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Võitsime eelmisel 
aastal konkursi ja 
meil on au tegeleda 
miljööväärtusliku El-
va linna Kesk tänava 
rekonstrueerimispro-
jektiga.

Edgar Kaare ja  
Andres Viitkar, 
Artes Terrae OÜ 
maastikuarhitektuuribüroo

Koostöös linnavalitsu-
se ja teiste objektiga seo-
tud osapooltega on eskiisla-
hendust täpsustav põhipro-
jekt jõudnud kausta vahe-
le ja kõigi eelduste kohaselt 
saame 2011. aasta jaanua-
ri lõpuks Elva linnavalitsu-
sele üle anda linna elukesk-
konnale uue kvaliteedi loo-
va terviklahenduse.

Möödunud aasta 31. ok-
toobril Elva Postipoisis il-
munud artikkel tutvustas 
põgusalt Kesk tänava allee 
puude asendamist linnatin-
gimustes vastupidavamate 
läänepärnadega (Tilia x Eu-
ropaea). Kuna Kesk tänava 
pärnaallee on kahtlemata 
antud tänavaruumi tähen-
dusrikas ja peamine kujun-
duselement, siis pidasime 
vajalikuks tuua detailsem 
ülevaade allee edasist käe-
käiku määravast projektla-
hendist. Loodetavasti aitab 
järgnev mõista ja põhjenda-
da, miks just sellise tee ole-
me valinud.

Allee ajalooline 
kujunemine

Vastavalt Tiit Käsperi fo-
tokogus leiduvatele jääd-
vustustele puudus 20. sa-
jandi esimesel veerandil 
munakivi sillutisega Kesk 
tänaval (varasem Heide-
manni tänav) pärnaallee 
ja hoonetevaheline täna-
varuum oli seeläbi hoopis 
avaram. Esimese Eesti Va-
bariigi ajal tihedalt hoones-
tatud ahiküttega puitlinna-
osad arenesid jõudsalt, mil-
lega kasvas suur tuleoht. 
Arvestati küll tol ajal keh-
tivaid tuleohutusnorme, 
kus liialt lähestikku ehita-
tud hoonete vahel kasutati 
kivist tulemüüre, aga säde-
med levisid ka üle tänava, 
võttes teinekord tuleroaks 
terveid kvartaleid. Seetõt-
tu kavandati puithoonetega 
linnaosadele alleed, mis hä-
da korral püüdsid oma tihe-
da võra ja lehestikuga õhus 
lendlevaid sädemeid. Kesk 
tänava pärnaalleega sarna-
seid tänavaid leiab mujal-
gi, näiteks puiesteed Tartu 
miljööväärtuslikus Karlova 
linnaosas.

Elva tänavaid hakati kor-
rastama ja haljastama 1920. 
aastatel. Kesk tänava pär-
naallee istutati 20. sajandi 
teises veerandis. Linna ku-
nagisest tähtsamast hoo-
nest, raudteejaamast, läh-
tuv kahepoolne allee ula-
tus kuni Puiestee tänavani. 
Linna selgrooks olev tänav 
sai ühenduslüliks ajalooli-
se turuplatsi ja raudteejaa-

ma ehk linna ida- ja lääne-
osade vahel.

Teises maailmasõjas hä-
visid mitmed Kesk tänava-
le iseloomulikud äri- ja ela-
mufunktsiooniga puuma-
jad, mis muutis tänavaruu-
mi hoopis “auklikumaks”. 
Sõjajärgsel perioodil kerkis 
tänavafronti mitmeid hi-
lisemaid augutäiteid, mis 
enamjaolt ei arvestanud 
väljakujunenud ehitusjoo-
ni ning sobivust säilinud ro-
mantiliste puuhoonetega. 
Nõnda lisandus pärnaallee-
le täiendav ülesanne – sidu-
da omavahel erineva ise-
loomuga hooned, et tänav 
säilitaks vähimalgi määral 
oma harmoonilise tervikil-
me. Samuti aitavad pärna-
read kaasa läbiva liikluse 
rahustamisele, kuna täna-
va sõidukoridor mõjub ka-
hepoolse allee juures hoo-
pis kitsama liiklusruumina. 

Täna ei kujuta ilmselt 
keegi meist Kesk tänavat et-
te ilma pärnadeta. Puude-
ga kroonitud tee on saanud 
linna elanikele omaseks ja 
selle arhitektuursele väär-
tusele on lisandunud roh-
keid emotsioonidega seotud 
tähendusi, lugusid, sünd-
musi. Viimane annab raja-
tisele kõrgelt hinnatud aja-
loolise lisaväärtuse.

Allee tervisest
Tänaseks on allee jää-

nud Puiestee ja Kesk täna-
vate ristmikust kuni Kesk 
tn 16 kinnistuni ühepool-
seks, mis on ilmselt tingi-
tud tehnovõrkude, täienda-
vate parkimisvõimaluste ja 
bussiootetasku ehitusest tä-
nava põhjaküljel. 

Töö autorid teostasid al-
leepuude dendroloogilise 
hindamise, võttes arvesse 
ka arborist Sulev Järve eks-
pertarvamust.

Hetkel on Kesk tänava 
alleel 125 lehtpuud, millest 
esialgseid keskealisi, peaas-
jalikult läänepärna alleeis-
tutusi on säilinud 71 ehk 57 
protsenti allee hetke koos-
seisust. Esialgsetest allee-
puudest 62 on rahuldava 
kuni väga hea tervisega ja 
alleepuudena perspektiiv-
sed. Seega võiks pooled esi-
algsetest Kesk tänava allee-

puudest säilitada, kuid ar-
vestada tuleb, et eelpool 
mainitud 62-st alleepuust 
24 tervis on rahuldav, mis 
on tingitud enamasti me-
haanilistest vigastustest 
ning hoogsalt süvenevatest 
seenhaigustest ja tüvemä-
danikust. Viimane seab het-
kel veel rahuldavas seisus 
olevate puude püsimise kü-
simärgi alla. Kriitiliselt hin-
nates on esialgse alleekoos-
seisu puudest hästi säilinud 
38 ehk umbes 30 protsen-
ti. Kõige paremini on ras-
ketes linnatingimustes vas-
tu pidanud läänepärnad. 
Sulev Järve ekspertarva-
musest selgub, et alleepuid 
on täiendavalt kahjustanud 
vale hooldusega ülemäära 
kärbitud võrad.

Kesk tänava allee noo-
red, peaasjalikult suurele-
hise pärna (Tilia platyp-
hyllos), asendusistutused 
on saanud samuti mehaa-
nilisi vigastusi ja neist on 
perspektiivsete alleepuude-
na käsitletavad vaid üksi-
kud.

Puudele tekitatud me-
haanilised vigastused on 
paljuski tingitud asjaolust, 
et istikutele pole lisatud va-
jalikke kaitserajatisi. Maa-
aluste tehnovõrkude väl-
jaehitamisel pole piisavalt 
arvestatud olemasolevate 
puude juurestikuga ja puud 
on saanud palju kannata-
da. Samuti puuduvad vaja-
likud õhutus- ning kastmis-
süsteemid.

Lisaks pärnadele on al-
lee koosseisus teisigi puulii-
ke nagu harilik saar ja  ha-
rilik tamm, millest paljud 
on haigusnähtudega ning 
erinevalt pärnadest ei kan-
nata intensiivset võralõi-
kust.

Eeltoodut arvestades 
on Kesk tänava allee ter-
vis hinnatud mitterahulda-
vaks.

Lisaks puude tervisele 
tuleb alleed hinnata kui ar-
hitektuurset tervikut, mida 
iseloomustavad kindla rüt-
mi ja läbivalt üheliigilised 
ning -vanuselised konteks-
ti sobiliku võrahoolduse-
ga istutusread. Kesk tänava 
allee on tänaseks säilinud 
katkendlikult, mis ei kanna 

välja allee kui ühtse terviku 
põhimõtet.

Kogu tänavalõigu re-
konstrueerimisel uuenda-
takse sillutised ning tänav 
viiakse ühele tasapinnale, 
kaotatakse äärekividega as-
tangud. Kujunduslahendu-
se kavandamisel tuleb ar-
vestada, et Kesk tänava re-
konstrueerimisega kaasne-
vate kaevetööde tulemusel 
kahjustatakse paratamatult 
täiendavalt säilinud puude 
juurestikku.

Allee rekonstrueerimine
Kuna poolik pole tervik, 

siis otsustasime kogu allee 
uuendamise kasuks. See tä-
hendab, et kõik olemasole-
vad puud raiutakse ja asen-
datakse uutega. Järgime 
ajalooliselt väljakujunenud 
puuderidade istutusjooni 
ning istutusvahesid.

Varju pakkuv allee saab 
olema kahepoolne ku-
ni Kesk ja Puiestee tänava-
te ristmikuni. Otsustasime 
läänepärna kasuks, mis esi-
algse istutuse väärika puu-
liigina on end linnatingi-
mustes piisavalt vastupida-
vana tõestanud. Olemasole-
vatele tehnovõrkudele liialt 
lähedale jäävate uute puu-
de juurestiku levikut piira-
takse spetsiaalse tekstiili-
ga. Puudele lisatakse vaja-
likud kaitserajatised, kast-
mis- ja õhutussüsteemid. 
Määratakse konkreetsed 
nõuded istikutele (piisa-
va suurusega, eelneva võ-
rakujundamisega ettekooli-
tatud puud), et tagada või-
malikult kiiresti ootuspära-
ne haljastuse efekt. Projek-
tis on toodud edasised hool-
dussoovitused, tagamaks 
puuvõrade korrektse ilme 
ja allee terviklikkuse pikka-
deks aastateks.

Alleesse uusi puid is-
tutades petame me iseen-
nast, sest noortest puudest 
ei kasva teiste puude var-
jus korralikke alleepuid. 
Praeguste auväärsete, kuid 
halvasti koheldud ja liigili-
selt kirju 125 alleepuu ase-
mel võtavad koha sisse 162 
noort ja elujõulist puuisti-
kut, mis koos praeguse el-
valaste noorema põlvkon-
naga suureks kasvavad.

Elva Kesk tänava allee 
rekonstrueerimisest
Maastikuarhitektide avalik pöördumine elvalaste poole

Kesk tänava ebaühtlase ilmega pärnaallee. Foto autor: Edgar Kaare, suvi 2009.


