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1. Sissejuhatus
1.1.

Projekti koostamise alus

Käesolev haljastuse põhiprojekt on koostatud Puurmani vallavalitsuse tellimusel Puurmani
mõisapargi peaosa kohta (vt. skeem 1). Projekti eesmärk on anda aktuaalne ülevaade teostatud I
etapi raietest, tuua välja vajalikud II etapi hooldus- ja kujundusraied ning uusistutused. Samuti anda
ülevaade rajatud teedevõrgust ning lahendada abihoonete kasutajate ja mõisapargi külastajate
parkimine ja vajalikud ühendusteed. Näidatud on aegunud inventari kaasajastamine.

1.2.

Asukoht

Puurmani mõisa park asub Jõgevamaal Puurmani keskuses, Pedja jõe kaldal mõnesaja meetri
kaugusel Tallinn-Tartu maanteest (vt. skeem 1). Park piirneb läänest Puurmani-Jüriküla-Kirna
maanteega (teisele poole teed jäävad aleviku kahekordsed elumajad, vallamaja ja kooli staadion),
idast Pedja jõega (Puurmani paisjärv), lõunast eramaadega ning põhjast Puurmani-Tabivere teega.
Kagusse jääb Pedja jõe pais.
Puurmani mõisas asub Puurmani keskkool. Hooneid ja parki haldab Puurmani vald.

projekti
haaratud pargi
peaosa

Skeem 1. Puurmani pargi asukohaskeem (alus – Regio CD atlas).

1.3.

Pargi kaitserežiim

Puurmani mõisa park on arhitektuurimälestis (mälestise reg. nr 23989; “Kultuurimälestiseks
tunnistamine” kultuuriministri 12/08/1999 a. määrus nr. 18, RTL 1999, 122, 1667). Puurmani pargis
paiknevad, sellega piirnevad või on seotud järgmised muinsuskaitsealused objektid:
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Skeem 2. Mõisa territooriumil tuvastatud mälestised (skeem: Muinsuskaitseamet, Maa-amet 2009).
a)

Puurmani mõisa peahoone (mälestise reg. nr 23988);

b)

Puurmani mõisa pargi värav ja piirdemüürid (mälestise reg. nr 23990);

c)

Puurmani mõisa pargisild 1 (mälestise reg. nr 23991);

d)

Puurmani mõisa pargisild 2 (mälestise reg. nr 23992);

e)

Puurmani mõisa pargisild 3 (mälestise reg. nr 23993);

f)

Puurmani mõisa pargimonument (mälestise reg. nr 23994);

g)

Puurmani mõisa valitsejamaja (mälestise reg. nr 23995);

h)

Puurmani mõisa tõllakuur (mälestise reg. nr 23996);

i)

Puurmani mõisa teenijatemaja (mälestise reg. nr 23997);

j)

Puurmani mõisa aednikumaja (mälestise reg. nr 23998);

k)

Puurmani mõisa kanala (mälestise reg. nr 23999);

l)

Puurmani mõisa linnumaja (mälestise reg. nr 24000);

m)

Puurmani mõisa kelder (mälestise reg. nr 24001);

n)

Puurmani mõisa jahimaja (mälestise reg. nr 23987).

Puurmani mõisa park on looduskaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a
määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis». Puurmani
looduskaitsealuse pargiosa piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määrusega nr
212 “Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid”. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64
6
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“Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” käsitleb maastikukaitseala eritüübina
kaitse alla võetud parkide kaitset ja kasutamist. Vastavalt antud määrusele on pargi valitseja
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon.

Skeem 3. Looduskaitsealuse pargi piir (skeem: Keskkonnaministeerium, Maa-amet 2009)

1.4.

Projekti koostamisel kasutatud materjalid



Viitkar, A. Puurmani mõisapargi hoolduskava üksikpuude tasandil ja selle järelvalve. Töö nr
50HI10 ja 78MT11. OÜ Artes Terrae. 2011;



Rodin, M. Puurmani mõisapargi muinsuskaitse eritingimused. Töö nr 64ET05. OÜ Artes
Terrae;



Puurmani mõisa plaan 19. saj lõpust. Ajalooarhiiv, F. 1396, N. 1, S. 15;



Puurmani mõisa plaan 1861 aastast. Ajalooarhiiv, F. 1396, N. 1, S. 475;



Luik, L. Puurmani mõisapargi rekonstrueerimise võimalused Eesti Põllumajandusülikool:
Keskkonnakaitse Instituut. Bakalaureusetöö. 2004;



Maa-ameti kaardiserver 2005;



M, Kuldvere. Puurmani mõisa ajalooline õiend. Muinsuskaitseameti Arhiiv P-3114. 1977;



Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur historitsismist juugendini. Tallinn, 2003.



Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tallinn, 1996;



Aro, M. Puurmani mõisapargi mõõdistus. Töö nr AM-262/05. OÜ Avek Maa. 2005.



Palk, J. Puurmani valgustuse ja kanalisatsiooni II etapi teostusjoonistus. Töö nr TM-16250809. OÜ GPP.
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2. Ajalooline ülevaade
2.1.

Ansambel

18. sajandil, mil esinduslik mõisaansambel välja kujunes, oli Manteuffelite Härrastemaja kõrge sokli ja
osaliselt väljaehitatud ärklikorrusega puithoone. Ansamblisse kuulusid kõrvalhooned, mille hulgas ka
eesväljakule avanenud vilja- ja viinaait, mida omavahel ühendas kõrge kellatorn. Hoonestuse juurde
kuulus prantsuse stiilis aed, kus leidus nii skulptuure kui ka paviljone ning suur hoburauakujuline tiik;
teisele poole jõge jäi Hirveaed.1
1780. aastate lõpus otsustas krahv Gotthard Andreas von Manteuffel Puurmanist ära kolida ning
mõis jäi tühjaks ja hakkas lagunema. 1833. aastal kirjeldati vana puidust härrastemaja kui
elamiskõlbmatut.
Mõisaansambel ärkas uuele elule 1839. aastal, kui krahv Ernst Gotthard von Manteuffel asus
Puurmani mõisa korrastama. Ehitusmaterjalina kasutati puidu asemel üha rohkem maakivi ja tellist.
Mõisa endisaegsest uhkusest oli säilinud mõisapargi barokne struktuur koos eraldiasetseva
Hirveaiaga. Järgnevate aastakümnete jooksul kujundati parki vastavalt ajastu romantilistele
meeleoludele. Krahv plaanis mõisaansamblisse ka uue härrastemaja ehitamist, tellides 1864. aastal
selle jaoks nii eskiisid kui ka eelarve, ent päris ehitustöödeni ta ei jõudnud. Alles tema poeg Ernst
alustas 1877. aastal uue neobaroksete joontega härrastemaja ehitustöid, mis oma
suurejoonelisusega pani pitseri kogu mõisaansamblile.2

Foto 1. Vaade üle jäävast Hirvepargist neobaroksele Puurmani lossile ja vaateplatvormile.

8

1

Hein, A.. Op.cit., lk 186.

2

Hein, A. Op.cit., lk 186.
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Park

Pargiarhitektuuri ja haljastuse kohta on arhiivides säilinud mõisapargi plaan aastast 1861.3 Järgnev
ülevaade tugineb arhiiviallikate ja tänapäevase situatsiooni võrdleval analüüsil.
Puurmani mõisa park jaguneb mitmeks osaks. Kõige esinduslikum on lossi ümbritsev nn. Puurmani
mõisa park, mis kulgeb Puurmani alevikus piki Pedja jõe läänekallast. Parki piiravad põhjast
Tabiverest Laiusele ja läänest Puurmanist Tartusse suunduvad maanteed. Pargi läänepoolset
maanteega piirnevat külge ääristab tellistest laotud pilkupüüdev müür, mille lõunatipus paikneb
osaliselt betoonkrohviga kaetud väravatorn. Lõunas on pargi piiriks osaliselt munakividega sillutatud
lääne-ida suunaline kruusatee lõik.
Pargi barokne alusstruktuur pärineb 18. sajandist; barokkparki on 19. sajandi keskel romantismile
iseloomulike võtetega ümberkujundatud.4 Lossi ümbritsev park on põhja-lõuna suunal väljavenitatud
ristküliku kujuga ning jaguneb tinglikult kaheks: eesväljak ja tagaosa. Pargi põhjapiiri tähistavad
sissesõidutee alguses kaks 19. sajandist pärit neogooti kujunduses tellistest laotud krohvitud
väravatorni. Esiväljaku läänekülge ääristavad endised mõisa majandushooned, neist pilkupüüdvaim
endisaegsel kujul säilinud tellis- ja maakividest tõllakuur; idast piirneb väljak jõega.

Foto 2. Korrastatud neogooti stiilis väravatornid ja säilinud piirdemüüri osad.
Esiväljaku keskel asetseb ringteest ümbritsetud ovaalne rondeel, millele on 1934. aastal lisatud
sissesõiduväravast lossini viiv sõstrahekiga ääristatud kesktee, mille lõpus paikneb ringikujuline
purskkaev. Traditsiooniliselt avatud esiväljakule on 19. ja 20. sajandi jooksul lisatud eriliigilisi puidpõõsaid. Väljaku algne barokne üldilme ei pääse täna enam mõjule ning on asendunud keskteljele
keskendunud paraadlikuma muljega.
Sissesõidutee kesktelje lõpus paiknev loss poolitab pargi kaheks. Pargi barokset struktuuri arvestades
asetses ka enne 1881. aastal valminud lossi mõisas kivist vundamendiga puidust härrastemaja samas
kohas.5

3

Plaan Ajalooarhiivist, F. 1396, N. 1, S. 475.

4

Hein, A. Op.cit., lk 186, 285.

5

Hein, A.. Op.cit., lk 186.
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Pargi tagaosas on lossi ja jõe vahel koha leidnud klassitsistlik kivist monument, mis kujutab endast
neljast küljest volangidena langeva riidega kaetud postamenti, millele on asetatud urn. Monument
koosneb mitmest osast, mistõttu on postamendile asetatud urn vandaalide poolt korduvalt maha
lükatud. Kuigi monumendil pole ainsatki kirjet, on tõenäoliselt tegemist esivanematele pühendatud
mälestussambaga. Pole otseseid tõendeid, et tegemist on monumendi esialgse asukohaga, kuna
mälestussamba klassitsistlik vormikeel eeldaks selle paiknemist pigem inglise stiilis kui barokkpargis.
Lisaks oli 19. sajandil tavapärane praktika, et varem pargi vabakujunduslikes inglise stiilis äärealadel
olnud monumendid koondati härrastemaja vahetusse lähedusse. Kõrgendikul lossi ja mälestussamba
vahetus läheduses paikneb elupuude grupp, mida on samuti seostatud esivanematega.6
Tingituna parki läänest piirava Tartusse suunduva maantee ja idas kulgeva Pedja jõe asendist,
muudab pargi põhja-lõuna suunaline kesktelg lossi kohal mõne kraadi võrra oma suunda, olles aga ka
pargi tagaosas endiselt barokselt sümmeetriline. Tänaseks on lossist lõunasse suunduv pargi keskosa
oma regulaarse plaanilahenduse osaliselt kaotanud. 1881. aastal valmis lossi lõunaküljel parki eenduv
mitmete vahemademete ja algselt kivist balustraadi ning ehisvaasidega pidulik graniittrepp.
Keskteljest ida pool paiknevad kaks teineteisega risti asetsevat pärnaalleed. Ristuvatest alleedest
lõunas paiknesid avarad muruväljakud. Pargi tagaosa ida külge ja hobuserauakujulist tiiki on
ääristanud pügatud pärnade allee, mille märke võib veel välja lugeda säilinud puude ja nende
pahklike tüvede järgi. Samuti võis pügatud pärnade allee ääristada pargi lääne külge, mille üks rida on
veel säilinud. Muruväljakuid piirab lõunast osaliselt säilinud lääne-ida suunaline allee.
Lossi ümbruse pargi lõpetab lõunas hobuseraua kujuline tiik, mille keskmes paikneb ümar
terassidena kujundatud saar, kus on asunud sinna 1939. aastal jõe äärest ümberpaigutatud kuuele
okslikule palgile toetunud õlgkatusega lehtla, mille keskel paiknes praegugi säilinud “veskikivist”
laud.7 Hobuserauakujulise tiigi välisperimeetrit ääristas poolringi kujuline tee, mis ühendas omavahel
parki idast ja läänest ääristavad pärnaalleed. Toite saab tiik Pedja jõest ning äravool toimub tiigi
lõunatipus paikneva äravoolukanali kaudu. Tiigisaarele pääseb sammastega kivisillakese kaudu, mille
piiretena on kasutatud raudkette. Sarnane sild on ka kanalil, mis ühendab tiiki Pedja jõega.
Raudkettidega ühendatud graniitsambaid on pargis kasutatud tiigi äravoolukanali juures ning tiigi ja
põhjapoole jäävate muruväljakute vahel kulgeva allee idatipus, kus eelpool mainitud tiiki jõega
ühendava kanali kõrval on paatide randumiseks veepiirile viiva graniittrepiga ja varemalt
ehisvaasidega kaunistatud olnud vaateplatvorm.8
Lisaks nn. Puurmani mõisa pargile kuulub pargiansamblisse ka Pedja jõe idakaldal paiknev nn.
Puurmani ülejõe park ehk Hirveaed ehk Hirvepark. Mõnedel andmetel juba 18. sajandil eksisteerinud
Hirveaed on tõenäoliselt läbi aegade olnud vabakujundusliku kujundusega, pakkudes vaheldust jõe
läänekaldal asunud sümmeetrilisele barokkpargile. Antud projekt käsitleb antud ala põgusalt ja tuues
välja selle kohta käivad peamised heakorrastuslikud tegevused ja põhimõtted. Kuna Hirveaed ja
barokkpark paiknevad teine teisel pool kahe saarega paisjärve, siis on mõlema pargi arhitektuuris
olulisel kohal vaated jõele, saartele ning teisel pool jõge asuvasse parki ja seal paiknevatele
hoonetele ning rajatistele.

6

Luik, L. 2004. Puurmani mõisapargi rekonstrueerimise võimalused. Eesti Põllumajandusülikool: Keskkonnakaitse Instituut.
Bakalaureusetöö, lk 16.

10

7

Kuldvere, M. Op.cit., lk 14.

8

Kuldvere, M. Op.cit., lk 14.

Artes Terrae

Puurmani mõisapargi haljastusprojekt

45KP13

Skeem 4. Puurmani mõisa plaan 1861 aastast (Ajalooarhiiv, F. 1396, N. 1, S. 475.)
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3. Projektlahendus
3.1.

Olemasolev olukorra analüüs ja probleemid pargis

3.1.1. Teed ja platsid:


Lahendamata on olulised jalakäijate ühendusteed aleviku idaosast kooli ja läbi pargi. Sellest
annavad märku mitmed sissetalatud otseteed:

Foto 3. Liikumissuund bussipeatuse ülekäigurajalt promenaadi ja üle paisu viiva silla suunas. 2012 a.
Foto 4. Diagonaalne otsetee staadioni ja aleviku elumajade juurest kooli suunas. 2012 a.

Foto 5. Lai juurdepääs pargi kirdenurgast tiigi kaarteele. 2012 a.
Foto 6. Otsetee paatide randumispaigast lossi tagumiste treppide juurde. 2012 a.


12

Normidele mittevastav külaliste autoparkla ja bussi peatumise ala ning sellest lähtuvad
lahendamata jalakäijate liikumisteed:
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Fotod 7 ja 8. Sõiduautode parklasse puuduvad suurelt teelt tähistatud sisse- ja väljasõidud ning piire.
Perspektiivne ekskursiooni bussipeatumise ala vajab eraldi tööprojekti. 2013 a.


Motoriseeritud vahendite vaba ja ruumiliselt reguleerimata või ebaesteetiliselt lahendatud
ligipääs pargialale:

Foto 9. Sõidukite liikluse metallpiirded ja maakividest tõkised pargi loode nurgas. 2013 a.


Ebaselged jalakäijate liikumisalad ja parkimisalad parki jäävate abihoonete ümbruses:

Foto 10. Eristumatu abihoonete parkimisalad ja peamine jalakäijate liikumissuund bussipeatusest
kooli. 2013 a.
Foto 11. Pargialale jääval elumajal puudub parkimisala – parkimine murualal ja rondeeli teel. 2013 a.

Artes Terrae
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Lossi esine agressiivselt esiletükkiv betoonkivisillutis:

Foto 12. Kuigi kivi toon harmoneerub lossi fassaadi puitosade, domineerib see liialt heleda hoone üle.
2013 a.


Otsetee lossi esisel, mis poolitab rondeeli kaheks:

Foto 13. Rajatud otsetee, millel pole otsest vajadust, kuna peamine liikumine kooli on lahendatud
teiste ühendusteedega. 2012 a.
Foto 14. Looduslikku uuendust täiskasvanud pargi lõunakülg. Säilitamist ja lisamist on väärt
põõsarinne, et pargiruumi paremini piiritleda ja erakruntidest eraldada. 2006 a.

3.1.2. Haljastus:

14



Vahepealsest pikaaegsest hooldamatusest ja liigsetest ajaloolisse pargikompositsiooni
sobimatutest juurdeistutustest tingituna on varem avatud pargiosad liigselt tihenenud –
peahoone esine rondeel (vt foto. 13) ja pargi lõunaserv (vt foto. 14):



Ajaloolised puuderead, mis on praegu pargiruumis jälgitavad, kuid võivad vajada lähitulevikus
taastamist, et säilitada pargimustri ajaline jätkumine. Näiteks vanade saarte read on suures
osas hävinud ja allesjäänud eksemplarid väga kehvas või kuivavas seisundis:
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Foto 15. Kunagisest puudereast pargi keskteljelt paatide randumispaiga suunas, on säilinud ainult 1
vanem harilik pärn. Ülejäänu rea moodustab kaootiline ja ebaperspektiivne lehtpuude järelkasv.
2012 a.
Foto 16. Peale I etapi hooldusraied põhjapoolse pargimüüri osa serva jääv lage pargiala. 2011 a.

Foto 17. Üksikud säilinud aga haiged ning kuivavad saared puudereas, mis lossi edelanurgast tiigi
suunas kulgeb. 2012 a.

3.1.3. Inventar:


Olulistes vaatekoridorides paiknevad infostendid:

Foto 18. Suuremõõtmeline Jõgevamaa kaart piirdetornide ja müüriosade vaatekoridoris. 2013 a.

Artes Terrae
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Aegunud, ajaloolisse parki kohatu ja ebapiisav inventar:

Foto 19. Amortiseerunud istepingid ja istumiskohtade ebapiisav arv ning nende kaootiline paigutus.
2006 a.
Foto 20. Aegunud rattahoidjad, mis asuvad lossi esisel ja osaliselt autode parkimisalal. 2013 a.

Foto 21. Suur prügikonteiner peahoone idaküljel ja lossi ventilatsioonitoru vajavad varjestamist.
Rohelist karva puukuurid on tänaseks päevaks pargialalt lammutatud. 2006 a.


Peahoone esine lagunev ja mittetöötav purskkaev:

Foto 22. 1934. Aastast pärit purskkaev. 2013 a.
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Pargi kasutamise põhimõtted

Projektlahenduses lähtutakse peamiselt alljärgnevast:


tegemist on ajaloolise pargiga, milles on nii regulaarse aia kui ka romantilise pargi elemente
ja tunnusjooni;



tegemist on avaliku ala ning õppeasutuse pargiga;

Vastavalt eelnevatele punktidele on kavandatud säilitada parki, kui vaikset ja romantiliste vaadetega
jalutuspaika õpilastele, mõisa külastajatele ja kohalikele elanikele. Teedevõrgustik jälgib ajaloolist
struktuuri, kuid on kohandatud arvestades väljakujunenud parki läbivaid olulisi liikumissuundi.
Samuti ei jää park kui kultuuriloo ja loodusloo “elav õpperaamat” suletuks kooliõpilastele, kuid neile
vajalikud tegevused ja inventar seoses mängimise ja sportimisega on lahendatud väljaspool pargi
territooriumi – peamiselt üle maantee jääval staadioni alal.
Soositud ja mõisaparki sobiv tegevus on talvine uisutamine ja suvine paadisõit. Uisutamiseks on
sobilik hoburauakujuline tiik, millele soodsate ilmastikuolude korral puhastada uisuväli. Paadisõiduks
on sobilik Puurmani paisjärv – selle soodustamiseks tuleb korrastada kunagised paatide
randumispaigad ja metallist rõngad mittemotoriseeritud veesõidukite kinnitamiseks. Paadisilla
juures on suviti pontoonidel paadisild, mis eelnevat eesmärki väga hästi toetab.
Mootorkelkude, maasturautode ja muude mootorsõidukite liiklemist pargis piirata füüsiliste
takistustega. Autoga ligipääs ja parkimine peahoone esisel on lubatud vaid kooli töötajatele.
Teenindava transpordi ligipääsud lahendada teisaldatavate piiretega, sõelmekattega pargiteedel on
lubatud liigelda ainult hooldusmasinatel.
Pargis on soositud teisedki rahulikud ning kultuursed vabaaja harrastused – sõelmeplatsidel petang,
avatavatel muruplatsidel sulgpall, hirvepargi osas kettagolf jms.

3.3.

Pargi haljastuse, raiete ja uusistutuste põhimõtted

Oluline on jälgida ja säilitada ajaloolist allesjäänud regulaarset pargimustrit ja vabakujunduslikku
üldilmet. Näiteks olulisimad elemendid on osaliselt suuremal või vähemal määral säilinud puuderead
ja alleed. Kõige selgemini ja paremini on säilinud omavahel ristuvad pärnaalleed pargi idaservas (vt
foto 23). Vabakujundusliku ilme annavad erinevad puuderühmad, -ringid, -salud, mis vahelduvad
avatud aladega (vt foto 24).

Foto 23. Diagonaalallee lossi suunas – ennistatud liikumissuund ja korrastatud teekatend. 2012 a.
Foto 24. Avatud muruväljak lossi tagusel – metallist spordiinventar ja –platsid on teisaldatud kooli
staadionile. 2012 a.
Artes Terrae
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Lahenduse üheks eesmärgiks on tuua esile ja anda kasvuruumi mõisaaegsetele,
suuredimensioonilistele ja haruldastele või dekoratiivsetele vanadele puudele. Näiteks võib tuua
põlised harilikud tammed. Neist üks silmapaistvamaid kasvab pargi kirdenurgas endise aida juures;
kaks tükki jäävad hoburauakujulise tiigi harude vahele, millest küll idapoolne on antud hetkel juba
surnud.

Foto 25. Suuremõõtmeline tamm vaateplatvormist põhjas – selle taga on näha jõe kaldad vallutanud
jalaka järelkasv. 2012 a.
Uusistutuste puhul vältida üksikpuude lisamist endisaegsetesse struktuuridesse - puude ridadesse,
alleedesse. Puude lisamine kadunud puuderidade asemele ja puuridade taastamine on oluline
kohtades, kus kõik puud on välja langenud või on säilinud maksimaalselt kuni 3 väärikamat
eksemplari. Tähtis on tagada uute puuistikutele piisav kasvuruum ja valgustingimused. Taastatud
puuderead aitavad barokset pargimustrit paremini mõista ja säilitada. Põõsarinnet on lisatud
pargiruumi liigendamiseks, puistu liigiliseks mitmekesistamiseks ja pargi esindusosade dekoratiivsuse
tõstmiseks.
Kõigile säilitatavatele hooldust vajavatele pargipuudele tehti võrahooldus, ’Puurmani mõisapargi
puistu hoolduskava üksikpuude tasandil’ järgi 2012. aasta talvel9. Samuti teostati põõsaste uuendusja kujunduslõikus. Säilitatavate pargipuude tervislikku seisundit tuleb jälgida regulaarselt –
väiksemahulised lõiketööd mõjutavad puu tervist vähem kui harva tehtavad suuremahulised
lõikamised. Esmajärjekorras kõrvaldada kuivanud ja murdumisohtlikud suured oksad ja harud, mis
jäävad ajalooliste rajatiste ja hoonete või liikumisteede kohale.
Hoolduskava alusel teostati 2012. aasta talvel I etapi sanitaarraied, mille eesmärk oli parandada pargi
puistu seisukorda. Sanitaarraiesse kuulusid surnud, kuivavad, tugevasti kahjustatud ohtlikud puud ja
ebaperspektiivne puude looduslik uuendus, mis kahjustas vanu ja suuremõõtmelisi kunagist
pargimustrit edasikandvaid ning perspektiivseid pargipuid ja nende kasvutingimusi; samuti ajaloolisi
rajatisi. Kõigi puude, va vanade barokkmustrisse kuulunute, kännud freesiti maapinnaga tasa.
Vanade pargipuude raiumisel säilitada nende kännud kõrgusega maapinnast mitte üle 0,3 m.
Asendusistutustel istutada istikud kändude kõrvale või õõnsatesse kändudesse.
II etapi kujundusraieid teostada vaadete avamiseks, ajaloolise pargistruktuuri ja –rajatiste (samuti
nende rekonstruktsioonid) esiletoomiseks/eksponeerimiseks ja muudel sarnastel juhtudel (vt joonis
9
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2). Kujundusraied on vajalikud pargi metsistunud/võsastunud osades, mis on algselt olnud avatud
ilmega. Säilitades nendel aladel silmapaistvad põlispuud ja perspektiivsed noored pargipuud, tuleb
neile aladele anda avatum üldilme – peahoone läänekülg (vt. foto 26), endised muruväljakud tiigist
põhjas ja rondeel.

Foto 26. Vaadete avamine peahoonest jõe suunas teostati suures mahus juba I etapis. 2012 a.
Kujundusraiete eesmärk on samuti likvideerida pargikompositsiooni mittesobivad eksemplarid.
Peahoone esisele ja selle kirdenurka ei sobi mitmed okaspuude ja lehtpõõsaste kääbusvormid, millest
osad on juba likvideeritud, ja hiljem istutatud arukased. Peahoone esiselt Rondeelilt raiuti I etapis
vaatesihti reostavad sõstrahekid, mis istutati 20 saj. algusaastatel samaaegselt otsetee rajamisega.
Rondeeli keskosa raiuti hõredamaks (valdavalt isetekkeline saare ja vahtra uuendus ning istutatud
ilupõõsad) ning seeläbi on taastunud selle algne avatud ilme ja paranenud väravast lossi vaadeldavus
(vt foto 13). Põõsastest kuuluvad suuremal hulgal raiesse sõstraliigid, harilik lumimari ja vähemal
määral harilik ebajasmiin.
I etapi raied teostati 2012. aastal, seega tuleks enne II etapi raied anda pargi puistule aega kohaneda
uute kasvu- ja valgusoludega ca 3-5 aastat. II etappi määratud puud ja põõsad, mis mõjutavad
otseselt projekti järgi rajatavaid teid või I etapis teostatavaid taastus-ja uusistutusi, teostada
jooksvalt enne vastavate tööde algust.
Peale II etapi raieid tehakse kõigile säilinud perspektiivsetele pargipuudele ja põõsastele vajadusel
täiendav võrahooldus. 5-10 aastat peale II etapi raieid vaadata pargi tihedamad osad üle ja määrata
vajadusel täiendavad raied andmaks säilinud puudele piisavat kasvuruumi.

3.4.

Kontaktalade hooldus

Koos pargi peaosa korrastamisega tuleb hoolt kanda ka kontaktala eest. Kontaktala moodustavad
mõisa alleed ja ligipääsuteed ning eriti Hirvepargi osa.
Ümbritsevas maastikus säilitada ja heakorrastada mõisa juurdepääsuteedega seotud alleed ning
puuderead.
Samas on ka mainitud alaga vaateliselt seotud paisjärve teisel kaldal paiknev Hirvepark. Hirvepark ja
paisjärve saared ei ole käsitletud käesolevas töös, kuid need võivad olla näiteks pargist lähtuva
paadiretke sihtmärgiks. Seega on oluline viimati mainitud aladel tagada elementaarne heakord ja
regulaarne haljastuse hooldus: uusistutuste ja raietega mitte muuta alade vabakujunduslikku
struktuuri ja ilmet. Kõik see peab lähtuma tavalisest metsapargi hoolduspraktikast.
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Kontaktalade puhul tuleb hoida avatuna vaated mõisa kõrvalhoonetele, Hirvepargist pargi peaosale
jne. Samuti tuleb teostada regulaarset võsa raiumist, muru- ja niidualade puhul tagada nende piisav
regulaarne niitmine.

3.5.

Liikumis- ja ühendusteed

Ajaloolise teedestruktuuri määramisel on peamiseks allikaks 1861. aasta mõisa pargiplaan ja säilinud
puude read, alleed või nende osad. Haljastusprojekti tegemise lähtekohaks oli kujundada võimalikult
regulaarse ilmega (regulaarset struktuuri markeeriv) teedevõrk, mis samas ühtiks võimaluste piires
praeguste vajalike liikumissuundadega.

3.5.1. Betoonkivisillutisega teed ja platsid
Projekteeritud betoonkivisillutisega ala on lossi ümber, rondeeli ringtee ja peamiste ligipääsuteede
katteks, mis jäävad pargi esiossa. See tsoon on kõige intensiivsema kasutusega ja vajab kõvakatet.
Sõidukitega läbitavas osas ehk väravaid läbival sissesõiduteel (laius 3 m), rondeeli ringtee (laius 3 m)
ja lossi perimeetris kasutada halli betoonkivi ‘mõisakivi’ või muud ristkülikukujulist lihtsa vormiga
betoonkivi (vt. täpsemalt näiteks www.Ikodor.ee). Autodele mõeldud teelõigud ja platsid on piiratud
halli sõidutee äärekiviga. Jalgteega ristumisel tuleb sõidutee äärekivi uputada kõnniteepinnaga
samasse tasapinda.
Lossi esisele jäävad kooli töötajate ja teenindava transpordi 9 parkimiskohta märkida tumedamate
betoonkivist pikitriipudega. Alternatiivina tähistada parkimisjoonte ristjooned hoone
munakivisillutise serva. Ajutiselt on võimalik peatuda 3 autol ka piki lossipoolseset rondeeli serva.
Betoonkivikattega jalgteed on 1,8 m laiused. Erandiks on bussipeatuse juurde viiv tuiksoonena toimiv
diganonaaltee, mis on 3 m laiune. Ühtlasi on see ka autoga ligipääsuks endisele majahoidja majale.
Jalgteede kattena kasutada halli betoonkivi ’mõisakivi mikro’. Äärekivina kasutada kõnnitee äärekivi
(näiteks ikodori teeäärekivi 200*80*1000 mm).

Betoonkivikattega on kaetud ka jalgrataste hoidmise ala 30. jalgrattale ja prügikonteineri variseina
alune lossi idapoolse sillutisala servas.

3.5.2. Purustatud kruusa kattega teed ja platsid
Ülejäänud pargiosa jalgteed on suures mahus juba rajatud. Rajamata on veel lossist läände jäävad
ühendusteed ja kaks funktsionaalselt vajalikku diagonaalset jalgteed pargi maantee poolsest osast.
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Jalgteede teekattena kasutada purustatud kruusa – tihendatud kivimaterjali segu nr. 5 (vt. joonis 7).
Vajadusel kasutada tee piiritlemiseks immutatud puitlaudu. Sõelmekattega teed jagunevad kaheks:


3 m laiune promenaad jõe kaldal:

Promenaad on ühest küljest otsetee ja kohalike inimestele poolt tihedalt kasutatav teelõik. Selle
kaudu liiguvad vastaskalda elanikud aleviku keskusesse. Teisalt on see kaunis jalutusrada, kust
avanevad kaunid vaated paisjärvele ja selle saartele, mõisaparki ja selle rajatistele. Selle serva jäävad
vaateplatvorm, paatide randumispaik ja paadisadamat kujutav graniittrepp ning projekteeritud
istumiskohad vaatega jõe suunas.

Foto 36. Jõeääres kulgev promenaad.


ülejäänud pargisisesed jalgteed on 1,8 m laiused:

Teedevõrgustik on projekteeritud võimalikult sümmeetriliselt (täielik nn. matemaatiliselt täpne
sümmeetria pole eelmise sajandi mõisapargis saavutatavgi ega oluline). Peahoone vahetusse
lähedusse jäävate jalgteede kohta arhiiviinfo puudub. Seega on siin tagatud ennekõike ringliikumine
ümber hoone. Lossi taguste teede kujundamise aluseks oli sinna koonduvate teede ühendamine
loogilisel ja samas kujunduslikult sobival moel. Piki peahoone välisserva kulgeb 0,8 m maakivist
pandus, vastavalt Urmas Nugina büroo poolt koostatud vertikaalprojektile.
Purustatud kruusa kattega on ka pargi loode nurka jäävad abihoonete esised parkimis- ja
liikumisalad. Majandushoonete ja endise mõisa tõllakuuri parkimisalade nurgad markeerida
graniitkividega 100*200 mm.
Algselt avatud rondeeli poolitab hetkel 20. sajandi algupoolel rajatud sirge ja paraadlik otsetee, mis
käesoleva lahenduse kohaselt tuleb likvideerida. Samuti likvideerida otsetee paatide randumispaigast
lossi tagumiste treppide suunas (vt foto 6).

3.5.3. Muud teede ja platside katendid
Projekti järgi on ette nähtud korrastada olemasolev sõiduatode parkla Puurmani-Tabivere tee servas
pargi ja kooli külalistele. Olemasolev parkla ei vasta normidele – sellel puuduvad tähistatud ja
piiritletud sisse- ja väljasõidud ning õiged mõõtmed. Projekteeritud parkla on 10-kohaline ja
asfaltkattega.
Piki pargi lõunaserva jooksva tee joon ja laius on korrigeeritud. Erakruntide juures on tee laiuseks 3
m, mujal 2 m. Katteks kasutada kruusa või purustatud kruusa.
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3.6.

Ajaloolised pargielemendid ja –rajatised

Samuti nagu pargi puhul, on ka ajalooliste rajatiste puhul tegemist mitme ajastu pärandiga. On
kasutatud kahte tüüpi kujundikeelt ja materjale. Ühelt poolt romantiline suund - punastest tellistest
säilinud piirdemüüri osa ja väravapostid, graniidist vaateplatvormi postid ning sildade puhul on
kasutatud mõlemat materjali korraga. Teisalt vastandub sellele lossi historitsistlik krohvitud steriilne,
puhas ja sile ilme ning vorm. Pargielementide ja -rajatiste asendamisel kasutada säilinud ajalooliste
elementidega sarnast ja ühtset toormaterjali. Vajadusel peavad olema rekonstrueeritud objektid
eristatavad ajaloolistest. Rekonstrueeritavad objektid ei tohi kahjustada ajaloolisi objekte ja rajatisi.
Kuni restaureerimise või konserveerimiseni olulised ajaloolised objektid pargis kaitsta ilmastikuolude
eest ja tagada nende säilimine praegusel kujul.
Kõigi ajalooliste pargirajatiste ja objektide restaureerimiseks, korrastamiseks ja rekonstrueerimiseks
jm. tegevuste jaoks tuleb läbi viia eelnevad uuringud ning koostada vastavasisulised projektid.

3.6.1. Vaateplatvormid ja paadisillad
Olemasolev vaateplatvorm ja paatide randumispaik tiigi kirdenurgas on korrastatud. Haljastusprojekti
järgi on ette nähtud sinna lisada 4 istepinki.
Peahoonest idasse jääva vaateplatvormi pind on korrastatud. Selle serv on piiritletud ajalooliste
graniittahukatega. Platvormi rekonstrueerimise korral valmistada uued graniidist piirdepostid
sarnastete mõõtmetega kui säilinud rajatistel. Vaateplatvormi rekonstrueerimine on oluline, kuna
rajatis paikneb väga heas vaatekohas ja mitte kaugel peahoonest. Lossi eest on selles suunas avatud
vaade.

3.6.2. Tiik ja saar
1861. aasta plaanil on näha tiigi keskel ümmargune saar. Jändrikest palkidest 6 sambaga ja
õlgkatusega “Aafrika onn” on sinna arvatavasti romantilise inglise pargi vaimus hiljem paigutatud –
1939. aastal oli lehtla veel olemas. Samuti on sinna hiljem ühendussild rajatud.
Saarel tuleb õgvendada selle lõunatipp (taastamaks saare endist ümmargust kuju) ja korrastada
sissevajunud terrassid. Lõunatippu rajada purustatud kruusakattega väike plats kahe istepingiga
vaatega kanali sillale ’1’ ja vastaskalda vaatekoha piirdele - sama, mis sild ’3’ muinsuskaitse
eritingimustes.
“Aafrika onni” rekonstrueerimist põhiprojekt ette ei näe, kuna antud avalikus pargis oleks see liialt
tuleohtlik objekt ja teisalt sobiks oma olemuselt pigem hirveparki. Onni markeerimiseks on saarele
kujundatud ümmarguse põhiplaaniga ja sõelmekattega istumiskoht. Onni 6-nurkset kuju markeerib ja
platsi ääristab graniidist sillutiskivi 100*200 mm. Sillutatud kuusnurga nurkadesse on projekteeritud 6
Istekohta, mis sümboliseerivad kunagist kuute sammast. Istumiskohad valmistada vormiga valatud
betoonist või graniidist – nende vorm on inspireeritud ajaloolistest silla ja platvormi piirdepostidest.
Rajatava istumiskoha keskele jääb säilinud ümmargune graniidist veskikivi, mis täidaks laua aset.
Seega saaks selles istumiskohas tabada ka ajalooürikutes mainitud kohvimaja (lehtla), mis olevat
Hirvepargi ossa jäänud, hõngu ja kasutust.
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Foto 37. Säilinud veskikivi puidust posti otsas.

3.7.

Inventar

Olemasolev ebasobiv ja amortiseerunud inventar vajab terves ulatuses väljavahetamist.
Parki on projekteeritud lihtsa vormiga kodumaised istepingid, mis ei imiteeri ajaloolist stiili aga samas
sobituvad sellega (vt lisa 1). Samuti lihtsa vormiga prügikasti ja rattahoidja näidised on lisas 2 ja 3.
Inventari metallosad on mustjat tooni – RAL 7016. Puitmaterjalina kasutada termotöödeldud saart
0C-010 või ilmastikukindlat läbikumavat pruuni kattevärvi – RAL 8028.
Mastidel pargivalgustitega on valgustatud jõeäärne promenaad ja rondeeli ringtee lääneharu
vastavalt firma Eleväli poolt 2011. aastal koostatud projektile ’Pargivalgustuse projekteerimine;
Välisvõrgud’, töö nr 04011-EV. Musta pargivalgusti ’Camillo’ näidis on toodud lisas 4. Lossist idasse
jäävad kõrged tänavavalgustid asendada samuti 3,5. m mastidega pargivalgustitega.
’Aafrika onni’ markeeriva istumiskoha laua alla on projekteeritud maasisesed suundvalgustid, mis
mõjuvad pimedas pargis dekoratiivsete tähistena. Soovi korral võib tagasihoidliku valgusega esile
tuua ka ’nimetu monumendi’ - kasutada alt üles suunatud maasisest valgustit (mitte üle valgustada).
Teetõkised on vajalikud autoliikluse piiramiseks pargiteede otstes ja parkla servas. Need on sama
kujuga, kui saare istumiskoha kuubikud (vt joonis 6).

3.8.

Vaated

Pargisiseselt avatavad ja säilitatavad vaated (vt joonis 3):


lossi peatornist maastikule, eriti paisjärvele;



tiigi saarelt peateljel pargi tagumises osas peahoone suunas;



lossi tagumiselt terrassilt ja paraadtrepilt paisjärve ja monumendi ning saare suunas piki
pargi peatelge (vt foto 27, 28 ja 29);



nimetule monumendile (vt foto 30);



peahoone esifassaadile ja selle erinevatele tornidele (vt foto 31);



kaarteelt ja sillalt ’3’ tiigi saarele ja saarelt selle kallastele (vt foto 32);



sildadele ’1’ ja ’3’ (vt foto 33).
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Foto 27. II etapi raiesse on määratud vaate avamiseks paisjärvele ülekasvanud põõsarinne ja 2 noort
jalakat, et anda kasvuruumi säilitatavale harilikule saarele. 2013 a. Foto 28. Vaade lossi tagumistelt
treppidelt monumendi suunas. 2013 a.

Foto 29. Vaade piki peatelge saare suunas peahoone tagusest pargiosast. Kunagisest puudereast on
alles üksikud vanemad puud, sobimatud juurdeistutused ja looduslik järelkasv raiuti I etapis. 2013 a.
Foto 30. Nimetu monument lähivaates, vaadatuna jõe poolt. Kõrval säilitatav harilik tamm. 2006 a.

Foto 31. Lossi esifassaad kahe külgtorniga. Istumiskohaks korrastatav purskkaevu ümbrus. 2013 a.
Foto 32. Tiigi saar ja selle kaldad peale I etapi hooldusraieid. 2012 a.
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Foto 33. Sild ’1’ üle tiigi kanali. Vaade projekteeritud istumiskohast tiigi kaldalt. 2013 a.

Avada ja säilitada alljärgnevad vaated pargist väljaspool:


paisjärve kaldalt – eriti istumiskohtade ja vaateplatvormide kohalt (vt fotod 25 ja 34);



Hirveaiast paisjärve vastaskaldale – mõisa teenijate- ja valitsejamajale, endise mõisa aia
ümbrusele, abihoonetega ümbritsetud väljakule mõisa väravapostide ees;



pargist ümbritsevasse maastikku ja vastupidi - pargist maastikus olevatele objektidele
suunatud vaatesihtide puhul tagada nende regulaarne hooldus; tagada ümbritsevatelt
teedelt pargis asuvatele objektidele suunatud vaated – näiteks lossi peatornile.

Foto 34. Vaade paatide randumispaigast põhja suunas. 2012 a.
Foto 35. Vaade kunagisse hirveparki. Kummaline palissaadrajatis on sobilik koht aafrika onni
rekonstruktsioonile. 2012 a.
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4. Kasutatud taimmaterjali loetelu
Lehtpuud I etapp
Suurelehine pärn

Tilia platyphyllos

23

Tatari vaher

Acer tatarica var ginnala

3

Kollane hobukastan

Aesculus flava

1

Kokku:

27

Lehtpuud II etapp
Suurelehine pärn

Tilia platyphyllos

16

Harilik tamm

Quercus robur

12

Kollane hobukastan

Aesculus flava

8

Kokku:

36

Põõsad
Harilik sarapuu

Corylus avellana

7

Harilik sirel

Syringa vulgaris

15

Rosa pimpinellifolia

21

Harilik ebajasmiin

Philadelphus pubescens

16

Harilik ebajasmiin

'Virginil' Philadelphus pubescens

Näärelehine kibuvits

'Plena'

3

Suureõieline ebajasmiin

Philadelphus indorus

4

Söödav kuslapuu

Lonicera caerulea var. edulis

9

Tatari kuslapuu

Lonicera tatarica

11

Harilik kikkapuu

Euonymus europaeus

4

Kokku:

90

Kõrrelised vaasides
Laialehine tarn
Kokku:

26

Carex siderosticha

30
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5. Orienteeruvad põhiliste tööde mahud
Töö nimetus

Ühik

Projektala pindala

m2

62 083

Tihendatud kivimaterjali segu nr. 5
Graniitkivi 100*200 mm - onni plats, purskkaevu platsi istutusala serv, paatide
randumispaiga eraldus promenaadist - äärekivi funktsiooni täitmiseks kinnitada
betoonalusele

m2

1155

m2

15

Kruusakattega tee korrigeerimine, ala lõunaosas

m2

635

Betoonkivi 'mõisakivi' 210*140*70, hall

m2

945

Hulk

Teed ja platsid

Killustikalus m3

236

m2

1080

Killustikalus m3

270

m2

470

Betoonkivi 'mõisakivi' 210*140*70, hall - asendus II etapis
Betoonkivi 'mõisakivi mikro' 140*140*70, hall

Killustikalus m3

118

Sõidutee äärekivi 300*150*1000, hall

jm

600

Kõnnitee äärekivi 200*80*1000, hall, Ikodori teeäärekivi

jm

350

Graniidist või vormis valmistatud silebetoonist istumiskuubikud 400*400*400

tk

6

Istumiskuubikute laudis 45*70*400

jm

12

Armeeritud betoonankurdus 400*400*400 m3

0,4

Arhitektuursed väikevormid

Piirdekuubikud 400*400*400

tk
Armeeritud betoonankurdus 400*400*400 m3

Ehisvaasid lossi tagumisel trepil, sama sugused kui esitrepil

40
2,6

tk

10

Variseina laudis 21*145*1500, termotöödeldud saar 0c-010 või läbikumav kattevärv RAL
8028

jm

62

Ristlatt 45*70, termotöödeldud saar 0c-010 või läbikumav kattevärv RAL 8028

jm

20

Kuumtsingitud ja märgvärvitud terasest tugipost 150*150*2800*3 mm, RAL 7016
jm
Armeeritud betoonankurdus 1200*400*400 m3

14
0,8

Prügikonteineri varisein

Purskkaev
Armeeritud vormiga valatud silebetoonist bassein

m3

3,6

Kuumtsingitud ja märgvärvitud terasplaat 5 mm, RAL 7016

m2

0,03

Kinnitusvaras, d 5 mm

jm

0,5

Extery pargipink 'Klaar', metallosad RAL 7016, puitosa termotöödeldud saar 0c-010 või
läbikumav kattevärv RAL 8028

tk

26

Extery prügikast 'Vandal' 75 l, RAL 7016, frog.ee

tk

6

Extery rattahoidja 'Kaar' K300, roostevaba, frog.ee

tk

15

Maasisene valgusti Perfomance Lighting 'Steel Visa 90', 1 led 1,2 w.

tk

3

Infotahvel, 1 tk

Inventar
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Projekteeritud taimmaterjal

28

Lehtpuud

tk

27

Lehtpuud II etapp

tk

36

Põõsad

tk

90

Kõrrelised

tk

30

Püsikute või suvelillede istutusalad

m2

116

Männikooremultš, sorteeritud fraktsioon 15-50mm, 70 mm m2

116

Kasvumuld m3
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6. Lisad
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Lisa 1. Pargipink
Firma: Extery.
Tüüp: Klaar pink KLW190.
Materjal: metallosad RAL 7016, puitosa termotöödeldud saar 0c-010 või läbikumav kattevärv RAL
8028.
Põhimõte: Kaasaegne rahuliku vormikeelega istepink kahele inimesele. Pruuni puitlaudise ja musta
tooni metallkonstruktsiooniga – ilma nikerduste ja ajaloolist stiili matkivate ilufopaadeta.

Teise firma analoogne toode/ tooted kooskõlastada antud töö autoriga. Ehitajapoolse sarnase lahenduse korral koostada
tööjoonised koostöös vastava eriala kõrgharidust omava disaineriga ja kooskõlastada antud töö autoriga. Materjalide
kvaliteedis ja toodete vastupidavuses mööndusi mitte teha. Mitte valmistada koopiat.
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Lisa 2. Prügikast
Firma: Extery, frog.
Tüüp: Vandal 75l.
Materjal: kuumtsingitud lehtmetall, RAL 7016.
Põhimõte: Kaasaegne lihtsa geomeetrilise vormiga pealt vihma eest kaitstud metallist prügikast.
Musta tooni metallkonstruktsiooniga. Mitte paigaldada olulistesse vaadetesse – sobilik koht on
valgusti juures. Mitte paigaldada istepinkide kõrvale, vaid olulistesse sõlmpunktidesse (vt joonis 3).

Teise firma analoogne toode/ tooted kooskõlastada antud töö autoriga. Ehitajapoolse sarnase lahenduse korral koostada
tööjoonised koostöös vastava eriala kõrgharidust omava disaineriga ja kooskõlastada antud töö autoriga. Materjalide
kvaliteedis ja toodete vastupidavuses mööndusi mitte teha. Mitte valmistada koopiat.
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Lisa 3. Rattahoidja
Firma: Extery, frog.
Tüüp: Kaar K300.
Materjal: kuumtsingitud teras, toru d 60 mm.
Põhimõte: Ristkülikukujulise külgplaaniga lihtne ratast toetav, ruumi säästev ja vaadet mitterisustav
rattahoidja.

Teise firma analoogne toode/ tooted kooskõlastada antud töö autoriga. Ehitajapoolse sarnase lahenduse korral koostada
tööjoonised koostöös vastava eriala kõrgharidust omava disaineriga ja kooskõlastada antud töö autoriga. Materjalide
kvaliteedis ja toodete vastupidavuses mööndusi mitte teha. Mitte valmistada koopiat.
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Lisa 4. Kõrged pargivalgustid
Firma: Alppilux (www.alppilux.fi).
Tüüp: Camillo.
Materjal: kuppel, põhi ja pimestuskaitse lammelid on pulbervärvitud alumiinium – musta tooni
AC60056M. Hajuti on löögi ja UV-kindlast polükarbonaadist
Põhimõte: neutraalse vormiga traditsiooniline (mitte gaasilambi imitatsioon) pargivalgusti, mis ei
pimesta. Väikeste mõõtmetega ja proportsioonis postiga.
Valgusti mast: koonusmast firmalt Tehomet A204SK 4 m / jalandi d 114 mm / RAL 7016. Mast on
ilma paksenduseta allosas, mis annab sellele sihvaka ja elegantse ilme ning takistab vandaalidel posti
otsa ronimist. Valmistatud Soomes.

Pargialal kasutada läbivalt sama valgusti tüüpi, identset masti ja samu materjale ja värvilahendusi
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Lisa 5. Maasisesed valgustid
Firma: Perfomance Lighting.
Tüüp: Steel Visa 90.
Materjal: roostevaba teras.
Põhimõte: maasse süvistatav valgusti, mis heidab piki maapinda ühes suunas valguskiire.
Alternatiivina võib kasutada laua posti sisse süvistatud allapoole suunatud valgusteid, mis heidaks
valgusvihud joonisel 6 näidatud suundades.

Teise firma analoogne toode/ tooted kooskõlastada antud töö autoriga. Ehitajapoolse sarnase lahenduse korral koostada
tööjoonised koostöös vastava eriala kõrgharidust omava disaineriga ja kooskõlastada antud töö autoriga. Materjalide
kvaliteedis ja toodete vastupidavuses mööndusi mitte teha. Mitte valmistada koopiat.
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Lisa 6. Eritingimuste põhiosa
Üldtingimused
1. Pargi heakorrastamiseks tuleb tellida vastavasisuline projekt. Projektlahenduse koostamisel haarata võimalusel töösse vähemalt hoolduspõhimõtete väljatöötamise ja
olemasolevate hoonete ning hoonevarede eksponeerimise tasemel ka looduskaitsealuse
pargi piiridest välja jäävad alad: Pedja jõe põhja- ja läänekaldal paiknevad Hirveaiast
vaadeldavad krundid, nagu mõisa teenijate- ja valitsejamaja ning endise mõisa aia
ümbrus, samuti mõisa majandus- ja abihoonetega ääristatud ebakorrapärase kujuga
väljak väravapostide ees. Pargi heakorrastuse põhiprojektis viidata kindlasti pargiga
piirnevate alade elementaarse heakorra tagamisele ning hooldusvajadusele.
2. Projektlahenduses tuleb viidata ning omavalitsusel tuleb heakorratööde organiseerimisel
tagada:

mõisaga seotud objektide ja nende ümbruse elementaarne heakord (kaitstus
ilmastiku eest, vundamentide puhastamine võsast, kahju tekitavate puude raiumine);

lagunevate ajaloolist väärtust omavate objektide konserveerimine või
restaureerimine;

pargist ümbritsevasse maastikku ning maastikust parki suunatud vaadete säilitamine
või taastamine; pargist ümbritsevas maastikus asetsevatele objektidele suunatud
vaatesihtide hooldus; ümbritsevatelt teedelt pargis asuvatele objektidele suunatud
vaatesihtide hooldus;

ebasoovitavate vaadete ekraniseerimine.
3. Teedevõrgu täpsustamiseks tuleb vajadusel teostada pargiarheoloogilised uuringud
oletatavate teede asukohtades. Uuringud tuleb teostada vastavalt Muinsuskaitse
seadusega ettenähtud korrale.
4. Läbi viia Puurmani mõisa pargi puistu dendroloogilise hindamise (teostatud 2003/2004,
autor L. Luik) täpsustamine10, mille käigus tuua välja põlispuud ja määrata puude raied.
5. Kõik projektid tuleb lisaks Muinsuskaitseametile kooskõlastada ka Keskkonnaameti
Jõgeva-Tartu regiooniga.
6. Pargi väärtuse säilitamiseks on eelistatud 18 - 19. sajandist pärit ajaloolised pargikihistud: barokne pargikavand ja hilisemad romantilises stiilis 19. saj. teise poole vabakujunduslikud lisandused (pargirajatised, puudegrupid).
Haljastus
1. Säilitada lossi ümbritseva pargiosa haljastuse regulaarne struktuur ja vabakujunduslik
üldilme.
2. Säilitada Hirveaia pargiosa haljastuse vabakujunduslik struktuur ja üldilme.

10

Luik, L. 2004. Puurmani mõisapargi
Keskkonnakaitse Instituut. Bakalaureusetöö
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3. Haljastuse ümberkujundamisel ja edasisel hooldusel pidada silmas vajadust säilitada
olemasolevat haljastust seal, kus haljastusega on võimalik varjata pargist vaadeldavaid,
kuid mõisaansamblisse sobimatuid objekte. (Hirveaia taga asuvad paneelelamud,
hobuserauakujulise tiigi taga paiknevad silikaadist hooned jne.)
4. Istutatavad puu- ja põõsaliigid valida pargi rajamisajal kasutusel olnud liikide seast.
5. Taastada ovaalse rondeeli barokselt avatud ilme ja vaade härrastemajale ning
likvideerida 1934. aastast pärit sõstrahekiga piiratud kesktee.
6. Vältida juurdeistutusi endisaegsetesse pargiarhitektuuri seisukohalt
struktuuridesse (puude read, alleed), mis on üle 1/3 osas säilinud.

olulistesse

7. Lillepeenrad projekteerida ajalooliselt ning loogiliselt pargikompositsiooni sobivatesse
kohtadesse - traditsiooniliselt paiknes iluaed härrastemaja vahetus läheduses. Eelistada
korrektselt niidetud murupinda kesistele ja võõrkehadena mõjuvatele lillepeenardele.
Vältida tõstetud ja/või puitpalissaadiga peenrapiiret ja puukoore multši.
8. Likvideerida pargi ajaloolist väärtust kahandavad 20. sajandist pärit taimede ja ilupuude
juurdeistutused härrastemaja esisel.
9. Pargi puistu hooldusnõuded ja raied antakse puistu inventeerimise ning heakorrastusprojekti käigus.
Rajatised
1. Probleemiks on “Kultuurimälestiste riiklikus registris” äramärkimist leidvate hoonete
identifitseerimine. Visuaalsel vaatlusel jäi registris kirjeldatud hoonete ja kohapeal
leiduva substantsi kokku viimine osaliselt teostamata. Lähtudes eelnenud ülevaates
kirjeldatud situatsioonist, tuleks mõisas kaitse alla võetud mälestiste osas läbi viia
reinventariseerimine.
2. Lammutada parki sobimatu puukuur peahoone kõrval (pargi lääneosas).
3. Likvideerida või teisaldada lossi tagaväljakult sinna sobimatud ja kasutamiseks ohtlikud
võimlemis- ja mänguvahendid, sh korvpalliplats. Leida sobivam koht lipuvardale
(näiteks lossist lääne suunas).
4. Koostada projekt lossi parki ulatuvate graniittreppide restaureerimiseks, et tagada
hoone sobitumine parki; lõunaküljel asetseva trepi puhul kaaluda balustraadi taastamist;
likvideerida või kui see ei ole võimalik, ekraniseerida näiteks ronitaimedega trepi kõrval
kõrguv tsinkplekist ventilatsioonikorsten.
5. Jätkuprojektina koostada tööprojekt pargis asuvate sildade, vaateplatvormi,
väravapostide, piirdemüüri, mälestussamba ja vajadusel purskkaevu korrastamiseks.
Pargis leiduvad lagunevad ajaloolise väärtusega objektid kaitsta kuni restaureerimiseni
36

Artes Terrae

Puurmani mõisapargi haljastusprojekt

45KP13

või konserveerimiseni ilmastiku eest. Erilist tähelepanu pöörata katuseta müürilõikudele
ning vandalismi ohvriks langenud sillapostidele tiigi lõunatipus.
6. Koostada projekt hobuserauakujulise tiigi puhastamiseks, tiigisaare terrasside
korrastamiseks ja vajadusel pargi Pedja jõe poolse külje kaldakindlustuste
korrastamiseks.
7. Heakorraprojektis anda juhised pargimiljöösse sobiva valgustuslahenduse leidmiseks;
tänavavalgustuslaternad ja elektri õhuliinid likvideerida. Mastiga pargivalgusteid võib
kasutada peamisel liikumissuunal piki Pedja jõe kallast kuni pargi väravateni; mastid ei
tohi sattuda olulistesse vaatesihtidesse.
Mujal pargiosas võib kasutada maasse
süvistatud valgusteid. Valgustuse rajamisel koostada vastavasisuline projekt.
8. Heakorraprojektiga anda lahendused sobiva ja võimalikult vähe silma riivava inventari
(pingid, prügikastid, valgustid, jalgrattahoidjad jne) leidmiseks.
9. Kui otsustatakse pargis paiknenud objekte (ehisvaasid, raudketid, graniitsambad, lossi
lõunakülje graniittrepi balustraad, paviljon jne) rekonstrueerida, siis peavad need
objektid olema olemasolevast substantsist vajaduse korral eraldatavad; mitte mingil
juhul ei tohi rekonstrueerimise käigus kahjustada juba olemasolevaid ajaloolisi objekte.
10. Hoonete ja pargirajatise lähiümbrusesse lisatavate uuselementide puhul tuleb jälgida, et
uuselemendid ajaloolise objekti kaugemal silmitsemisel võimalikult vähe silma
torkaksid. Võimalike uuselementide hulk ja nende visuaalne ulatus tuleb viia
miinimumini ja ühtlustada ajaloolise objekti ning lähiümbruse pargistruktuuri
proportsioonidega. Situatsiooni sobimatuid ja ajalooliselt väljakujunenud struktuure
eiravaid või neile vastanduvaid uuselemente (eriti uued hoonestusmahud) tuleb vältida.
11. Hobuserauakujulise tiigi saarele 1939. aastal jõe äärest ümberpaigutatud nn “aafrika
onni” soovitavalt mitte taastada Puurmani pargi põhiosas, kuna selle visuaalne kuvand
ja idee ei sobitu praeguseks säilinud graniidist pargirajatiste ja –elementidega. Paviljoni
eelistatavaks asukohaks on Puurmani ülejõe ehk Hirvepark või saar Pedja jõe paisjärves.
Paviljoni markeerimine ja/või selle asukoha kujundamine tagasihoidlikuks
istumiskohaks tiigi saarel on lubatud. Säilitada onnist säilinud veskikivi.
12. Pargist avanevad miljöösse sobimatud vaated võimalusel ekraniseerida.
Teed
1. Heakorraprojektiga lahendada endiste teede katendite uuendamine või markeerimine.
2. Teekatte projekteerimisel kasutada vett läbilaskvat teekatet ehk siis peenkruusa või
graniitsõelmeid; teed rajada äärekivita või puitlaudäärisega. Pargi jalgteedevõrgu
projekteerimisel arvestada pargi vertikaalplaneerimise projektiga.
3. Pargiteede teekatete väline ilme ühtlustada; asfaltkatet või kiviparketti mitte kasutada.
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4. Erilist tähelepanu pöörata peahoone esisele, kus tingituna kooli paiknemisest peahoones
tuleb tagada teenindavate sõidukite ligipääs ja säilitada kooli soovil paar-kolm
parkimisekohta peahoone kõrval; ülejäänud autoliiklus tuleb lossi esiväljakult aga välja
viia ning leida autoparkla jaoks asukoht väljaspool looduskaitsealuse pargiosa piire.
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Lisa 7. Dendroloogilise hindamise tabelid
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7. Joonised
1. Skeem 1. Ajalooliste teede ja rohestruktuuri analüüs
2. Skeem 2. Ajaloolised objektid
3. Joonis 1.1 Puurmani mõisapargi mõõdistus
4. Joonis 1.2 Puurmani valgustuse ja kanalisatsiooni II etapi teostusjoonis
5. Joonis 2. Dendroloogiline hinnang, II etapi hooldus- ja kujundusraied
6. Joonis 3. Põhijoonis
7. Joonis 4. Purskkaevu platsi ristlõige A-A ja infotahvel
8. Joonis 5. Prügikasti varisein
9. Joonis 6. ’Aafrika onni’ markeeriv istumiskoht tiigi saarel ja piirdekuubikud
10. Joonis 7. Teede ristlõiked
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