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SELETUSKIRI 

A. Sissejuhatus 

Kurtna mõisa pargi hoolduskava on koostatud Alutaguse Vallavalitsuse tellimusel kaitsealuse Kurtna 

mõisa pargi hooldustööde korraldamiseks. Hoolduskava sõnastab pargi hoolduse eesmärgid ning on 

aluseks hooldustööde korraldamisel. Hoolduskavaga tuleb tagada kultuurilooliselt ja esteetiliselt 

väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Hoolduskava koostamisel on lähtutud kaitsealuste parkide 

hoolduskavade koostamise juhendist1.  

Hoolduskava koosseisus on läbi viidud pargi puistu dendroloogiline inventeerimine, mille alusel on 

määratud raiete ning puistu hoolduse vajadused. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud järgnevaid 

töid: 

▪ Artes Terrae OÜ, töö nr 41HI10; 

▪ Geoterra OÜ topo-geodeetiline uuring, töö nr 480-2020.  

 

Pargiosa dendroloogilise hindamise välitööd teostati oktoobris 2020. a Sulev Nurme ja Janika Lille 

poolt, täpsustati jaanuaris 2021. 

Käesolev hoolduskava annab juhised pargi praeguse seisundi hoidmiseks ja parandamiseks. Samuti 

antakse hoolduskavaga vältimatute ühekordsete (võsa eemaldamine, kuivavate puude raie jne) ja 

edasiste iga-aastaste hooldustööde mahud. Hoolduskavas on tehtud ettepanek kriitilises seisus 

olevate pargiosade puittaimede asendamiseks. 

Hoolduskava kehtivusperiood on 10 aastat (2021-2030). 

Hoolduskava rakendamist korraldab Alutaguse vallavalitsus. Hoolduskava rakendamisega seotud tööd 

tuleb kooskõlastada looduskaitseala valitseja - Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseametiga kaitset 

reguleerivate seadustega ette nähtud korra kohaselt.  

 

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

1 Asukoht, suurus, piirid 

Kurtna mõisa park asub Alutaguse vallas Kurtna külas (vt Skeem 1, Skeem 8). Hoolduskavas käsitletava 

pargiala pindala on ligikaudu 6 ha. Kurtna mõisa pargi territoorium hõlmab mitut erinevat 

katastriüksust, neist suurim Mõisapargi (13001:001:0248).  

Park piirneb lõunast teega Kurtna tee T4 (22901:001:0463), idast katastriüksusega Järve 

(22901:001:0538), Tiigi (22901:001:0181) ja Ohaka (13001:001:0513), põhjast katastriüksustega Talli 

(22901:001:0189), Tera (22901:001:0227), Nõgese (13001:001:0580) ja Masti (22901:001:0195) ning 

läänest 32 Jõhvi-Vasknarva teega (22901:001:0095). Pargi allee kulgeb 425 m kahel pool 32 Jõhvi-

Vasknarva teed ja piirneb maatulundusmaaga.  

Parki haldab Alutaguse vallavalitsus, va Mõisa kinnistu, mida haldab kinnistu omanik. 

 

Skeem 1. Asukohaskeem. (Maa-ameti avalik kaardirakendus https://xgis.maaamet.ee/xgis2/ (külastatud 05.12.2020)). 
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2 Ajalooline lühiülevaade 

2.1 Kurtna mõis 

Kurtna mõis (saksa keeles Kurtna) oli rüütlimõis Jõhvi kihelkonnas, mis tekkis arvatavasti Valkena 

kloostri majandusmõisa kohale2. Kurtna mõisa on esimest korda mainitud 1470. aastal, mil see kuulus 

von Bergide perekonnale3. Kuni 1790. aastani oli von Eckermanni perekonna valduses. 1790. a müüs 

Catharina von Eckermann mõisa Barnhard von Rehbinderile, kellelt omakorda läks valdus 1811. a 

Heinrich von Gernetile. Gernetite ajal ehitati arvatavasti osa vanemaid kivist kõrvalhooneid. 1843. a 

ostis mõisa Theodor von Schwebs. 1853. a renditi mõis Bogdan von Wahlile, 1857. a müüdi mõis 

Reinhold von Arnoldile4. „Kurtna Arnold oli mälestuste järgi vahva mees, kes istus ka talupojaga ühte 

lauda juttu puhuma“, kirjutatakse MTÜ Kirderanniku Koostöökogu väljaandes5. Arnoldite ajal ehitati 

praegune kivist peahoone. 1882. a müüs Otto von Arnold mõisa Robert Napoleon Peltzerile, kes jäi 

faktiliselt mõisa viimaseks aadlikust omanikuks enne maareformi 1919. a6, kuid oli majandusraskustes 

juba 1914. a7. 

18. sajandist pärit andmete järgi on mõisas olnud puidust härrastemaja8. Kivist historitsistliku 

peahoone ehitusaeg dateeritakse 19. sajandi III veerandisse ning hiljem ehitatud tiibhoone 19. sajandi 

viimasesse veerandisse. Mõisakompleksi kuulub üsna arvukalt kõrvalhooneid: eeldatavasti 19. sajandi 

I poolel ehitatud kaks krohvitud paekivist aita; omaette siseõuega kompleksi moodustavad laudad, mis 

on ehitatud aitadega samal ajal; peahoonest loodes asub hollandi tüüpi tuuliku vare, mis on olnud 

algselt 4 korruseline kivihoone. Kompleksi kuuluvad veel 2 moonakatemaja, millest vanem ehitati 19. 

sajandi I poolel ja hilisem 1850-ndatel ning tellistest laotud võlvkelder ja valitsejamaja peahoone 

kõrval9. Nõukogude ajal asus mõisa peahoones Kurtna sovhoosi kontor10. Praegu seisab peahoone 

tühjana, peahoonest maantee pool asuvas 2010. a restaureeritud valitsejamajas töötab seltsimaja ja 

raamatukogu. 

Kurtna mõisale kuulus Edivere (saksa keeles Eddifer) karjamõis. 

 

2 Kuligina, I. 2013. Avasta Kirderannik, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu; lk 8 

3 Sakk, I. 2002. Eesti mõisad. Sakk&Sakk, Tallinn; 189 

4 Särg, A. 2006. Ida-Virumaa mõisad. Argo; lk 49-50 

5 Kuligina, I. 2013. Avasta Kirderannik, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu; lk 8 

6 Särg, A. 2006. Ida-Virumaa mõisad. Argo; lk 51 

7 Postimees nr. 201, 4 september 1914, https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=postimeesew19140904.2.68 (vaadatud 01.02.2021) 

8 Abner,O., Konsa,S., Lootus,K., Sinijärv,U. 2007, Tallinn Eesti pargid 1 

9 Kultuurimälestiste Register, https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13856 (vaadatud 11.12.2020) 

10 Abner,O., Konsa,S., Lootus,K., Sinijärv,U. 2007, Tallinn Eesti pargid 1 
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Skeem 2. Kurtna mõisasüda 1868. aasta talu- ja mõisamaade hindamistoimikus (EAA 2486.1.3352 l. 374 ja 376). 

 

Skeem 3. Kurtna mõisasüda Vene üheverstasel kaardil (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline). 
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Skeem 4. Kurtna mõisasüda 1931 - 1944. a. topokaardil (Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus http://xgis.maaamet.ee). 

 

Skeem 5. Kurtna mõisasüda 1935. a kaardil. (Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus http://xgis.maaamet.ee). 
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2.2 Kurtna mõisa park 

Praegune park on kujundatud arvatavasti 19. sajandi II poolel, mil valmis uus härrastemaja. Park on 

vabakujuline. Pargis on säilinud tõenäoliselt 18. sajandist kaks pärnarea fragmenti, mistõttu võis algselt 

peahoonest põhja poole jääda regulaarne park. Seda arvamust toetab ka 1868. a plaan (Skeem 2, 

Skeem 6), kus peahoone lõunafassaadi ees asub ristkülikukujuline ala. Arvatavasti tekkis esiväljak ja 

sellega seotud poolkaarjas plats või auring peahoone peatrepi ette (idafassaad) 19. sajandi II pooles. 

Auringi ideed selles kohas toetab peahoone esifassaadist itta jääv vana tamm, mis võib markeerida 

endise auringi serva. Asfaltplatsi rajamisega on peahoone esifassaadi ees olev ala muudetud. 

 

Skeem 6. Pargiruumi võimalik rekonstruktsioon Maa-ameti reljeefivarjutusega kaardil (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/). 

Endise oletatava regulaarse pargiosa katavad peamiselt vabakujulised puuderühmad, mis on istutatud 

erinevatel perioodidel, viimased okaspuuistutused arvatavasti nõukogude perioodi lõpul. 

Regulaarpargist kaugusse ja itta ning kirdesse jäävad pargiaasad (idapoolsem võsastub, kirdepoolne on 

võsastunud), mis võivad kuuluda 19. sajandi historitsistliku lahenduse juurde, kuid võivad olla selliselt 

välja kujunenud 20. sajandi jooksul. Ilmselt on avanenud tähtsamad vaated peahoonele üle tiikide 

veepeegelduse, muuhulgas kahe tiigi vahele jäävalt kivisillalt. Teised ajalooliselt olulisemad vaated 

avanesid idast-idakirdest peahoone esifassaadile üle avatud esiväljaku, samuti diagonaalsetelt teedelt 

ja maanteelt, eriti loodepoolselt maantee otsalt üle keldri kõrvale jääva kivisilla. 

Pargi ajalooline teedesüsteem pole säilinud ning vaated on hakanud kinni kasvama. Pargi puistus 

domineerivad lehtpuugrupid, mida on hiljem täiendatud erinevate okaspuudega. Puugruppide asendil 

endine 

regulaarne 

pargiosa 

vabakujuline 

pargiosa 

sild 

sild 

tamm 

19. sajandil ehitatud 

esiväljak ja sellele 

avanev vaade idast 
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on arvestatud algselt kontrastsuse printsiipi (viitab pargi ümberkujundamisele 19. sajandi lõpul - 20. 

sajandi algul)11, mida tähistavad vanad lehtpuupuistus silma torkavad eksootilised valge mänd ja 

seedermännid ning vanad harilikud kuused (eeldatava esiväljaku välispiiril).  

Pargi üheks silmapaistvamaks elemendiks on kahest paistiigist koosnev süsteem, mis omavahel on 

ühendatud graniitplokkidest sillaga. Läänepoolsema tiigi lääneotsas asub lagunev graniitsild, mis on 

omal ajal toiminud regulaatorina. Läänepoolsemas tiigis asus arvatavasti saar. Paistiikide kallastele on 

istutatud hõberemmelgad (enamus neist halvas seisus ja poolkuivad), mis liidavad härrastemajast 

kaugemal asuva pargiosa lähemaga ühtseks tervikuks.  

Pargist Jõhvi suunas viib 450 m pikkune vahtraallee, mis arvatavasti on rajatud 19, sajandi II poolel.  

 

Foto 1. Vaade Kurtna mõisa peahoonele kagust. Esiplaanil pargiaas. 

 

11 Abner,O., Konsa,S., Lootus,K., Sinijärv,U. 2007, Tallinn Eesti pargid 1, lk 267 
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Foto 2. Vaade telliskeldrile ja peahoonele läänest. 

 

Foto 3. Vaade valitsejamajale põhjast. 
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Foto 4. Vaade peahoone esifassaadile ja oletatavale esiväljakule idast. Esiplaanil väljaku piiri markeeriv tamm. 

 

Foto 5. Vaade peahoonele põhjast. 
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Foto 6. Vaade peahoonele loodest piki diagonaalset teed maanteelt. 

 

Foto 7. Vaade peahoonele, keldrile ja valitsejamajale maanteelt. 
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Foto 8. Vaade pärnareale oletatava ajaloolise regulaarse pargiosa idapiiril. Vaade peahoone teljelt lõuna suunas. Taamal 

jalgpalliväljakuna kasutatav aas, mis ilmselt ei ole olnud pargi ajalooline osa. 

 

Foto 9. Vaade esiväljakult piki diagonaalset teed maantee poole. Esiplaanil vastu seina kasvav nulg, tagaplaanil valge mänd. 
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Foto 10. Vaade peahoone poolt kahe tiigi vahelisele kivisillale viivale teele. 

 

Foto 11. Vaade maanteega rööpsele pargiteele valitsejamaja poolt. 
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Foto 12. Vaade pargi lõunaosale, keskplaanis küngas, mille funktsioon on teadmata. 

 

Foto 13. Vaade võsastunud pargi aasale peahoonest kirdes. 
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Foto 14. Vaade võsastuvale pargiosale peahoonest idas. 

 

Foto 15. Vaade pargi loodenurgale, vasakul paistab pargi jämedaim puu – raberemmelgas. 
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Foto 16. Vaade pargile Jõhvi maanteelt. 

 

Foto 17. Vaade tiikide vaheliselt kivisillalt idapoolsemale tiigile. Taamal üks ilusamaid vahtraid Kurtna pargis. 
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Foto 18. Vaade lautade poolt võsastunud kuivale läänepoolsemale tiigile. 

 

Foto 19. Vaade alleele laudakompleksi eest Jõhvi suunas. Taamal veskivare. 
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Foto 20. Vaade tiikide vahelisele sillale pargi poolt. 

 

Foto 21. Vaade läänepoolsele kivisillale maantee poolt. 
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3 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

3.1 Maakasutus 

Hoolduskava alaga seotud maakasutus on esitatud alljärgnevas tabelis (seisuga 29.12.2020). 

Tabel 1. Maaüksused, mis kuuluvad pargi koosseisu. 

Jrk nr Katastritunnus Maaüksuse nimi Pindala Maaomandi tüüp / sihtotstarve 

1. 13001:001:0248 Mõisapargi 4.20 ha 
munitsipaalomand / üldkasutatav maa 85%, 
veekogude maa 15% 

2.  13001:001:0298 Kaevu 743 m² munitsipaalomand / tootmismaa 

3.  22901:001:0357 Mõisa 2065 m² eraomand / ühiskondlike ehitiste maa 

4. 22901:001:0238 Kurtna raamatukogu 1307 m² munitsipaalomand / ühiskondlike ehitiste maa 

5. 22901:001:0344 Keldri 784 m² munitsipaalomand / ühiskondlike ehitiste maa 

6. 22901:001:0094 32 Jõhvi-Vasknarva tee  7382 m² riigiomand / transpordimaa 

7. 22901:001:0487 Kurtna kergliiklustee T1 5726 m² munitsipaalomand / transpordimaa 

8. 22901:001:0279 Põldmarjade 1142 m² eraomand / maatulundusmaa 

9. 22901:001:0333 Farmi 312 m² 
eraomand / maatulundusmaa 95%, 
tootmismaa 5% 

3.2 Kaitsekord 

 Kurtna mõisa park ja allee on maastikukaitsealana (Skeem 8) riikliku looduskaitse all (KLO1200446). 

Kaitse alla võtmise alusdokumendiks on Jõhvi Rajooni TSN TK otsus 12.04.1958 nr 98 „Abinõudest 

arheoloogiliste ja ajalooliste mälestusmärkide ning looduskaitse organiseerimiseks Jõhvi rajoonis.12 

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

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“13, millele kohaselt on pargi kaitse-

eesmärgiks ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, 

esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste 

kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Kaitseala 

valitseja on Keskkonnaameti Ida regioon. 

Kurtna mõisa park on riikliku kaitse all arhitektuurimälestisena (mälestise registri number 13856)14. 

Kultuurimälestiseks tunnistamine kultuuriministri 13.11.1997. a määrusega nr 7 (RTL 1997, 214, 1130). 

Kurtna mõisaga on seotud järgnevad mälestised (Skeem 7): 

▪ Kurtna mõisa park (13856); 

▪ Kurtna mõisa peahoone (13855); 

▪ Kurtna mõisa kivisild 1 (13857); 

▪ Kurtna mõisa kivisild 2 (13858); 

▪ Kurtna mõisa valitsejamaja (13859); 

▪ Kurtna mõisa tall-tõllakuur (13862); 

▪ Kurtna mõisa karjalaut 1 (13863); 

▪ Kurtna mõisa karjalaut 2 (13864); 

▪ Kurtna mõisa tuuleveski (13865); 

▪ Kurtna mõisa viinaait (13860). 

 

12 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200446&mount=view 
13 RT I, 30.05.2015, 8. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/130052015008 (külastatud: 20.01.2021). 

14 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13856 
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Viidatud mälestistest ei asu otseselt hoolduskava alal Kurtna mõisa viinaait ja tuuleveski, laudad 

piirnevad alleega, kuid lautade ümbrust hoolduskava ei käsitle (Skeem 7). 

Muinsuskaitsealuste hoonete kirjeldused on leitavad Kultuurimälestiste riiklikust registrist 

http://register.muinas.ee/. 

 

Skeem 7. Asukoha skeem ja muinsuskaitsealused objektid. Muinsuskaitsealuse pargi piir on tähistatud tumesinise joone ja 

viirutusega ja mälestistena kaitse all olevad objektid sinise tingmärgi ja tekstiga. Skeemi alus: Maa-ameti avalik 

kaardirakendus https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised (külastatud 05.12.2020). 
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Skeem 8. Kurtna mõisa pargi looduskaitseala piir ortofotol. Kaitseala on tähistatud sinise joonega. Skeemi alus: Maa-ameti 

avalik kaardirakendus https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse (külastatud 05.12.2020). 

3.3 Reljeef ja veestik 

Park asub üldreljeefilt tasasel alal, kuid pargi põhjaosa on liigendunud paistiikide kaevamisest 

tulenevalt. Pargi reljeef on suhteliselt tasane langedes ida suunas, suurimad kõrguste vahed jäävad 

umbes kahe meetri piiresse. 

Hoolduskavas käsitletaval pargi alal asub kaks paistiiki, mis asuvad pargi põhjaküljel. Parki läbib Aluoja 

(vooluveekogu Keskuse 115) avatud valgalaga kuni 10km².  

Mõisa peahoonest kirdes asub puurkaev (PRK0016391), millele on ehitatud pumbmaja. Puurkaevule 

on kehtestatud 10 m kaitsevöönd. 

3.4 Hooned ja rajatised pargis 

Kaitsealuse pargi alal ning muinsuskaitsealuste objektide kaitsevööndis on säilinud ajaloolisi mõisa 

hooneid, lisaks leidub endiste hoonete varemeid. Hoolduskavaga käsitletaval alal asuvad kaitsealused 

hooned on esitatud ptk-s 3.1 (Skeem 7). Pargi keskuse loob ajaloolistest hoonetest koosnev 

hoonegrupp (peahoone, valitsejamaja, kivikelder). 

Puurkaevule on ehitatud plekist pumbamaja hoone. Hoone on plekk-kattega, tarinduselt ajaloolise 

keskkonna osas neutraalne. Hoone on heas korras (v ka ptk 3.3).  

Olulisemateks rajatisteks on kaks lagunevat kivisilda.  

Valitsejamajast lõunapoole kulgeva pargitee äärde on rajatud valgustus ja pargipingid on 

amortiseerunud. Samuti on amortiseerunud nõukogude aegne parki sobimatu mänguväljak pargi 

kaguosas. 

 

15 Nimetus vastavalt Maaparandussüsteemide registrile 
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Foto 22. Pumbamaja pargi põhjaosas. 

 

Foto 23. Mänguväljak pargi kaguosas. 
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3.5 Huvigrupid 

Kurtna mõisa pargi peamised huvigrupid on kohalikud elanikud ja kohalik omavalitsus, 

Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet ning turistid.  

Tabel 2. Tähtsamad huvigrupid, kelle tegevus ja huvid on seotud Kurtna mõisa pargiga. 

Huvirühm Huvid Probleemid ja märkused 

Kohalik omavalitsus 

Kohalike elanike rekreatsiooni-
võimaluste avardamine, ajaloo- ja 
loodusväärtuste esiletõstmine, 
spordi- ja liikumisvõimaluste 
tagamine, turismi arendamine, 
ürituste korraldamine. 

Piirangud ja eritingimused hooldusel ja 
ehitamisel. Pargiosade seisundi 
halvenemine ebapiisavast hooldusest, 
millega kaasneb pargiala kasutatavuse 
vähenemine. Kasutustaristu puudumine, 
mis vähendab pargi kasutatavust kohalike 
elanike ja huvireisijate poolt. 

Keskkonnaamet 
Kaitseala valitseja, kelle huviks on 
tagada pargi kaitse-eesmärgiks 
olevate väärtuste soodne seisund. 

Andmete puudulikkus pargi elustiku, sh 
väärtuslike põlispuude arvu ja seisundi 
ning kaitsealuste liikide kohta, mis aitaks 
korraldada vajadusel spetsiifilist kaitset 
ohustatud liikidele/kooslustele. 
Pargiosade seisundi halvenemine 
ebapiisavast hooldusest ja seeläbi 
kaitseväärtuste vähenemine. Tiigi 
kinnikasvamine. 

Muinsuskaitseamet 
Pargi kui kultuurimälestise 
säilimine. Muinsuskaitsealuste 
objektide säilimine. 

Pargi kohatine võsastumine ja 
pargistruktuuri hägustumine, sildade 
lagunemine. Tiigi kui pargikompositsiooni 
seisukohalt olulise objekti 
kinnikasvamine. Viinaköögi ja sellest 
põhja poole jääva vareme vaadeldavuse 
kadumine. Teedevõrgu kadumine. 
Peahoone ohustatus selle vastu kasvava 
haljastuse poolt. 

Maaomanikud ja 
kohalikud elanikud 

Puude raie ja ohutus, turismi 
arendamine, ürituste 
korraldamine, elukeskkonna 
kvaliteedi parandamine, 
rekreatiivsete ja hariduslike 
võimaluste avardamine, 
pargiteede piisavus ja korrasolek. 
Piirkondlike miljööväärtuste 
säilitamine. 

Pargi kohatine hooldamatus, mistõttu ei 
osata näha selle väärtusi. Seetõttu on 
pargi peahoone tagune osa langenud 
kasutusest välja. Kasutustaristu 
puudumine. Ohtlikud puud. Kasutamisega 
seotud prahistamine. Piirangud 
hooldusele ja taastamisele. Kole vaade üle 
tiikide jäävale tootmisalale ja lagunenud 
laudakompleksile. 

Turistid, puhkajad 
Rekreatiivsed tegevused, ajaloo- ja 
loodusväärtuste avastamine, 
üritustel osalemine. 

Kasutustaristu puudumine. 
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3.6 Varasemad projektid, uuritus. Uuringute vajadus 

 Kurtna mõisa on inventeerinud 1967. a Veljo Ranniku, kokkuvõte on esitatud aruandes „Eesti NSV 

mõisate esialgne ülevaatus. Kohtla-Järve rajoon.“16. Viidatud aruandes on esitatud ka kokkuvõte 

pargist. Kurtna mõisa hooned on inventariseeritud 1980. a. Kurtna mõisa pargiga on seotud 

kultuurimälestiste registri andmetel järgmised uuringud ja projektid: 

▪ Breede, T., Viitkar, A. 2010. Kurtna mõisa pargi allee dendroloogiline inventeerimine. Artes 

Terrae OÜ. Tartu; 

▪ Hanson, K., Kalberg, H. 2013. Illuka vallas Kurtna külas Riigimaantee nr 32 Jõhvi- Vasknarva 

äärse kergliiklustee detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ. Tartu; 

▪ Neiken, G. 2013. Illuka vallas Kurtna külas riigimaantee nr. 32 jõhvi – Vasknarva äärse 

kergliiklustee detailplaneering. Inari Works OÜ; 

▪ Lemba, G. 2016. Kurtna mõisa park, 19.saj., reg-nr. 13856. Ida-Viru maakond, Illuka vald, 

Kurtna küla, Kurtna raamatukogu. Kurtna raamatukogu parkla laiendus. OÜ Toner–Projekt; 

▪ Lemba, G. 2016. Illuka valla kergliiklusteed. Põhiprojekt. OÜ Toner–Projekt. 

Kurtna mõisa parki on lühidalt kirjeldatud raamatus „Eesti pargid 1“17. Kurtna mõisa on käsitlenud Alo 

Särg raamatus „Ida-Virumaa mõisad ja mõisnikud“18. 

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

teada kaitsealuste liikide esinemist. Dendroloogilise hindamise käigus ei tuvastatud kaitsealuseid 

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

tööde käigus märgatakse/avastatakse kaitsealuseid liike (sh fauna), tuleb hooldustööde korralduse 

(tehnoloogia, toimumisajad jms) täpsustamiseks konsulteerida vastavate spetsialistidega ja teha 

tegutseda vastavalt situatsioonile. Kuna hoolduskava koostamine toimus hilissügisel ja talvel oleks 

soovitatav teha täiendav pargi alustaimestiku uuring perioodil mai-juuni. Täiendavate elustiku 

uuringute vajaduse määrab ja uuringud korraldab pargi valitseja. 

Arvestades seda, et mõlemad pargis asuvad graniitsillad on avariilises seisundis, on vajalik teha nende 

tehnilise seisundi uuring ja näha ette meetmed konserveerimiseks. 

C. Väärtused ja kaitse-eesmärgid 

4 Pargiruum 

4.1 Stiil, miljöö 

Pargi algupärasest istutusskeemist andmeid ei ole. Tõenäoliselt oli park algupärase hoone ümber 

lahendatud regulaarsena, kuid ehitati ümber 19. sajandil. Praegune situatsioon lubab arvata, et 

kujundusel kasutati 19. sajandi II poole Eesti mõisate parkides tüüpiliselt aset leidnud ümberehituste 

ja kohandamiste käigus historitsismile iseloomulikke vabakujulisi istutusi.  

Pargi kujunemist on 20. sajandil mõjutanud peahoone kasutusotstarbe muutumine, mis on kaasa 

toonud meelevaldsed juurdeistutused, spordirajatiste ehitamise pargi alale ja perifeerse osa ning 

 

16 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=202 

17 Abner,O., Konsa,S., Lootus,K., Sinijärv,U. 2007, Tallinn Eesti pargid 1 

18 Särg, A. 2006. Ida-Virumaa mõisad. Argo 
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tiikide hooldamatuse. Samuti on pargi ilmet mõjutanud hooldamatusest tingitud looduslikud 

protsessid – näiteks võsastumine. 

Ajalooline teedevõrk ei ole säilinud, aimatavad on peamiste teekoridoride asukohad. 

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ säilinud üldine vabakujuline ilme ja pargiruum; 

▪ säilinud on pargi stiili ja miljööd määrav hoonestus ja veestik; 

▪ säilinud fragmentaarselt oletatavad algistutused 19. sajandist. 

Ohud/probleemid: 

▪ võsastumine, tiikide kinnikasvamine; 

▪ teedevõrgu kadumine; 

▪ peahoone lagunemisega ja tiikide kinnikasvamisega kaob pargimiljöö; 

▪ vana puisturinde hääbumine; 

▪ pargi loodeosa tüvevähist kahjustatud paplite kuivamine, mille tagajärjel jääb pargiosa 

lagedaks; 

▪ läänepoolse tiigi kinnikasvamine. 

Võimalikud meetmed: 

▪ võsa raie ja pargi järjepideva hoolduse tagamine; 

▪ peamiste pargiteede taastamine (kasvõi markeerimine niitmisega); 

▪ hääbuvate puittaimede asendamine; 

▪ peahoone kasutuselevõtt või vähemalt konserveerimine, hoone konstruktsiooni kahjustava 

haljastuse eemaldamine; 

▪ paplite asendamine parki sobivama liigiga, paplitega seotud pargiosa rekonstrueerimine; 

▪ tiigi puhastamine, sildade ja regulaatorite taastamine; 

▪ vaate varjamine tootmisalale istutustega. 

4.2 Vaated, avatud-suletud alad 

Ajaloolised vaated ei ole üheseltmõistetavalt säilinud. Oletatavasti on avanenud vaated peahoonele 

üle selle esifassaadi esise avatud ala (esiväljak) sellele suubuvatelt teedelt ja pargisisestelt alleedelt (va 

idapoolne allee). Olulised on olnud ka piki tiikide veepeegleid avanenud vaated ja idapoolse tiigi 

idaosast (viinaköögi poolt) avanenud vaade pargi siluetile ja võimalik et ka peahoone keskosale (Skeem 

9). Kaasajal on oluline vaade maanteelt mõisasüdame poole, kus vaatesse jääb kelder, valitsejamaja ja 

peahoone. Pargisiseselt on välja kujunenud väiksemate pargiaasade vahel olevad ruumide 

üleminekud, mida läbides avanevad lokaalsed vaated aasadele. 

Tänased pargiaasad on selgelt puistus eristuvad, kuigi ei ole võimalik täpselt määratleda, kui suures 

osas need ühtivad ajaloolise pargikavatisega (Skeem 9). 

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ vaatekoridorid idast, kirdest ja kagust peahoonele; 

▪ vaatekoridor piki diagonaalteed maanteelt peahoonele; 

▪ tiikidega seotud vaatesuunad; 

▪ selgelt eristuvad pargiaasad. 
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Ohud/probleemid: 

▪ võsastumine, vaadete ja aasade kinnikasvamine pargi põhjaservas ja pargi idapiiril 

(pumbamaja ümbrus, läänepoolse tiigi ümbrus); 

▪ pargi ja idapoolse tiigi vahel oleva poolloodusliku puisniidutaolise ala võsastumine; 

▪ läänepoolse tiigi kinnikasvamine, idapoolse tiigiserva põhja ja idakalda võsastumine; 

▪ peahoone lähiümbruse võsastumine (suureks kasvanud vahtra looduslik uuendus ja seintele 

liiga lähedale istutatud okaspuud); 

▪ laudakompleksi pool olev tööstusala, mis häirib vaateid pargist põhja suunas. 

Võimalikud meetmed: 

▪ võsa raie ja vaatekoridoride ning aasade avatuna hoidmine; eriti oluline ümber peahoone, 

peahoone ja tiigi vahel ning peahoone ja idapoolse pargi piiri vahel; 

▪ peahoone ümber kasvavate isetekkeliste ja seintele liiga lähedal asuvate puude eemaldamine; 

▪ läänepoolse tiigi taastamine, idapoolse tiigi puhastamine; 

▪ esiväljaku avamine, peahoone ja valitsejamaja vahelise ala avamine; 

▪ puisniidulaadse ala regulaarne niitmine; 

▪ tiikide põhjakaldal oleva haljastuse tihendamine tööstusala vaadete ekraniseerimiseks pargi 

poolt. 

 

Skeem 9. Pargiruumi skeem (skeemi alus Maa-ameti ortofoto). 
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4.3 Alleed 

Fragmentaarselt on säilinud kaks pargisisest põhja-lõunasuunalist alleed ja puuderivi pargi lääne- ning 

lõunapiiril. Alleed on osaliselt tajutavad puuridadena, kuid raskesti määratletavad alleedena. Alleede 

taastamine, va kortermaja ja valitsejamaja vaheline tänini aktiivselt käigus olev tee, ei ole vajalik.  

450 m vahtraallee Jõhvi maantee ääres on säilinud samuti fragmentaarselt, kuigi hetkeseisus visuaalset 

veel allee otstest vaadates selgelt aimatava alleena. 

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ pargi sisealleed markeerivad parigi vanemat perioodi; 

▪ maanteeäärne vahtraallee on üks Kurtna küla ja pargi miljöökandjaid ja maamärke. 

Ohud/probleemid: 

▪ puud on tugevalt kahjustatud ja kuivavad, mistõttu sisealleed ja pargi piiril kulgevad puuread 

killustuvad veelgi ja kaovad ajapikku; 

▪ tugevalt on kahjustatud maanteeäärsed puud, osa neist on ka ohtlikud, mistõttu alleepuud 

langevad välja ja alleeruum hägustub ning kaob. 

Võimalikud meetmed: 

▪ regulaarne puude hooldus; 

▪ pargisiseseid alleesid va puude rida pargi lõuna piiril ja allee valitsejamaja ning kortermaja 

vahel, ei taastata; eelmainitud kaks alleeformatsiooni taastada tervikuna, kui puudest ridades 

on säilinud vähem kui 25%. 

▪ maanteeäärse allee terviklik väljavahetamine. 

Pargisiseste alleede puhul on nende taastamine valikuline – alleede hääbumisel võib vabaks jäänud 

ruumi jätta ka pargi aasade koosseisu ja vajadusel liigendada seda puugruppidega. Täpne lahendus 

tuleks sel juhul välja töötada eraldiseisva projektiga. 

5 Elustik 

5.1 Puistu  

5.1.1 Puistu inventuuri kokkuvõte 
Hoolduskava koosseisus on koostatud mõisa pargile dendroloogiline inventeerimine (vt osa C ptk 

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

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

graafiliselt joonisel 1. Puistu dendroloogilise hinnangu andmed on tekstiliselt esitatud koondtabelis 

(lisa 1). 

Dendroloogilise hinnanguga on määratud esmane loodusliku uuenduse raiete ja hoolduse vajadus 

(hooldusraie/sanitaarraie). Pargi rekonstrueerimisprojekti koosseisus võib määrata täiendava 

kujundusraie ning täiendistutused. 

5.1.2 Puistu hindamise metoodika 

Kurtna mõisa pargi dendroloogilise hindamise välitööd teostati novembris 2020. a Sulev Nurme ja 

Janika Lille poolt. Puistu hinnang koostatud pargi põhiosas üksikpuude ja väiksemate gruppide kaupa. 

Gruppidena on hinnatud valdavalt üheliigilised sarnase seisundi ja parameetritega kõrvuti kasvavad 
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puud, mille kirjeldamine üksikpuudena ei ole otstarbekas või mille kohta puudub üksikpuudena 

mõõdistatud geodeetiline alusplaan. 

Igal puul on määratud tervislik seisund skaalas 1 – 5, kus 5 tähistab tervet, kahjustamata puud ja 1 

kuivavat puud (hindamisastmestik põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel19): 

Puistu hindamise metoodika on täpsemalt esitatud lisas 2. 

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

ning loetavad koos joonistega ning vastupidi). 

Käesolev töö ei sisalda täpseid dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 

silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites märkuste veergu.  

Dendroloogilise hindamise järgselt on määratud raiete ja hooldustööde vajadus lähtudes puude 

tervislikust seisukorrast, aga lisaks ka uuendusena tekkinud puude perspektiivsusest ja sobivusest pargi 

ajaloolise kontseptsiooniga. 

5.1.3 Liigiline koosseis ja seisund 

Dendroloogilise inventeerimise käigus leiti 38 puu- ja põõsaliiki. Üksikpuudena ja gruppidena hinnatud 

puistus esinenud puu- ja põõsaliigid ning nende esindatuse osakaal hinnatud puistus on esitatud tabelis 

3. Kuna välitööd viidi läbi lehtedeta perioodil, kui täpse liigi määramine on raskendatud, siis on üksikud 

puittaimed määratud perekonna tasemel. 

33,2 % puistust moodustab harilik vaher, 28,7 % puistust moodustavad pärna liigid, paplid ja harilik 

jalakas. Okaspuid on suhteliselt vähe, millest silmapaistvamad on seedermänd ja valged männid. 

Suhteliselt vähe on pargis ka põõsaid, v.a harilikku sarapuud. Hulk liike on esindatud vaid mõne 

isendiga. 

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

kahjustatud puude osakaal, mis moodustavad kokku u 48 % inventeeritud üksikpuudest. Seetõttu on 

vajalik puistu uuendamine ning asendus- ja täiendistutuste tegemine. 

Suur osa pargi kirdeosast ja idaosast on võsastunud. Võsa koosneb valdavalt papli ja vahtra 

uuendusest, mis on kiirekasvuline ja on juba kohati oluliselt halvendamas väärtuslikumate pargipuude 

kasvu. Samas vahtra uuendusest üksikisendite valikul saaks kujundada sobivates asukohtades 

järelkasvu. Pargi idapiiril on ilusaid noori isetekkelisi raberemmelgaid, mille hulgast võiks samuti 

säilitada deformeerumata võraga puid, millele on olemas kasvuruum. 

Pargi loodeossa on tekkinud papli looduslikust uuendusest paplienamusega puistuosa. Enamus 

paplitest on kahjustatud tüvevähist, mistõttu need puud ei ole perspektiivsed ja vajavad perspektiivis 

asendamist sobilikuma liigiga. 

Pargi lõunaosas on hulk sarapuid, mis arvestades seda, et põõsarinne pargis on hooldatumas osas 

tagasihoidlik, tuleks kindlasti säilitada. Võsastuvas pargiosas on mitu metsistunud põõsamassiivi, mida 

 

19 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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tuleks säilitada, kuid oleks vajalik piirata. Põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud 

lehtpuude uuendus. Täpsemalt vt lisa 1. 

Peahoone lähedale, pargi keskossa, on tehtud mõnikümmend aastat tagasi istutusi. Paljude istutatud 

okaspuude jaoks on valgustingimused halvad, mistõttu puud kiratsevad.  

Puistu väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ vana algistutusest pärineva puurinde säilimine, puistu tekitab tervikliku pargimiljöö; 

▪ vanad üksikpuud ja puudegrupid; 

▪ kohati olemas uuendamist võimaldavad põõsamassiivid; 

▪ kohati olemas perspektiivne lehtpuude uuendus. 

Ohud/probleemid: 

▪ võsastumine, peamiselt papli ja vahtrauuenduse kasvamisel väärtuslikumate puude 

kasvutingimuste halvenemine; 

▪ vana puurinde järk-järguline hääbumine; 

▪ põõsarinde metsistumine, läbi kasvamine lehtpuude uuendusega ja järk-järguline kadumine; 

▪ tiikide servas olevad remmelgad on enamuses väga halvas seisus. 

Võimalikud meetmed: 

▪ võsa raie; 

▪ välja langevate vanade puude asendamine jooksvalt samas kohas (va alleed); 

▪ regulaarne puude-põõsaste võrahooldus; põõsarühmade piiramine, põõsarühmadest lehtpuu-

uuenduse eemaldamine; 

▪ tiikide kaldal olevate remmelgate osaline raie ja asendamine, osaline tüvede säilitamine 

elustikupuudena; 

▪ alleede osaline asendamine tervikelementidena. 

5.1.4 Väärtuslikud puudegrupid, üksikpuud 
Kurtna pargi väärtuslikumad üksikpuud on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 3). Silmapaistvateks 

üksikpuudeks on vana valge mänd peahoone kõrval (puu nr 378), vana tamm tagaväljakul (puu nr 417), 

silmapaistvalt ilusa võraga harilik vaher idapoolse tiigi kaldal (puu nr 695), samuti mitmed saared ja 

vanad pärnad pargi lõunaosas. Okaspuudest on tähelepanuväärsed kaks heas seisus jämedat kuuske 

(puud nr 171, 172) pargi idaosas. Imposantse võra kujuga on ginnala vahtra grupp pargi lõunaosas, 

kuid kahjuks on enamus selle puudest kuivanud, grupp vajab asendamist. Uhked on ka idapoolse pargi 

põhjakaldal kasvavad remmelgad, kuid puude seisundi tõttu on need puud väärtuslikud perspektiivis 

pigem elustikupuudena. 

Väärtuslikeks pargikujunduselementideks on vanad pärnaridade fragmendid ja allee (vt ptk 4.3).  

Üksikpuude väärtused, ohud ja meetmed vt ptk 5.1.3. 
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Tabel 3. Kurtna pargi väärtuslikumad üksikpuud. 

Nr (plaanil) Liik Läbimõõt 

6 harilik vaher 60 

29 harilik vaher 67 

84 harilik pärn 99 

118 harilik pärn 66 

129 harilik pärn 72 

130 harilik vaher 69 

134 harilik pärn 78 

135 harilik vaher 78 

141 harilik pärn 62 

162 harilik pärn 80 

168 harilik vaher 70 

170 harilik hobukastan 75 

172 harilik kuusk 75 

173 harilik saar 71 

179 harilik vaher 65 

185 harilik vaher 72 

192 harilik pärn 62 

195 harilik pärn 60 

224 harilik saar 81 

225 harilik pärn 72 

226 harilik pärn 63 

241 harilik hobukastan 75 

242 harilik pärn 74 

244 harilik pärn 100 

251 harilik pärn 97 

253 harilik saar 75 

294 harilik saar 65 

304 harilik vaher 63 

308 harilik saar 63 

344 rabe remmelgas 158 

378 valge mänd 68 

417 harilik tamm 92 

438 arukask 71 

439 arukask 63 

454 seedermänd 45 

466 valge mänd 47 

470 harilik tamm 88 

476 valge mänd 45 

616 harilik saar 72 

620 harilik saar 78 

626 harilik saar 63 

627 harilik saar 69 

695 harilik vaher 69 

 

5.1.5 Elustikupuud, lamapuit 
Kurtna pargis leidub mitmeid halvas seisus vanu puid, mis seisundi tõttu on ohtlikud, kuid mille võiks 

ohutuks tehtult säilitada elustikupuudena. Halvas seisus puud, mis ähvardavad kukkuda ehitiste peale 

tuleb raiuda. Tuleb silmas pidada, et pooleldi murdunud või kuivanud puu sh veteraniseeritud puu võib 

olla veel küllaltki elujõuline ja püsida aastakümneid ning pakkuda elupaiku putukatele, nahkhiirtele ja 



Kurtna mõisa pargi hoolduskava 21005HI2 

 
 

AB Artes Terrae 
35 

 
 

lindudele20, samuti surnud puitu eelistavale floorale. Isegi täiesti kuivanud jalal seisev puu võib olla 

heaks varjepaigaks nahkhiirtele, pakkuda pesitsuskohti lindudele jne. Seetõttu kuivanud ja kuivavad 

puud tuleks võimaluse korral ohutuks tehtult säilitada. Kui puud säilitada ei ole ohutu, võib säilitada 

selle ohutuks tehtud tüveosi maapinnal. 

Kurtna pargi võimalike elustikupuude nimekiri on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 4). 

 

Foto 24. Perspektiivis ohutuks tehtuna säilitatav elustikupuu pargi loodeosas (pargi jämedaim puu – remmelgas nr 344, 

läbimõõt 158 cm. 

 

Foto 25. Idapoolse tiigi põhjaservas ja kirdenurgas kasvab rida suuri vanu remmelgaid, mis on kuivamas või oma eluea lõpul. 

Kuna need puud ei ohusta pargikülastajaid, võiks osa neist säilitada elustikupuudena ja lamapuiduna. 

 

20 Bütler, R.; Lachat, T.; Krumm, F.; Kraus, D.; Larrieu, l., 2020: Field Guide to Tree-related Microhabitats. Descriptions and size limits for their inventory. 
Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL. www.wsl.ch/fg-trem 
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Tabel 4. Kurtna pargi võimalikud elustikupuud (väljavõte lisast 1). 

Nr 
(plaanil) 

Liigi lühend Läbimõõt 
Seisundi-

hinne 

Määratud 
primaarne 

hooldustegevus 
Märkused 

2 Va 63 1 sanitaarraie 
kuivav, seen (vahtratarjak), õõnes, 
õõnsus, murdunud haru 

41 Va 63 2 võrahooldus 
6 m pealt kaheharuline, kuivanud oksad 
võra alaosas, kergelt ühepoolse võraga 

75 Va 63 2 võrahooldus 

ulatuslik juurevigastus, tüvevigastus, 
võib olla murdumisohtlik, vähendada 
võra, kui arboristi hinnangul ei ole 
võimalik puud ohutustada, siis raiuda 

78 Va 60 1 võrahooldus 

murdumisohtlik, murdunud haru, seen, 
eemaldada all kasvav looduslik uuendus, 
kui arboristi hinnangul ei ole võimalik 
puud ohutustada, siis raiuda 

80 Va 60 1 võrahooldus 

murdunud haru, murdumisohtlik, seen, 
kui arboristi hinnangul ei ole võimalik 
puud ohutustada, siis raiuda 

110 Pä 93 1 sanitaarraie õõnes, õõnsus, ohtlik puu 

264 KsA 63 2   õõnes, õõnsus, tüükad 

335 Ja 71 2   

murdunud suured harud, seen 
(jalakapässik), kui arboristi hinnangul ei 
ole võimalik puud ohutustada, siis 
raiuda 

402 Ja 70 1 võrahooldus 
seen (jalakapässik), peenem haru 
eemaldada, võib säilitada elustikupuuna 

459 Va 93 1 võrahooldus 

murdunud pool puud, säilinud üks haru, 
haru ohutustada ja säilitada 
elustikupuuna 

477 Pp 87 1 sanitaarraie 
kuivav, tüükad, võib säilitada 
elustikupuuna 

547 ReH 70 2   kuivanud oksad võra ülaosas 

612 Va 87 2   õõnes, õõnsus 

614 Va 60 2 võrahooldus õõnsus  

629 Va 71 1 võrahooldus 

õõnes, murdumisohtlik, harude vahel 
lõhe, kuivanud oksad võra alaosas, 
vähendada võra 

630 Va 63 2 võrahooldus 

ulatuslik koorevigastus, seen, õõnsus, 
vähendada võra, kui arboristi hinnangul 
ei ole võimalik puud ohutustada, siis 
raiuda 

678 ReH ca80 1 sanitaarraie 

kuivav, pooleks murdunud, seen; võib 
tüve säilitada ohutuks tehtuna 
elustikupuuna või lamapuiduna 

713 KsA 63 1 võrahooldus 
latv kuivanud, pesapuu; teha ohutuks ja 
säilitada elustikupuuna 

 

Eelnevas tabelis toodud 18 puu puhul tuleb kontrollida arboristi poolt täiendavalt nende puude 

säilitamise võimalusi ja vastavalt sellele otsustada nende raie, hooldus ja säilitamine elustikupuudena. 
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Samal põhimõttel tuleks säilitada üksikud ohutuks tehtud langetatud vanade jämedate puude tüved 

või tüveosad (3…6 m pikkused tükid), mis pakuvad samuti mitmesuguseid elupaiku pisiloomadele ja 

kõdunevat puitu eelistavale floorale. Lamapuitu võiks jätta eelkõige: 

▪ pargi idapoolsesse serva ja kagunurka poollooduslikule alale; 

▪ idapoolse tiigi põhja- ja idakaldale; 

▪ pumbamaja ja lõunapoolse tiigi vahelisele alale; 

▪ lautade ja läänepoolse tiigi vahelisele alale. 

Mujale võib jätta istumiseks sobilikke tüvetükke aasade servadesse, va puuderead ja peahoone ning 

valitsejamaja ümbrus. Lamapuidu jätmisel ei tohi see takistada hooldustöid ega pargi kasutamist. 

Heaks näiteks on pargi idaserva maha jäänud kõdunev remmelga tüvi, millest on hakanud kasvama 

uued remmelgad. 

 

Foto 26. Pargi idaservas maha jäänud kõdunev remmelga tüvi, millest on hakanud kasvama uued remmelgad.  

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ vanad puud on olulised elupaikade pakkujatena. 

Ohud/probleemid: 

▪ puude raiumisega kaovad vanade puudega seotud elupaigad. 

Meetmed: 

▪ enne vana puu raiet tuleb teha kindlaks, kas puu on pesapuu (õõnsustes pesitsejad, 

kimalased/mesilased); 

▪ võimalusel säilitada jämeda kuivava puu tüvi ohutuks tehtuna (veteraniseerituna), püsivust 

arvestades eelkõige tammed, vahtrad, saared, pärnad; või lamapuiduna (remmelgad); papleid 

jalal seisvate elustikupuudena ei säilita. 
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5.2 Rohustu 

Kuna hoolduskava koostamine toimus hilissügisel ja talvel, ei käsitleta rohustut liigiliselt. Kaitsealuste 

ja haruldaste liikide määramiseks on soovitatav teha rohttaimestiku inventuur suvel (juuni-juuli). 

Pargiala on otstarbekas niitmise järgi diferentseerida kaheks kuni kolmeks erineva hooldustihedusega 

alaks (Skeem 10). Pargi põhiosas on vajalik hoida pargiaasad niidetuna. Pargiga seotud idapoolsel 

poollooduslikul alal, samuti tiikide ümbruses tuleb vältida võsastumist, mis eeldab vähemalt 

ühekordset iga-aastast niitmist. Praegusel jalgpalliks kasutataval pargiaasal rakendada niitmistihedust, 

mis võimaldab ala kasutamist pallimuruna. 

Idapoolse tiigi ja selle kaldal asuvate ajalooliste varemete (viinaköök) paremaks integreerimiseks 

pargiga on soovitatav puhastada prahist, lamapuidust ja okstest võimalik jalutuskoridor, mida saab 

kasutada matkamiseks või jalutamiseks ümber tiigi ja näiteks korterelamute juurest tiigi juurde. Sama 

koridori võiks pargi idaosas kasutada ka näiteks diskgolfi rajana. Rada võib niita tihedusega, mis tagab 

selle läbitavuse ja eristatavuse ümbritsevast niidust (kaks korda kuus hooajal).  

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ avatud-suletud alade marker; 

▪ elupaik niiduelustikule. 

Ohud/probleemid: 

▪ võsastumine – valgustingimuste halvenemisega liigirikkus väheneb; 

▪ liiga harv või liiga tihe niitmine, mille tulemusel liigirikkus väheneb; 

Meetmed: 

▪ otstarbekohane järjepidev niitmine (Skeem 10); 

▪ ümber idapoolse tiigi liikumisraja loomine. 

5.3 Muu elustik 

Raiete teostamise eelselt on soovitatav raiesse minevad puud, mis võiksid olla potentsiaalsed 

elustikupuud, üle vaadata puude elustikku tundva spetsialisti poolt, et määrata võimalikud elupaigad 

ja selle põhjal puude edasine staatus (raie või ohutuks tehtult säilitamine elustikupuudena). Kurtna 

mõisa pargis pole teadaolevalt tehtud spetsiifilisi elustiku-uuringuid. Kurtna pargis on palju vanu 

pragude ja õõnsustega puid, samuti on pargis tiigid, on park sobiv elupaik nahkhiirtele. Seetõttu võib 

olla otstarbekas kontrollida nahkhiirte esinemist pargis. Dendroloogilise hinnanguga on võimalusel 

säilitatud puud, kus on näha linnupesade õõnsused. Potentsiaalsed elustikupuud vt Tabel 4. 

Täpsustavate uuringute vajaduse määrab Keskkonnaamet.  

Kaitsealuste liikide juhuleidudest tuleb teavitada Keskkonnaametit. Kaitsealuse liigi juhuleiust 

teatamise korraldab pargi haldaja. Kaitsealuste liikide juhuleidude kandmine Keskkonnaregistrisse 

toimub jooksvalt kogu hoolduskava perioodi vältel.  
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6 Hooned ja rajatised 

6.1 Hooned 

Hoolduskava hoonete restaureerimist ega hooldust ei käsitle, välja arvatud peahoonet kahjustav 

haljastus. Hooneid kahjustavad puud tuleb eemaldada (vt lisa 1 ja joonis 1). Idapoolse tiigi idaotsa 

lähedal asub endise viinaköögi vare ja ühe majandushoone vare (vesiveski?), mis hetkeseisus on 

võsastunud ja ei ole vaadeldavad. Varemetelt tuleb eemaldada neile kasvavad konstruktsiooni 

kahjustavad puittaimed. Kaaluda varede konserveerimist. 

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ ajaloolise mõisasüdame identiteedikandja, kompositsiooni alus. 

Ohud/probleemid: 

▪ isetekkeline seinte äärde kasvanud haljastus kahjustab peahoonet jt ajaloolisi hooneid ning 

varesid; 

▪ naabruskonnas kasvavate puude oksad kahjustavad seinu ja katust. 

Meetmed: 

▪ peahoone jt hoonete (sh vared) seinte ääres kasvavate puittaimede raie; 

▪ vastu katuseid või seinu ulatuvate okste lõikamine; 

▪ avada vaated tiikide vaheliselt sillalt idapoolse tiigi otsas asuvatele varedele, kui see reljeefi 

eripäradest tulenevalt on võimalik (praeguses võsastunud seisus vaadeldavust hinnata on 

keeruline). 

6.2 Rajatised, teed 

Pargi põhjapoolses osas asuvad muinsuskaitsealused Kurtna mõisa Kivisild 1 ja Kivisild 2 (mälestise reg 

nr 13857 ja nr 13858). Sillad on avariilises seisus, eelkõige Kivisild 1, mis on muutunud 

varisemisohtlikuks, võlv on osaliselt sisse langenud ja tugimüürid varisenud. Kivisild 2 on paremas 

seisus, kuid selle kiviplokid on nihkunud, vuugitäide välja uhutud, plokid irdunud. Mõlemad sillad tuleb 

kiiresti konserveerida või restaureerida Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud vastava projekti alusel. 

Hoolduskavaga on ette nähtud sildade konstruktsioonidesse kasvavate puude raie. Vajadusel võib 

sildade restaureerimisel eemaldada täiendavalt puid mulde otstel, mis segavad taastamistöid. 
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Foto 27. Lagunenud Kurtna mõisa läänepoolne kivisild (Kivisild 1). Puud kasvavad silla konstruktsiooni. Silla põsed on avariilises 

seisus. 

 

Foto 28. Tiikide vaheline kivisild (Kivisild 2) – idapoolne osa. Silla konstruktsioon on nihkunud, sild vajab restaureerimist.  
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Foto 25. Tiikide vaheline kivisild (Kivisild 2) – läänepoolne osa. 

 

Foto 29. Lagunenud ja oma kohalt ära liigutatud pingid. 

Pargi lõunaosas asub nõukogude aegne väärtusetu, lagunenud ja ohtlik mänguväljak, mis tuleb 

likvideerida. Mänguväljakuga piirnev pallimänguala on lastele pallimuruna kasutatav, statsionaarsete 

väravate paigaldamine ei ole vajalik. Pargi muu kasutustaristu on puudulik ja täielikult amortiseerunud 

ning vajaks pargi kasutusmugavuse ning kaitseväärtuste efektiivsemaks kaitseks välja vahetamist.  

Pargi teed on täielikult amortiseerunud. Teekoridorid pargis on osaliselt tajutavad. Peahoone tagune 

amortiseerunud asfaltkattega plats ei sobi parki ja tuleks lammutada ja asendada sobivama kattega. 
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Korterelamute poolt viib peahoone poole betoonplaatidest kattega tee; plaatkate on amortiseerunud, 

parki mitte sobiv ja tuleks lammutada ning asendada sobivama kattega. 

Taristu kaasajastamiseks oleks soovitatav koostada kogu pargi restaureerimist kompleksselt käsitlev 

projekt. 

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ ajaloolised graniitkivist sillad on Eesti mõisaarhitektuuris unikaalsed ja tuleb seetõttu säilitada; 

▪ toimiv kasutustaristu aitab teadvustada ajaloolise ja looduskaitsealuse pargi väärtusi ning 

suunata selle kasutust viisil, mis ei riku mälestist ega looduskaitseväärtusi. 

Ohud/probleemid: 

▪ ajaloolised sillad hävinevad; 

▪ taristu puudumise tõttu (amortiseerunud valgustus kortermajade ja valitsejamaja vahel, 

lagunenud pingid, võsastuvad teekoridorid, ebakvaliteetne teekate jne) langeb park 

kasutusest välja ka kaotab tähenduse ning kaitseväärtused. 

Meetmed: 

▪ sildade ehitustehnilise seisundi uuring, sildade konserveerimine või restaureerimine; 

▪ kortermajade ja valitsejamaja vahelise pargitee valgustuse remont või väljavahetamine; 

peahoone ümber valgustuse rajamine; 

▪ teekoridoride puhastamine võsast ja niitmine, võimalusel peamiste pargiteede (diagonaalsed 

teed peahooneni ja tiikide vahelise kivisillani) rekonstrueerimine; 

▪ amortiseerunud ja ohtliku mänguväljaku lammutamine; 

▪ olemasolevate pinkide remont või väljavahetamine. 

Taristu ja teede rekonstrueerimiseks on otstarbekas koostada pargi rekonstrueerimisprojekt. 

6.3 Veekogud 

Kurtna pargi tiigid on halvas seisus ja vajavad korrastamist. Läänepoolne tiik on kuiv ja võsastunud, 

selle veetaseme regulaator ei tööta. Idapoolne tiik on vett täis, kuid kaldajoon ja põhi mudastunud, 

kirdeosas on tiiki kukkunud suuri kuivanud puid, idaotsas asuv regulaator vajab remonti. Tiikide 

taastamisel tuleb säilitada võimalusel 4.-5. seisundiklassi puud kaldal, kindlasti tuleb säilitada 

idapoolse tiigi kaldal kasvav suur vaher. Tiikidega samaaegselt tuleb restaureerida ka sillad. Tiikide 

taastamiseks ja puhastamiseks on vaja teha vastavasisuline projekt. 

Väärtused/kaitse-eesmärgid: 

▪ tiigid on pargikompositsiooni osad, seotud Kivisillalt 2 avanevate vaadetega ja üle tiikide 

peahoone vaadetega; 

▪ elurikkuse kandjad luues tingimused spetsiifilisele kaldaelustikule ja vee-elustikule. 

Ohud/probleemid: 

▪ läänepoolne tiik jääb tühjaks ja võsastunuks, idapoolne risustub ja kasvab kinni; 

Meetmed: 

▪ puhastada läänepoolne tiik võsast; 
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▪ viia läbi uuringud ja koostada projekt läänepoolse tiigi taastamise kohta; 

▪ puhastada idapoolne tiik; 

▪ restaureerida sillad ja regulaatorid; 

▪ rekonstrueerida läänepoolne tiik. 

 

D. KAVANDATAVAD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED 

7 Taimestiku hooldustööd 

7.1 Tööde tähtsusklassid, hooldusalad 

Alljärgnevates peatükkides on kirjeldatud hooldustöid Kurtna pargis. Iga peatüki lõpus on näidatud 

soovitatav tegevuse prioriteetsus alljärgnevast jaotusest lähtuvalt (vt ka seletuskirja osa E): 

▪ esimese tähtsusklassi tegevused – hädavajalikud tegevused, milleta kaitse-eesmärkide 

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

ohuteguri kõrvaldamisele suunatud tegevused; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks 

vajalik tegevus; 

▪ teise tähtsusklassi tegevused – vajalikud tegevused, mis on suunatud väärtuste taastamisele, 

eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele; 

▪ kolmanda tähtsusklassi tegevused – soovituslikud tegevused – tegevused, mis aitavad kaudselt 

kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. 

Pargi hooldusalad on näidatud joonisel 2. Alad on jaotatud kolme hooldusintensiivsuse klassi, mis 

eristuvad rohttaimestiku hoodustihedusest lähtuvalt (vt täpsemalt ptk 7.6). Täiendavate tööde 

vajadus, sh asendusistutused on näidatud joonisel 4. 

7.2 Kurtna pargi hooldustöödest üldiselt 

Hooldustööde teostamise esmaseks eesmärgiks on pargi seisundi hoidmine ja parandamine. 

Hooldustööd sisaldavad peamiselt hooldusraiete (võrahooldus ja loodusliku uuenduse eemaldamine) 

ja sanitaarraiete teostamist puistus. Läbiviidavad raied on ette nähtud teostada eelkõige pargi 

kasutusohutuse tagamiseks, lähtuvalt säilitatavatele väärtuslikele isenditele ning gruppidele 

kasvuruumi tagamiseks, pargiruumide (erinevate piirkondade) markeerimiseks ning vaadete 

taastamiseks ja säilitamiseks. Saavutatud eesmärgi säilitamiseks peab peale esmast hooldust järgnema 

edasine regulaarne ja asjakohane hooldus. Teiseks regulaarseks hooldustööks on pargi alade niitmise 

jätkamine avatuse säilitamiseks, võsastumise vältimiseks ja vaadete hoidmiseks. 

Hädavajalikeks eritöödeks hoolduskava perioodil on tiikide puhastamine ja sildade restaureerimine. 

Pargi senine hooldus on olnud pargi lõunaosas, valitsejamaja ümber ja maantee ääres asjakohane, 

teostatud on puude elementaarne hooldus, eemaldatud on enamik ohtlikke kuivanud ning murdunud 

oksi. Pargi kirdeosa ja tiikide ümbrus on samas tugevasti võsastunud ja vajab kiiret sekkumist edasise 

võsastumise vältimiseks. Niitmine on olnud enamusel pargialast hea, puudulik on see olnud pargi 

kirdeosas ja tiikide ümber. 

Puistu hooldustööd ning raied on määratud dendroloogilise inventeerimise järgselt (vt ptk 5.1.3; 7.3) 

joonisel 1 ning lisas 1 olevas tabelis. Ettepanek niidualade kohta on esitatud joonisel 2. 
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Taimestiku iga-aastane järjepidev hooldus on I tähtsusklassi töö, mille teostab pargi haldaja. 

7.3 Dendroloogilise inventuuri baasil määratud primaarsed raied ja hooldustööd 

Hooldusraiesse (sanitaar- ja puistu valgustingimuste parendamiseks ette nähtud allajäänud puude 

eemaldamine) on määratud kokku 86 puud. Raiutavad puud täpsemalt on esitatud koondtabelis (lisa 

1) ning joonisel 1 on. Raietööde kokkuvõte raieliikide kaupa on esitatud tabelis 4. 

 

Tabel 5. Raietööde kokkuvõte 

Raieliik Raiutavate puude arv 

kuivanud ja kuivavate puude eemaldamine (sanitaarraie) 40 

perspektiivne või tingimuslik raie (arboristi hinnangut vajavad puud) 20 

perspektiivsete puude kasvuruumis kasvavate puude eemaldamine 21 

hoonete ja sildade konstruktsiooni kasvavate puude raie 14 

 

18 puud (vt Tabel 4) vajavad täiendavat arboristi poolt tehtavat ülevaatust puude ohutustamise 

võimaluste määramiseks. Nende puude raie või hooldus tehakse peale ülevaatust. Tegevus on I 

prioriteedi töö. 

Hooldust vajab 285 üksikpuud- ja põõsast või nende gruppi. Maantee äärseid alleepuid tuleb arboristi 

poolt üle vaadata hoolduskava perioodil kord aastas ning eemaldada murdumisohtlikud oksad. 

Võimalik toestamisvajadus on täheldatud kahel puul (puud nr 52 ja 460) ja neljal puul tuleks kaaluda 

harude omavahelist sidumist (puud nr 94, 238, 309 ja 513). Toestamise viis ning lõplik vajadus tuleb 

määrata arboristi poolt. Juhul, kui arboristi hinnangul pole võimalik toestust efektiivselt paigaldada või 

see ei pruugi anda soovitud tulemust, tuleb kõnesolevate puude võra ohutustada, vajadusel ohtlikud 

oksad, harud või puud raiuda. 

Raietöödeks tuleb taotleda luba Keskkonnaametilt seadusega kehtestatud korras. Raied tuleb 

planeerida lindude pesitsusperioodi välisele ajavahemikule - 30. juulist kuni 1. aprillini. Puud tuleb 

raieks eelnevalt ette märkida hoolduskava koostaja või arboristi poolt joonise 1 alusel. Juhul kui 

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

kutsuda raiete täpsustamiseks kohale Keskkonnaameti esindaja. 

Raietööd tuleb kooskõlastada ka Muinsuskaitseametiga. Enne tööde algust peab omanik või omaniku 

volitusel töö teostaja taotlema Muinsuskaitseametilt mälestisel raie teostamiseks tööde tegemise loa 

Raietöödeks tuleb taotleda luba Keskkonnaametilt muinsuskaitseseadusega kehtestatud korras. 

Raietööde teostamine ja puude võrahooldus on I tähtsusklassi töö, mille teostab pargi haldaja. Raied 

võib jagada mitmeaastasele perioodile. 

7.4 Võsa raie 

Võsana (kiirekasvuliste lehtpuude mitteperspektiivsest loodusliku uuendusena) võib käsitelda kõiki 

isetekkelisi alla 8 cm rinnasdiameetriga puid, millel puudub kasvuruum, mille asukoht ei sobi pargi 

ajalooliselt välja kujunenud istutusskeemiga või mis kasvavad väärtuslikemate puude võradesse. 

Vanade väärtuslike puude võrade alt tuleb eemaldada võsa, kuid ka jämedamad puud, mis tekitavad 
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võrakonkurentsi juhul, kui raie tagajärjel ei jää vana puu ühepoolseks. Põõsastike säilitamine on väga 

oluline, et ei kaoks lindude pesitsuskohad ning et park oleks liigendatum rindeliselt. Hoolduskavaga 

käsitletud alal tuleb võsa eemaldada eelkõige pargi kirdeosas, tiikide kallastel ja pargiga idast liituval 

endisel heinamaal.  

Võsa raieks ja säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg lehtedeta 

periood, kui linnud kevadel veel ei pesitse. Suvel kahjustavad raietööd lisaks lindude-loomade 

häirimisele ka rohttaimestikku ja pargipinnast. Lehtpuude ja -põõsaste raieks (alade puhastamise ja 

võsatõrje eesmärgil) on sobivaim aeg juulis-augustis, sel ajal raiumine nõrgestab puujuuri ning uued 

võsud kas ei teki või on vastuvõtlikud talvekülmadele. Valgustingimuste parandamisega hoogustub ka 

rohttaimestiku kasv ning soodsamad tingimused avanevad lehtpuude looduslikule uuendusele, 

seetõttu tuleb võsa raiet järjestikustel aastatel korrata. Võsast puhastatud alasid (ka piiratud 

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

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

raieid tuleb raiejäätmed puude alt ära viia; põletamine puude all ole lubatav. 

Hoolduskavas on ühekordne võsa raie näidatud joonisel 1. Edasistel aastatel tuleb niitmisega vältida 

nendel aladel võsa teket. Ptk-s 7.6 on kirjeldatud neid loodusliku rohttaimestikuga alasid, kus on vajalik 

teha vajadusel võsa raiet (vt ka joonis 2). 

Võsa raie on I tähtsusklassi töö, mille teostab pargi haldaja. 

7.5 Taastamisistutused 

Kurtna pargi peamiseks probleemiks on puistu üherindelisus ja vanemate puude halb seisund, mistõttu 

on vajalik tagada vanade puude väljalangemisel nende asendamine. Arvestades seda, et Kurtna 

mõisapark on kaitsealune park, siis tuleb täiendistutused lahendada projektiga. Hoolduskavaga 

nähakse ette asendusistutused alljärgnevatel printsiipidel: 

▪ vanade puude väljalangemisel võib raiutud (üle 60 cm läbimõõduga) puu asendada samal 

kohal või minimaalsel võimlikul kaugusel kännust (kännust suunas, kus on tagatud 

maksimaalne kasvuruum) sama liiki puuga või patoloogilistel põhjustest tulenevalt asendada 

järgnevate liikidega: 

o harilik saar – harilik tamm või harilik vaher; 

o harilik jalakas – harilik vaher, harilik tamm, harilik pärn või läänepärn; 

o harilik pärn – harilik pärn, läänepärn või suurelehine pärn; 

o paplid – harilik vaher, harilik tamm, harilik pärn või läänepärn; 

▪ juhul, kui raiutud puu lähedal (5m raadiuses) kasvab liigiliselt sama suurusjärgu haiguskindel 

isetekkeline puu, mis on kahjustamata, liigiomase normaalse võra ja tüvega, säilitada 

olemasolev noor puu ja mitte asendada vana samal kasvukohal; 

▪ alla 60 cm puud asendatakse samal kohal juhul, kui tegemist on hariliku tamme, hariliku vahtra, 

hariliku pärnaga ja on selge, et tegemist on kavakindlalt istutatud puuga; otsustatakse iga puu 

kohta eraldi, vajadusel konsulteerida hoolduskava koostajaga;  

▪ põõsarühmad vananemisel ja kuivamisel juurida ning asendada sama liigiga samas mahus 

samal kasvukohal; 

▪ maantee äärne allee raiuda ja asendada (vt ka joonis 4) juhul, kui praegu (2021 kevad) püsti 

olevatest puudest on säilinud vähem kui 75%; maantee äärset alleed ei saa asendada samadel 
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istutusjoonetel tulenevalt maantee muldest ja ohutusest, seetõttu on joonisel 4 näidatud 

võimalikud istutusjooned asfaldi servast 9 m kaugusel; kuna idapoolse puurea peab istutama 

sel juhul eramaadele, on selle puuderea asendamine valikuline ja selle saab asendada vaid 

piirnevate maaomanike nõusolekul; 

▪ pargi piiridel olevad puuderead (joonis 4) asendada juhul, kui praegustest püsti olevatest 

vanadest puudest on säilinud vähem kui 25%; sel juhul tuleb säilinud puud üle vaadata ning 

nendest säilitada elujõulisemad arvestusega, et vanade puude vahele saaks istutada vähemalt 

viie puu pikkused reafragmendid. 

Asendusistutusi võib teha jooksvat vastavalt puude väljalangemisele samas kohas. Pargisisesed 

üksikpuud võib asendada ilma projektita jooksvalt eemaldatud puu asukohal. Joonisel 4 on näidatud 

primaarsed asendusistutused potentsiaalselt lähitulevikus väljalangevate või hääbuvate puude osas. 

Samuti on näidatud varjavad istutused tiikide põhjakaldal ja läänepoolse tiigi ning peahoone vahel – 

selle ala istutuste kohta tuleb istutusplaan täpsustada koos tiikide rekonstrueerimisega või vahetult 

peale tiikide rekonstrueerimist, et istutustel saaks arvestada tiikide korrastamisjärgselt konkreetse 

välja kujunenud situatsiooniga. Tüvevähist kahjustatud paplid likvideerida jooksvalt vastavalt puude 

seisundi halvenemisele, kuid eluspuid mitte enne, kui alustatakse reaalselt tiikide korrastamisega. 

Alleede ja puuridade istutusskeem tuleb täpsustada vajadusel täpsema istutusjoonisega. 

Asendusistutuste skeem on esitatud joonisel 4. Taastamisistutuste orienteeruvad mahud on esitatud 

joonisel 4 ja alljärgnevas tabelis. 

Tabel 6. Asendusistutuste orienteeruvad mahud. 

Nr Tegevus/liik Hulk (tk) 

1. Pargisisesed asendusistutused   

  ginnala vaher 4 

  saarvaher 1 

  harilik vaher 11 

  harilik tamm 7 

  harilik pärn või läänepärn 14 

2. Pargi lõunapiiril oleva puurea taastamine, läänepärn või harilik pärn 23 

3. Valitsejamaja allee taastamine, harilik vaher 28 

4.  Puurea  taastamine pargi idapiiril, harilik vaher 11 

5. Paplirea asendamine tiigi kaldal, läänepärn 12 

6. Tiikide kaldahaljastuse taastamine/asendamine   

  hõberemmelgas 20 

  rabe remmelgas 6 

  harilik tamm 4 

  künnapuu 3 

 

Komplekse lahenduse saamiseks on otstarbekas koostada pargi rekonstrueerimisprojekt. 

Väljalangevate vanade pargipuude asendamine on I tähtsusklassi töö, mille teostab pargi haldaja. 

Maanteeäärse allee taastamine on III tähtsusklassi töö, mille teostamine otsustatakse juhul, kui 

praegustest puudest on säilinud vähem kui 75%. 
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7.6 Rohttaimestiku hooldus 

Niidualade hooldusskeem on esitatud joonisel 2 ja alljärgneval skeemil. Joonisel 2 on diferentseeritud 

kolm hooldusintensiivsuse klassi, mis erinevad üksteisest niitmistiheduse ja niitmisspetsiifika osas: 

▪ I klassi aladel on ette nähtud rohttaimestiku niitmine kuni 2 korda kuus vegetatsiooniperioodil; 

▪ II klassi aladel tuleb niita vähemalt 1 kord aastas; 

▪ III klassi aladel tuleb teha võsa raie üle aasta, ei niideta. 

Erandiks on pallimuru, mida võib niita vastavalt I klassi tihedusele või vajadusel tihedamalt. 

Tabel 7. Niidualade pinnad 

Hooldusklass 
Alade suurus 

kokku m2 

Sellest 

Pargi kinnistul 
Naaber-
kinnistutel 

Pallimuru Teeservad 

I 23977 20944 3033 2429 3033 

II 25710 16115 9595 - - 

III 10941 802 10139 - - 

Sisse niidetav tee ümber tiigi (vt ka 
Tabel 8 741 315 426 - - 

 

 

Skeem 10. Erineva hooldustihedusega rohustu alad. 

I klassi aladeks on mõisa peahoone lähiümbrus (Tabel 9), valitsejamaja ümbrus ning pargiala 

kortermajade ja peahoone vahel asuv tihedama kasutusega pargi ala (joonis 2). Oluline on 

teadvustada, et ka tiikide vaheline sild on oluline pargi märk, mistõttu tuleks rohttaimestiku 

hooldusega suunata pargikasutajaid külastama ka pargi kirdeosa. Seetõttu on I klassi alasse sisse 
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haaratud ka tiigini viiv pargiala. I klassi aladel peaks viidatud ala murupind peab olema kasvuperioodil 

suhteliselt madal. Niita tuleb vastavalt vajadusele 3 – 6 korda vegetatsiooniperioodil. Muru soovitav 

kõrgus esindusalal on kuni 20 cm. Palliplatsil võib niidupinna hoida madalama. Oluline on puude juurte 

piirkonnas teha niide kõrgusega, mille käigus ei vigastataks maapinnale ulatuvaid juuri. Probleemsed 

kohad tuleb niitmise eelselt tähistada. Trimmeriga niites ei tohi vigastada puutüvede koort. Sildade 

äärsed alad tuleb müüride eksponeerimise ning hoolduse hõlbustamise eesmärgil niita trimmeriga 3 – 

6 korda vegetatsiooniperioodil, ligikaudu 1 m ulatuses müüritistest. 

Pargi servaalad ja pargiga liituvad poollooduslikud alad (II klass) niidetakse soovitatavalt 1 kord suve 

jooksul pärast õistaimede seemnete valmimist juuli teisel poolel või augustis, et tagada rohttaimede 

liigirikkus. Teise niite võib teha augusti-septembris. Elurikkuse säilitamiseks on soovitatav niitel lasta 

kohapeal kuivada ja siis ära vedada. Niite ladustamiseks on soovitatav rajada kompostimsiplats – 

soovitatav ala on näidatud joonisel 4. Alternatiivina võib niite purustada. Samas on oluine teadvustada, 

et pidev niite purustamine kohapeal tõstab mullaviljakust ja teisalt tekitab lagunemata orgaanilise aine 

kihti, mille tulemusel rohustu liigirikkus väheneb.  

Soovitatav on sisse niita (Skeem 10) rada ümber idapoolse tiigi, raja niitmistihedus valida minimaalselt 

sama peahoone ümbruse alaga. Tihedamalt niidetava koridori laius võiks olla min 2 m, laius võib 

varieeruda. Raja niitmisel teha juurdepääs ka varemele (joonis 2). 

III klassi alad (Tabel 9) moodustavad looduslike põõsastega alad peamiselt pargist idas, kus tuleks 

vältida tiheda võsa teket eemaldades perioodiliselt noore perspektiivitu uuenduse. 

Trimmeriga niites ei tohi vigastada puutüvede koort. Puuvõrade all kõrges rohus tuleb niita kõrgemalt, 

et märgata aegsasti pinnasest välja ulatuvaid puujuuri. Niiske või õrna pinnase puhul ei tohi 

hooldustöödel kasutada raskeid masinaid (sh kerged põllumajandustraktorid), mis lõhuvad 

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

ja selle taastumine võtab kaua aega. 

Alleeruumis maantee ääres teostatakse rohttaimestiku hooldus vastavalt tee haldaja seatud 

hooldustihedusele.  

Muru- ja niidualade hooldus on I tähtsusklassi töö, teostab pargi haldaja. Raja sisse niitmine ümber tiigi 

on valikuline, III tähtsusklassi töö. Raja sisse niitmine on võimalik kinnistuomanike nõusolekul, raja 

niitmise teostab/korraldab pargi haldaja. 

7.7 Lehekoristus 

Lehed on soovitatav üks kord aastas riisuda ja ära vedada või purustada vaid I klassi murualalt (joonis 

2; Tabel 7). Mujal pargis võib lehed jätta eemaldamata. I klassi murualadel on soovitatav puhuriga 

lehtede kokku puhumise asemel lehed kokku riisuda, sest riisumisega kobestatakse ja õhustatakse 

muru pealmist pinda ja seega soodustatakse rohttaimede kasvu ning välditakse sammaldumist. Kui 

soovitakse lehti purustada, tuleb need vaalutada puujuurte piirkonnast välja ja purustada seal. 

Vaaludesse kogunev lehehake tuleb laiali riisuda või võimalusel ära vedada (komposteerimisplatsile). 

Lehtede koristamisel tuleb järgida järgnevaid nõudeid: 
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▪ kui lehed veetakse ära (või purustatakse vaaludes), siis tulenevalt patogeenide levimise 

piiramise vajadusest ei tohi jätta hariliku saare, hobukastani ja hariliku jalaka leheenamusega 

lehehunnikuid parki seisma kauemaks kui laadimise ajaks; 

▪ hariliku saare, hobukastani ja hariliku jalaka leheenamusega lehed on soovitatav põletada 

pargialalt väljaspool. 

Lehed tuleb koristada hiljemalt novembri II dekaadi lõpuks.  

Lehtede koristamine I klassi aladelt on II tähtsusklassi töö, teostab pargi haldaja. 

8 Muud hooldustööd 

8.1 Arhitektuursete väikevormide hooldus 

Pargis olevad amortiseerunud pingid tuleb asendada pargimiljöösse sobivate seljatoega pinkidega. 

Kuna praeguseid pinke on kasutajate poolt suvaliselt nihutatud, tuleb asendatavate pinkide asukohad 

määrata kohapeal. Pinkide asukohad täpsustada pargi haldaja ja hoolduskava koostaja koostöös. Pargi 

valgustid on amortiseerunud ja tuleb asendada. Valgustite asendamine tuleb ette näha vastavasisulise 

projektiga. 

Amortiseerunud mänguväljaku vahendid tuleb likvideerida. Palliplatsi väravad on ajutised ehitised ja 

neid ei likvideerita, kasutuse olemasolul võib väravad olemasolevate amortiseerumisel teisaldatavate 

väravatega asendada. 

Muinsuskaitsealuste sildade konserveerimist või rekonstrueerimist ja hooldust käesolev hoolduskava 

ei käsitle, selleks tuleb koostada vastav projekt. Hoolduskava viitab sildade avariilisele seisukorrale ja 

vajadusele selle probleemi lahendamisega operatiivselt tegeleda. 

Arhitektuursete väikevormine hooldus/asendamine on II tähtsusklassi töö, mille teostab pargi haldaja. 

Sildade restaureerimine või konserveerimine on I tähtsusklassi töö. 

8.2 Teede hooldus  

Teed on amortiseerunud, teekatted rohtunud (va valitsejamaja esine betoonkivikattega tee ja parkla). 

Oluline on minimaalselt tagada olemasolevate teekoridoride läbitavus niitmisega. Teede katete 

vahetamine ja teede rekonstrueerimine tuleb ette näha rekonstrueerimisprojektiga. 

Betoonkivikattega ala hooldamisel lähtuda alljärgnevast: 

▪ teed pühitakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 3 korda hooajal (mai-september), 

sisse niidetavaid teid ei pühita; pargisisese betoonplaatidest tee ja peahoone taguse parkla 

amortiseerunud asfaltkattega tee pühkimise otsustab pargi haldaja, soovitatav on pühkida 

vähemalt 1 kord hooajal; 

▪ umbrohutõrje betoonkivikattega teel teha võimalusel/soovi korral vastavalt vajadusele rohimisega 

või gaasipõletiga, umbrohutõrjeks kasutatavate mürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine on 

keelatud; umbrohutõrje hetkeseisus ei ole tingimata vajalik; 

▪ niitmisjäägid betoonkivikattega teelt ja betoonplaatidega teelt eemaldada (pühkida) koheselt 

peale niitmise lõppu; 
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▪ lehed koristatakse valitseja maja esiselt teelt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord 

aastas (novembris), mujalt sarnaselt muu pargiala lehtede koristamisega; pargi servaaladel ja tiigi 

ümbruses lehti ei koristata (II-III klassi alad). 

Tabel 8. Teede pinnad 

Teed Suurus m2 

Betoonkivikattega tee valitsejamaja ees 334 

Betoonplaatkattega tee pargis 128 

Tee kortermajade ja valitsejamaja vahel 195 

Amortiseerunud asfaltkattega sissesõidutee ja parkla 1085 

 

I tähtsusklassi töög, teede hoolduse teostavad kinnistute haldajad oma kinnistute piires.  

8.3 Veekogude hooldus 

Tiikide jooksval hooldusel on vajalik idapoolse tiigi puhastamine sinna sisse langenud puudest. 2021. a 

vaatlustele tuginedes on vajalik tiigi kirdeosas välja tõmmata vähemalt 3 tiiki langenud puud. Sama tiigi 

kirdenurk on võsastunud. Võsa tuleb eemaldad aja puud välja võtta. Kogu tiik vajab puhastamist ja 

läänepoolne regulaator remonti. Tiigi rekonstrueerimiseks tuleb koostada projekt ja vajaduse läbi viia 

täiendavad uuringud. Tiigi pindala 2020 a mõõdistuse seisuga on 4451m2. 

Idapoolne tiik on kuivanud ja võsa täis kasvanud. Võsa tuleb eemaldada. Tiigi rekonstrueerimiseks 

tuleb koostada projekt ja vajaduse läbi viia täiendavad uuringud. Tiigi pindala 2020. a mõõdistuse 

seisuga on 1902 m2. 

Otstarbekas on mõlema tiigi lahendus anda sama projektiga, mille raames nähakse ette ka kivisildade 

restaureerimine. 

Läänepoolsest tiigist kuni maantee truubini kulgeb oja. Oja tuleb regulaarselt puhastada sinna 

kogunevast prahist (oksad, lehed, juhuslikud olmejäätmed). Oja koridori pindala 2020. a mõõdistuse 

seisuga on 153 m2. 

I-II tähtsusklassi töö. Korraldab pargi haldaja. 

8.4 Prügi koristamine  

Juhuslikult parki sattunud prügikoristus viia läbi vastavalt vajadusele, kuid külastushooajal (mai-

oktoober) mitte harvem, kui kaks korda kuus. Võimalike rahvaürituste korraldamisel tuleb tagada prügi 

koristamine üritusega hõlmatud pargialalt.  

Tegemist on I tähtsusklassi tööga, jäätmete kogumise ja jäätmekäitluse organiseerib pargi haldaja. 

8.5 Täiendavate rajatiste vajadus 

Pargihooldusel tekkivate komposteeruvatest jääkidest on soovitatav rajada komposteerimisplats. 

Platsi soovitatav asukoht on esitatud joonisel 4. 

Haldaja soovil võib pargi idaossa rajada diskgolfi raja. Rajakoridori võimalik ala on näidatud joonisel 4. 

Diskgolfiraja elemendid tuleb ette näha eraldiseisva projektiga.  



Kurtna mõisa pargi hoolduskava 21005HI2 

 
 

AB Artes Terrae 
51 

 
 

8.6 Pargi kaitse korraldamine 

Elustiku kaitse korraldamisega seotud tegevused, sh täiendavad uuringud, planeerib ja korraldab pargi 

valitseja.  

Tegemist on II tähtsusklassi töödega. Korraldab pargi valitseja. 

Soovitatav on paigaldada valitsejamaja juurde infotahvel Kurtna mõisa ja pargi ajaloo ning 

kaitseväärtuste tutvustusega. Tahvli paigaldamine, sisu ja lahendus otsustada koostöös pargi valitseja 

ja haldaja vahel. Infotahvli paigalduse organiseerib pargi haldaja. Looduskaitsealuse pargiala piirid 

tähistada looduskaitseseadusele vastavalt. Pargi edelaosas on looduskaitsealuse pargi märk. Märgi 

asendamise või täiendavate märkide asendamise otsustab ja korraldab pargi valitseja 

(Keskkonnaamet). 

Tegemist on III tähtsusklassi töödega. Korraldab pargi valitseja. Täiendava infotahvli paigaldamise 

korraldavad pargi valitseja ja haldaja koostöös. 

9 Pargihoolduse korraldamine 

9.1 Hoolduse korraldamine seotud erakinnistutel 

Kuna osad pargiga seostud alad, eelkõige poollooduslikud alad pargi idapiiril ning tiikide ümbrusega 

seotud alad asuvad osaliselt eramaadel, tuleb nendel aladel hooldustööd kokku leppida 

kinnistuomanikega (Skeem 11). Prioriteetne seejuures on teede servade hooldus ja tiikide kaldaalade 

hooldus.  

Pargiga idast piirneva poolloodusliku ala puhul on oluline vältida ala edasist võsastumist. Idapoolse tiigi 

kirdenurga juures on soovitatav vaateliselt välja raiuda/niita hoonevare (võimalik vana vesiveski) ning 

viinaköök. Töö eeldab võsa raiet ja osade võsast tekkinud vanemate puude raiet. Raie saab teostada 

maaomanike nõusolekul.  

Kuna kõnesolevad alad naaberkruntidel ei ole looduskaitse ega muinsuskaitse all, siis käesolev 

hoolduskava ei saa kohustada naaberkinnistute omanikke hoolduskavaga arvestama. Küll tuleks siiski 

pargi kaitseväärtuste säilitamiseks ja parendamiseks koostööd kinnistuomanikega igati soodustada, 

eriti idapoolse tiigi kaldaaladega seoses. 
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Skeem 11. Naaberkinnistutele jäävad alad, mida on vajalik pargi terviklikkuse huvides hooldada. 

9.2 Raietööde korraldamine 

9.2.1 Kändude käitlemine, raiejääkide käitlemine 
Kännud diameetriga üle 20 cm pargi freesitakse, väiksema läbimõõduga lõigatakse maapinnaga tasa. 

Kände võib juurida tiikide kallastelt ja läänepoolse tiigi põhjast, samuti hoonete ja rajatiste kõrvalt viisil, 

millega ei kahjustata mälestisi, taristut (sh maa-alused tehnovõrgud) ega naaberpuid. Kändude 

juurimisel tuleb juuritavate kändude kohad kooskõlastada maa-aluste tehnovõrkude valdajatega, et 

vältida tehnovõrkude juhuslikku vigastamist kaevetööde käigus. 

Kändude freesjäägid segatakse kasvumullaga ning kasutatakse kännualuste murustamiseks, 

freesmaterjali võib kasutada ka nooremate puude ja põõsaaluste multšimiseks. Freesitud ja juuritud 

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

teel. Juurida võib alla 6 cm rinnasdiameetriga puud. Juurimisel peab olema kindel, et ei kahjustata 

naaberpuid. Põõsaste ja alla 6 cm rinnasdiameetriga lehtpuude juurimisel ei tohi kahjustada 

säilitatavate väärtuslike puude juurestikku. Juuritavad kännud tuleb ära vedada ja käidelda 

omavalitsuses kehtestatud jäätmekäitluse korra kohaselt. 

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

tüükana säilitada (vt ka 5.1.5). Tüüka kõrgus sõltub konkreetse puu eripäradest. Kändude maapinnaga 

tasa lõikamisel on kändude kõrgus 0…3 cm, et need takistaksid vähem muru hooldust. Pargi kirdeosas 

ja tiikide kaldal võib säilitada jämedad tüved ohutuks tehtult lamapuiduna. Jämedad oksad tuleb 

koristada. Säilitada ei või ohtlike patogeensete liikidega (lamesüsik, juurepess, jänesvaabik jms) jalal 

kuivanud puid, ega nende osi kõrgete kändude või lamapuiduna. 



Kurtna mõisa pargi hoolduskava 21005HI2 

 
 

AB Artes Terrae 
53 

 
 

Raie- ja hooldustööde jääke (oksad, tüved, kännud) ei tohi ladustada pargi territooriumile (va 

elustikupuudena säilitatavad tüved) ja need tuleb pargist ära vedada jooksvalt hooldustööde käigus. 

Raiejäägid käidelda kohaliku omavalituse poolt ette nähtud korras. Võimalusel kasutada jäägid kütteks 

või puiduhakkeks. Puiduhaket võib kasutada pargis puu- ja põõsaaluste multšimiseks. 

9.2.2 Nõuded raiete ja puude hooldustööde teostajatele 
Vigastatud ja ohtlike puude hoolduslõikus tuleb tellida vanade puude hoolduskogemusega 

kutsetunnistusega arboristilt21, et vältida puude kahjustamist valede hooldusvõtete kasutamise tõttu. 

Oskamatu hoolduslõikusega nõrgestatakse puid ja tekitatakse puudele vigastusi, mille kaudu levivad 

puitu mädanikud. Väljaõppeta isikute raietöö ei ole lubatud, sest võib olla eluohtlik raiujatele endile ja 

pargikasutajatele, põhjustada ümbritsevate rajatiste kahjustusi ning kasvama jäävate puude vigastusi. 

9.2.3 Puittaimede hooldus 

Pärast joonisel nr 1 ja lisas nr 1 esitatud raiete ja võrahooldustööde tegemist tuleb tagada puude 

järjepidev hooldus. Pargis on võrahooldust vajalik teha esmajärjekorras vanadele puudele, mis on 

saanud tormi- vm oksastiku kahjustusi või mille oksad kuivavad vanusest, vigastuste või patogeenide 

elutegevuse tagajärjel. Puu elujõu säilitamiseks ei tohi ühe kasvuperioodi jooksul kogu võra ulatusest 

eemaldada rohkem kui 20% täiskasvanud puu okstest. Suurtel okstel ei tohi eemaldada korraga üle 1/3 

lehemassist. Jämedate okste (läbimõõt üle 10 cm) eemaldamine tüve juurest ei ole soovitatav. Puu 

hooldus tuleb teostada vastavalt standardile EVS 939-4:2020. 

Üldjuhul tuleb puistus regulaarselt läbi viia järgmised hooldustööd: 

▪ võrade kujundus- ja hoolduslõikuse vajaduse määramiseks tuleb teostada maanteeäärsete 

alleepuude ülevaatus vähemalt üks kord aastas ja pargiosa puudel mitte harvem kui üks kord kahe 

aasta jooksul; vajaduse ilmnemisel teostada probleemsete puude võrahooldus; lõikusaeg vastavalt 

liigile, võrahooldustöid vältida lindude pesitsusperioodil märtsi III dekaadist juuli III dekaadini; 

▪ säilitatavatel põõsastel tuleb vähemalt üks kord kahe aasta jooksul teostada ülevaatus ja vajadusel 

viia läbi võrahooldustööd;  

▪ säilitatavatel põõsastel, mis vananemise või kasvutingimuste tõttu on kaotanud liigiomase 

võrakuju, tuleb teha noorenduslõikus põõsaste dekoratiivsuse hoidmiseks või suurendamiseks; 

noorenduslõikuse tegemine on lubatud vaid liikidele, mis suudavad võra taastada; 

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

põõsastike levimine; põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud lehtpuude looduslik 

uuendus; vajadusel tuleb põõsamassiivide tühjaks jäänud keskosadesse servadelt siirdada noori 

taimi (võib teostada aprilli lõpust mai keskpaigani; töödel lähtuda liigilistest erisustest); 

▪ niitmisel lähtuda joonisel 2 esitatud aladest ja niitmiskordade arvust; minimaalselt tuleb kogu 

pargiala regulaarselt niita vähemalt üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul, et välistada soovimatu 

loodusliku uuenduse teket ja arengut;  

▪ võsa lõikamise aeg on juuli-august, peale raierahu, mil uuendus on kulutanud ära energia 

kasvamiseks ja pole veel hakanud koguma uusi varuaineid; 

 

21 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10508453 
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▪ murdumisohtlikud ja murdunud harud/puud ning suured oksad likvideeritakse jooksvalt kuni ühe 

nädala jooksul peale probleemi ilmnemist esi- ja tagaväljakul ning teede ääres, mujal kahe kuu 

jooksul; probleemi lahendamiseni tähistada ohtlik puu ja piirata ohupiirkonnas liiklus ning 

juurdepääs puule; 

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

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

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

oksad jm likvideeritakse jooksvalt koheselt peale probleemi ilmnemist; 

▪ taimehaiguste keemilist tõrjet üldjuhul teostada ei tohi; lubatav on vaid nendel juhtudel, kus 

patogeeni või kahjuri levikut ei ole muul viisil võimalik tõkestada (nt nulu pahktäi jms); 

taimehaiguste ja kahjurite keemilist tõrjet võib teostada "Taimekaitsevahendi kasutamise ja 

hoiukoha täpsemad nõuded" §822 sätestatud korras litsentseeritud isik vastavalt konkreetsele 

kahjustajale; taimekaitsevahendit tohib kasutada üksnes taimekaitsevahendi loas määratud ja 

taimekaitsevahendi märgistusele vastavatel tingimustel arvestades veeseaduses sätestatud 

erisustega23; 

▪ tulbastamine, nudistamine pole lubatud, erandjuhul võib kuivavaid puid veteraniseerida 

elustikupuude jätmiseks. 

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

pole tekkinud korpa. Juhul, kui noortele puudele paigaldatakse tüvekaitsed, tuleb neid vähemalt kaks 

korda vegetatsiooniperioodil seest poolt (kaitse ja tüve vahelt) puhastada sinna sattunud niitejääkidest 

ja mullast. Tüvekaitsed tuleb eemaldada, kui puu kasvamisel kaitse ja koore vahele enam ruumi ei ole 

jäänud. 

Murdumisohtlikud puud, mida on vaja säilitada, tuleb toestada, kasutades selleks ettenähtud 

spetsiaalseid tugisidemeid ja toestikke, mille võib paigaldada vaid vastava kogemusega spetsialist. 

Toestamisotsuse tegemisse tuleb kaasata vilunud ja mõisapargi puuhoolduskogemusega arborist. Puu 

toestamine on riskantne ja toestamist tuleb kaaluda erandjuhul iga konkreetse puu puhul eraldi kui: 

▪ säilitatava puu mehaaniline tugevus, asend ja morfoloogilised omadused võimaldavad puu 

toestamise;  

▪ säilitatav puu on üksikpuuna olulise koduloolise, looduskaitse- või muinsuskaitseväärtusega ja puu 

üldiselt on elujõuline; 

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

▪ puu on harvaesineva liigi esindajana tähelepanuväärsete mõõtmetega; puu on elupaigaks 

kaitsealustele liikidele ning puu seisund võimaldab toestamist; 

▪ võimaliku kukkumise korral ei kahjusta see hooneid, rajatisi, väärtuslikke naaberpuid ega ohusta 

pargi külastajaid. 

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

ning neid käidelda alljärgnevalt:  

▪ puhastada õõnsused neisse kogunenud prahist (sh puulehed); 

 

22 https://www.riigiteataja.ee/akt/121092018010 

23 Taimekaitseseadus § 78 lg 1, Veeseadus § 153 lg 3 p2, § 154 lg 5 p 1, § 158 lg 2. 
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▪ eemaldada lahtised kõdunenud puiduosad; 

▪ eemaldada koorevigastustel kuivanud kooretükid, et soodustada kalluse arenemist; 

▪ eemaldada rebenditest (lõikamisega) puidukiud, oksatüükad jne, et soodustada vigastuste 

paranemist. 

Pargis kasvavad õõnsustega puud on elupaikadeks pargis elutsevatele lindudele ja nahkhiirtele ning 

nende eemaldamine on lubatav juhul, kui nad on ohtlike haiguste kolleteks või kujutavad ohtu parki 

külastavatele inimestele (arvestades valitsejamajas tegutseva raamatukogu ja seltsimaja 

kasutajatega). Säilitada võiks vanade puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja ka 

elustikuline väärtus.  

9.3 Piirangud hooldustehnikale 

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

Murualadel võib liikuda külmumata pinnasega vaid murutraktori või sellega samas kaalus (300...700 

kg) olevate hooldusmasinatega. Suurema massiga hooldusmasinatega võib pargialal liikuda 

erandkorral külmunud pinnasega või avariitööde tegemisel kuival perioodil. 

Pargi raiete ning koristustööde tegemiseks ei tohi kasutada eelpoolkirjeldatust raskemaid masinaid (va 

erandkorras avariilistel töödel suurte puude eemaldamisel vajalikud tõstukid ja kraanad). Raietööd ja 

raiejääkide väljavedu peab toimuma siis kui maapind on külmunud. Avariitööde (tuulemurru 

likvideerimine jms) teostada tehnikaga, mis lõhub pargitaimestikku kõige vähem. Tehnika vältimatul 

liikumisel tekkinud pinnase- ja puistu kahjustused tuleb likvideerida esimesel võimalusel.  

10 Hoolduskava rakendamine 

10.1 Hoolduskava kasutamine 

Hoolduskava kehtib 10 aastat. Hoolduskava rakendamisel lähtuda osas E esitatud tegevuskavast. Pargi 

hooldusalade piire (erineva hooldusintensiivsusega alade piire) võib muuta eeldusel, et sellega ei 

kahjustata pargi kaitseväärtusi. Jooksvate iga-aastaste hooldustegevuste aegu ja tööde spetsiifikat võib 

muuta lähtuvalt konkreetse aasta ilmastikutingimustest.  

Hoolduskavas viidatud taristu rekonstrueerimine (tiigid, teed, sillad, arhitektuursed väikevormid) tuleb 

läbi viia vastavate projektide või tervikliku pargi rekonstrueerimisprojekti alusel. 

10.2 Hoolduskava tulemuslikkuse hindamine  

Hoolduskava perioodi keskel (soovitavalt 5. või 6. aastal) ja viimasel aastal tuleb läbi viia pargi ülevaatus 

ning hinnata seni kehtinud kava rakendamise tulemuslikkust. Tulemuslikkuse hindamine on aluseks 

uue kava koostamisele. 

Pargi hooldus loetakse tulemuslikuks kui hooldusperioodi lõpus on pargi struktuur ja väärtused säilinud 

ning väärindatud: 

▪ teostatud on dendroloogilise hinnangu järgsed raied; 

▪ teostatud on dendroloogilise hinnangu järgsed puude hooldustööd; 

▪ kogu pargiala on regulaarselt niidetud; 

▪ sillad on remonditud, tiigid rekonstrueeritud; 

▪ olemasolev kasutustaristu rekonstrueeritud. 
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10.3 Uue hoolduskava koostamine, jätkuprojektid 

Uue hoolduskava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi eelviimasel aastal. Kava 

koostamise raames hinnatakse hoolduskava tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid järgmiseks 

hoolduskavaperioodiks. 

Hoolduskava perioodil on vajalik (I prioriteetsusklass) koostada järgnevad uuringud ja projektid, mis 

tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga.: 

▪ uuringud ja restaureerimisprojekt muinsuskaitsealuste sildade konserveerimiseks või 

restaureerimiseks; 

▪ uuringud ja projekt tiikide rekonstrueerimiseks.  

Pargi külastustaristu väljaehitamiseks ja pargi restaureerimiseks/rekonstrueerimiseks on otstarbekas 

koostada parki tervikuna hõlmav rekonstrueerimisprojekt (II…III prioriteetsusklass), mis tuleb 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga. Projekteerimise eelselt on soovitatav teha 

pargi elustiku-uuringud kaitsealuste taime- ja loomaliikide tuvastamiseks. 
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E. TEGEVUSKAVA 2021-2030 

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

jooksul. Alljärgnevas tabelis (Tabel 9) on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele 

järgmistesse prioriteetsusklassidesse: 

▪ esimese tähtsusklassi tegevused – hädavajalikud tegevused, milleta kaitse-eesmärkide 

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

ohuteguri kõrvaldamisele suunatud tegevused; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks 

vajalik tegevus; 

▪ teise tähtsusklassi tegevused – vajalikud tegevused, mis on suunatud väärtuste taastamisele, 

eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele; 

▪ kolmanda tähtsusklassi tegevused – soovituslikud tegevused – tegevused, mis aitavad kaudselt 

kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele. 
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Tabel 9. Tegevuskava (VV – Alutaguse vallavalitsus; KeA – Keskkonnaamet; MKA – Muinsuskaitseamet; NKO – naaberkinnistute omanikud). 

Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja Tähtsus 
Maht Maht 

kokku 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Puistu hooldustööd                 

1.1. 

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

(ptk D.7.3) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
59 VV I 59          59 

1.2. 
Puistu hinnanguga harude raied 

(ptk D.7.3) 
Taastamine 

Takseer-
ühik 

14 VV I 14          14 

1.3. 

Puistu hinnanguga määratud hooldusraied 
(nõrgestatud puittaimed – seisundiklass 3) 

(ptk D.7.3) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
22 VV I  22        22 

1.4. 

Puistu hinnanguga määratud hooldusraied 
(kergelt vigastatud ja kahjustamata 
puittaimed – seisundiklass 4 ja 5) 

(ptk D.7.3) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
28 VV I  28        28 

1.5. 

Raied ja hooldustööd gruppides 
(takseerühikud nr 214, 274, 276, 277, 317, 
395, 396, 418, 420, 434, 505, 517, 525,526, 
527, 545, 553, 584, 542, 643, 660, 665, 673, 
676, 684, 686, 699) 

(ptk D.7.3) 

Taastamine ha 0,66 VV I 0,66         0,66 

1.6. 

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

(soovitavalt teostada koos nr 8) 

(ptk D.7.3) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
190 VV I 190         190 

1.7. 

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

(soovitavalt teostada koos nr 6) 

(ptk D.7.3) 

Taastamine 
Takseer-

ühik 
95 VV I  95        95 
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Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja Tähtsus 
Maht Maht 

kokku 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.8. 

Säilitatavate puude toestamine (täpsustada 
koostöös arboristiga) 

(ptk D.7.3) 

Taastamine tk 6 VV I 6         6 

1.9. Elustikupuude ülevaatus arboristiga Hooldus tk 18 VV I x          18 

1.10. 

1-3. seisundiklassi puude jooksev iga-
aastane ülevaatus. Puistu üksikpuude 
jooksev võrahooldus 

(ptk D.7.4) 

Hooldus x/a  VV I  x x x x x x x x x 9x* 

* Märkus: hooldust vajavate puude arv täpsustatakse jooksvalt võrade ülevaatuse käigus. 

Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja 
Tähtsus Maht 

Maht 
kokku 

2. Niitmine                 

2.1. 

I klassi hooldusala niitmine (joonis 2); 
arvestatud sama intensiivsusega nii palliala 
kui pargiala (sh ka pargi kinnistu piiridest 
välja jäävad teede servad) 

Hooldus ha 2,39 VV I 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 60x 

2.2. 
II klassi hooldusalade niitmine pargi 
kinnistul (joonis 2)  

Hooldus ha 1,61 
VV 

I 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 10-20x 

2.3. 
II klassi hooldusalade niitmine väljaspool 
pargi kinnistut (joonis 2)  

Hooldus ha 0,93 VV/NKO I 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 1-2x 10-20x 

2.4. 
III klassi hooldusaladelt väheväärtusliku 
võsa eemaldamine pargi kinnistul (joonis 2) 

Hooldus ha 0,08 VV I x  x  x  x  x  5x 

2.5. 
III klassi hooldusaladelt väheväärtusliku 
võsa eemaldamine väljaspool pargi 
kinnistut (joonis 2) 

Hooldus ha 0,96 VV/NKO I x  x  x  x  x  5x 

 

Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja 
Tähtsus Maht 

Maht 
kokku 

3. Teede hooldus, prügi koristamine                 

3.1. 
Betoonkivist tee hooldus valitseja maja ees 
(joonis 2) 

Hooldus m² 338 VV I x x x x x x x x x x 10x 

3.2. Betoonplaatidest tee hooldus (joonis 2) Hooldus m² 128 VV I x x x x x x x x x x 10x 

3.3. 
Sissesõidutee ja parkla (amortiseerunud 
asfaltkate) hooldus (joonis 2) 

Hooldus m² 1085 VV I x x x x x x x x x x 10x 
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Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja 
Tähtsus Maht 

Maht 
kokku 

3.4. 
Valitsejamaja ja korterelamute vahelise 
jalgtee hooldus (sisse niidetav; joonis 2) 

Hooldus m² 195 VV I 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 60x 

3.5. 
Valikuline: ümber tiigi sisse niidetav rada 
(joonis 2) 

Hooldus m² 195 VV/NKO III 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 60x 

3.6.   

 
Prügikoristus (ptk D.8.3) Hooldus 

jooksev 
töö 

 VV I x x x x x x x x x x 10x 

 

Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja 
Tähtsus Maht 

Maht 
kokku 

4 
Lammutustööd, restaureerimis- ja 
rekonstrueerimistööd 

                

4.1. 
Lammutustööd (endine mänguväljak; ptk 
D.8.1) 

Lammutamine töö  VV III 

võib teostada kogu hoolduskava perioodi vältel ühekordse tööna 

vastavalt 
mängu 

vahendi-
tele 

4.2. 
Sildade restaureerimine või 
konserveerimine, idapoolse silla regulaatori 
remont (C.6.2.); projekteerimine ja ehitus 

Taastamine töö  VV/MKA I 
vastavalt 
projektile 

vastavalt 
projektile 4.3. 

Tiikide taastamine (C.6.3.) ; 
projekteerimine ja ehitus 

Taastamine töö  
VV 

I…II 

4.4. 
Valgustuse rekonstrueerimine 
valitsejamaja ja korterelamute vahel 
(D.8.1.); projekteerimine ja ehitus 

Remont töö; tk 6 VV II 
vastavalt 
projektile 

4.5. 

Pinkide välja vahetamine valitsejamaja ja 
korterelamute vahel, lisapinkide 
paigaldamine parki (D.8.1.); lisapinkide 
projekteerimine; pinkide paigaldamine 

Remont/taasta
mine 

töö; tk 
olemas-
olevate 
asenda-
mine/ 
uute 

paigalda-
mine 

 

3/10 VV I…III 

lisa-
pinkide 

paigaldus
vastavalt 
projektile 
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Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja 
Tähtsus Maht 

Maht 
kokku 

4.6. 
Infotahvli paigaldamine, pargi tähistamine 

(ptk D.8.5.) 
Tähistamine tk 1 VV/KeA III x 1x 

 

Nr Töö nimetus Tegevuse tüüp Ühik Maht 
Korral-

daja 
Tähtsus Maht 

Maht 
kokku 

5. Hoolduskava                

5.1. 
Hoolduskava tulemuslikkuse hindamine 
(ptk D.10.2) 

Kava x  VV/KeA I     x   x  

5.2. 
Uue hoolduskava koostamine  

(ptk D.10.3) 
Kava tk 1 VV I         x 1x 

 

 

 

 Võimalikud täiendavad uuringud ja projektid 

22 
Pargi rekonstrueerimisprojekti koostamine 

(ptk D.7.2) 
Taastamine tk 1 

VV/KeA/
MKA 

II-III   x Projekti realiseerimine vastavalt võimalustele 1x 

* Täiendavate uuringute vajaduse ja spetsiifika, sh uuringute korraldamine, määrab pargi valdaja koostöös Keskkonnaametiga. 
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Joonised 

Joonis 1. Puistu plaan (puittaimede seisundid, hooldus ja raied) 

Joonis 2. Puistu plaan (puittaimede seisundid, hooldus ja raied - alleed) 

Joonis 3. Hooldustööde plaan 

Joonis 4. Taastamistööde plaan 

 
/digiversioonis eraldi failidena/ 
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Lisad 

Lisa 1. Dendroloogilise hindamise metoodika 

Üksikpuude ja gruppide inventeerimisel on takseeritud ja hinnatud alljärgnevad parameetrid: 

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

cm tüveläbimõõduga puude puhul on mõõdetud mõõdulindiga rinnasümbermõõt; juhul, kui 

tüvi hargneb madalamal kui 1,3 m, on mõõdetud harude diameetrid 1,3…1,6 m kõrgusel 

juurekaelast; gruppide puhul on antud rinnasdiameetrite vahemik. 

▪ tervislik seisukord; 

▪ vigastused ja kahjustused; 

▪ võra ning tüve seisukord; 

▪ vajalikud hooldustööd. 

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat24: 

− kuivav või kuivanud puu (1):  

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 

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

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

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

o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

− tugevasti kahjustatud puu (2): 

o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

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

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

− nõrgestatud puu (3): 

o juurdekasv pidurdunud; 

o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

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

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

− kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

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

o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 

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

− kahjustamata, terved puud (5): 

 

24 Nutt, N., Maiste, J., Nurme, S., Karro, K., Sinijärv, U.2008. Parkide restaureerimine. TTÜ Tartu Kolledž.Tartu; lk 295-302 
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o juurdekasvud on normaalsed; 

o ei esine mehaanilisi vigastusi; 

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

 

Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või võras, 

vigastused on kirjeldatud üksikpuude koondtabeli märkuste lahtris. 

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

ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on seen-, bakter- ja 

viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või oksastikus. 

Kuna seenhaiguste jms täpseks määramiseks on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös 

piirdutud seen- jt haiguste sekundaarsete tunnuste nimetamisega. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine 

puul selle likvideerimiseks piisav põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt vähe 

vanu puid. Ebasoodsatest kasvutingimustest on üks peamisi ahas kasvuruum, mis tingib võra ja tüve 

deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi 

tekitab lisaks eelpoolmainitule õhusaaste, pinnasesaaste, vibratsioon, veerežiimi muutused, külma- 

ning piksekahjustused jne. Kahjustused üksikpuude koondtabeli märkuste lahtris. 

Tüve ja võra puhul on kirjeldatud anomaaliaid, vigastusi ja kahjustusi. Kui vigastusi või kahjustusi ei 
esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on kirjelduste osa hindamistabelis (lisa 1) jäetud 
tühjaks.  
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Lisa 2. Puittaimede inventeerimisandmete koondtabel  

/digiversioonis eraldi failina/ 
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