ja munakivikattega teed
Betoonkivikattega teede hooldus teostada vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" (vt lisa 3) I klassi nõuetele vastavalt (vt ka Tabel 6).
I prioriteetsusklassi tegevus.

3.6 Treppide hooldus
Treppide hooldus teostada Pirogovi platsil vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" (Puittaimede hooldusnõuded; vt lisa 3) I klassi nõuetele vastavalt.
Mujal Toomemäel teostada treppide hooldus mainitud nõuete kohaselt II klassi nõuetele vastavalt.
Amortiseerumise tõttu ei ole vaja hooldada Tabel 4 lammutamiseks määratud treppe.
I prioriteetsusklassi tegevus.

3.7 Pargiinventari hooldus
Pargimööbli, sh mänguvahendite hooldus teostada vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded
haljastute hooldusklassidele 2017-2020" (vt lisa 3) I klassi nõuetele vastavalt.
Pargiinventari (pingid, prügikasti, mängu- ja spordivahendid, viida jm) hooldus läbi viia vastavalt
tootja poolt väljastatud hooldusjuhendile.
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I prioriteetsusklassi tegevus.

3.8 Pargi koristamine, jäätmekäitlus
Prügi koristamine teostada vastavalt Tartus kehtivatele nõuetele "Nõuded haljastute
hooldusklassidele 2017-2020" (vt lisa 3) I klassi nõuetele vastavalt kogu Toomemäe pargis.
Jäätmekäitlus toimub Tartus kehtiva korra kohaselt30.
Prügikastide asendamisel Toomemäe platool eelistada prügi sorteerimist võimaldavaid prügikaste
arvestades Toomemäe arengukavas esitatud printsiipe.
I prioriteetsusklassi tegevus.

3.9 Kaitseala tähistamine
Toome pargi kaitsealapiirid uuendati 2013. aastal. Park ei ole looduskaitsealuse pargina tähistatud.
Tähistamise vajaduse, tähiste hulga ja paiknemise lepivad kokku KKA ja Tartu LV. Juhul, kui tähised
paigaldatakse, peavad need lähtuma Toomemäe arengukavas sätestatud disainikeelest31. Tähiste
paigaldamisel tuleb need kord aastas puhastada neile sadenenud tolmust jm prahist. Tähiste
hoolduse teostamise lepivad kokku Tartu LV ja KKA juhul kui tähised paigaldatakse.
III prioriteetsusklassi tegevus.

3.10 HK täiendamine. Täiendavad uuringud ja projektid
3.10.1 HK vahehindamine, täiendamine
HK eesmärgid on seatud kümneks aastaks, so perioodiks 2020-2030. Järgmist hoolduskava tuleb ette
valmistada pidevalt käesoleva kava täitmise ajal. Uus HK tuleb koostada 2029. aastal. Uue HK
koostamise aluseks on käesoleva kava täitmise analüüs.
HK vahehindamise vajaduse määrab KKA koostöös Tartu LV-ga. Vahehindamine tehakse soovitatavalt
HK-perioodi keskel aastal 2026. Vahehindamine on oluline, kuna tegevuskava ja eelarve planeerimine
10 aastaseks perioodiks tulenevalt pargi kui spetsiifilise poolloodusliku süsteemi dünaamilisest
muutumisest. Kaitse tulemuslikkuse lõplik hindamine kaitseala valitseja poolt toimub
kaitsekorraldusperioodi lõpus vastavalt tulemuslikkuse hindamise kriteeriumitele (vt ptk 4).
Vahehindamise prioriteetsuse määrab KKA, tavapäraselt tegemist I prioriteetsusega tööga.

3.10.2 Puistu kordusülevaatused
Pargi puistule on soovitatav teha uus dendroloogiline inventeerimine hiljemalt 5 aasta pärast, mille
alusel määratakse puistu täiendav hooldusvajadus.
I prioriteetsusklassi tegevus.

30

Vt Tartu linnajäätmekava 2015-2020, lisa Tartu Linnavolikogu 18. septembri 2014. a otsuse nr 115 juurde;

31

Toomemäe arengukava; lk 10-17.
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3.10.3 Nahkhiirte uuring
Pargis on tehtud 2005. a nahkhiirte suviseid elupaiku kajastav uuring32, mille ekohaselt registreeriti
pargis II kategooria kaitsealuste liikide esinemine. Kuna puuduvad täpsemad andmed liikide
esinemise ja olukorra kohta, siis on soovitatav HK perioodi jooksul (2020-2030) teostada uuring
liikide esinemise, varje- ja talvitumispaikade kindlaks määramiseks. Uuringu käigus registreeritud
liigid tuleb kanda elupaikade andmebaasi (EELIS-esse). Uuringutulemused võimaldavad kavandada
hooldustöid selliselt, et võimalikult vähe häiritaks kaitsealuseid liike. Sõltuvalt uuringutulemustest
tuleb hoolduskavasse teha täiendusi lähtuvalt liigikaitse eesmärkidest.
Tegemist on I kaitsekorraldusliku tegevuse seisukohalt I prioriteetsusklassi tööga, võimalikuks
teostajaks Eesti Terioloogia Selts. Töö organiseerib KKA.

3.10.4 Muud elustiku-uuringud
Muude elustiku-uuringute korraldamise ja vajaduse määrab KKA. Sõltuvalt uuringutulemustest tuleb
hoolduskavasse teha täiendusi lähtuvalt uuringutulemustel baseeruvate kaitse-eesmärkide
muutumisest.
I-III prioriteetsusklassi tegevus, sõltuvalt kaitsealuse elustiku olemasolust. Töö organiseerib vajadusel
KKA.

3.10.5 Taristu ja puistu rekonstrueerimisprojektid
Pargipuistu ja kasutustaristu vastavusse viimiseks kaitse-eesmärkidega on vajalik koostada
rekonstrueerimisprojekt, mille koosseisus lahendatakse ptk 2 esitatud kaitseväärtuste ohutegureid
leevendavad meetmed. Tööde optimeerimisel on soovitatav koostada esimeses etapis kogu
Toomemäe parki kajastav visioon, mille raames kaardistatakse projekteerimise lähteülesanne
piirkondade kaupa ning lahendatakse:


universaalne üldlahendus treppide rekonstrueerimiseks;



universaalne lahendus muldkindlustuste nõlvade korrastamiseks ja



universaalne lahendus teedega seotud erosiooni tõkestavate meetmete lahendamiseks,
pingialuste lahendamiseks, teede ääristamiseks;



universaalne lahendus väikevormide ja pargimööbli lahenduste valikuks;



üldine nägemus võimalustest pargi piirkondades elurikkuse suurendamiseks.

Täpsem projekt jaotada etappidesse pargiosade kaupa (lähtudes nt Tartu Üldplaneering 2030 antud
Toomemäe territoriaalsest jaotusest), keskendudes igas konkreetses kohas ala spetsiifilistele
probleemidele.
Sõltuvalt pargi piirkonnast on tegemist I-II prioriteedi/tähtsusklassi tööga. Töö korraldab Tartu
Linnavalitsus.

32
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3.11 Tegevuskava 2020…2029
Tegevuskavas on esitatud hooldustööde mahud. Tööde maksumust ei ole välja toodud, kuna see võib olla eksitav. Tegelik tööde maksumus selgub
vastavasisuliste hangete tulemusel.
Tabel 11. Pargi hooldusetegevuskava (LV – Tartu linnavalitsus; KKA – Keskkonnaamet).
Ptk nr

Töö nimetus

Tegevuse
tüüp

Ühik

Maht

Maht
Korraldaja

Eelistus

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Maht
kokku

Raietööd (ühekordne ja regulaarne)
62 + 11
2.7.;
3.3.1.

Ühekordne
Hooldusraie

hooldus

tk

(vaatesektori-

LV

I

73

Täiendav hooldusraie vastavalt vajadusele peale regulaarset iga-aastast ülevaatust

test)
2.7.;
3.3.1.
3.3.1.

Ühekordne
Jooksev hooldusraie

hooldus
Ühekordne

Raiete ettemärkimine looduses

hooldus

tk

X

LV

I

päev

1

LV

I

3.3.3.

Raie vastavalt vajadusele peale regulaarset iga-aastast ülevaatust

1

Täiendav ettemärkimine vastavalt vajadusele peale regulaarset iga-aastast ülevaatust

1

Võrahooldustööd
Ühekordne

3.4.1.

Võrahooldus puudel ja põõsastel

3.10.2.

Puude ja põõsaste igaaastane ülevaatamine
ja hoolduse määramine

hooldus
Regulaarne
hooldus

tk/grupp

LV

I

1x/a

LV

I

Täiendavad hooldustööd vastavalt vajadusele peale regulaarset iga-aastast ülevaatust

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1x10

Vaadete avamine (ühekordne ja regulaarne)
2.3.2.;
3.3.4.

Regulaarne
Vaatesektorite puhastamine

hooldus

tk

16

LV

3.4.
3.4.2.

I

16

16

16

16

16

5x16

Niitmine (regulaarne)
Regulaarne
I hooldusintensiivsuse aste
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hooldus

m²

11140

LV

I

11140

11140

11140

11140
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11140

11140

11140
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Ptk nr

Töö nimetus

3.4.3.

II hooldusintensiivsuse aste

3.4.4.

Tegevuse
tüüp
Regulaarne
hooldus
Regulaarne

III hooldusintensiivsuse aste

hooldus

Maht
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Maht
kokku

I

44455

44455

44455

44455

44455

44455

44455

44455

44455

44455

10x44455

I

30935

30935

30935

30935

30935

30935

30935

30935

30935

30935

10x30935

10x3900

Ühik

Maht

Korraldaja

Eelistus

m²

44455

LV

m²

30935

LV

2.6.;
Teed (regulaarne)

3.5.
2.6.;
3.5.3.

Regulaarne
Betoon- ja graniitkivikattega teede hooldus

2.6.;
3.5.2.
2.6.;
3.5.1.

hooldus
Regulaarne

Graniitsõelmekattega teede hooldus
Pinnasteede ja radade (arvestuslik laius
0,6m) hooldus

hooldus
Regulaarne
hooldus

m²

3900

LV

I

3900

3900

3900

3900

3900

3900

3900

3900

3900

3900

m²

12635

LV

I

12635

12635

12635

12635

12635

12635

12635

12635

12635

12635

m²

1390

LV

I

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

10x1390

672

672

672

672

672

672

672

672

672

10x672

10x12635

2.4.6.;
Trepid (regulaarne)

3.6.
2.4.6.;
3.6.

Regulaarne
Treppide hooldus

hooldus

jm

672

LV

I

672

2.5.;
Inventar ja arhitektuursed väikevormid (regulaarne)

3.7.
2.5.2.;
3.7.

Regulaarne
Pinkide hooldus

2.5.3.;
3.7.

Regulaarne
Mänguväljakute hooldus

2.5.1.;
3.7.
3.8.

hooldus

hooldus
Regulaarne

Ausammaste ja monumentide hooldus
Kaitseala tähistamine

hooldus

tk

137

LV

I

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

10x137

tü

2

LV

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10x2

tü

9

LV

I

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10x9

ühekordne

LV/KKA

3.10.
3.10.1.
3.10.5.
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Uuringud, projektid (ühekordne)

Dendroloogiline puistu hinnang

Hinnang

tk

1

LV

II

Nõlvakindlustuste projekteerimine

Projekt

tk

1

LV

I

1
1
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Ptk nr

Töö nimetus

3.10.5.

Teekatete ja mänguväljaku turvaala
rekonstrueerimise projekteerimine
Treppide rekonstrueerimise
projekteerimine
Musumäe rekonstrueerimise
projekteerimine
Faehlmanni ausamba väljaku
rekonstrueerimise projekteerimine
Bergmanni ausamba väljaku
rekonstrueerimise projekteerimine
Poternide
rekonstrueerimise/konserveerimise
projekteerimine
Linnamüüri
rekonstrueerimise/konserveerimise
projekteerimine
Käsitiivaliste seire

3.10.5.
3.10.5.
3.10.5.
3.10.5.

3.10.5.

3.10.5.
3.10.3.

Tegevuse

1950HK2

Maht

Maht
kokku

Ühik

Maht

Korraldaja

Eelistus

Projekt

tk

1

LV

I

Projekt

tk

1

LV

II

Projekt

tk

1

LV

II

1

1

Projekt

tk

1

II

1

1

Projekt

tk

1

Projekt

tk

1

LV/Tartu
Ülikool
LV/Lossi
21
LV/Lossi
21/Tartru
Ülikool

Projekt

tk

1

Uuring

tk

1

tüüp

4.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

1
1

1

II

1

1

II

1

1

LV

II

1

1

KKA

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10x1

1

2

1

1

Pargi kaitse korraldamine (ühekordne ja regulaarne)

4.1.

Tulemuslikkuse hindamine

Kava

tk

1

LV, KKA

I

4.2.

Uue hoolduskava koostamine

Kava

tk

1

LV

I

1

Tegevused on jaotatud tähtsuse alusel:
I – esimene eelistus – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu;
II – teine eelistus – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;
III – kolmas eelistus – soovituslik tegevus, mis aitab kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele.
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HK TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

Hoolduskava tulemuslikkuse hindamine tehakse hoolduskava perioodi viimasel aastal (2029).
Alljärgnevalt on esitatud põhimõtted, millega pargi HK tulemuslikkuse hindamisel arvestada:




tulemuslikkuse hindamise käigus analüüsitakse saavutatud tulemusi kavandatud tegevustega
võrreldes;
tulemuslikkuse hindamisel analüüsitakse, kas kaitsekorralduslikud tegevused aitasid kaasa
kaitse-eesmärgi saavutamisele või mitte ja kui edukalt;
kava analüüsitakse ja uuendatakse hoolduskava perioodi lõpus, millest lähtudes koostatakse ka
uus hoolduskava järgnevaks kümnendiks.

Pargi hoolduskorraldus loetakse tulemuslikuks, kui HK perioodi lõpus on pargi struktuur jm kaitseväärtused säilinud ning väärindatud, sh:










kompositsiooniline tervik on säilinud;
vaatekoridorid on avatud ja hoitud avatuna;
puistu on hooldatud, puistu liigirohkus on suurenenud;
pargi üldine elurikkus on tõusnud;
kogu pargialal teostatakse regulaarset niitmist erineva niitmissagedusega;
pargi kasutustaristu on 2019. a seisuga võrreldes on vähemalt 90% ulatuses uuendatud;
muldkindlustuste nõlvad ja nendega seotud taristu (eeskätt trepid) on vähemalt 50% ulatuses
korrastatud;
Toomemäe osa linnamüür on konserveeritud.
puistut ja kasutustaristut hooldatakse regulaarselt.

Tulemuslikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil on esitatud alljärgnev tabelis.
Tabel 12. Tulemuslikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad primaarsed tulemused.

Ptk
nr

Väärtus

Indikaator

Kriteerium

Tulemus

2.2.

Pargiruum ja
vaated

Avatud
alade
pindala
ja
vaatekoridoride
olemasolu
ja
ulatus

Avatud alade
pindala,
vaatesihtide
säilimine

Ajalooline pargistruktuur on tunnetatavalt
säilinud. Avatud alade pindala ei ole
vähenenud või on suurenenud ning vaatesihid
on avatud. Ebasoodsad vaatesihid on suletud.

2.2.

Teedevõrk,
trepid

Seisukord

Teede ja treppide
seisukord

Teed on korrastatud ja hästi läbitavad,
pinnaseteedel ei ole erosiooniohtlikke kohti,
trepid on remonditud või asendatud.

2.3.

Pargielustik

Seisukord, liigiline
mitmekesisus.
Kaitse-aluste
liikide esinemine

Nahkhiirte
elupaigad; liigilist
mitmekesisust
toetav hooldussüsteem

Nahkhiirte elupaigad on säilinud (hiired ise
ka). Tehtud on asendus- ja juurdeistutusi.
Asjakohase hoolduse tulemusel on
suurenenud pargi mitmekesisus ja elurikkus.

2.4

Rajatised

Seisukord

Rajatiste seisukord

Muldkindlustustel on peatatud erosioon ,
poternid ja linnamüür on edasise lagunemise
vastu konserveeritud.
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JOONISED
Joonis 1 Hooldusplaan
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P16

P15

R12

R10

T4
R11
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TARTU LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSE OSAKOND

Lp Pakkuja

22.04.2019 nr 8-13.2/06353

Hinnapäring Toomemäe pargi hoolduskava
koostamiseks

Palume Teil koostada hinnapakkumus Toomemäe pargi hoolduskava koostamiseks.
Hoolduskava koostatakse dokumendina, mis sõnastab pargi 10 aastase hooldusperioodi
eesmärgi ning on aluseks sellel perioodil hooldustööde tegemisel ja rahastamisel.
Hoolduskava koostamise aluseks võtta juhendmaterjal "Pargi hoolduskava koostamise
juhend" Tartu 2011.
Toomemäe hoolduskavaga käsitletava ala piirjooned on esitatud lisanddokumendina
Toomemägi_piirid.
Toomemäe pargi pindala tasapinnalisena, arvestamata nõlvsust on 10,7 ha (andmed Tartu
linna GIS andmebaasist).
Tellijal on olemas 2005.a Toomemäe puittaimede kohta koostatud dendrohinnang mis on
digitaliseeritud ja Toomemäel kasvavate puude kohta on olemas GIS andmebaasis andmed
1889 puittaime kohta.
Välitööde teostamiseks ja andmete muutmiseks võimaldab Tellija juurdepääsu GIS
andmebaasi puittaimede kihile ning vajadusel tagab välitööseade (tahvelarvuti)
kasutusvõimaluse.
Koostatava hoolduskava nõuded peavad olema kooskõlas Tartu linna avalike haljasalade
hooldusnõuetega ja neid toetavad ning uuenduslikke hooldusvõtteid pakkuvad. Selleks teha
koostööd haljastus- ja puhastusteenistusega. Haljastute hooldusnõuded I-IV hooldusklassile
ning puittaimedele on esitatud lisanddokumendina.
Arvestada Toomemäe töögrupi poolt 2016. aastal koostatud dokumenti "Toomemäe
arengukava" mis on esitatud päringu lisanddokumendina. Töös on loetletud varasemalt
koostatud kehtivad dokumendid Toomemäe kohta.
Koostada hooldustööde keskne hoolduskava ja tegevuskava tööde tähtsuse järjekorras
edaspidiseks 10 aastaks.
Defineerida pargis asuvad väärtused.
Hoolduskava peab käsitlema ja väärtustama Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakonna
muinsuskaitseteenistuse seisukohti, selleks teha koostööd nimetatud teenistusega.
Üle vaadata ja kirjeldada rajatised ja inventar tuua välja problemaatilised kohad (näiteks
poternid) ja kirjeldada soovitused edasiseks tegevuseks.
Puistut ei ole vaja uuesti inventeerida. Puude digitaalne andmekiht on kättesaadav Tellijalt,
tööks on andmete hetkeolukorra kaasajastamine. Puistut käsitleda vastavalt
juhenddokumendile.
Kirjeldada puude seisukorda (ka nähtavaid kahjustusi ja seente viljakehasid), elupaigad
puudel (samblad, samblikud, linnud, käsitiivalised jm)
Raied ja muud meetmed määrata vastavalt ohuteguritele, et tagada hooldusvõtetega
pargikülastajate ohutus.
Anda soovitused asendusteks, vajadusel ka alleedele või nende osadele kooskõlastatult
Keskkonnaametiga.
Puude kohta käiv informatsioon esitada GIS süsteemis ühilduvana.
Töö käigus teha koostööd ning kooskõlastada valminud dokument ja selle lisad
Keskkonnaametiga kui ala valitsejaga.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raekoja plats 3

tel 736 1270, faks 736 1240

51003 TARTU

reg kood 75006546

www.tartu.ee
lmo@raad.tartu.ee

Teostada alade tsoneerimine, kasutusintensiivsuse tsoonid, tegevuste kirjeldamine,
tulevikutegevuste kirjeldamine.
Hooldusintensiivsuse osas käsitleda: puud, rohttaimestik, rajatised ja inventar, teed, trepid,
platsid, koristus (praht, orgaanilised jäätmed), lehekoristus, talihooldus, hooldustööd
nõlvadel, soovitused nõlvakindlustusteks.
Töö sisaldab soovitustena ettekirjutusi kontaktaladele ja kõrvalkruntidele mis vahetult
piirnevad ja ei ole piirdega eraldatud.
Töö koostamise tähtajad ja esitamine: 30. september haljastuse 2020-2023 riigihanke
koosseisu minev hooldusvõtete kava ja 30. oktoober Keskkonnaametiga kooskõlastatud
dokument.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 06. mai 2019. a. kell 10.00.
Pakkumus peab olema mõistlik, pakkumusest saadavast tulust peab olema võimalik
teostada tööd nõuetekohaselt ja õigeaegselt, arvestades kõikide kaasnevate kuludega.
Näidata ära pakkumuse jõusoleku tähtaeg, mis on minimaalselt 30 päeva.
Pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima pakkumuse esitanud pakkuja.
Tellija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused, kui need ületavad vastava töö
läbiviimiseks planeeritud rahalisi vahendeid.
Lisainformatsioon e-posti aadressil Eda.Poldma@raad.tartu.ee.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Andres Pool
juhataja asetäitja

Eda Põldma
eda.poldma@raad.tartu.ee
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HD LISA 4 NÕUDED HALJASTUTE HOOLDUSKLASSIDELE 2017-2020
TÖÖD

teed ja trepid

teede ja treppide talihooldus

praht, jäätmed

pingid

disainpingid

I HOOLDUSKLASS
teed ja trepid iga päev kell 8 pühitud; töid võib alustada alates kell 7;
teede piirid selged ja teed umbrohuvabad; teeääred korrektsed (sirgeks lõigatud), äärekivid asetsevad korrektselt;
teedel jooksvad remondid 50 m² 1 ha kohta aastas (plaadid vajunud, ära viidud, ärauhtumised jms) teostatakse
koheselt vajaduse tekkimise järel; suuremate vajumiste korral piirata ala (tagada ohutus haljastu kasutajatele) ning
teavitada Tellijat;
teede ja treppide pesemine lindude väljaheidetest, grafitist jms vajadusel iga päev kella 8.00-ks;
vihmaveega uhutud kaldteed taastada kolme päeva jooksul alates kahjustuse tekkimisest; kõik sulavetega uhtunud
teed parandada hiljemalt 1. maiks;
treppidel teostada väiksemahulised remonttööd jooksvalt; treppide, rentslite lagunemisest, uhtumistest kohe teavitada
Tellijat;
teede ja trepihooldusel ei ole lubatud tekitada häirivat tolmu ja müra; teede hooldusel tuleb arvestada teede katendeid
ja olukorda; teehooldustehnikaga ei ole lubatud kahjustada teede katendeid
talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libedusetõrje kella 7.00-ks; vajadusel (lumepaksus alates 4 cm) täiendav
lume- ja libedusetõrje päeva jooksul;
soola jt keemilisi vahendeid on teedel ja treppidel libeduse tõrjeks lubatud kasutada vaid erandkorras (ekstreemsete
ilmastikuolude puhul) eelnevalt kooskõlastades Tellijaga
iga päev kell 8 puhas ning vajadusel täiendav koristamine päeva jooksul, üldilme alati korrektne;
kokkukorjatud praht ja jäätmed kohe ära vedada, mitte ladustada mingil moel haljastu territooriumile;
Töövõtja poolt kokkukorjatud prahti ja jäätmeid ei ole lubatud asetada statsionaarsetesse pargi prügikastidesse
pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev hiljemalt kell 8, sealhulgas ka talvine lumekoristus pingilt ja pingi eest;
kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine, värvitakse või töödeldakse
puidukaitsevahendiga kevadel, hiljemalt 20. maiks; pinotexiga värvitud pingid värvida sama värvitooni pinotexiga,
termotöödeldud puidule erihooldus, mille juhendi väljastab Tellija; vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont
ja värvimine;
puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiit jms) jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg puhtad ning
asetseksid ettenähtud kohtades; pingilauad peavad olema alati terved, puudu olevad detailid asendatakse jooksvalt;
vajadusel pargiinventari ajutine hoiustamine ja transport
pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev hiljemalt kell 8; talvel puhastatakse lumest iga päev hiljemalt kell 8;
vajadusel parandamine ja puidukaitsevahendiga töötlemine; termotöödeldud puidule erihooldus, juhendi väljastab
Tellija; puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiit jms) jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg terved
ja puhtad;

niitmine, muru, rohtkatte
kõrgus

maksimaalselt 10 cm

sibullilled

sibullillede kasvualadel ei niideta muru madalamaks kui 20 cm, seda kuni sibullillede lehtede kolletumiseni

niitmise jäätmed
takistuste ümbrused
rehitsemine

niitmine nii sagedasti, et nähtavaid jääke ei teki või need siis kohe eemaldada

muruparandused ja
vajumiste täitmised
kahjustatud murupinnad
hooldust takistavad
võõrkehad
sügisene lehtede koristus

kevadine lehtede koristus
lillepeenrad, lillekastid,
püsikute/kõrreliste peenrad
hekkide ja põõsaste
korrashoid

ei tohi erineda muust ümbrusest
kevadel hiljemalt 01. maiks
kogu objekti ulatuses tehakse vajalikud parandustööd operatiivselt;
maapinna suuremate sisselangemiste korral (trasside, varemete vms kohal) ala kohe piirata ja tähistada, teavitada
Tellijat
kõik talvehooldusega ja lehekoristusega rikutud ja kahjustatud murupinnad taastatakse hiljemalt 20. maiks;
hooldustööde käigus tekkinud muru kahjustused likvideeritakse kohe, vajadusel murukülv või mätta paigaldus
kivid, betoon, metallarmatuur, torujupid jms, mis ei ole mingi tervikliku konstruktsiooni osad tuleb eemaldada;
vajadusel tekkinud lohud täita mullaga, taastada muru
pidev lehekoristus, lehehunnikud igapäevaselt ära vedada
kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumikatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus kevadel esimesel
võimalusel; lehekoristuse algus kooskõlastatakse objektipõhiselt Tellijaga, millest alates tuleb 10 päeva jooksul
lehekoristus ja äravedu lõpetada
ajal, mil peenardes lilli ei ole, hoida peenarde pinnad siledate ja puhtana (prahikoristus vastavalt objekti
hooldusklassile) elementaarses korras; teostada prahikoristus lillekastidest ajal, kui neis ei kasva lilled või neisse on
paigutatud männioksad
ei tohi olla häirivat umbrohtu (umbrohtude eemaldamine kogu taime väljajuurimise teel), mittehekiliigid kõrvaldatud

rentslid, vee äravoolurennid
ja -torud
talihoolduseta teed ja trepid
talveliiva konteinerid

hoiatussildid
teepiirded ja treppide
käsipuud
jõepiirded

prügikastid

mängu - ja spordiväljakud

kevadine puhastus tehakse nädala jooksul pärast lume sulamist;
lume sulamise perioodil tagatakse, et vesi voolaks rentslis; edasi hoitakse pidevalt korras (vajadusel parandused
betooniga) ja puhtana koos üldise koristamisega
töömahtudesse ei kuulu vaid lume- ja libedusetõrje; Emajõe kaldakindlustuse treppidel ei teostata lume- ja
libedusetõrjet
korrektsed (terved, värvitud) mahutid paigutatakse hooldusalale libeduse saabudes (paigutada mittesilmatorkavasse
kohta, asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale püsiva lumikatte sulamist kohe eemaldada
talvel mittehooldatavad kõnniteed varustada talveperioodiks metallist hoiatussiltidega “Ettevaatust, talvel ei
hooldata” (sildi kujundus kooskõlastada LMO liiklusteenistusega), hoiatussildi vajadus on esitatud mahu
koondtabeli "Märkused" lahtris; Töövõtja vastutab siltide olemasolu eest objektil kogu talveperioodi jooksul
teepiirded ja treppide käsipuud vaadatakse üle, remonditakse ja värvitakse kevadel hiljemalt 20. maiks ning tagatakse
pidevalt nende puhtus; vajadusel jooksvalt täiendav remont, puhastamine ja pesu
puhastamine ja pesemine jooksvalt; vajadusel remont ja värvimine, et piirded oleksid alati korrektsed, terved ja
puhtad;
perioodil aprill-september põhjalik piirete pesemine kord kuus 20-ndaks kuupäevaks
tühjendamine ja kastide korrashoid teostatakse prügikaste hooldava firma poolt, informeerida Tellijat lõhutud või
ületäitunud kastidest; juhul kui Töövõtja ei ole ületäitumisest või lõhkumisest teatanud ning prügikastide ümbrus on
prahine, koristab prügikasti ümbruse Töövõtja
hooldus vastavalt I hooldusklassile, värvitavate elementide värvimine teostatakse hiljemalt 20. maiks; tagatakse mängu- ja
spordivahendite pidev korrashoid ja turvalisus ning vajalikud parandused tellitakse kohe;
tagatakse muu inventari (pingid, aiad, palissaadid, infotahvlid , turvakatendid jms.) pidev korrashoid ning vajalikud parandused
tehakse või tellitakse kohe;
mängu- ja spordiväljakutel teha iga päev visuaalset ja töökorra ülevaatust, et identifitseerida ilmseid ohte, mis on tekkinud vandalismi,
kasutamise (katkiste osade või pudelikildude jms näol) või ilmastikutingimuste tõttu;
mängu- ja spordivahendite ja turvakatendite pindade puhastamine liivast, klaasitükkidest, prahist, porist, jäätmetest ning vajadusel
grafitist; vajadusel liiva või puidumultši juurdevedu turvalisuse tagamiseks;
lõhkumise tõttu tekkinud ohtlike nurkade, aukude jm elementide kontrollimine ning katkise mängu- ja spordivahendi ohutuks
muutmine; treppide puhastamine liivast jm lahtisest prahist, talvel lumest, jääst;
igapäevaselt kontrollida üle aluskatted, täita lohud või panna kummimatid korrektselt; kontrollida, et kuhugi ei oleks vandalismi läbi
tekkinud ohtlikke nurki või auke;
kontrollida kinnitusi, kinnitada lõdvad mutrid ja poldid; pingutada köisradade köied (trossid); määrida laagreid jm liikuvaid osi;
kontrollida kuluvaid kohti (eriti kiikede kette) ja vahetada kulunud osad välja; vahetada katkised osad (soovitavalt kasutades
valmistajatehase toodangut); vahetada välja pragunenud kaitseplastmasskihiga osad;
kontrollida, et jäikade ja painduvate osade vahel ei moodustuks ohtlikke pilusid; pulbervärvitud terasosadel tekkinud kriimustused
värvitakse üle; kui mängu- ja spordivahendeid kohe remontida pole võimalik, eemaldada ohtlik detail (detailid); remondi kestvusest
teavitada Tellijat;
mängu- ja spordivahendite parandamiseks, asendamiseks ja vahetuseks tellib vajalikud originaalosad Töövõtja mängu- ja
spordivahendeid tootvalt või tarnivalt ettevõttelt, kes omab vastavat tegutsemise litsentsi ning kelle poolt paigaldatavad tooted
vastavad kehtestatud standardile EVS: EN 1176 ja turvakatendid standardile EVS:EN 1177;
mängu- ja spordiväljakute ülevaatus koos Tellijaga kord kuus, mille kohta vormistatakse ülevaatuse akt;
Tellija tasub eraldi suuremahuliste tööde teostamise eest, mis on eelnevalt kooskõlastatud Tellijaga, sealhulgas vandalismi tõttu
tekkinud kahjud, mis ületavad tabelis "Mängu- ja spordiväljakute inventar" (üheksas tööleht) toodud inventari ja kummist turvaalade
remondisummat ühe aasta kohta;
aasta piirsumma kohta peab arvet Töövõtja ja piirsumma täitumisel esitab vastava aruande Tellijale

põhjalikum remont ja värvimine ning liivakastide parandamine ja liiva vahetus kevadel hiljemalt 20. maiks;
tagatakse pidevalt turvalisus ja puhtus (nii territooriumil kui mänguvahenditel) ning vajalikud parandused tellitakse
mänguelemendid (ka üksikult või tehakse kohe; ohtlikud, amortiseerunud mänguvahendid eemaldada (kooskõlastatult Tellijaga);
paiknevad),
spetsiaalsete mänguvahendite (väikelaste turvaiste, vedrukiik, jms) parandamise, asendamise ja vahetuse tellib
raudkonstruktsioonid ja
Töövõtja litsentsiga mänguväljakuid tootvalt või tarnivalt firmalt;
liivakastid
kui mänguvahendile kehtib toote garantii, tellida tööd firmalt, kelle poolt on toodetele garantii antud (mänguväljaku
rajanud firma)
monumendid

purskkaevud (Barclay plats)

ümbrus hoitakse puhas ja korras; koristatakse monumendi juurde mittekuuluvad lisandid (riideesemed, pudelid jm),
pesemise ja puhastamise vajadusest teavitada Tellijat; pärjad, kimbud, lilled jms koristatakse kohe, kui need on
kaotanud oma dekoratiivsuse
avada purskkaevud 30. aprillil ja sulgeda 30. septembril, sellel ajavahemikul hoitakse purskkaevud pidevas töökorras
ja puhtad; vajadusel teostatakse remonti, pumpade ja filtrite ja muude osade asendamist, trassi läbipesu või
asendamist, suurematest riketest informeeritakse Tellijat (seisaku põhjus, remondi kestvus); vee eest purskkaevudes
tasub Tellija;
pumba olemasolu (pumbaruumid lukus) ja töökorras oleku eest vastutab Töövõtja; pumbad, filtrid jm viia talveks
ladustamisele või kohale jättes konserveerida talveks;
lepinguperioodi lõppedes annab töövõtja üle töökorras inventari (pumbad jms)

konteinertualetid

täiendavad nõuded

taimekaitsevahendite
kasutamine

ajavahemikuks 15. aprill kuni 15. oktoober paigaldada konteinertualett Toomemäe Pirogovi platsile, igapäevaselt
teostatud sanitaarne puhastamine ja desinfitseerimine igal hommikul kella 7.00-ks, vajadusel ka täiendavalt päeva
jooksul, tellida operatiivselt ja piisavas koguses konteinerkäimla tühjendusi;
vajadusel värvimine (grafiti eemaldamine); Tellija ei võta kohustusi tualeti soetamise ja tekitatud kahjustuste ning
hävimise osas;
tualett peab olema ühekohaline (soovitavalt metallist), rohelist või halli värvi, tugeva konstruktsiooniga,
ümberlükkamiskindel või ajutiselt maaga ühendatud, vastupidav, tulekindel ning kergesti puhastatavate pindadega;
tualett peab olema avatud iga päev kell 7.00 kuni 24.00, pidevalt varustatud tualettpaberiga ning omama töökorras
uksesulgurit
nõuetes toodud mahud (näiteks kõnniteede parandusi 50 m² 1 ha kohta) on arvestatud ühe kalendriaasta ja ühe ploki
kohta;
kui haljasalad piirnevad veekogudega, siis on hooldatav territoorium (intensiivsus vastavalt hooldusklassile)
veepiirini ning kui kalda lähedal vees (2 meetri raadiuses) on jäätmed jms, tuleb ka see eemaldada;
vandaalitsemistest (pargiinventar, mänguväljakud, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud, varastatud,
haiguste-kahjurite kahjustustega taimed), mis võib territooriumi sihipärast kasutamist takistada, kohe teavitada
Tellijat;
vajadusel inventari (pingid, piirded, tõkendid jm) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine ja ladustamine ootamatute
vajaduste korral
taimekaitsevahendite kasutamine vastavalt kehtivale seadusandlusele

HD LISA 4 NÕUDED HALJASTUTE HOOLDUSKLASSIDELE 2017-2020
TÖÖD

teed ja trepid

teede ja treppide talihooldus

praht, jäätmed

pingid

disainpingid
niitmine, muru, rohtkatte
kõrgus
sibullilled

II HOOLDUSKLASS
teed ja trepid iga päev kell 8 pühitud; töid võib alustada alates kell 7;
teede piirid selged ja teed umbrohuvabad; teeääred korrektsed (sirgeks lõigatud), äärekivid asetsevad
korrektselt;
teedel jooksvad remondid 50 m² 1 ha kohta aastas (plaadid vajunud, ära viidud, ärauhtumised jms)
teostatakse koheselt vajaduse tekkimise järel; laudiskattega teede ja pindade parandamine jooksvalt
sama materjaliga; suuremate vajumiste korral piirata ala (tagada ohutus haljastu kasutajatele) ning
teatada Tellijale;
teede ja treppide pesemine lindude väljaheidetest, grafitist jms vajadusel iga päev kella 8.00-ks;
vihmaveega uhutud kaldteed taastada kolme päeva jooksul alates kahjustuse tekkimisest; kõik
sulavetega uhtunud teed parandada hiljemalt 1. maiks;
treppidel teostada väiksemahulised remonttööd jooksvalt; treppide, rentslite lagunemisest, uhtumistest
kohe teavitada Tellijat;
teede ja trepihooldusel ei ole lubatud tekitada häirivat tolmu ja müra; teede hooldusel tuleb arvestada
teede katendeid ja olukorda; teehooldustehnikaga ei ole lubatud kahjustada teede katendeid
talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libedusetõrje kella 7.00-ks; vajadusel (lumepaksus alates
4 cm) täiendav lume- ja libedusetõrje päeva jooksul;
soola jt keemilisi vahendeid on teedel ja treppidel libeduse tõrjeks lubatud kasutada vaid erandkorras
(ekstreemsete ilmastikuolude puhul) eelnevalt kooskõlastades Tellijaga
iga päev hiljemalt kell 10 puhas; kokkukorjatud praht ja jäätmed koheselt ära vedada, mitte ladustada
mingil moel haljastu territooriumile; koristusala 1 meeter niidetud alast väljapoole;
Töövõtja poolt kokkukorjatud prahti ja jäätmeid ei ole lubatud asetada statsionaarsetesse pargi
prügikastidesse
pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev hiljemalt kell 10, sealhulgas ka talvine lumekoristus
pingilt ja pingi eest; kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne
pahteldamine), värvitakse või töödeldakse puidukaitsevahendiga kevadel, hiljemalt 20. maiks;
pinotexiga värvitud pingid värvida sama värvitooni pinotexiga, termotöödeldud puidule erihooldis,
juhendi väljastab Tellija; vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine.;
puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiti jms) jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg
puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades; pingilauad peavad olema alati terved, puudu olevad
detailid asendatakse jooksvalt;
vajadusel pargiinventari ajutine hoiustamine ja transport
pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev hiljemalt kell 10; talvel puhastatakse lumest iga päev
hiljemalt kell 10; vajadusel parandamine ja puidukaitsevahendiga töötlemine; termotöödeldud puidule
erihooldus, juhendi väljastab Tellija; puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiti jms)
jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg terved ja puhtad
maksimaalselt 15 cm
sibullillede kasvualadel ei niideta muru madalamaks kui 20 cm, seda kuni sibullillede lehtede
kolletumiseni

niitmise jäätmed

häirivad jäägid eemaldada

takistuste ümbrused
rehitsemine

ei tohi erineda muust ümbrusest
vajadusel, Tellija nõudmisel
vajalikke parandustöid (sh. tasandamine) tehakse igal aastal 1ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu
hooldustööde käigus kahjustatud muru);
maapinna suuremate sisselangemiste korral (trasside, varemete vms kohal) ala kohe piirata ja
tähistada, teavitada Tellijat
kõik talvehooldusega ja lehekoristusega rikutud ja kahjustatud murupinnad taastatakse hiljemalt 20.
maiks; hooldustööde käigus tekkinud muru kahjustused likvideeritakse kohe, vajadusel murukülv või
mätta paigaldus
kivid, betoon, metallarmatuur, torujupid jms, mis ei ole mingi tervikliku konstruktsiooni osad,
eemaldada; tekkinud lohud täita mullaga, taastada muru
lehekoristust alustada, kui suurem osa lehti on langenud ning lõplik koristus, kui kõik lehed on
langenud; lõpliku koristuse algus kooskõlastatakse Tellijaga, millest alates 14 päeva jooksul
kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumikatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus
kevadel esimesel võimalusel;
lehekoristuse algus kooskõlastatakse objektipõhiselt Tellijaga, millest alates tuleb 10 päeva jooksul
lehekoristus ja äravedu lõpetada

muruparandused ja vajumiste
täitmised

kahjustatud murupinnad
hooldust takistavad võõrkehad
sügisene lehtede koristus

kevadine lehtede koristus

lillepeenrad, lillekastid,
püsikute/kõrrelise peenrad

ajal, mil peenardes lilli ei ole, hoida peenarde pinnad siledate ja puhastena (prahikoristus vastavalt
objekti hooldusklassile) elementaarses korras; teostada prahikoristus lillekastidest ajal, kui neis ei
kasva lilled või neisse on paigutatud männioksad

hekkide ja põõsaste korrashoid
rentslid, vee äravoolurennid ja torud
kraavid, tiigid
truubid
talihoolduseta teed ja trepid
talveliiva konteinerid
puiduhakkega rajad

hoiatussildid

teepiirded ja treppide käsipuud

jõepiirded

prügikastid

mängu- ja spordiväljakud

palliplatsid

ei tohi olla häirivat umbrohtu (umbrohtude eemaldamine kogu taime väljajuurimise teel),
mittehekiliigid kõrvaldatud;
Pikk ja Roosi tn nurga taskupargi hekid ja vaarikad multšida lehtpuumultšiga
kevadine puhastus tehakse nädala jooksul pärast lume sulamist; lume sulamise perioodil tagatakse, et
vesi voolaks rentslis; edasi hoitakse pidevalt korras (vajadusel parandused betooniga) ja puhtana koos
üldise koristamisega
niitmine kraavi põhjani; põhjast sette jms ning taimestiku eemaldamine 2 korda suve jooksul (20.
juuniks, 30. augustiks);
praht koristatakse koos üldise hooldusega
truubi otste vabastamine prahist ja sinna kogunenud settest, et ei tekiks veepaisu
töömahtudesse ei kuulu vaid lume- ja libedusetõrje; Emajõe kaldakindlustuse treppidel ei teostata
lume- ja libedusetõrjet
korrektsed (terved, värvitud) mahutid paigutatakse hooldusalale libeduse saabudes (paigutada
mittesilmatorkavasse kohta, asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale püsiva
lumikatte sulamist kohe eemaldada
radade hooldamine (äärtesse kuhjunud hakkepuidu tasandamine jms); jooksvad remondid 50 m² 1 ha
kohta aastas teostatakse koheselt vajaduse tekkimise järel
talvel mittehooldatavad kõnniteed varustada talveperioodiks metallist hoiatussiltidega “Ettevaatust,
talvel ei hooldata” (sildi kujundus kooskõlastada LMO liiklusteenistusega), hoiatussildi vajadus on
esitatud mahu koondtabeli "Märkused" lahtris; Töövõtja vastutab siltide olemasolu eest objektil kogu
talveperioodi jooksul
teepiirded ja treppide käsipuud vaadatakse üle, remonditakse ja värvitakse kevadel hiljemalt 20. maiks
ning tagatakse pidevalt nende puhtus; vajadusel jooksvalt täiendav remont, puhastamine ja pesu
puhastamine ja pesemine jooksvalt; vajadusel remont ja värvimine, et piirded oleksid alati korrektsed,
terved ja puhtad;
perioodil aprill-september põhjalik piirete pesemine kord kuus 20-ndaks kuupäevaks
tühjendamine ja kastide korrashoid teostatakse prügikaste hooldava firma poolt, informeerida Tellijat
lõhutud või ületäitunud kastidest;
juhul kui Töövõtja ei ole ületäitumisest või lõhkumisest teatanud ning prügikastide ümbrus on
prahine, koristab prügikasti ümbruse Töövõtja
hooldus vastavalt I hooldusklassile, värvitavate elementide värvimine teostatakse hiljemalt 20. maiks; tagatakse
mängu- ja spordivahendite pidev korrashoid ja turvalisus ning vajalikud parandused tellitakse kohe;
tagatakse muu inventari (pingid, aiad, palissaadid, infotahvlid , turvakatendid jms) pidev korrashoid ning vajalikud
parandused tehakse või tellitakse kohe;
mängu- ja spordiväljakutel teha iga päev visuaalset ja töökorra ülevaatust, et identifitseerida ilmseid ohte, mis on
tekkinud vandalismi, kasutamise (katkiste osade või pudelikildude jms näol) või ilmastikutingimuste tõttu;
mängu- ja spordivahendite ja turvakatendite pindade puhastamine liivast, klaasitükkidest, prahist, porist, jäätmetest
ning vajadusel grafitist; vajadusel liiva või puidumultši juurdevedu turvalisuse tagamiseks;
lõhkumise tõttu tekkinud ohtlike nurkade, aukude jm elementide kontrollimine ning antud katkise mängu- ja
spordivahendi ohutuks muutmine; treppide puhastamine liivast jm lahtisest prahist, talvel lumest, jääst;
igapäevaselt kontrollida üle aluskatted, täita lohud või panna kummimatid korrektselt; kontrollida, et kuhugi ei oleks
vandalismi läbi tekkinud ohtlikke nurki või auke;
kontrollida kinnitusi, kinnitada lõdvad mutrid ja poldid; pingutada köisradade köied (trossid); määrida laagreid jm
liikuvaid osi; kontrollida kuluvaid kohti (eriti kiikede kette) ja vahetada kulunud osad välja; vahetada katkised osad
(soovitavalt kasutades valmistajatehase toodangut); vahetada välja pragunenud kaitseplastmasskihiga osad;
kontrollida, et jäikade ja painduvate osade vahel ei moodustuks ohtlikke pilusid; pulbervärvitud terasosadel tekkinud
kriimustused värvitakse üle; kui mängu- ja spordivahendeid kohe remontida pole võimalik, eemaldada ohtlik detail
(detailid); remondi kestvusest teavitada Tellijat;
mängu- ja spordivahendite parandamiseks, asendamiseks ja vahetuseks tellib vajalikud originaalosad Töövõtja
mängu- ja spordivahendeid tootvalt või tarnivalt ettevõttelt, kes omab vastavat tegutsemise litsentsi ning kelle poolt
paigaldatavad tooted vastavad kehtestatud standardile EVS: EN 1176 ja turvakatendid standardile EVS:EN 1177;
mängu- ja spordiväljakute ülevaatus koos Tellijaga kord kuus, mille kohta vormistatakse ülevaatuse akt;
Tellija tasub eraldi suuremahuliste tööde teostamise eest, mis on eelnevalt kooskõlastatud Tellijaga, sealhulgas
vandalismi tõttu tekkinud kahjud, mis ületavad tabelis "Mängu- ja spordiväljakute inventar"((üheksas tööleht)
toodud inventari ja kummist turvaalade remondisummat ühe aasta kohta;
aasta piirsumma kohta peab arvet Töövõtja ja piirsumma täitumisel esitab vastava aruande Tellijale

konstruktsioonid terved, remonditud ja parandatud, värvimine kevadel hiljemalt 20.maiks;
asfalt jm kõvakate ja liivapinnad puhtad (pühkimine tolmust, klaasikildudest, umbrohuvaba jms
vastavalt hooldusklassile); liivaväljakutel kobestatakse liiv vähemalt 3 korda aastas (hiljemalt 20.
maiks, 30. juuniks ning 20. augustiks), vajadusel tuua juurde täiendavat liiva

põhjalikum remont ja värvimine ning liivakastide parandamine ja liiva vahetus kevadel hiljemalt 20.
maiks; tagatakse pidevalt turvalisus ja puhtus (nii territooriumil kui mänguvahenditel) ning vajalikud
parandused tellitakse või tehakse kohe; ohtlikud, amortiseerunud mänguvahendid eemaldada
mänguelemendid (ka üksikult
(kooskõlastatult Tellijaga);
paiknevad), raudkonstruktsioonid ja
spetsiaalsete mänguvahendite (väikelaste turvaiste, vedrukiik, jms) parandamise, asendamise ja
liivakastid
vahetuse tellib Töövõtja litsentsiga mänguväljakuid tootvalt või tarnivalt firmalt;
kui mänguvahendile kehtib toote garantii, tellida tööd firmalt, kelle poolt on toodetele garantii antud
(mänguväljaku rajanud firma)
hooldamine, puhastamine, vajadusel asukoha muutmine, püstiupitamine, puidukaitsevahendiga
puukujud
töötlemine
ümbrus hoitakse puhas ja korras; koristatakse monumendi juurde mittekuuluvad lisandid (riideesemed,
pudelid jm), pesemise ja puhastamise vajadusest teavitada Tellijat;
monumendid
pärjad, kimbud, lilled jms koristatakse kohe, kui need on kaotanud oma dekoratiivsuse
koristamine vastavalt hooldusklassile; lõkkeplatsi varustamine lõkkepuudega, piknikulaua/laudade ja
pinkide korrashoid ja remont, inventar õiges kohas; lõkkeaset ümbritsevad kivid paigas, lõkkeasemelt
lõkke- ja piknikukohad
liigse tuha äravedu

täiendavad nõuded

taimekaitsevahendite kasutamine

nõuetes toodud mahud (näiteks muru parandusi 50 m² 1 ha kohta) on arvestatud ühe kalendriaasta ja
ühe ploki kohta;
kui haljasalad piirnevad veekogudega, siis on hooldatav territoorium (intensiivsus vastavalt
hooldusklassile) veepiirini ning kui kalda lähedal vees (2 meetri raadiuses) on jäätmed jms, tuleb ka
see eemaldada;
vandaalitsemistest (pargiinventar, mänguväljakud, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud,
varastatud, haiguste-kahjurite kahjustustega taimed), mis võib territooriumi sihipärast kasutamist
takistada, kohe teavitada Tellijat;
vajadusel inventari (pingid, piirded, tõkendid jm) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine ja
ladustamine ootamatute vajaduste korral
taimekaitsevahendite kasutamine vastavalt kehtivale seadusandlusele

HD LISA 4 NÕUDED HALJASTUTE HOOLDUSKLASSIDELE 2017-2020
TÖÖD

teed ja trepid

teede ja treppide talihooldus

praht, jäätmed

pingid

disainpingid

niitmine, muru, rohtkatte
kõrgus
sibullilled
niitmise jäätmed
takistuste ümbrused
rehitsemine
muruparandused ja vajumiste
täitmised
kahjustatud murupinnad

hooldust takistavad võõrkehad

sügisene lehtede koristus

kevadine lehtede koristus

III HOOLDUSKLASS
teed ja trepid iga päev kell 8 pühitud; töid võib alustada alates kell 7;
teede piirid selged ja teed umbrohuvabad; teeääred korrektsed (sirgeks lõigatud), äärekivid asetsevad
korrektselt; teedel jooksvad remondid 50 m² 1 ha kohta aastas (plaadid vajunud, ära viidud,
ärauhtumised jms) teostatakse koheselt vajaduse tekkimise järel;
suuremate vajumiste korral piirata ala (tagada ohutus haljastu kasutajatele) ning teavitada Tellijat;
teede ja treppide pesemine lindude väljaheidetest, grafitist jms vajadusel iga päev kella 8.00ks;
vihmaveega uhutud kaldteed taastada kolme päeva jooksul alates kahjustuse tekkimisest; kõik
sulavetega uhtunud teed parandada hiljemalt 1. maiks;
treppidel teostada väiksemahulised remonttööd jooksvalt; treppide, rentslite lagunemisest, uhtumistest
kohe teavitada Tellijat;
teede ja trepihooldusel ei ole lubatud tekitada häirivat tolmu ja müra; teede hooldusel tuleb arvestada
teede katendeid ja olukorda; teehooldustehnikaga ei ole lubatud kahjustada teede katendeid
talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libedusetõrje kella 7.00-ks; vajadusel (lumepaksus alates
4 cm) täiendav lume- ja libedusetõrje päeva jooksul;
soola jt keemilisi vahendeid on teedel ja treppidel libeduse tõrjeks lubatud kasutada vaid erandkorras
(ekstreemsete ilmastikuolude puhul) eelnevalt kooskõlastades Tellijaga
koristamine kaks korda nädalas (teisipäev ja reede), kell 10 puhas, erandkorras sagedamini;
kokkukorjatud praht ja jäätmed koheselt ära vedada, mitte ladustada mingil moel haljastu
territooriumile; koristusala 1 meeter niidetud alast väljapoole;
Töövõtja poolt kokkukorjatud prahti ja jäätmeid ei ole lubatud asetada statsionaarsetesse pargi
prügikastidesse
pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev hiljemalt kell 10, sealhulgas ka talvine lumekoristus
pingilt ja pingi eest;
kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine), värvitakse või
töödeldakse puidukaitsevahendiga kevadel, hiljemalt 20. maiks; pinotexiga värvitud pingid värvida
sama värvitooni pinotexiga, termotöödeldud puidule erihooldis, juhendi väljastab Tellija; vajadusel ka
täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine;
puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiti jms) jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg
puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades; pingilauad peavad olema alati terved, puudu olevad
detailid asendatakse jooksvalt; vajadusel pargiinventari ajutine hoiustamine ja transport
pingid ja nende ümbrus puhastatakse iga päev hiljemalt kell 10; talvel puhastatakse lumest iga päev
hiljemalt kell 10; vajadusel parandamine ja puidukaitsevahendiga töötlemine; termotöödeldud puidule
erihooldus, juhendi väljastab Tellija;
puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiti jms) jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg
terved ja puhtad
maksimaalselt 15 cm
sibullillede kasvualadel ei niideta muru madalamaks kui 20 cm, seda kuni sibullillede lehtede
kolletumiseni
häirivad jäägid eemaldada
kesksetel nähtavatel aladel tohi erineda muust ümbrusest
vajadusel, Tellija nõudmisel
vajalikke parandustöid (sh. tasandamine) tehakse igal aastal 1ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu
hooldustööde käigus kahjustatud muru);
maapinna
suuremate sisselangemiste
korral
(trasside,
varemete murupinnad
vms kohal) alal
kohe piirata
ja 20.
kõik talvehooldusega
ja lehekoristusega
rikutud
ja kahjustatud
taastatakse
hiljemalt
maiks;
hooldustööde käigus tekkinud muru kahjustused likvideeritakse kohe (vajadusel murukülv või mätta
paigaldus)
kivid, betoon, metallarmatuur, torujupid jms, mis ei ole mingi tervikliku konstruktsiooni osad,
eemaldada; vajadusel tekkinud lohud täita mullaga, taastada muru
lehekoristust alustada, kui suurem osa lehti on langenud ning lõplik koristus kui kõik lehed on
langenud; lõpliku koristuse algus kooskõlastatakse Tellijaga, millest alates 14 päeva jooksul
lehekoristus ja äravedu lõpetada;
parkide keskosas lubatud lehti õhukese kihina purustada mitmeid kordi sügise jooksul; kui lehekiht on
paksem, tuleb lehed riisuda; riisuda nähtavamad kohad (nt teede ääred); tulemus peab jääma
korrektne, lehepuru ei tohi moodustada vaalusid
kui sügisel ei õnnestunud kõiki lehti varase püsiva lumikatte tõttu koristada, teostatakse lehekoristus
kevadel esimesel võimalusel;
lehekoristuse algus kooskõlastatakse objektipõhiselt Tellijaga, millest alates tuleb 10 päeva jooksul
lehekoristus ja äravedu lõpetada

lillepeenrad, lillekastid, püsikute/
Roosi tn kõrreliste peenrad

hekkide ja põõsaste korrashoid
rentslid, vee äravoolurennid ja torud
kraavid, tiigid
truubid
talihoolduseta teed ja trepid
talveliiva konteinerid
puiduhakkega rajad

hoiatussildid

teepiirded ja treppide käsipuud

jõepiirded

prügikastid

mängu- ja spordiväljakud

ajal, mil peenardes lilli ei ole, hoida peenarde pinnad siledate ja puhastena (prahikoristus vastavalt
objekti hooldusklassile) elementaarses korras; teostada prahikoristus lillekastidest ajal, kui neis ei
kasva lilled või neisse on paigutatud männioksad;
umbrohutõrjet kõrreliste peenardes teostatakse kõrrelistest kõrgemate ja kuni poole kõrreliste
kõrguseni ulatuvate umbrohtude puhul, madalamaid ja pindakatvaid ei tõrjuta;
koosluse väljakujunemiseks tuleb kevadel teha vastavatel aladel hariliku sinihelmika ja liiv-vareskaera
pealekülvi
ei tohi olla häirivat umbrohtu (umbrohtude eemaldamine kogu taime väljajuurimise teel),
mittehekiliigid kõrvaldatud
kevadine puhastus tehakse nädala jooksul pärast lume sulamist; lume sulamise perioodil tagatakse, et
vesi voolaks rentslis; edasi hoitakse pidevalt korras (vajadusel parandused betooniga) ja puhtana koos
üldise koristamisega
niitmine kraavi põhjani; põhjast sette jms ning taimestiku eemaldamine 2 korda suve jooksul (20.
juuniks, 30. augustiks); praht koristatakse koos üldise hooldusega
truubi otste vabastamine prahist ja sinna kogunenud settest, et ei tekiks veepaisu
töömahtudesse ei kuulu vaid lume- ja libedusetõrje; Emajõe kaldakindlustuse treppidel ei teostata
lume- ja libedusetõrjet
korrektsed (terved, värvitud) mahutid paigutatakse hooldusalale libeduse saabudes (paigutada
mittesilmatorkavasse kohta, asukohad kooskõlastada Tellijaga);
kevadel (kevadtalvel) peale püsiva lumikatte sulamist kohe eemaldada
radade hooldamine (äärtesse kuhjunud hakkepuidu tasandamine jms); jooksvad remondid 50 m² 1 ha
kohta aastas teostatakse koheselt vajaduse tekkimise järel
talvel mittehooldatavad kõnniteed varustada talveperioodiks metallist hoiatussiltidega “Ettevaatust,
talvel ei hooldata” (sildi kujundus kooskõlastada LMO liiklusteenistusega), hoiatussildi vajadus on
esitatud mahu koondtabeli "Märkused" lahtris; Töövõtja vastutab siltide olemasolu eest objektil kogu
talveperioodi jooksul
teepiirded ja treppide käsipuud vaadatakse üle, remonditakse ja värvitakse kevadel hiljemalt 20. maiks
ning tagatakse pidevalt nende puhtus; vajadusel jooksvalt täiendav remont, puhastamine ja pesu
puhastamine ja pesemine jooksvalt; vajadusel remont ja värvimine, et piirded oleksid alati korrektsed,
terved ja puhtad;
perioodil aprill-september põhjalik piirete pesemine kord kuus 20-ndaks kuupäevaks
tühjendamine ja kastide korrashoid teostatakse prügikaste hooldava firma poolt, informeerida Tellijat
lõhutud või ületäitunud kastidest;
juhul kui Töövõtja ei ole ületäitumisest või lõhkumisest teatanud ning prügikastide ümbrus on
prahine, koristab prügikasti ümbruse Töövõtja
hooldus vastavalt I hooldusklassile, värvitavate elementide värvimine teostatakse hiljemalt 20. maiks; tagatakse
mängu- ja spordivahendite pidev korrashoid ja turvalisus ning vajalikud parandused tellitakse kohe;
tagatakse muu inventari (pingid, aiad, palissaadid, infotahvlid , turvakatendid jms) pidev korrashoid ning vajalikud
parandused tehakse või tellitakse kohe;
mängu- ja spordiväljakutel teha iga päev visuaalset ja töökorra ülevaatust, et identifitseerida ilmseid ohte, mis on
tekkinud vandalismi, kasutamise (katkiste osade või pudelikildude jms näol) või ilmastikutingimuste tõttu;
mängu- ja spordivahendite ja turvakatendite pindade puhastamine liivast, klaasitükkidest, prahist, porist,
jäätmetest ning vajadusel grafitist; vajadusel liiva või puidumultši juurdevedu turvalisuse tagamiseks;
lõhkumise tõttu tekkinud ohtlike nurkade, aukude jm elementide kontrollimine ning antud katkise mängu- ja
spordivahendi ohutuks muutmine; treppide puhastamine liivast jm lahtisest prahist, talvel lumest, jääst;
igapäevaselt kontrollida üle aluskatted, täita lohud või panna kummimatid korrektselt; kontrollida, et kuhugi ei
oleks vandalismi läbi tekkinud ohtlikke nurki või auke;
kontrollida kinnitusi, kinnitada lõdvad mutrid ja poldid; pingutada köisradade köied (trossid); määrida laagreid jm
liikuvaid osi; kontrollida kuluvaid kohti (eriti kiikede kette) ja vahetada kulunud osad välja; vahetada katkised
osad (soovitavalt kasutades valmistajatehase toodangut); vahetada välja pragunenud kaitseplastmasskihiga osad;
kontrollida, et jäikade ja painduvate osade vahel ei moodustuks ohtlikke pilusid; pulbervärvitud terasosadel
tekkinud kriimustused värvitakse üle; kui mängu- ja spordivahendeid kohe remontida pole võimalik, eemaldada
ohtlik detail (detailid); remondi kestvusest teavitada Tellijat;
mängu- ja spordivahendite parandamiseks, asendamiseks ja vahetuseks tellib vajalikud originaalosad Töövõtja
mängu- ja spordivahendeid tootvalt või tarnivalt ettevõttelt, kes omab vastavat tegutsemise litsentsi ning kelle
poolt paigaldatavad tooted vastavad kehtestatud standardile EVS: EN 1176 ja turvakatendid standardile EVS:EN
1177;
mängu- ja spordiväljakute ülevaatus koos Tellijaga kord kuus, mille kohta vormistatakse ülevaatuse akt;
Tellija tasub eraldi suuremahuliste tööde teostamise eest, mis on eelnevalt kooskõlastatud Tellijaga, sealhulgas
vandalismi tõttu tekkinud kahjud, mis ületavad tabelis "Mängu- ja spordiväljakute inventar" (üheksas tööleht)
toodud inventari ja kummist turvaalade remondisummat ühe aasta kohta; aasta piirsumma kohta peab arvet
Töövõtja ja piirsumma täitumisel esitab vastava aruande Tellijale

palliplatsid

konstruktsioonid terved, remonditud ja parandatud, värvimine kevadel hiljemalt 20. maiks;
asfalt jm kõvakate ja liivapinnad puhtad (pühkimine tolmust, klaasikildudest, umbrohuvaba jms
vastavalt hooldusklassile); liivaväljakutel kobestatakse liiv vähemalt 3 korda aastas (hiljemalt 20. mai,
30. juuni ning 20. august), vajadusel tuua juurde täiendavat liiva

põhjalikum remont ja värvimine ning liivakastide parandamine ja liiva vahetus kevadel hiljemalt 20.
maiks; tagatakse pidevalt turvalisus ja puhtus (nii territooriumil kui mänguvahenditel) ning vajalikud
parandused tellitakse või tehakse kohe; ohtlikud, amortiseerunud mänguvahendid eemaldada
mänguelemendid (ka üksikult
(kooskõlastatult Tellijaga);
paiknevad), raudkonstruktsioonid ja
spetsiaalsete mänguvahendite (väikelaste turvaiste, vedrukiik, jms) parandamise, asendamise ja
liivakastid
vahetuse tellib Töövõtja litsentsiga mänguväljakuid tootvalt või tarnivalt firmalt;
kui mänguvahendile kehtib toote garantii, tellida tööd firmalt, kelle poolt on toodetele garantii antud
(mänguväljaku rajanud firma)
hooldamine, puhastamine, vajadusel asukoha muutmine, püstiupitamine, puidukaitsevahendiga
puukujud
töötlemine
ümbrus hoitakse puhas ja korras; koristatakse monumendi juurde mittekuuluvad lisandid (riideesemed,
pudelid jm), pesemise ja puhastamise vajadusest teavitada Tellijat; pärjad, kimbud, lilled jms
monumendid
koristatakse kohe, kui need on kaotanud oma dekoratiivsuse
koristamine vastavalt hooldusklassile; lõkkeplatsi varustamine lõkkepuudega, piknikulaua/laudade ja
pinkide korrashoid ja remont, inventar õiges kohas; lõkkeaset ümbritsevad kivid paigas, lõkkeasemelt
liigse tuha äravedu;
lõkke- ja piknikukohad, grillpaviljon grillpaviljoni põrand pühkida; grill-aluselt eemaldada praht ja tuhk; kontrollida grillpaviljoni
korrasolekut, vajalikud väiksemad remonttööd ja parandused (kandekonstruktsioonid, katus, lauad,
Ihaste spordipargis
pingid, grillalus ja -rest) teostada kohe;
suuremad remonttööd nädala jooksul; värvimine 20. maiks, vajadusel puhastatakse kirjetest ja
värvitakse ka täiendavalt, et üldmulje oleks alati korrektne
nõuetes toodud mahud (näiteks muru parandusi 50 m² 1 ha kohta) on arvestatud ühe kalendriaasta ja
ühe ploki kohta;
kui haljasalad piirnevad veekogudega, siis on hooldatav territoorium (intensiivsus vastavalt
hooldusklassile) veepiirini ning kui kalda lähedal vees (2 meetri raadiuses) on jäätmed jms, tuleb ka
see eemaldada;
täiendavad nõuded
vandaalitsemistest (pargiinventar, mänguväljakud, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud,
varastatud, haiguste-kahjurite kahjustustega taimed), mis võib territooriumi sihipärast kasutamist
takistada, kohe teavitada Tellijat;
vajadusel inventari (pingid, piirded, tõkendid jm) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine ja
ladustamine ootamatute vajaduste korral
taimekaitsevahendite kasutamine
taimekaitsevahendite kasutamine vastavalt kehtivale seadusandlusele
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TÖÖD

teed ja trepid

teede ja treppide talihooldus

praht, jäätmed

pingid

niitmine, muru, rohtkate
niitmise jäätmed

niitmine erinõuetega alal

takistuste ümbrused
muruparandused ja vajumiste
täitmised
kahjustatud murupinnad
hooldust takistavad võõrkehad
sügisene lehtede koristus
rentslid, vee äravoolurennid ja torud
kraavid, tiigid
truubid
talihoolduseta teed ja trepid

IV HOOLDUSKLASS
teed ja trepid vasatavalt vajadusele pühitud; teedel jooksvad remondid 50 m² 1 ha kohta aastas
(plaadid vajunud, ära viidud, ärauhtumised jms) teostatakse koheselt vajaduse tekkimise järel;
suuremate vajumiste korral piirata ala (tagada ohutus haljastu kasutajatele) ning teavitada Tellijat;
vihmaveega uhutud kaldteed taastada kolme päeva jooksul alates kahjustuse tekkimisest;
kõik sulavetega uhtunud teed parandada hiljemalt 1. maiks;
treppidel teostada väiksemahulised remonttööd jooksvalt; treppide, rentslite lagunemisest, uhtumistest
kohe teavitada Tellijat;
teede ja trepihooldusel ei ole lubatud tekitada häirivat tolmu ja müra;
teede hooldusel tuleb arvestada teede katendeid ja olukorda; teehooldustehnikaga ei ole lubatud
kahjustada teede katendeid;
Roosi tn laudteel teostada parandused kohe; kontrollida laudtee ääres olevate okastraatide seisukorda
ja ohtlikult rippuvad traadid eemaldada
talvel lumi koristatud ja vajadusel teostatud libedusetõrje; vajadusel täiendav lume- ja libedusetõrje
päeva jooksul;
soola jt keemilisi vahendeid on teedel ja treppidel libeduse tõrjeks lubatud kasutada vaid erandkorras
(ekstreemsete ilmastikuolude puhul) eelnevalt kooskõlastades selle Tellijaga
koristamine üks korda nädalas (esmaspäev) kell 10 puhas, erandkorras sagedamini; kokkukorjatud
praht ja jäätmed koheselt ära vedada, mitte ladustada mingil moel haljastu territooriumile, koristusala
1 meeter niidetud alast väljapoole;
Töövõtja poolt kokkukorjatud prahti ja jäätmeid ei ole lubatud asetada statsionaarsetesse pargi
prügikastidesse
pingid ja nende ümbrus puhastatakse koos teede puhastamisega, sealhugas ka talvel lumest;
kõik pingid remonditakse (vajadusel laudade vahetus või värvimiseelne pahteldamine), värvitakse või
töödeldakse puidukaitsevahendiga kevadel, hiljemalt 20. maiks; pinotexiga värvitud pingid värvida
sama värvitooni pinotexiga, termotöödeldud puidule erihooldis, juhendi väljastab Tellija;
vajadusel ka täiendav (igakuine ülevaatus) remont ja värvimine;
puhastamine ja pesemine (lindude väljaheited, tolm, grafiti jms) jooksvalt, et pingid oleksid kogu aeg
terved ja puhtad ning asetseksid ettenähtud kohtades;
pingilauad peavad olema alati terved, puudu olevad detailid asendatakse jooksvalt;
vajadusel pargiinventari ajutine hoiustamine ja transport
niitmine kolm korda (10. juuniks, 20. juuliks, 30. augustiks)
niitmisjääke ei eemaldata
Anne kanali ja Emajõe vahelisel luhaniidul, kaitsealuste taimede leiukohas tuleb jätta 2017. aastal
kogu suveks niitmata erimärgistusega ala, et anda kaitsealustele taimedele võimalus viljuda;
säilitatavas piirkonnas niita seda ala läbivad teerajad kuni 2 m laiuselt;
2018. ja 2019. aastal niita kogu hooldusala vastavalt IV klassi hooldusnõuetele;
Roosi tn laudtee ümbrus niidetakse üks kord aastas 20. augustiks; vältida võsatumist ;
niita mitte madalamalt kui 15-20 cm; niitmisjäägid jätta maapinnale, lubatud ka purustada;
Tellijaga kooskõlastatult jätta alale kasvama põõsarühmasid
kesksetel nähtavatel aladel tohi erineda muust ümbrusest
vajalikke parandustöid (sh tasandamine) tehakse igal aastal 1ha kohta 50-l ruutmeetril (siia ei kuulu
hooldustööde käigus kahjustatud muru);
kõik talvehooldusega rikutud ja kahjustatud murupinnad taastatakse hiljemalt 20. maiks;
hooldustööde käigus tekkinud muru kahjustused likvideeritakse kohe (vajadusel murukülv või mätta
paigaldus)
kivid, betoon, metallarmatuur, torujupid jms, mis ei ole mingi tervikliku konstruktsiooni osad,
eemaldada, vajadusel tekkinud lohud täita mullaga, taastada muru
ei koristata
kevadine puhastus tehakse nädala jooksul pärast lume sulamist; lume sulamise perioodil tagatakse, et
vesi voolaks rentslis; edasi hoitakse pidevalt korras (vajadusel parandused betooniga) ja puhtana koos
üldise koristamisega
niitmine kraavi põhjani;
põhjast sette jms ning taimestiku eemaldamine 2 korda suve jooksul (20. juuniks, 30. augustiks); praht
koristatakse koos üldise hooldusega
truubi otste vabastamine prahist ja sinna kogunenud settest, et ei tekiks veepaisu

puiduhakkega rajad

töömahtudesse ei kuulu vaid lume- ja libedusetõrje
korrektsed (terved, värvitud) mahutid paigutatakse hooldusalale libeduse saabudes (paigutada
mittesilmatorkavasse kohta, asukohad kooskõlastada Tellijaga), kevadel (kevadtalvel) peale püsiva
lumikatte sulamist kohe eemaldada
radade hooldamine (äärtesse kuhjunud hakkepuidu tasandamine jms); jooksvad remondid 50 m² 1 ha
kohta aastas teostatakse koheselt vajaduse tekkimise järel

matkarajad

matkaradasid hooldada nagu IV hooldusklassiga ala

talveliiva konteinerid

hoiatussildid

teepiirded ja treppide käsipuud
jõepiirded

prügikastid

mängu- ja spordiväljakud

talvel mittehooldatavad kõnniteed ja Roosi tn laudtee varustada talveperioodiks metallist
hoiatussiltidega “Ettevaatust, talvel ei hooldata” (sildi kujundus kooskõlastada LMO
liiklusteenistusega), hoiatussildi vajadus on esitatud mahu koondtabeli "Märkused" lahtris; Töövõtja
vastutab siltide olemasolu eest objektil kogu talveperioodi jooksul
teepiirded ja treppide käsipuud vaadatakse üle, remonditakse ja värvitakse kevadel hiljemalt 20. maiks
ning tagatakse pidevalt nende puhtus; vajadusel jooksvalt täiendav remont, puhastamine ja pesu
puhastamine ja pesemine jooksvalt; vajadusel remont ja värvimine, et piirded oleksid alati korrektsed,
terved ja puhtad;
perioodil aprill-september põhjalik piirete pesemine kord kuus 20-ndaks kuupäevaks
tühjendamine ja kastide korrashoid teostatakse prügikaste hooldava firma poolt, informeerida Tellijat
lõhutud või ületäitunud kastidest;
juhul kui Töövõtja ei ole ületäitumisest või lõhkumisest teatanud ning prügikastide ümbrus on
prahine, koristab prügikasti ümbruse Töövõtja
hooldus vastavalt I hooldusklassile, värvitavate elementide värvimine teostatakse hiljemalt 20. maiks; tagatakse
mängu- ja spordivahendite pidev korrashoid ja turvalisus ning vajalikud parandused tellitakse kohe;
tagatakse muu inventari (pingid, aiad, palissaadid, infotahvlid , turvakatendid jms.) pidev korrashoid ning vajalikud
parandused tehakse või tellitakse kohe;
mängu- ja spordiväljakutel teha iga päev visuaalset ja töökorra ülevaatust, et identifitseerida ilmseid ohte, mis on
tekkinud vandalismi, kasutamise (katkiste osade või pudelikildude jms näol) või ilmastikutingimuste tõttu;
mängu- ja spordivahendite ja turvakatendite pindade puhastamine liivast, klaasitükkidest, prahist, porist, jäätmetest
ning vajadusel grafitist; vajadusel liiva või puidumultši juurdevedu turvalisuse tagamiseks;
lõhkumise tõttu tekkinud ohtlike nurkade, aukude jm elementide kontrollimine ning antud katkise mängu- ja
spordivahendi ohutuks muutmine; treppide puhastamine liivast jm lahtisest prahist, talvel lumest, jääst;
igapäevaselt kontrollida üle aluskatted, täita lohud või panna kummimatid korrektselt; kontrollida, et kuhugi ei oleks
vandalismi läbi tekkinud ohtlikke nurki või auke;
kontrollida kinnitusi, kinnitada lõdvad mutrid ja poldid; pingutada köisradade köied (trossid); määrida laagreid jm
liikuvaid osi; kontrollida kuluvaid kohti (eriti kiikede kette) ja vahetada kulunud osad välja; vahetada katkised osad
(soovitavalt kasutades valmistajatehase toodangut); vahetada välja pragunenud kaitseplastmasskihiga osad;
kontrollida, et jäikade ja painduvate osade vahel ei moodustuks ohtlikke pilusid; pulbervärvitud terasosadel tekkinud
kriimustused värvitakse üle; kui mängu- ja spordivahendeid kohe remontida pole võimalik, eemaldada ohtlik detail
(detailid); remondi kestvusest teavitada Tellijat;
mängu- ja spordivahendite parandamiseks, asendamiseks ja vahetuseks tellib vajalikud originaalosad Töövõtja
mängu- ja spordivahendeid tootvalt või tarnivalt ettevõttelt, kes omab vastavat tegutsemise litsentsi ning kelle poolt
paigaldatavad tooted vastavad kehtestatud standardile EVS: EN 1176 ja turvakatendid standardile EVS:EN 1177;
mängu- ja spordiväljakute ülevaatus koos Tellijaga kord kuus, mille kohta vormistatakse ülevaatuse akt;
Tellija tasub eraldi suuremahuliste tööde teostamise eest, mis on eelnevalt kooskõlastatud Tellijaga, sealhulgas
vandalismi tõttu tekkinud kahjud, mis ületavad tabelis "Mängu- ja spordiväljakute inventar"(üheksas tööleht) toodud
inventari ja kummist turvaalade remondisummat ühe aasta kohta;
aasta piirsumma kohta peab arvet Töövõtja ja piirsumma täitumisel esitab vastava aruande Tellijale

konstruktsioonid terved, remonditud ja parandatud, värvimine kevadel hiljemalt 20.maiks;
asfalt jm kõvakate ja liivapinnad puhtad (pühkimine tolmust, klaasikildudest, umbrohuvaba jms
vastavalt hooldusklassile);
palliplatsid
liivaväljakutel kobestatakse liiv vähemalt 3 korda aastas (hiljemalt 20.mai, 30. juuni ning 20. august),
vajadusel tuua juurde täiendavat liiva
põhjalikum remont ja värvimine ning liivakastide parandamine ja liiva vahetus kevadel hiljemalt 20.
maiks;
tagatakse pidevalt turvalisus ja puhtus (nii territooriumil kui mänguvahenditel) ning vajalikud
parandused tellitakse või tehakse kohe; ohtlikud, amortiseerunud mänguvahendid eemaldada
mänguelemendid (ka üksikult
paiknevad), raudkonstruktsioonid ja (kooskõlastatult Tellijaga);
spetsiaalsete mänguvahendite (väikelaste turvaiste, vedrukiik, jms) parandamise, asendamise ja
liivakastid
vahetuse tellib Töövõtja litsentsiga mänguväljakuid tootvalt või tarnivalt firmalt;
kui mänguvahendile kehtib toote garantii, tellida tööd firmalt, kelle poolt on toodetele garantii antud
(mänguväljaku rajanud firma)
puukujud
monumendid

lõkke- ja piknikukohad

hooldamine, puhastamine, vajadusel asukoha muutmine, püstiupitamine, puidukaitsevahendiga
töötlemine
ümbrus hoitakse puhas ja korras; koristatakse monumendi juurde mittekuuluvad lisandid (riideesemed,
pudelid jm), pesemise ja puhastamise vajadusest teavitada Tellijat; pärjad, kimbud, lilled jms
koristatakse kohe, kui need on kaotanud oma dekoratiivsuse
koristamine vastavalt hooldusklassile; lõkkeplatsi varustamine lõkkepuudega, piknikulaua/laudade ja
pinkide korrashoid ja remont, inventar õiges kohas; lõkkeaset ümbritsevad kivid paigas, lõkkeasemelt
liigse tuha äravedu

täiendavad nõuded

taimekaitsevahendite kasutamine

nõuetes toodud mahud (näiteks muru parandusi 50 m² 1 ha kohta) on arvestatud ühe kalendriaasta ja
ühe ploki kohta;
kui haljasalad piirnevad veekogudega, siis on hooldatav territoorium (intensiivsus vastavalt
hooldusklassile) veepiirini ning kui kalda lähedal vees (2 meetri raadiuses) on jäätmed jms, tuleb ka
see eemaldada;
vandaalitsemistest (pargiinventar, mänguväljakud, murupinnad, taimed) ja kõigest muust (hävinud,
varastatud, haiguste-kahjurite kahjustustega taimed), mis võib territooriumi sihipärast kasutamist
takistada, kohe teavitada Tellijat;
vajadusel inventari (pingid, piirded, tõkendid jm) ümbertõstmine, ka ajutine ümbertõstmine ja
ladustamine ootamatute vajaduste korral
taimekaitsevahendite kasutamine vastavalt kehtivale seadusandlusele
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TÖÖD

PUITTAIMEDE HOOLDUSNÕUDED
hoolduse käigus tehakse hooldustöid vastavalt konkreetse puu või põõsa vajadusele; hoolduse käigus
tehakse järgmisi lõikusi: hoolduslõikus (kuivanud, murdunud, haigete ja segavate okste eemaldamine),
võra harvendamine, tõstmine, võsude eemaldamine, kujunduslõikus (s.h kasvuvigade korrigeerimine),
nudilõikus, võra vähendamine, raie;

puittaimede hooldustööde kirjeldus
hoolduse käigus tuleb teha ka muid hankes kirjeldamata töid, mis on vajalikud taimede parema kasvu
tagamiseks nagu näiteks tüvekaitsmete paigaldamine, juurekaela piirkonnas sillutise eemaldamine,
toestamine vaiadega, kiratsevate taimede kastmine, jne (v.a taimekaistetööd ja puude harude
toestamine)

puittaimede regulaarne hooldustöö

regulaarset hooldust tehakse vastavalt puittaimede regulaarse hoolduse ajakavale; regulaarset hooldust
ei tehta 1. oktoobrist kuni 1. märtsini; nudilõikust tehakse perioodil 1. märtsist kuni 20. aprillini;
regulaarse hoolduse käigus vaadatakse üle kõik objektil kasvavad puittaimed ja tehakse kõik vajalikud
hooldustööd ja raied;
tööde teostamisel tuleb lähtuda puittaimedele bioloogiliselt sobivaimast aastaajast, arvestada lindude
pesitsusajaga ja looduskaitseseadusega;
regulaarne hooldustöö antakse Tellijale üle igal objektil eraldi ja selle kohta vormistatakse tööde
üleandmise-vastuvõtmise akt

puittaimede jooksev hooldustöö

jooksvat hooldust tehakse vajaduse tekkimisel või kui ei ole mõistlik oodata regulaarse hooldustsükli
saabumist (ohtlikkus, põhjendatud kaebus, korrastatud linnakeskkonna tagamine);
jooksvat hooldust tuleb teha kogu lepinguperioodi jooksul kõigil objektidel;
jooksva hooldustöö tähtaja (üldjuhul 7 päeva) määrab Tellija

metsade hooldus

metsades tehakse kogu lepinguperioodi jooksul ainult jooksvat hooldust,
vajadusel ka harvendus- ja võsaraiet

raie

eemaldada kuivanud, kuivavad, ohtlikud, tugevalt kahjustunud või muul põhjusel (nt harvendusraie
jne) mahavõetavad puud ja põõsad v.a ehitustööde tõttu likvideeritavad puud ja põõsad;
Tellija nõudel võsa raie sh veepiiril ja kraavides

kändude eemaldamine

aasta lõpuks eemaldada kõik jooksval aastal objektile tekkinud kännud;
freesimisel peab kännu eemaldama vähemalt 10 cm sügavamalt võrreldes ümbritseva maapinnaga;
jäätmed eemaldada ja taastada pinnakate (muru, kruus, sillutis), vajadusel vormistada kaeveluba;
kände ei pea eemaldama metsast ja erosiooniohtlikelt nõlvadelt, kus raie tuleb teha võimalikult
maapinna lähedalt

okste eemaldamine
teede ja radade kohalt

sõidutee (sh teepeenar) kohal kuni 4,6 m kõrguseni;
kõnniteede ja radade kohal kuni 2,5 m kõrguseni;
masinaga hooldatavatel kõnniteedel Tellija nõudel kuni 3,5 m kõrguseni

võsude eemaldamine

tüve-, juure-, ja kännuvõsud eemaldada kõigil puudel 2 korda aastas - 30. juuniks ja 31. augustiks,
vajaduse tekkimisel koheselt;
võsud lõigata võimalikult madalalt, tüügast jätmata ning tüvekoort kahjustamata

noorte puude ja põõsaste hooldus

noortel puudel ja põõsastel, millel puudub istutusjärgne garantii teostatakse järelhooldust (üldjuhul
kuni 2 aasta jooksul peale istutamist), mille käigus:
kastetakse taimi sõltuvalt vajadusest 2 - 4 korda kuus, arvestusega, et minimaalne vee kogus ühe puu
kohta korraga on 50 liitrit ja põõsa kohta 10 liitrit;
hoitakse korras puu toestus, Tellija nõudel see eemaldatakse või asendatakse uuega, rohitakse
kastmisnõgu, lisatakse multši;
istutusjärgse hoolduse lõppedes eemaldatakse toestus ja tasandatakse kastmisvall

põõsaste hooldus

põõsaid hooldatakse vastavalt vajadusele tekkimisele aastaringselt;
põõsaste all ei tohi olla umbrohtu ega heina, isetekkelised, rühma mittekuuluvad liigid eemaldada
nende ilmumisel jooksvalt;
multšitud põõsaste alla lisada täiendavalt hakkepuitu nii, et olemasoleva kihi paksus oleks kogu aeg
5…10 cm, väetamise ajaks multš eemaldada;
alati väetada põõsaid, mis on tagasi lõigatud maapinnani, ülejäänud põõsaid väetada Tellija nõudel;
Tellija nõudel teostada kujunduslõikus või kärpida põõsaste aastakasve suve esimesel poolel (nt
mägimänd, lodjap-põisenelas jt)

põõsaste noorendamine (Tellija
nõudel)

põõsad, mis õitsevad sama aasta võrsetel või on efektsete võrsetega (nt jaapani enelas, puishortensia,
kurdlehine kibuvits jt) lõigata kevadtalvel, enne pungade puhkemist kõik oksad kas maani maha või
jättes kuni 15 cm tüükad vastavalt Tellija nõudele;
põõsad, mis õitsevad kevadel ja suvel (nt põõsasmaran, kaselehine enelas, tuhkur enelas, värdforsüütia jt) lõigata peale õitsemist maani maha vanemad oksad (u 1/3 okste arvust);
põõsad, mis õitsevad kaheaastastel ja vanematel okstel (aedhortensia, ebajasmiin, sirel, veigela, lodjappõisenelas jt) lõigata suvel vanemaid ja harunenud oksi maani maha või tugeva külgvõrse peale

pügatavate hekkide lõikus

hekke lõigata vormi nii sageli, et võrsete (sama aasta juurdekasv) pikkus ei ületaks 15 cm;
noorte pügatavate hekkide kujunduslõikus teha vastavalt Tellija soovitustele

asendusistutus

puittaimede kahjustamisel kohustub Töövõtja tegema asendusistutuse;
asendusistutuse kohustus tekib, kui tüve (põõsastel okste) koort kahjustatakse puiduni või taime
võrast hävib rohkem kui 20%;
ühe vigastatud puu või põõsa asemele tuleb istutada vastavalt kas üks uus puu või põõsas;
Tellija määrab isutatava liigi, istutuskoha ja istiku kvaliteedinõuded, istutatava puu kõrgus peab
üldjuhul olema vähemalt 3,0 m

üldnõuded ja tingimused

kõik hooldustööde käigus tekkivad jäätmed koristatakse ära, sillutatud aladel koristada ka saepuru;
jäätmeid võib ladustada objektil kuni 5 päeva tingimusel, et need ei takista liiklemist ja nähtavust,
pikemaajaline ladustamine on lubatud vaid Tellija loal;
Töövõtja teostab objektidel visuaalset jälgimist kogu lepinguperioodi jooksul;
puittaimedest põhjustatud ohu tekkimise või murdunud puudest teavitab koheselt Tellijat ja kõrvaldab
ohu esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul;
puittaimede hooldust korraldatakse ja tehakse vastutava arboristi juhendamisel;
noorte puude kujunduslõikust ja looduskaitsealuste puude hooldust võib teha ainult arboristi
kutsetunnistus omav isik;
töö loetakse mittenõuetekohaselt teostatuks, kui eksitakse üldtunnustatud kaasaegsete
puuhooldusvõtete vastu, näiteks vigastatakse puu koort, lõigatakse arvestamata oksakraed, jäetakse
põhjendamatult pikk tüügas, tekitatakse koorerebend, istutatakse liiga sügavale jne

