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1. Hoolduskava koostamise eesmärk ja metoodika 
 

 

Hoolduskava eesmärgiks on koostada Anija mõisa pargile järgnevaks kümneks aastaks 

hooldustegevuste plaan, et tagada pargi kui terviku loodus- ja muinsuskaitseliste väärtuste 

esiletoomine ja säilimine.  

 

Hoolduskava käsitleb Anija mõisa pargi vallale kuuluvat osa (kinnistud Mõisa, Pargi 1 ja Pargi 

2, kokku ca 12 ha).  

 

Töö koostamisel lähtuti Keskkonnaameti poolt koostatud juhendist “Pargi hoolduskava 

koostamise juhend” (N. Nutt, 2011). 

 

Käesoleva hoolduskava eesmärgiks on: 

 anda lühike ülevaade loodus- ja muinsukaitsealusest pargist; 

 hinnata pargi väärtusi ning neid ohustavaid tegureid; 

 koostada väärtuste säilimiseks ja tutvustamiseks vajalike tegevuste elluviimise plaan koos 

orienteeruva tööde mahuga kümneks aastaks; 

 luua alusdokument pargi hooldustööde elluviimiseks ja rahastamiseks.  

 

 

 

 
 

Skeem 1. Anija küla ja mõisapargi asukoht tänapäeval. (Maa-amet)  
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2. Anija mõisa ja pargi iseloomustus 

2.1.  Asukoht  

 
Anija mõisa park asub Harju maakonnas Anija vallas Anija külas, ajalooline asukoht on Harju-

Jaani kihelkonnas. 

Mõisakompleks paikneb Kose-Jägala maantee ääres tasasel alal põldude vahel. Tallinnast on 

Anijasse 35 km ja Kehrast 7 km. 

2.2.  Ajalooline ülevaade 
 

Esimest korda on Anija küla mainitud „Taani hindamisraamatus“ 1241. aastal (Hanaegus). Selle 

asemele asutati mõis arvatavasti ajavahemikul 1355-1482. Anija mõisat (saksa k Annia, ka 

Hannijöggi) on esmamainitud 1482. aastal, mil ta kuulus Hermann Zoegele.  

1671. aastal omandas mõisa Jacob Stael von Holstein, kes ehitas esialgse barokse 

kahekorruselise peahoone. Praeguseni säilinud kahekorruselise varaklassitsistliku peahoone 

püstitas Matthias Stael von Holstein 19. sajandi esimestel aastatel. Sellega on ansambliliselt 

seotud kahekorruseline ait paremal ning teenijatemaja (MKA registris ekslikult nimetatud 

valitsejamajaks) häärberi vasakul küljel. Suure siseõuega tall-tõllakuur ehk karjakastell ( koos 

nüüdseks kadunud saanikuuriga) paikneb häärberi vastas üle esiväljaku. Teised elu- ja 

majandushooned asuvad eemal. 

Kõige varasem, algselt barokne pargiosa rajati härrastemaja ümber 19. sajandi alguses. Siia 

kuulub ka peahoonest põhjas asuv tiik (nn parditiik; kaks sellest väiksemat asuvad eemal). 19. 

sajandil oli häärberi ees ovaalne muruväljak koos ringtee, põõsaste ja lillegruppidega (foto 1), 

taga asus väike  kinnine aed. 

1840. aastal ostsid mõisa von Ungern-Sternbergid. Nende ajal lisati häärberi tagaküljele väike 

veranda ning idanurka köögihoone. Pärast 1905. aasta rahutusi ja mõisa rüüstamist müüdi mõis 

von Wahl’i suguvõsale, kes jätkasid pargi laiendamist lõuna poole, kuhu rajati avar 

maastikupark. Viimane eraldati ümbritsevatest põldudest ca 2-meetri kõrguse pae- ja 

graniitkividest müüriga. 

1919. aasta maareformiga mõis võõrandati, tükeldati ning jaotati välja asundustaludena. 

Härrastemaja ostis Anija vallavalitsus ning 1924. aastal kolis siia kohalik algkool, mis tegutses 

vaheaegadega 2002. aastani. Häärberi taha rajati väike kooliaed viljapuude ja lillepeenardega, 

muruväljakuid kasutati sportimiseks. Peahoonest lõunas on praeguseni alles liivane 

võrkpalliplats. Vahepealseil aastail kasutasid häärberit kohalik kolhoos ning sovhoosi osakond 

oma kontorina. Ilmselt sel perioodil ehitati esiväljaku põhjaserva tellistest kaalukoda, samuti 

juurdeehitus aida lõunaküljele. 

 

Praegu kuulub mõisaansambli tuumik Anija vallale ning selle majandamisega tegeleb SA Anija 

Mõisa Haldus. 

 

Tänapäeval asuvad härrastemajas internetipunkt, raamatukogu, kodulootuba, käsitöötoad ja 

ateljeepood. Siin korraldatakse näitusi, kontserte, teatrietendusi, käivad laulmas ja käsitööd 

tegemas kohalikud naised. 

2013. aasta suvel toimusid pargis menukad teatrietendused. 
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Skeemid 2 ja 3. Mõisasüdame ja teedevõrgu muutused Nõukogude Liidu 1939. ja 1948. aasta 

kaartide põhjal. (Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus) 

 

 

 

 
 

Foto 1. Härrastemaja ja avar esiväljak 19. sajandi II poolel. (Eesti Pargid 1) 

 

  

 

   

 

  



 

 

 

7 

 

      

 

 
 

Foto 2. Vaade mõisasüdamele 2013. aastal. 

Vasakult: teenijatemaja, köögihoone, häärber, kaaristuga müür, ait. 

Taga keskel paistab puude varjust aednikumaja, all vasakul on suur tiik (Ants Kivimäe foto). 

 

2.3.  Mõisapark 
 

Kaitsealune park koos hoonetega hõlmab ligikaudu 17 ha suuruse ala, sellest üldkasutatav on 

11,6 ha, ülejäänud kuulub eraomanikele. 

Häärberi ümbruse algsest korrapärasest kujundusest on säilinud vähe. Praegu on peahoone ees 

selgelt piiritlemata muruväljak, mida ääristavad erivanuselised puud ja põõsagrupid (foto 2). 

Kolm vanemat ja suuremat puud (tamm, pärn ja jalakas) kasvavad esiväljaku servades. Suure 

tüveõõnsusega harilik jalakas on pargi jämedaim puu (D=135 cm, foto 3) ning harilik pärn 

(D=121 cm, foto 4) ilmselt vanim. Ilusa hariliku tamme (D=90 cm, foto 5) alla on kujundatud 

istekoht. Keset väljakut kasvab noor sihvakas sookask. Häärberi seina ääres kasvavad mõned 

pügatud põõsagrupid ning peaukse ette on rajatud peenar ilupõõsaste ja lilledega. 

Esiväljaku puud ja põõsad on hooldatud, muru ja sissesõiduteede servi niidetakse korrapäraselt. 

Kahjuks on väljaku loodenurka kinnistu piirile rajatud aiajäätmete ladustamisplats, millele tuleks 

kiiresti leida parem asukoht (foto 7). 

Esiväljakust põhja pool sissesõidutee juures on ümmargune ca 0,16 ha suurune madalate 

kallastega tiik ja põlispuudega pargiosa. 

Häärberi läänenurgast viib lääneloode suunas põlistest pärnadest allee, mis ääristas vana 

Raasikule suunduvat teed. 1940ndatel lõigati see Jägala-Kehra maantee õgvendamisel läbi ning 

umbes 100 meetri pikkune alleeosa (13 mitmetüvelist pärna) on jäänud teisele poole maanteed 

eramaale. Mõisa kinnistule kuulub lühike kaherealine puiestee, mis koosneb 12 harilikust ja 

läänepärnast (foto 8). 
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Häärberi taga oli kinnine prantsuse stiilis park, mis kujundati hiljem ümber ilu- ja viljapuuaiaks. 

Praegu kasvavad seal üksikud õunapuud, mis on pärit kooliaegsest aiast (foto 6). Puudevahelisel 

muruplatsil on säilinud mõned püsilillepuhmad. Tagaväljaku piiriks on madal astang koos 

hariliku sireli põõsastikuga, kust suundub kolme astmega trepp hilisemasse, inglise stiilis 

pargiosasse (fotod 9 ja 10). 

 

 

  
Fotod 3 ja 4. Õõnes jalakas ja vana pärn esiväljakul. 

 

 

   
        Foto 5. Esiväljaku tamme alla on loodud                         Foto 6. Vanad õunapuud tagaväljakul. 

                         romantiline puhkekoht. 
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Foto 7. Aiajäätmete hunnikud esiväljaku servas.      Foto 8. Kunagist Raasiku- suunalist sissesõidu- 

                                                                                                            teed ääristav pärnaallee. 

 

 

  
Fotod 9 ja 10. Astang paeplaatidest trepiga oli piiriks barokse ja loodusliku pargiosa vahel. 

   

 

Vabakujuline park rajati eelmisest lõunapoole 19. – 20. sajandi vahetusel. Seda ei püütudki 

siduda vana pargiosaga, vaid eraldati peahoone tagaväljakust sireligruppidega. 20. sajandi 

algusaastail (von Wahli ajal, kes oli tuntud metsamees ja dendroloog) laiendati maastikuparki 

tunduvalt, istutati juurde oksapuid ja erinevaid võõrliike ning piirati uus pargiosa ligikaudu 

2meetrise kivimüüriga. Selle paekividest laotud osa on ilmselt vanem, näidates 19. sajandil 

rajatud pargiosa ulatust. 

Vabakujuline park koosneb pargiaasade süsteemist (foto 11), mida liigendavad puudegrupid ning 

piirab lookleva joonega erikõrguseline haljastus. Pargiaasa keskel on suurem, peamiselt 

tammedest koosnev ringikujuline puudegrupp ning väiksem, mis koosneb neljast ilusast laiuva 

võraga tammest (foto 12). Pargiaasa servades on kontrastselt rühmitatud okaspuude grupid, 

kusjuures üheliigilised rühmad on suhteliselt suured. 

Endise aednikumaja kinnistu piiril kasvab tihe umbes 100-meetrine rida kõveratüvelisi vahtraid 

(foto 13), millest on arvatavasti püütud kujundada kõrget hekki. 

Eelmisel sajandivahetusel või varem ehitati pargi idapoolsesse nurka kivist laotud tagaseina ja 

sammastele toetuva katusega paviljon. Praeguseks on sellest säilinud vaid tagasein (foto 14). 

Paviljoni taga ja külgedel on korrapärase istutusega tammed ning ees lühike pärnaallee, mis 

suunab vaate läbi suure tammegrupi otse läände, pargiaasa servas kasvavatele viirpuudele. 
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Foto 11. Piklik loode-kagu-suunaline pargilagendik.                    Foto 12. 4-puuline tammegrupp. 

 

 

  
             Foto 13. Endise vahtraheki algus.                    Foto 14. Pargipaviljonist on säilinud tagasein, 

            mida kolmest küljest ümbritsevad tammed. 

 
Anija park kuulub Põhja-Eesti liigirikaste parkide. 2009. aastal Olev Abneri poolt läbi viidud 

dendroloogilise hinnangu käigus määrati siin 87 taksonit puittaimi, millest 32 on kodumaised. 

Okaspuudest esineb peale kodumaise kuuse ja männi siberi nulgu (pargi edelaservas), vene lehist 

ja  alpi seedermändi. Suure nulugrupi taga kasvab kolm elujõulist halli ebatsuugat. Lehtpuude 

liigiline koosseis on veelgi rikkam. Mõisaparkides haruldastest puudest võib esile tuua harilikud 

valgepöögid (keskses puuderühmas ja pargi idaosas), punased tammed ja hallid pähklipuud pargi 

idaosas. Üsna ohtralt on ka mõisaparkides suhtelist haruldasi pensilvaania saari. Väga haruldane 

on keskses rühmas kasvav hariliku valgepöögi teisend angustifolia.   

Põõsarinne on pargis mitmekesine. Edelaservas on üsna ohtralt Douglase ja karvast viirpuud, 

ebajasmiine, tatari kuslapuud ja paiguti lausaliselt ka nutka vaarikat ja pihlenelat. 

 

Suured okaspuugrupid, arvukalt dekoratiivseid põõsaid ja kivimüüriga eraldatus muudavad Anija 

pargi ainulaadseks Põhja-Eesti parkide seas. Enamiku vanade puude haljastuslik väärtus on 

kõrge. 

 

Pargi hooldus on viimasel paarikümnel aastal olnud juhuslikku laadi. Pargipuistu hooldus on 

olnud intensiivsem pargi põhja-, kesk- ja edelaosas, kus on aeg-ajalt likvideeritud võsa ning 

kuivanud või murdunud puid. Peahoone ümber on tehtud puuhooldustöid ning ära lõigatud hulk 

kuivanud oksi. Mujal pargis on peamiselt koristatud pikali vajunud ja osalt ka jalal kuivanud 

puid ning lastud kasvada erinevate puuliikide järelkasvul. Osa puid (hariliku saare, jalaka ja 

vahtra järelkasv) kahjustab piirdemüüri. Okaspuid, eriti kuuske ja nulgu kahjustab juurepess, 

mille tõttu on viimaste tormidega hulk puid murdunud (foto 15). 



 

 

 

11 

 

Põõsarühmad on kohati vananenud (foto 16) või levinud murualadele (foto 17), takistades pargis 

liikumist ning piirates vaateid. 

Muruväljakuid ja pargiaasasid niidetakse viimasel ajal korrapäraselt. Hoonete ümbruses on 

niitmine intensiivsem, looduslikus pargiosas niidetakse esmalt külastajate liikumise 

hõlbustamiseks sisse laiad rajad (foto 18), suve lõpus aga tehakse niitmine ülepinnaliselt. 

 

 

  
Foto 15. 2013. aasta sügistormi kahjustused                  Foto 16. Pargiaasa servas on palju murdunud ja 

                                 nulugrupis.                                                              kuivanud puid-põõsaid. 

 

 

  
  Foto 17. Põõsagrupid on kohati levinud murusse.            Foto 18. Laiad muruteed pargiaasa servas. 

                  

Viimaseks suuremaks tööks oli pargi piirdemüüri osaline restaureerimine 2011.-2012. aastail, 

millega seoses raiuti hulk tüvemädanikuga ning müüri ohustavaid puid. 

2012. aastal tehti Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi toel paviljoni juures 

tammede ja pärnaallee hoolduslõikus. 
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2.4.  Hooned ja rajatised 
 

Mõisa hoonetest on tähtsaim koht härrastemajal (fotod 19-22), millega on ansambliliselt seotud 

ait (foto 23), köök, teenijatemaja ning eraomanduses olev tall-tõllakuur (karjakastell, fotod 24-

25). Eemal pargi servas on aednikumaja (foto 26), sissesõidutee ääres valitsejamaja varemed 

(foto 27) ning veelgi eemal teised omaaegsed vähem või rohkem ümberehitatud majandus- ja 

eluhooned. Häärber on saanud uue kivikatuse ning selle ruumide korrastamisega tegeletakse 

etapiviisiliselt. Taastatud on häärberi ja aida vaheline kaaristuga müür, millel on sarnaselt aidaga 

7 kaart (foto 28). 

Nõukogude ajal ehitati esiväljaku põhjaserva kaalukoda (foto 29), mis on eraomanduses, kuid 

tuleks esimeses järjekorras lammutada kui ansamblisse sobimatu ehitis. 

Vabakujundusliku pargi idaservas paikneb nüüdseks lagunenud neoklassitsistlik esiküljelt avatud 

paviljon (foto 14), mille säilinud tagasein on laotud graniitkividest ning katus toetus neljale 

valgele puusambale. Selline ehitis on meie parkides harvaesinev ning on soovitav taastada. 

  

Maastikupargi ümber on ligi kahe meetri kõrgune maakivist ja paekivist laotud müür (foto 30), 

milles on mõned kaaravaga väravad. Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondi toel on osa kivimüüri (ca 300m) ning väravad tänaseks taastatud. 

Paekividest osa üleminek maakivimüüriks tähistab pargi vanema osa piiri. Siin tuleks raiuda hulk 

piirdemüüri kahjustavaid isetekkelisi lehtpuid ning lähiajal jätkata müüri rekonstrueerimisega. 

 

Häärberist läänes pärnaallee alguses on säilinud kolm graniitposti, mis olid ilmselt vana maantee 

ääres madalaks dekoratiivpiirdeks (foto 31). 

2012. aastal paigaldati parki LC Anija poolt kingitud kolm looduslikest materjalidest valmistatud 

pinki (foto 5). 

Pargi sissesõiduteele ja häärberi ette on hiljuti paigaldatud mõned valgustid, samuti on 

vabaõhuürituste tarbeks pargi kagunurka paigaldatud valgustuspost koos elektrikapiga. 

Parklasse on püstitatud kuulutuste tahvel (foto 32), mis ei sobi häärberi juurde ning millele tuleks 

leida sobivam asukoht näiteks aida seina ääres. Parkla juurde tuleb paigaldada parki tutvustav 

infotahvel. 

Pargis on säilinud kooliaegne liivast kattega võrkpalliväljak, mille juures võsas on vana 

prügikonteiner. Arvestades varjatud asukohta võiks spordiväljaku selles kohas taastada. 

 

 

  
     Foto 19. Peahoone esifassaad 1966. aastal.                         Foto 20. Sama 2013. aastal. 

                 (V. Ranniku fotokogu MKA arhiivis) 
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 Foto 21. Peahoone tagafassaad ja viljapuuaed              Foto 22. Sama 2013. aastal. 

                        (ca 1960-80, EAA).  

 

 

  
Foto 23. Ait koos hilisema tellistest juurdeehitusega.        Foto 24. Vaade karjakastellile maanteelt. 

 

 

  
Foto 25. Karjakastelli kaaristu on kinni müüritud.                 Foto 26. Endine aednikumaja. 
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Foto 27. Valitsejamaja varemed pargi põhjanurgas.          Foto 28. Kaaristu häärberi ja aida vahel.  

 

                 

  
                  Foto 29. Kaalukoda.                                    Foto 30. Müüri taastamisega on alustatud. 

 

 

  
   Foto 31. Graniidist pollarid vana maantee ääres.            Foto 32. Kuulutuste tahvel parkla juures. 
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2.5.  Kaitsekord 
 

Anija mõisa park kuulub tervikuna loodus- ja muinsuskaitse alla. 

 

Looduskaitse alla võeti park 2. oktoobril 1958. aastal Kose rajooni TSN TK otsusega 2.10.1958 

nr 178 „Loodus- ja kultuurimälestusmärkide kaitse organiseerimisest Kose rajoonis“. 

 

   
     Skeem 4. Pargi looduskaitsealuse ala piirid                  Foto 33. Kaitseala silt on kadunud pargi 

                                (EELIS).          keskel kasvavasse põõsastikku. 

 

Kaitsealuse pargi territooriumil peab lähtuma Vabariigi Valitsuse määrusest „Kaitsealuste 

parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“, mille kohaselt on pargi kaitse-eesmärgiks 

ajalooliselt kujunenud planeeringu ning dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, 

esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu säilitamine, samuti pargi- ja aiakunsti 

hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos nende edasise kasutamise ja arendamise 

suunamisega. Kehtestatud piirangud tagavad, et pargimaastik, sh avatud-suletud ruum, 

maastikuvaated, vanad puud, elustik ja nende elupaigad säilitavad soodsa seisundi. 

 

Kultuuriministri 30.08.1996 a. määrusega „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ võeti 

ehitismälestistena muinsuskaitse alla 8 pargis asuvat hoonet, piirdemüür ning mõisapark (tabel 

1). Omanik võib objekti kaitsevööndis ilma maakonnainspektori kooskõlastuseta teha ainult 

korrastustöid, mis ei kahjusta mälestist (niitmine, võsa raie jms). 

 

Tabel 1. Anija mõisa pargi kaitsealusel alal olevad ehitusmälestised. 

 

Jrk nr Mälestise nimi Registrinumber 

1 Anija mõisa karjakastell, 19.-20.saj. 2686 

2 Anija mõisa moonakamaja 1, 19.-20.saj. 2685 

3 Anija mõisa kuivati, 19.-20.saj. 2684 

4 Anija mõisa peahoone, 18.saj. 2677 

5 Anija mõisa köök, 18.-20.saj. 2680 

6 Anija mõisa valitsejamaja, 19.-20.saj 2682 

7 Anija mõisa ait, 18.-20.saj. 2681 

8 Anija mõisa aednikumaja, 19.-20.saj. 2683 

9 Anija mõisa pargi piirdemüür, 18.-20.saj. 2679 

10 Anija mõisa park 2678 
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Häärberist kaheksakümmend meetrit lõunas põõsaste vahel asub pärandkultuuri objekt: haud 

Anija pargis (140:HAU:001). Tegemist on II maailmasõjas langenud vene sõduri 

matmispaigaga. Arvestades haua asukohta (pargi käidavas osas) ning sobimatust ajalooliselt ja 

kujunduslikult tuleb leida võimalus säilmete teisaldamiseks selleks sobivale kalmistule. 

 

 

   
         Fotod 34 ja 35. Haud paikneb vana ja uue pargiosa piiril ebajasmiini- ja sirelipõõsaste vahel. 

                                                       Kooliajal hooldasid seda õpilased. 

 

 

2.6.  Maaomandus 
 

Suurem osa kaitsealuse pargi territooriumist kuulub Anija vallale, koos teedega ca 12 ha. 

 

 

Tabel 2. Pargialale jäävad maaüksused 15.12.2013 seisuga. 

 

Jrk 

nr 
Katastritunnus 

Maaüksuse 

nimi 

Pindala 

m² 
Sihtotstarve 

1 14001:001:0518 Pargi 1 88113 üldkasutatav maa 

2 14001:001:0519 Pargi 2 2357 üldkasutatav maa 

3 14001:001:0522 Mõisa 25765 üldkasutatav maa 

4 14001:001:0454 Saare 1000 tootmismaa 

5 14001:001:0074 Välja 9233 elamumaa 

6 14001:001:0026 Tiigi 4498 elamumaa 

7 14001:001:0165 Hobusetalli 13488 tootmismaa 

8 14001:001:0163 Mööblikoja 2377 tootmismaa 

9 14001:001:0640 Pargi 16669 elamumaa 
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2.7.  Huvigrupid 
 

Pargi peamiseks huvigrupiks on omavalitsus ja selle poolt mõisa haldamiseks loodud sihtasutus 

Anija Mõisa Haldus, mille eesmärgiks on Anija mõisakompleksi restaureerimine ja 

renoveerimine ning selle arendamine Ida-Harju Külastuskeskuseks, konverentsi- ja 

koolituskeskusena aktiivseks ettevõtlust toetavaks teabekeskuseks. 

Keskkonnaameti kui looduskaitsealuse pargi valitseja ning Muinsuskaitseameti kui 

muinsuskaitsealuse pargi riikliku järelevalve teostaja huvideks on tagada pargi kaitse-eesmärgiks 

olevate väärtuste soodne seisund. 

Valla elanikud ja pargi külastajad on huvitatud pargi avatusest ja heakorrast; nad soovivad 

atraktiivset keskkonda ning võimalust korraldada siin rahvaüritusi. 

Pargi territooriumil olevate ja sellega piirnevate eramaade ja ehitiste omanikele on probleemiks 

kaitsealuste objektidega ning nende kaitsevöönditega seotud piirangud. Samas on nad huvitatud 

pargi puhkeväärtustest. 

 

2.8.  Uuritus 
 

 Hoonete ja pargi seisukord on registreeritud aastail 1961-74 Veljo Ranniku poolt 

läbiviidud Eesti NSV mõisate esialgse ülevaatuse käigus. Hiljem on MKA poolt tehtud 

põgusaid kontrollkäike. 

 Koostatud on Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“, kus on analüüsitud looduslike, maastikuliste jm 

väärtuste ruumilist paiknemist ja omavahelisi suhteid ning kavandatud meetmeid nende 

säilitamiseks.  

 1955. ja 2005. aastal on pargi puittaimestikku hinnanud Tallinna Botaanikaaia 

dendroloogid ning 2012. aastal arborist Gaido Kändla Luua Metsanduskooli lõputöö 

koostamisel. 

 Kõige põhjalikuma puittaimestiku hinnangu Anija mõisa pargi puittaimestiku kohta koos 

hooldussoovitustega koostas Tallinna Botaanikaaia dendroloog Olev Abner  2009. a. 
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3. Pargi väärtused  

3.1.  Pargiruum 
 

Pargiruumi väärtuslikumad elemendid on toodud skeemil 5. Nendeks on mõisasüdame 

hoonetegrupp koos esi- ja tagaväljakuga (nr 1) ning pargiaasa ja eriliigiliste puudegruppidega 

vabakujuline pargiosa (nr 2 ). Hoolduskavaga on võimalik säilitada praegune avatud-suletud 

ruumide vahekord ning taastada vaatelisus.  

 

 

 
Skeem 5. Pargiruumi väärtused. 

 

Enamus mõisaaegsetest hoonetest on ümberehitatutena säilinud ning moodustavad tänapäeval 

ühe terviklikuma mõisaansambli Eestis. Hooneid ümbritseva vanema regulaarse pargiosa 

kujundus on enamuses kadunud. Ringteega piiratud esiväljakust on säilinud vaid ebakorrapärane 

muruplats üksikute erivanuseliste puude ja põõsagruppidega. 

Ajaloolist teedevõrku pargis säilinud ei ole. 

 

Väikesemahuliste raie- ja oksalõikustöödega on võimalik taastada olulised vaated häärberile, mis 

on näidatud skeemil 6: 

1. Vaade Raasiku suunast piki kunagist sissesõiduteed ääristavat alleed. 

2. Vaade, mis avaneb autoga Jägala-Kehra maanteelt parklasse tulijatele. 

3. Vaadet häärberile lõunast piki pargiaasa. 

4. Vaade tiigi poolt mööda jalgrada. 

 

1 

2 
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Skeem 6. Olulisemad vaated peahoonele. 

 

 

      
         Skeem 7. Olulisemad vaated looduslikus pargiosas. 

 

 

Vabakujulises pargiosas on kujunduslikult olulised kaks telge. Üks kulgeb peahoonest pika 

kitsa pargiväljakuna lõunanurgas oleva tammegrupini ning selle kõrval müüris oleva väravani. 

Teine on peahoonest sõltumatu, suundudes idast pargipaviljoni juurest täpselt läände. 

  

2 

1 

3 

4 

1 

2 
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Nendes suundades ongi selle pargiosa peamised vaated (nummerdatud skeemil 7): 

1. Vaade häärberist pargilagendikule (foto 36). 

2. Vaade pargipaviljonist läände. Siin kulgeb vaatesiht läbi suure puudegrupi (foto 37) ja 

edasi risti üle suure pargiaasa. 

 

 

   
Foto 36. Vaade verandalt lõunasse.         Foto 37. Niidetud teerada suundub pargipaviljoni     

      juurde. 

 

 

Pargiruumi pikaajaline kaitse-eesmärk: 

 Ajalooliselt kujunenud planeeringu säilimine. 

 Pargiaasade ning suletud (pargipuistuga) alade vahekorra säilimine. 

 Info pargi ja selle väärtuste kohta on kättesaadav pargi kasutajatele. 

 Kompositsiooni seisukohalt oluliste puudegruppide säilimine. 

 Vaatesihtide säilimine nii hoonetele kui pargile. 

 

Ohutegurid:  

 Pargi kui ajalooliselt väljakujunenud ruumi tähtsuse vähene teadvustamine ning sellest 

johtuvad väärtegevused ja tegematajätmised. 

 Puuduliku hoolduse, haiguste või tormide tõttu põlispuude ja puude gruppide hävimine. 

 Omavoliline puude istutamine või raie. 

 Avatud aladel hoolduse lakkamine ning sellest tulenev võsastumine. 

 Isetekkelised või ohtlikud puud kahjustavad pargiansambli hooneid ja piirdemüüri. 

Meetmed: 

 Pargi väärtuste teadvustamine. 

 Hooldustööde tegemine ainult kooskõlastatud kava kohaselt. 

 Avatud alade niitmine vastavalt nende kasutamise sagedusele. 

 Põõsagruppide piiramine ning puude raie ja oksalõikus vaadete tagamiseks. 

 Hoonete ja teede juures kasvavate puude seisundi pidev jälgimine arboristi poolt. 

Suuremahulisteks pargiruumi taastamistöödeks (rekonstrueerimiseks) tuleb tellida vastav 

projekt. Hädavajalik oleks see ainult häärberi lähiümbruses – endises regulaarpargi osas. 

Looduslikus pargiosas võib rakendada restaureerimise põhimõtteid, millega saab edukalt 

säilitada nii ajaloolist miljööd kui suurendada pargi ökoloogilist väärtust. 

 



 

 

 

21 

 

3.2.  Elustik 
 

Pargipuistu 

Käesoleva hoolduskava aluseks oli 2009. aastal Olev Abneri poolt läbi viidud dendroloogiline  

hinnang. Selle alusel ning 2013. aastal tehtud välitööde käigus selgitati välja väärtuslikumad 

puud, puude grupid ja alleed ning võimalused pargipuistu säilitamiseks. 

Park on keskmise liigirikkusega, 2005. aastal määrati siin 37 taksonit võõrliike. Pargipuistu on 

tähelepanuväärne mitmete dendroloogiliste harulduste esinemise ning erinevate puu- ja 

põõsaliikide oskusliku kasutamise tõttu pargikujunduses. Suurem osa mõisaaegsetest puudest on 

ca 100-120 aasta vanused, üksikud ilmselt vanemad puud kasvavad häärberi läheduses. Sellesse 

perioodi kuulub ka vana sissesõiduteed ääristav 12 pärnast koosnev allee (foto 8). 

Omapärane painutatud või pügatud vahtrate rida kasvab puistu servas vastu endise aednikumaja 

kinnistut (foto 13). 

Haljastuslikult ja pargikujunduslikult on väärtuslikud kaks pargilagendikku liigendavad 

lehtpuude gruppi – väiksem, 4-tammeline (foto 12) ja suurem, mis koosneb umbes 90nest 

erinevat liiki lehtpuudest (peamiselt harilik tamm). Väärtusliku koosluse moodustavad 

pargipaviljoni ümbritsevad, korrapäraselt istutatud tammed ja pärnad. 

 

Muu elustik 

Keskkonnaregistri andmetel on mõisa keldris registreeritud II kaitsekategooria kaitsealuste 

nahkhiirte – suurkõrva ja põhja-nahkhiire esinemine. Teisi kaitsealuseid taime-, looma- ega 

seeneliike ei ole. Tõenäoline on nahkhiirte pesitsemine pargipuudel, sest pargis leidub 

varjepaikadeks sobivate tüveõõnsuste ja lõhedega puid, samuti on siin nende toitumiseks 

vajalikud lagendikud ning veekogud. 

 

 

Elustiku pikaajaline kaitse-eesmärk: 

 Ökoloogiliselt, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult 

väärtusliku puistu säilimine. 

 Puude ohutuse tagamine külastajatele. 

 Liigilise mitmekesisuse säilimine. 

Ohutegurid: 

 Puude kahjustumine inimtegevuse läbi (näiteks ehitus- ja niitmistöödel puujuurte ja -

tüvede vigastamine). 

 Puude kahjustumine või hävimine tormide tõttu. 

 Teadmatusest tingitud pargielustiku ja nende elupaikade hävimine (näiteks avatud alade 

võsastumine, õõnespuude likvideerimine jm). 

Meetmed: 

 Kaitsealuse elustiku (nahkhiirte) esinemise kohta inventuuri tellimine. 

 Puude seisundi pidev jälgimine. 

 Puuhooldustööde tegemine (oksalõikus, harude toestamine jne) puuhoolduse spetsialisti 

(arboristi) poolt ning selleks sobival ajal. 

 Kaevetööde teostamine ainult kooskõlastatud projekti alusel.         
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4. Hooldustööd 

4.1.  Hooldustööde üldised põhimõtted 
 

Hooldustööde peamiseks eesmärgiks on pargi seisundi hoidmine ja parandamine. 

Hoolduskavaga määratud olulisemad tööd on pargipuistu hooldus ning avatud alade niitmine. 

Raied tehakse eelkõige väärtuslikele puudele-puudegruppidele kasvutingimuste tagamiseks, 

pargiruumide markeerimiseks, vaadete taastamiseks ja säilitamiseks ning pargikülastajate 

ohutuse tagamiseks. Puistu hooldustööks on ka avatud alade servades põõsarinde korrastamine.  

Murude ja pargiaasade korrapärase niitmisega välditakse nende võsastumist ning tagatakse 

avatuse säilimine ja vaadete hoidmine. 

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks peab peale esmaseid töid järgnema regulaarne ja 

asjakohane hooldus. 

Hooldustöödel tuleb kasutada kergeid masinaid, mis ei kahjusta murusid ega puude juuri, samuti 

tuleb vältida tööde tegemist pehme (märja) maapinnaga. 

Hooldustööde ajalisel planeerimisel ja tegemisel tuleb arvestada pargielustikuga vastavalt lisas 1 

toodud juhendile „Liigikaitse parkides ja vastav hoolduse aeg“. 

4.2.  Pargielustiku kaitse 
 

Põõsaste, võsa ja kõrge rohttaimestiku lõikamisel ning niitmisel tuleb arvestada seal pesitsevate 

väikelindudega ning vältida neid ohustavaid hooldustöid kevad-suvise raierahu ajal (15.04- 

31.07). Samal perioodil on keelatud ka puuhooldus- ja raietööde tegemine. Töid tegev arborist 

või haljastaja-aednik peab oskama ära tunda kaitsealuseid taime-, looma- ja seeneliike ning 

nende märkamisel teatama sellest keskkonnaametile. 

 

Tasub teada, et nahkhiired võivad elada sellistel pargipuudel: 

 mis on vähemalt 80-aastased; 

 mille tüvel on puuseente või rähni tekitatud õõnsused; 

 mis on kuivanud või on tüvel lahtist koort või pragusid ja oksaauke. 

 

Puistu ülevaatusel selgus, et pargis on nahkhiirtele sobivaid varjepaiku. Edasiste raie- ja 

hooldustööde planeerimiseks tuleb tellida käsitiivaliste inventuur, et selgitada nende olemasolu 

ning sellega seonduvalt mitmete kuivanud või õõnespuude säilitamise vajalikkus. Kui 

inventuurist selgub nahkhiirte pesitsemine pargis, siis võiks seda soodustada puudele puidust 

varjekastide paigaldamisega. 

Käsitiivaliste inventuuri tegemise korraldab riiklik keskkonnaamet. 

 

Mitmekesiste elupaikade loomiseks tuleb vähemkäidavamatesse kohtadesse jätta alles 

võimalikult palju õõnes- ja elustikupuid ning pikalikukkunud ja sammaldunud tüvesid. Keelatud 

on kasvavate puude õõnsuste puhastamine mädapuidust ja nende plombeerimine. 

  



 

 

 

23 

 

4.3.  Puude raie- ja hooldustööd 

4.3.1. Üldised nõuded 
 

 Piirkonnas, kus liiguvad inimesed, on puid hooldades olulisimaks kriteeriumiks 

pargikülastajate ohutus. Selle tagamiseks tuleb esimese tööna likvideerida ohtlikud puud 

ning jämedad kuivanud oksad sealt, kus liigub rohkem inimesi ja toimub liiklus. 

 Kõik puuhooldustööd tuleb tellida arboristilt. 

 Töid tehes ning jäätmeid koristades tuleb valida sobiv aeg ning tehnika, et mitte 

kahjustada puude pindmisi juuri. 

 Kütteks sobimatu puitmaterjal on soovitav purustada ning hake laotada pargi 

vähemkäidavale alale puude alla. Kui hake on piisavalt peen, võiks sellega katta põõsaste 

aluseid või käiguradadel paljastunud puujuuri. 

 Okste põletamise korral tuleb seda teha endisel jaanituleplatsil ning talvisel ajal. 

 Kui on vajadus kändusid likvideerida, siis tuleks eelistada nende freesimist või madalaks 

saagimist, sest juurimine kahjustab oluliselt kõrvalolevate puude juuri. 

 Kui hilisemate pargihooldustööde käigus selgub vajadus likvideerida mõni põlispuu, siis 

peab sellele eelnema põhjalik puu seisundi hindamine. 

 Kõik hooldus- ja raietööd ning nendeks vajalikud omavalitsuse load tuleb kooskõlastada 

Keskkonna- ja Muinsuskaitseametiga. Soovitav on teavitada ka kohalikke elanikke 

eesseisvatest suurematest raietöödest. 

 Puude ülevaatuseks ja täpsemaks tööde planeerimiseks konsulteerida hoolduskava 

koostaja või kogemustega arboristiga. 

 Parim tööde tegemise aeg on kevadtalvel enne raierahu. Külastajaile ohtlikud puud ja 

rippes oksad tuleb likvideerida kohe, kui neid märgatakse. 

 Puude raie- ja hooldustööde korraldaja on pargi omanik või haldaja. 

4.3.2. Puude raie 
 

Hoolduskavaga nähakse ette kogu pargis tuulemurru ja -heite koristamine, haigete, ohtlike, 

kahjustunud ja kuivanud puude sanitaarraie, samuti loodusliku tekkega noorte lehtpuude 

eemaldamine väärtuslikemate puude võrade alt ning olulistelt vaatesihtidelt (vt skeemid 6 ja 7). 

Eelkõige tuleb likvideerida murdumisohtlikud ja kuivanud puud. Esmased (hädavajalikud) raied 

(ca 10 puud) võib teha vastavalt eelmisele dendrohinnangule, mida täpsustati hoolduskava 

koostaja poolt kohapealsel puude ülevaatusel. Järgmiste raietööde jaoks tuleb koostada uus 

dendrohinnang koos käsitiivaliste inventuuriga. 

Nii vabakujulises pargiosas kui ka hoonete ja piirdemüüri ümber tuleb tähelepanu pöörata liigse 

järelkasvu raiele. Pargilagendiku servades on hulgaliselt kuivanud või peatselt kuivamas puid 

(foto 16). 

Häärberi taga olevast viljapuuaiast tuleks raiuda mõned (ca 5 tk) puud, mis varjavad vaadet ja on 

kidurama võraga. Mõned ilusa võraga puud võib tagaväljaku servadele alles jätta. 

 

Raiutavad puud tuleb raieaastale eelneval sügisel ette märkida maastikukujundusliku või 

metsandusliku haridusega spetsialisti poolt, soovitav on puude valikul konsulteerida hoolduskava 

koostajaga. 

Mõned puistu siseosades olevad kuivanud puud võib jätta püsti elustikupuudena. Seejuures tuleb 

säilitada eelkõige vanad jämedad õõnsustega eksemplarid, mis on tehniliselt püsivamad ning 
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pakuvad eluvõimalusi erinevatele eluvormidele.  Kändude juurimine/freesimine ja peenema 

raiese koristamine tiheda puistu alt pole vajalik.  Kännud tuleb likvideerida seal, kus need 

segavad niitmist. 

4.3.3. Vaatesihtide puhastamine 
 

 Endist Raasiku-suunalist sissesõiduteed ääristav pärnaallee vajab hoolduslõikust, millega 

puhastatakse tüved ja juurekaelad võsudest ning tõstetakse allee seest võra ca 4 meetri 

kõrguseni maapinnast. Samuti tuleks selle sihist raiuda kaaristut varjav vaher ning 

teisaldada kõrvalolev elektripost (foto 38). 

 Vana ja uue pargiosa piiril on vaatesihile ette kasvanud sirelipõõsad ning 4 vahtrapuud 

(foto 39). 

 Maantee suunast risustab vaadet häärberi fassaadile üks kõver kaheharuline vaher (foto 

40). 

 Põhjasuunast on vaade piiratud peahoone ette jalgraja äärde kasvanud 3 noore vahtra ja 

ühe jalaka tõttu, samuti ootab tee ääres raiet üks vana ladvata jäänud vaher (foto 41). 

 

  
    Foto 38. Vaadet varjavad elektripost ja vaher.          Foto 39. Vaadet häärberile varjavad vahtrad                      

                                                                                            ning sirelipõõsad. 

 

  
         Foto 40. Kaldus kaheharuline vaher.                    Foto 41. Murdunud ladvaga vaher (vasakul) ning 

                                                                                                        neli noort lehtpuud esifassaadi ees. 

 

 Pargipaviljonist lähtuvat vaadet varjab isetekkeline pajuvõsa, mille servast tuleb raiuda ca 

5 meetri laiune osa. Sama sihi eest tuleb suurest puudegrupist raiuda üks viltuvajunud 

saar ning eemaldada ühe noore pärna mõned alumised oksad. 
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4.3.4. Puude hoolduslõikus ja toestamine 
 

Pargipuude hoolduslõikuse eesmärgiks on eelkõige võra puhastamine kuivanud ja 

murdumisohtlikest okstest, mõnel juhul (teede kohal) ka võra tõstmine. Võra puhastamist 

vajavad hoonete ja teede kohal ning avatud alade servades kasvavad puud, lisaks 

tähelepanuväärsed isendid: vanad ja dendroloogiliselt väärtuslikud puud. 7 põlispuule on vaja 

paigaldada tugivööd, et vältida nende harude rebenemist. 

Hooldustööde maht ja tööde täpsem järjekord määratakse töid tegeva arboristi poolt. Soovitav on 

eelnevalt konsulteerida hoolduskava koostajaga. 

4.4.  Põõsaste hooldus 
 

Suurem osa pargis kasvavatest põõsastest vajavad noorendamist ning järgnevatel aastatel 

perioodiliselt kujundus- ja hoolduslõikust. Noorenduslõikuseks on parim aeg varakevadel. 

Hooldust vajavad põõsagrupid on näidatud skeemil 8. 

Esiväljakul kasvavad lumimarjad ja läikivad tuhkpuud tuleb noorendada, lõigates need 

võsalõikuri või oksakääridega maha 10 cm kõrguselt maapinnast. Üksikud ebajasmiinid, sirelid 

ja suured läätspuud tuleb noorendada harvenduslõikuse teel. Häärberi seina ääres kasvavad 

pügatud lumimarjapõõsad, nende vormilõikuse aeg on suvel juunis ja augustis. 

Peahoone taga ning pargiaasade servas kasvavad eriliigilised põõsagrupid. Lausnoorendamisele 

kuuluvad nendest taraenelad, kibuvitsad ja siberi kontpuud. Enamikku põõsarühmadest saab 

noorendada põõsaid võsalõikuriga maapinnalt maha saagides. Sireli, ebajasmiini ja alpi kuslapuu 

puhul oleks siiski eelistatud põõsastest vanade harude ja liigsete noorte võrsete väljalõikamine, 

nn harvenduslõikus. Pargimurusse levinud nutka vaarika ja pihlenela gruppe tuleb servadest 

võsalõikuriga piirata ning uue võsumise vältimiseks põõsagruppide servi korralikult niita. 

Douglase viirpuid kasvab grupiti ja üksikpõõsastena mitmel pool, nende korrastamiseks tuleb 

murdunud või pikalivajunud harud eemaldada ja kujundada kännuvõsudest uued põõsad.  

Tugevasti noorendatud põõsaid tuleks nende taastumise soodustamiseks varakevadel (soovitavalt 

lume peale) väetada kompleksväetisega ning järgnevatel aastatel harvendada, et areneks 

elujõuline ja dekoratiivne taim. 

Enne hooldustöödega alustamist on soovitav konsulteerida hoolduskava koostajaga. 

Tööde korraldaja on pargi omanik. 

 

 
Skeem 8. Noorendamist vajavad põõsagrupid. 
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4.5.  Rohttaimestiku hooldus 
 

Avatud alade niitmine toimub vastavalt nende asukohale ja kasutamise sagedusele. Eristatakse 

murude ja pargiaasade niitmist ning puudegruppide aluse trimmerdamist (tähistatud värvidega 

skeemil 8): 

1. Sagedast pügamist (vähemalt kord kuus alates maikuust) vajavad häärberi esi- ja 

tagaväljaku muruplatsid ning sissesõiduteede servad (ca 1,5 ha, tähistatud punase 

piirjoonega). Töö tehakse kogujaga niidukiga ning niidukõrguseks on 5-6 cm. 

2. Pargilagendikel (ca 5,5 ha, kollane piirjoon) on niitmine vajalik vähemalt üks kord aastas, 

soovitavalt kaks korda. Esimene niitmine tehakse pärast jaanipäeva, lastakse heinal 

natuke kuivada ja koristatakse. Teine niitmine tehakse vajadusel septembris, et ei jääks 

kõrget kulu. Niitmiskõrgus on 5-10 cm. Piki vaatesihte ja puistu servas kulgevaid 

teeradasid tuleb nende markeerimiseks ning külastajate liikumise kanaliseerimiseks niita 

ca 3 m laiusena 1 kord kuus alates maist. Pargiaasasid niidetakse nn põllumajandusliku 

traktorniidukiga. Tuleb jälgida, et puude läheduses, kus on puujuured sageli maapinnale 

kerkinud, ei niidetaks liiga madalalt. 

3. Põõsarindeta puudegruppide alune, kus niidukiga pole võimalik liikuda, tuleb üle 

trimmerdada vähemalt üks kord aastas (ca 1 ha, sinise joonega). Trimmerdamisel ei tohi 

vigastada puude koort, soovitav on jätta tüvede ümber ca 20 cm ulatuses niitmata. 

 

Kogutud hein ja kokkuriisutud puulehed tuleb toimetada aiajäätmete ladustusplatsile. 

Pargiaasadelt niidetud heina võib võimaluse korral viia loomadele söödaks.  

Lehtede riisumise asemel võib häärberi ümbruses viimasel niitmisel kasutada kogujaga niidukit. 

Kasutada võib ka multšivate teradega niidukit, mis peenestab rohu ja lehed ning need jäävad 

murutaimedele ja puudele väetiseks. 

Tööde korraldaja on pargi omanik. 

 

   
Skeem 9. Erineva hooldusintensiivsusega niidualad on tähistatud punase ja kollase joonega,   

trimmerdamist vajavad puudegruppide alused sinise joonega. 
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4.6.  Veekogude hooldus 
 

Tiigi peamisteks hooldustöödeks on vette kukkunud okste ja prahi eemaldamine ning kallaste 

täiskasvamise piiramine. Kuna tiik asub esiväljaku servas, tuleks selle ümbrust ja kaldaid niita 

või trimmerdada kord kuus. Samas tuleb vältida kalda kogu ulatuses ning veepiirini puhtaks 

niitmist. Üksikud kõrgema taimestikuga alad vahetult veekogu kaldal on vajalikud veeloomade 

ja lindude elutingimuste tagamiseks. 

Tööde korraldaja on pargi omanik. 

Tiigi süvendamiseks ja kallaste korrastamiseks tuleb tellida vastav projekt. 

4.7.  Teede hooldus 
 

Korrastamist (katmist ühtlase kruusa- või peenkillustiku kihiga) vajab häärberiesine liivane 

sõidutee (foto 42). Kiiresti tuleb täita köögihoone juures sõiduteel olevad kaks väikese 

läbimõõduga auku, mis võivad olla ohtlikud külastajaile (foto 44). Õgvendama peaks põhjapoolt 

häärberi ette suunduvat teed, et tekiks ka sellest suunast ilus vaade (foto 43). Selleks tuleb 

likvideerida üks põõsas ja freesida jalaka känd. 

 

Tuleks lõpetada liiklemine pinnasteel, mis suundub köögi- ja teenijatemaja vahelt üle 

pargiaasade müüri lõunanurgas oleva avani. Sõidukid kahjustavad puude juuri (foto 45) ning 

murusse on tekkinud poriste rööbastega tee. Läbi pargi sõitmiseks puudub vajadus. Alternatiiviks 

oleks samasse kruusa- või killustikkattega tee rajamine. 

Tööde korraldaja on pargi omanik. 

 

  
 Foto 42. Peahoone esine sõidutee ja sobimatu post.                       Foto 43.  Tee õgvendamise koht. 

 

  
                      Foto 44. Augud sõidutees.                     Foto 45. Parki läbiv pinnastee. 
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4.8.  Koristustööd ja jäätmete ladustamine 
 

Pargis vajavad koristamist eelmistest hooldustöödest koristamata jäänud ja murdunud puudest 

tekkinud oksahunnikud (foto 46), mis tuleb hakkuriga purustada või vedada lõkkeplatsile 

põletamiseks. Pesitsevate lindude kaitseks tuleb seda tööd teha varakevadel või sügisel. Sama 

võib edaspidi teha ka puistu hooldustöödel tekkivate okstega. 

Esiväljaku serva kõrvalkinnistu piirile on tekkinud aiajäätmete hunnik (foto 7). Viimase võib 

tasandada ja katta pinnasega. 

Kaaristu ümbruse korrastamisest on tagaväljakule jäänud hunnik kivisegust mulda (foto 47). 

Selle võiks samasse laiali lükata või kasutada tagaväljaku muru parandustöödeks. 

Aia- ja pargijäätmete ladustamiseks või kompostimiseks tuleb pargi omanikul leida sobiv koht. 

Pargis koristamisel tekkinud olmeprügi tuleb käidelda ettenähtud viisil. 

 

   
        Foto 46. Koristamata jäänud oksahunnikud.                 Foto 47. Mullahunnik tagaväljaku servas.          

 

 
Foto 48. Endine võrkpalliväljak ootab korrastamist. 

4.9.  Tähistamine, loodusõpe ja puhkemajandus 
 

Pargi piiridel puudub kaitsealusele objektile kohane tähistus. Vana silt on pargi keskel põõsastes 

(foto 33). Uued tähised võiks paigaldada kahe (põhja- ja läänepoolse) sissesõidutee algusesse 

ning müüri lõunatipus oleva raudvärava juurde. Nende tööde korraldaja on Riigimetsa 

majandamise keskus. 

Häärberi juurde parklasse või kaaristu juurde tuleks paigaldada infotahvel, mis tutvustab pargi 

ajalugu, hooneid ning väärtusi (vt Maris Paju artiklit „Infotahvlid pargis“, Eesti parkide 
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almanahh 2). Praegu selles kohas olev kuulutustetahvel pole siin sobilik ning selle võiks 

teisaldada näiteks aida seina äärde. 

Arvestades pargipuistu liigilist mitmekesisust oleks siin võimalik rajada looduse ja 

pargikujunduse õpperada, milleks tuleb kõigepealt sobivate siltidega tähistada 

tähelepanuväärsemad puud-põõsad ning võimaluse korral koostada ka õpperaja plaan. 

Pargi lääneservas on kooliaegne liivase kattega palliväljak (foto 48), mille korrastamisel saaks 

siin korraldada ka rahvaspordiüritusi. Väljaku äärest tuleb koristada vana prügikonteiner ning 

mädanenud puutüved ning valmistada  mõned poolpalkpingid pargis raiutud puudest. 

Pargi lõunaosas on aastaid tagasi korraldatud jaanituld, kuid vajadus heakorrastatud lõkkekoha 

järele pole praegu teada. 

Pargis toimuvate ürituste puhul tuleb paigaldada ajutised prügikastid nii parklasse kui ka 

pargiteede äärde. 

4.10. Täiendavad inventuurid, uuringud ja projektid 
 

Kuigi alles 2009. aastal koostati Olev Abneri poolt pargi kohta põhjalik dendroloogiline hinnang, 

on sellele järgnevatel aastatel seoses tormimurdudega toimunud kõrghaljastuse osas suured 

muutused.  Praegu on säilitamisväärsete ja võimalike elustikupuude seisund täpselt teadmata, 

mistõttu ei saa planeerida nende hooldust ega säilitamist. Seega tuleb enne järgmisi raie- või 

oksalõikustöid teha uus puistu dendrohinnang (seisundi uuring), millega antakse hinnang nii 

elustikupuudele kui pargikujunduslikult oluliste puude ning puu- ja põõsagruppide säilitamise 

võimaluste kohta. Dendrohinnangu tellija on pargi omanik. 

 

Põhjalik haljastuse hinnang koos käesoleva hoolduskavaga oleks aluseks 

rekonstrueerimisprojekti tellimisel, sest ainult säilitamisele suunatud hooldustöödega pole 

võimalik tagada mõisaansambli jätkusuutlikust ning pargipuistu uuendamist. 

Rekonstrueerimisprojektiga tuleb lahendada haljastuse osaline väljavahetamine, pargiteede 

korrastamine ja valgustamine, vajalike väikevormide paigaldamine eelkõige suuremaid 

vabaõhuüritusi silmas pidades ning teised pargiansambli säilimist kindlustavad tööd. 

4.11.  Hooned, rajatised ja väikevormid 
 

Kavas ei nähta ette hoonete taastamist, hooldamist või uusi rajatisi –  nende probleemide 

lahendamiseks tuleb koostada eraldi muinsuskaitse eritingimused ja projekt. Erandina tuleks 

kaaluda pargipaviljoni kui meie parkides ainulaadse ehitise taastamist, samuti on oluline 

piirdemüüri rekonstrueerimise jätkamine. Nendeks töödeks tuleb tellida vastavad projektid. 

 

Häärberi ees on kaks elektriposti (fotod 38 ja 42, näidatud sinise noolega), mille teisaldamiseks 

või maakaablite paigaldamiseks tuleb koos trassi valdajaga leida sobiv lahendus. 

 

Koostöös kõrvalkinnistu omanikuga tuleks leida võimalus kasutult seisva kaalukoja (foto 29) 

lammutamiseks, mis praegu rikub mõisahoonete ansambli terviklikkuse. 
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5. Hooldustööde tegevuskava 
 

 

Märkused järgneva tabeli kohta: 

 

* Tööde korraldajad: 

KKA – riiklik keskkonnaamet 

RMK – Riigimetsa majandamise keskus 

 

** Tegevuse tähtsus: 

Vastavalt tegevuse olulisusele on need jaotatud tähtsusklassidesse: 

     I – esimene eelistus – hädavajalik tegevus, milleta hoolduskava perioodi kaitse-eesmärkide      

täitmine on võimatu; 

     II – teine eelistus – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele ja võimalike 

ohtude ennetamisele; 

    III – kolmas eelistus – soovituslik tegevus. 

 

*** Tööde maksumus: 

Tegevuskavas ette nähtud maksumused tuleb üle vaadata esimese 3 aasta möödumisel ning   

seejärel ülejäänud aastateks summasid täpsustada. 
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Tabel 4. Hoolduskavaga seatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tööde maksumus ja ajakava. 

 

Ptk 

nr 

Tegevuse nimetus Tegevuse 

tüüp 

Korral-

daja * 

Ühik Maht 

T
ä
h

ts
u

s 

**
 

Tehtavad tööd sadades eurodes *** 

K
O

K
K

U
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

Inventuurid, seired, uuringud 

4.2 Käsitiivaliste inventuur inventuur KKA tk 1 II   10        10 

4.10 Dendrohinnangu tegemine inventuur omanik tk 1 I 15          15 

Hooldus-, taastamis- ja ohjamistegevused 

Puude hooldus 

4.3.2 
Kuivanud ja ohtlike puude raie 

avatud alade servadest 
hooldus omanik puu 20 I 15    x      15 

4.3.4 
Kuivanud, ohtlike ja allajäänud 

puude raie pargipuistu seest 
hooldus omanik puu 100 II  50   x      50 

4.3.3 
Olulisi vaateid segavate puude 

raie  
taastamine omanik puu 10 I  15         15 

4.3.2 
Loodusliku järelkasvu raie 

müüri äärest 
ohjamine omanik puu 50 II  50         50 

4.3.2 Kändude freesimine  hooldus omanik tk 20 III  5 5        10 

4.3.4 

Hoonete ja teede kohalt ning 

vaatesihtidest  kuivanud,  

ohtlike ja segavate okste lõikus 

hooldus omanik puu 30 I 45          45 

4.3.4 

Avatud alade servades ja 

puudegruppides kuivanud ja 

ohtlike okste lõikus 

hooldus omanik puu 

 

100 

 

II  50 50  x   x   100 

4.3.4 

Väärtuslikemate puude 

hoolduslõikus ja tugivööde 

paigaldamine 

hooldus omanik puu 7 I 17          
 

17 
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Põõsaste hooldus 

4.4 
Põõsaste noorendus- ja 

kujunduslõikus 
hooldus omanik ha 0,4 I 20 20         40 

4.4 Põõsaste hoolduslõikus hooldus omanik ha 0,4 I     x   x    

Niitmine ja lehtede koristamine 

4.5 
Häärberi esi- ja tagaväljaku 

niitmine (2x kuus) 
hooldus omanik ha 1,5 I 75 75 75 x x x x x x x 225 

4.5 
Pargiaasade niitmine (2x suve 

jooksul) 
hooldus omanik ha 5,5 I 16,5 16,5 16,5 x x x x x x x 49,5 

4.5 Muruteede niitmine (1x kuus) hooldus omanik ha 0,2 II 1,2 1,2 1,2 x x x x x x x 3,6 

4.5 

Puudegruppide aluse 

trimmerdamine (1x suve 

jooksul) 

hooldus omanik ha 0,5 II 60 60 60 x x x x x x x 180 

4.5 
Lehtede koristamine esi- ja 

tagaväljakul 
hooldus omanik ha 1,5 II 15 15 15 x x x x x x x 45 

Muu korrastamine ja koristamine 

4.6 
Tiigi puhastamine okstest ja 

prahist ning kallaste niitmine 
hooldus omanik tk 1 II 2 2 2 x x x x x x x 6 

4.7 
Peahoone esise sõidutee ja 

parkla korrastamine 
hooldus omanik m² 600 III 5 5         10 

4.8 
Pargijäätmete ladustusväljaku 

rajamine 
hooldus omanik tk 1 II 5          5 

4.8 
Vanade oksa-, lehe- ja 

kompostihunnikute koristamine 
hooldus omanik park  II 5          5 

4.8 Juhusliku prahi koristamine hooldus omanik park  I 10 10 10 x x x x x x x 30 
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Tähistamine, loodusõpe ja puhkemajandus 

4.9 

Hooneid ja pargi väärtusi 

tutvustava infostendi 

paigaldamine 

tähistamine omanik tk 1 II  15         15 

4.9 
Kuulutuste tahvli teisaldamine 

sobivamasse kohta 
tähistamine omanik tk 1 II 1          1 

4.9 

Dendroloogilise õpperaja 

tähistamine ja vastava trükise 

väljaandmine 

teavitamine omanik tk 1 III   30        30 

4.9 Võrkpalliväljaku korrastamine  omanik tk 1 III  10         10 

4.9 Kaitseala tähise paigaldamine tähistamine RMK tk 3 I x           

Kavad, plaanid, projektid 

4.10 
Pargi rekonstrueerimisprojekti 

tellimine 
projekt omanik tk 1 II 300          300 

4.11 

Piirdemüüri II osa 

rekonstrueerimisprojekti 

tellimine 

projekt omanik 
 

tk 
1 II  50         50 

4.11 
Projekti tellimine esiväljakult 

elektripostide eemaldamiseks 
projekt omanik tk 1 III   20        20 

4.6 
Tiigi korrastamiseks projekti 

tellimine 
projekt omanik tk 1 II   50        50 

6 Tulemuslikkuse hindamine kava KKA tk 1 I     x    x   

6 Uue hoolduskava koostamine kava KKA tk 1 I          x  
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6. Hooldustööde tulemuslikkuse hindamine 
 

Hoolduskava perioodi keskel (5. aastal) ning hoolduskava perioodi lõpul (9. aastal) tuleb hinnata 

seni kehtinud kava rakendamise tulemuslikkust. Tulemuslikkuse hindamine on aluseks uue kava 

koostamisele ning tulemuslikkuse hindamist korraldab Keskkonnaamet. 

 

Analüüsitakse, kas ettenähtud tegevused aitasid kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele või mitte. 

Antakse hinnang kulutuste ja saavutatud tulemuste kohta. 

 

Hooldustööd loetakse tulemuslikuks, kui perioodi lõpuks on pargi struktuur ja kaitseväärtused 

säilinud: 

 Avatud alade pindala pole vähenenud ning neid hooldatakse regulaarselt; 

 Olulised vaatesihid on puhastatud segavatest puudest ja põõsastest; 

 Tagatud on väärtuslike puude ja -gruppide säilimine ning neid hooldatakse vastavalt 

vajadusele; 

 Pargi hooldamisel arvestatakse elustiku elupaiganõuetega; 

 Olemasolev teedevõrk on korrastatud ning pargiaasadele rajatud muruteid niidetakse 

korrapäraselt; 

 Tiik ja selle ümbrus on heakorrastatud. 

 

 

Uue hoolduskava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. 

Kava koostamise käigus hinnatakse kaitse tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid järgmiseks 

hoolduskava perioodiks. Hoolduskava koostamise korraldajaks on Keskkonnaamet. 
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