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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Projekteerimise alus 
Käesolev põhiprojekt on koostatud Võru Linnavalitsuse tellimusel Võru linnas 
Katariina tänava kohta. Projekti aluseks Võru Linnavalitsuse 21.06.2006. a korraldus nr 
419 ja selle lisana väljastatud projekteerimistingimused (vt lisa 5).  
 
Katariina allee põhiprojekt koosneb kolmest osast:  

1. Katariina allee põhiprojekt - käesolev projekt, millega lahendatakse ala 
detailne kujundus ja haljastus, projekti kuulub ka ala dendroloogiline hindamine. 

2. Katariina allee vertikaalplaneering ja sajuveekanalisatsioon. Ehitusprojekt. 
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ töö nr. IB 12/2009 - eraldi projekt, millega 
lahendatakse Katariina allee vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine. 

3. Võru linn Katariina allee tänavavalgustuse põhiprojekt. Line Engineering 
OÜ töö nr. EL050.07M – eraldi projekt, millega lahendatakse Katariina allee 
valgustus.  

 
Katariina alleele on koostatud muinsuskaitse eritingimused, mida käesolev projekt 
arvestab: Artes Terrae OÜ 2007. a töö nr 46ET06 „Võru Katariina allee muinsuskaitse 
eritingimused”. 
 
Projektile on eelnenud alljärgnevad uurimistööd ja detailplaneeringud: 

• Ehitusgeoloogilised uuringud, Alus-geoloogia OÜ. Töö nr 26059; 
• Kreutzwaldi tn sajuveekanalisatsioon, AS K&H. Töö nr 05KK83; 
• Võru linnas Katariina 4, 4a, 4b, 4c, 6c, Jüri 12 detailplaneering, AS Kurmik. 

Töö nr 2001 423-13; 
• Võru linna kinnistu Katariina 12, sellega piirnevad maaüksused ja tänava 

aladetailplaneering, AS Kurmik. Töö nr 2002-563-43; 
• Võru linnas Katariina 1, Jüri 14, Tartu 34 ja 34a kruntide detailplaneering, OÜ 

Arhitektuuribüroo 4A. Töö nr 9805; 
• Võru linna Kreutzwaldi, Katariina ja L.Koidula tänavate vahelise kvartali 

detailplaneering, Võru Linnavalitsus. Kehtestatud Võru Linnavolikogu 08. 
detsember 2004 otsusega nr 174. 

 
Alusmaterjalina on kasutada tellija poolt saadud OÜ Maamõõdu ja Arhitektuuribüroo  
poolt 2006. a. aprillis mõõdistatud digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusastmega 
1:500 (töö nr 46/06).  
 



KATARIINA ALLEE  PÕHIPROJEKT 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 4– 

Käesolevas projektis käsitletakse Võru linnas asuvat Katariina alleed, kusjuures 
käsitletav maa-ala on piiritletud vastavalt tellijapoolsele ettepanekule nö fassaadist 
fassaadini terve tänavaruumi ulatuses (vt skeem 1). 
 
Käesolev projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest.  
 

1.2 Projektala asukoht 

 
 Skeem 1. Käsitletava ala asukoht Võru linnas (siniste joontega piiratud ala) 
  (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 02.01.2007). 

 
Võru Katariina allee asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal (mälestise reg nr 27008) 
olles ajaloolise Võru linna südameks koos linna vanima majaga, praeguse Võru I 
Põhikooliga, mille peateljest allee ka lähtub. Võru vanalinna muinsuskaitseala koosneb 
Tamula järve ja Koreli oja vahel paiknevast ajaloolisest linnatuumikust, mis on rajatud 
1785. aasta generaalplaani järgi. 
 
Katariina allee ala piirneb kirdest Jüri tänavaga, edelast Kreutzwaldi pargiga ning 
Katariina alleel (tänaval) paiknevate hoonete fassaade ühendava mõttelise joonega. 
Alleed lõikab umbes poole pealt F. R. Kreutzwaldi tänav. 
 

1.3 Ala kaitserežiim 

Katariina allee asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal (mälestise reg nr 27008; "Võru 
vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 16.02.2006 määrus nr 47 
(RT I, 22.02.2006, 10, 68)), mis koosneb Tamula järve ja Koreli oja vahel paiknevast 
ajaloolisest linnatuumikust. 

Seminari 
park 

Võru 
Katariina 
kirik 

 

Kreutzwaldi 
park 

Võru I Põhikool, 
end Võru kreis- 
kooli hoone, linna 
vanim maja 
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Katariina alleel, sellega piirnevad või on seotud järgmised muinsuskaitsealused objektid 
(vt skeem 2): 

1. Võru Katariina kirik, 1788-1793 (mälestise reg nr 14139); 
2. Võru kreiskooli hoone (mälestise reg nr 5745); 
3. Pangahoone, Võru, Tartu 25, 1938 (mälestise reg nr 14141). 

 

 
Katariina allee ei ole (seisuga juuni 2009) looduskaitsealune objekt. Katariina 
 

1.4 Projekteerimiseelse situatsiooni kirjeldus 
Käsitletav ala piirneb kirdest Jüri tänavaga, edelast looduskaitsealuse Kreutzwaldi 
pargiga ning Katariina alleel (tänaval) paiknevate hoonete fassaade ühendava mõttelise 
joonega. Alleed lõikab umbes poole pealt F. R. Kreutzwaldi tänav. 
 
Katariina allee kujutab endast laia tänavaruumi, mis koosneb kesksest promenaadist – 
jalutusteest, mis on ühtlasi Katariina allee teljeks. Promenaadi palistab mõlemalt poolt 
enam-vähem sümmeetriliselt puude rida, kohati hekk, sõidutee ja kõnnitee. 
Kokkuvõtvalt on Katariina alleel kaks sõiduteed (va lõigul Võrumaa muuseumist kuni 
Tamula järveni) ning kolm kõnniteed. 
 
Alleed ääristavad mõlemalt poolt erinevatel aegadel püstitatud eramud, ühiskondlikud 
hooned ning mõned äriteenuseid pakkuvad asutused. Märkimisväärsematest hoonetest 
võiks esile tuua maja Katariina kohvikuga (aadress Katariina allee 4) ning selle vastas 
olevat eramut (aadress Katariina allee 3), mis on ühtlasi tänava ühed vanimad majad. 
Kindlasti väärib esiletõstmist ka endise Tamula söökla hoone (aadress Katariina allee 
6), mille seisukord aga hetkel on mitterahuldavas korras ning hoone seisab kasutuseta. 

 

Skeem 2. Võru vanalinna muinsuskaitseala (lilla joon), Katariina allee ala  
(siniste joontega piiratud ala) ning muinsuskaitsealused objektid 
(Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 02.01.2007). 

1 

2 

3 
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Allee Tamula järve poolne osa Võrumaa muuseumi ja Kreutzwaldi pargi vahelises 
lõigus piirneb mitmete spordiväljakutega, mis lõhuvad ära Katariina allee fassaadijoone 
(tänavaruumi) ega sobi konteksti. Hetkel ei paikne spordiväljakuid alleest eraldav tara 
samas sihis fassaadijoonega, vaid on allee alale nö sisse lõigatud, mis ei tekita ühtset 
ruumitunnet. Allee äärest võib häiriva elemendina esile tuua Katariina tänava teiste 
hoonetega võrreldes ebaharilikult suure 1980ndatel ehitatud Võrumaa muuseumi hoone. 
Kontekstivälise ja häiriva objektina mõjub ka silikaadist korruselamu Jüri tn ääres (Jüri 
tn 14), mis paikneb Katariina allee poole küljega, kuid avab nii alleele hoopis oma 
hoovi ja majandusõue. 
 
Katariina allee sõidu- ja kõnniteed on mitterahuldavas olukorras, piirid sõidu-, kõnnitee 
ja haljasalade vahel on hägustunud. Samuti tekitab probleeme parkimine, mis toimub 
kohati allee haljasala arvelt ning valel pool sõiduteel, st mitte seal, kus see on ette 
nähtud. Alleest on risti-põiki läbi tekkinud väga mitmed otseteed, mis antud hetkel 
rikuvad kogu ala ilmet. Probleeme tekitab vihmasel perioodil allee Jüri tänava poolsesse 
lõiku tekkiv suur lomp, mis koguneb lohku. 
 
Ala inventar on rahuldavas olukorras, kuid vajaks kindlasti värskendamist/ uuendamist 
ning ühtlustamist. Kõige kummalisemana mõjuvad kõrgel betoonvundamendil 
paiknevad kolme väikese keraja kupliga valgustid, mis on omavahel ühenduses kaarjalt 
longu vajunud eluohtlikult vananenud isolatsiooniga elektriõhuliiniga. Samuti tekitavad 
küsitavust betoonist prügiurnid, mis mõjuvad pigem lillevaasidena. Kõige paremas 
olukorras on allee istepingid. 
 
Alleepuud on samuti valdavalt mitterahuldavas olukorras. Puid on siit-sealt 
likvideeritud, allees on kohati sees tühimikud, tehtud on mitmeid asendusistutusi. Paljud 
puud on murdumisohtlikud ning vähedekoratiivsed. Enamasti, eriti allee Tamula järve 
poolses osas, ei paikne allee puud ühel joonel. Katariina allee on segaallee, mille 
linnapoolses osas domineerivad pärnad. Lisaks leidub allees veel mitmeid eri liiki puid: 
harilikku saart, harilikku vahtrat jt. Kokkuvõtvalt mõjuvad puuderead väga ebaühtlasena 
ning ei jäta terviklikku muljet. Käesoleva projekti raames on koostatud alale ka 
dendroloogiline hindamine (vt ptk 2  .  
 
Samuti on mitterahuldavas olukorras allee alune hekirida, mis on siit-sealt likvideeritud 
ja auklik. Nagu mainitud, lõhuvad allee struktuuri risti-rästi puudealust muruala läbivad 
sissetallatud otseteed. Kuigi inimesed kasutavad projektala aktiivselt jääb üldmuljelt 
kogu alast pisut räämas ja mahajäetud mulje.  
 
Katariina allee on Võru linna üks vanimaid ja tähtsamaid osi, seega tuleb sellele 
edasisel projekteerimisel pöörata suurt tähelepanu. 
 
Olemasolevat situatsiooni kajastavad fotod on käesoleva töö lisas 2. 
 

1.5 Ajalooline ülevaade 
Ajaloolise ülevaate koostamise aluseks on võetud Võru Katariina allee muinsuskaitse 
eritingimused. 
 
Võru linn on rajatud Vene valitsejanna Katariina II poolt 1783 a. käsu korras. 
19.03.1785 kinnitati kreisi maamõõtja Friedrich August Bohm´i koostatud linnaplaan. 
Bohmi koostatud linnaplaanil on endale väärika koha leidnud Tamula kaldale ja hiljem 
parki viiv allee (praegune Katariina allee), mis on otse suunatud linna ainsa 
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eksisteerinud maja – mõisa peahoone fassaadile (vt ka fotod 1, 2) ning 19. sajandi algul 
lähtunudki otse selle maja paraadukse eest. 
 

   
Foto 1. Katariina kirik, endine turuplats ja linna vanim maja. ca 1900. (Allikas: EKLA, nr A-
37:1594). 
Foto 2. Võru hobupostijaam 20. saj alguses. Paremal Katariina kiriku haljasala, vasakul 
Katariina allee algus, allee haljasala on piiratud puittaraga. (Allikas: MKA arhiiv, A-781, pilt nr 
44). 
 
Geograafilised ja geoloogilised tingimused määrasid Võru linna piirid ja 
arenguvõimalused. Neljast küljest looduslike tõketega (Tamula järv, Võhandu jõgi, 
Koreli oja, Võrusoo) piiritletud territoorium soodustas korrapärase planeeringu 
rakendamist, mille lähtealuseks tuleb pidada klassitsismiperioodil optimaalseimaks 
peetud korrapärast üldstruktuuri. Linnaruumi kompositsiooniliseks keskuseks oli 
linnaväljak, mille keskpunktile olid orienteeritud Tamula järve kaldaga paralleelne 
peatänav ja järve äärde viiv allee. Ideaalis sümmeetrilist planeerimisskeemi polnud siin 
võimalik rakendada, sest keskuse asukoha linna territooriumi keskpunktist loodes 
määras linna esimese haldushoone, mõisa peahoone paiknemine järvekünnise 
kõrgeimas punktis.  
 
Kuigi Võru linna üldkuju on nimetatud looduslike tingimuste tõttu ebakorrapärane, on 
selle planeeringu aluseks regulaarne tänavatevõrgustik selgelt esiletõstetud 
peatänavatega, mis koonduvad nelinurksel avaral keskväljakul, kuhu on tsentreeritud 
Tamula järve äärde suunduv puiestee. Viimase lõppu rajati 19. saj. I poolel järveäärne 
rannapark-puiestik.  
 
Esialgse planeerimisprojekti kohaselt pidid peatänavate teljed ristuma väljaku keskel, 
mis oli linnaplaneerimise klassitsistlike printsiipide kohaselt eelistatuim lahendus. 
Tegelikult rajati selle reegli järgi ainult üks tänav – Katariina allee, teised tänavad 
suubuvad keskväljakule-turuplatsile selle nurkade läheduses, andes väljakust 
terviklikuma ruumimulje ning luues soodsamad hoonestusvõimalused.  
 
Võru oli väike, kuid haljas linn. 1850ndate algul öeldakse ühes raamatus: „Kus tänaval 
sa ka ei seisaks, ikka paistab tänava otsast kas roheline niit või järv.” Kes teab – ehk oli 
just looduselähedus ja puuviljaaedade rohkus põhjuseks, miks Võru esialgu parki ei 
saanud. Oli vaid üksainus puiestee, mille kohta öeldi : „Võrul ei ole saatust, küll aga üks 
allee!” („Werro hat kein Schicksal – aber eine Allee!”). Kuid hiljemalt 1838. aastal on 
puiestee järvepoolse otsa kõrvale istutatud kasesalu, mille keskel kõrgus linnavapi 
põhielement – ilus kuusepuu. Nii sündis praegu Fr. R. Kreutzwaldi park. Torm tegi nii 
puiesteele kui ka pargile 1880. aastal tunduvalt kahju, nii et järgmisel aastal tuli ette 
võtta suuri taastamistöid, millega kaasnes sealhulgas pargiala suurendamine. 
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Mitmetelt ajaloolistelt fotodelt ning ka kirjandusest selgub, et algselt oli tegemist 
kasealleega (vt fotod 3, 4). Kirjandusest selgub lisaks see, et allee oli populaarne juba 
linna algaastatel, mida tõendab rahvasuus omal ajal levinud luuleline lause. Nimelt 
vanasti oli väike Võru kuulus kolme asja poolest ja need olid: Tamula järv, kaseallee ja 
preilid Puleed. 
 

   
Foto 3. Puiestee. ca 1900. Kasepuud. (Allikas: TLÜ Ak Rmtk, Baltika osakond, Võru 
linnavaated, nr 15045). 
Foto 4. Võru park. 1927. Kasepuud. (Allikas: TLÜ Ak Rmtk, Baltika osakond, Võru linnavaated, 
nr 4359). 
 
Mis puutub tänavatesse ja nende heakorda, siis enne 20. sajandit olid munakividega 
sillutatud vaid praegused Fr. R. Kreutzwaldi ja Jüri tänav ning tee linnast jaama. 
Tänavalaternaid oli samuti väga hõredalt, pealegi puudus linnas elekter.  
 
Sõjajärgsetel aastatel toimus Võrus intensiivne, kohati paratamatult plaanipäratu linna 
taastamise protsess. 1945 lõppenud II Maailmasõja kahjud olid väikse Võru linna kohta 
küllaltki suured.  
 
Võru ajalugu puudutavates publikatsioonides ei ole allee olukorda ja arengufaase 
konkreetselt käsitletud, allee kohta käiv informatsioon on puudulik ning lünklik, 
seetõttu saab teha vaid erinevaid oletusi ja järeldusi.  
 
On teada, et alleed rüüstas 1880. aastal suur torm, mille tagajärjel vajas allee taastamist. 
Samuti võib eeldada, et allee ei jäänud II Maailmasõjast puutumata ning vajas ka 
seejärel taastamist. Kuivõrd peale sõda väärtustati haljasalade säilimist ja rajamist, siis 
võib oletada, et suuresti tänu sellele on ka Katariina allee säilinud tänaseni. Muudatusi 
tõid kindlasti kaasa ka muutuvad eluviisid ning elatustase. 
 
Lisaks võib täheldada mitmeid teisi väiksemaid muutusi, mille kohta annavad 
informatsiooni säilinud ajaloolised fotod. Paraku pärinevad vanimad säilinud fotod, 
enamasti postkaardid, 20. sajandi algusest. Fotodelt selgub, nagu eelpool mainitud, et 
algselt oli tegemist (tiheda) kasealleega (vt fotod 3-4). Keskmine lai jalutustee oli 
ääristatud madalate puidust piirdepostidega. Alleed ääristasid sõiduteepoolsest osast 
hekid, leidus üksikuid istepinke. Samuti selgub mitmetelt piltidelt, et allee oli piiratud 
puidust lippaiaga, vähemalt osades, mis külgnesid suuremate linnatänavatega nagu 
praegune Jüri tn ja F. R. Kreutzwaldi tn (vt fotod 5-7). Kohati olid lippide ülemised 
osad heledaks värvitud. 
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Foto 5. Võru Riia tänava vaade, praegune F. R. Kreutzwaldi tn, risti kulgeb Katariina allee, mis 
on piiratud puidust taraga. 20. saj algus. (Allikas: MKA arhiiv, A-781, pilt nr 49). 
Foto 6. Võru Riia tänava vaade, praegune F. R. Kreutzwaldi tn, risti kulgeb Katariina allee, mis 
on piiratud puidust taraga. 20. saj algus. (Allikas: MKA arhiiv, A-781, pilt nr 57). 
 

    
Foto 7. Katariina allee algus ja Jüri tn. 1930ndad. Allee on endiselt taraga piiratud. Näha on ka 
infotahvel ja gaasilamp sõidutee servas. (Allikas: MKA arhiiv, A-781, pilt nr 28). 
 
Katariina allee on suures osas tänaseni säilinud nii nagu see algselt kavandatud oli. 
Ülevaade Võru linna ja sealhulgas Katariina allee tekkimisest ning arengust on välja 
toodud käesoleva töö lisas 1. 
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2   Dendroloogiline hindamine 

2.1 Sissejuhatus 
Katariina allee põhiprojekti raames on koostatud projektalale dendroloogiline 
hindamine. Töö eesmärgiks on anda hinnangud maa-alal kasvavale puistule lähtuvalt 
nende seisukorrast. Töös käsitletud ala piiriks on Katariina allee põhiprojekti ala piir. 
(vt. ptk 1.2). 
  
Töö koostamisel teostati välitööd 03.07.2006 ja 31.01.2007 ning 07.04.2009 a. Välitööd 
ja kameraalsed tööd teostasid (andmesisestus ja analüüs) Tanel Breede ja Sulev Nurme. 
Töös kasutatud fotode autorid on Tanel Breede ja Sulev Nurme. 
 

2.2 Takseerala lühikirjeldus 

2.2.1 Asukoht ja üldiseloomustus 

Takseerala moodustab Võrus Katariina tänaval asuv allee  ja selle ümbruses asuv puistu. 
Takseerala suurus on kokku orienteeruvalt 8000 m². 
 
Haljasala võib põhimõtteliselt jaotada kolme ossa. Jüri tänava ja Fr. R. Kreutzwaldi 
tänava vahelises lõigus asuv allee, Teiseks osaks on Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja Fr. R. 
Kreutzwaldi pargi vahelises lõigus asuv allee ning kolmanda osa moodustab Fr. R. 
Kreutzwaldi tänava ja Fr. R. Kreutzwaldi pargi vahelises lõigus asuv alleest kõrvale 
jääv puistu. 
 
Allee puistu seisukord on üldjoontes rahuldav kuni halb.  
 

2.2.2 Metoodika 

Käesolev dendroloogiline hinnang on koostatud üksikpuude kaupa.  
 
Puistu hindamisel on takseeritud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 
 
− diameeter või ümbermõõt; 
− tervislik seisukord; 
− vigastused ja kahjustused; 
− võra ning tüve seisukord. 

 
Mõõdetud on kõigi üle 6 cm jämeduste puude rinnasdiameeter. Põõsastel diameetreid 
üldjuhul ei mõõdeta. Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm 
täpsusklupiga.  
 
Mõõdetud on valikuliselt kõrgused kõigil erinevate liikide suurematel isenditel. 
Kõrgused on mõõdetud 0,1 m täpsusastmega laserkõrgusmõõtjaga. 
 
Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat: 
 
− surnud puu (0) – puu on jalal kuivanud; 
 
− kuivav puu (1):   

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 
o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu 

võrast moodustavad kuivanud oksad;  



KATARIINA ALLEE  PÕHIPROJEKT 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 11– 

o üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust;   
o koore või kambiumi vigastused üle  2/3  tüve  või  peajuurte 

ümbermõõdust; 
o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

 
− tugevasti kahjustatud puu (2): 

o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 
o ladvaosas (või kogu võras) esineb hulgaliselt kuivanud oksi (1/3...2/3 

kogu võrast);   
o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 2/3 läbimõõdu 

ulatuses; 
o koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 
o kahjustatud  1/3...2/3 lehestikust või okastikust; 

 
− nõrgestatud puu (3): 

o juurdekasv pidurdunud; 
o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 
o tüve või kambiumi vigastused kuni 1/5...1/3 ulatuses tüve või peajuurte 

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

ulatuses; 
o lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad 

esineda muudatused värvuses; 
 
− kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 
o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 
o koore või  kambiumi vigastused vähem, kui 1/5  tüve või peajuurte 

ümbermõõdust;  
o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 
o lehed või okkad on enamuses normaalsed, liigile omase värvuse ja 

suurusega; 
 
− kahjustamata, terved puud (5): 

o juurdekasvud on normaalsed; 
o ei esine mehaanilisi vigastusi; 
o lehed või okkad on normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega. 

 
Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, 
tüvel või võras. Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul hinnatud alljärgnev: 
 
− vigastuse tüüp (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 
− vigastuse asukoht; 
− vigastuse ulatus (orienteeruv suurus). 

 
Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest 
ja kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks 
kahjustusteks on seen-, bakter- ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused 
juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. Kuna seenhaiguste jms määramiseks 
on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös piirdutud seen- jt. haiguste 
sekundaarsete tunnuste nimetamisega. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine puul selle 
likvideerimiseks piisav põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel suhteliselt 
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vähe vanadest puudest. Ebasoodsatest kasvutingimustest on üks peamisi ahas 
kasvuruum, mis tingib võra ja tüve deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, 
kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi tekitab lisaks eelpoolmainitule õhusaaste, 
pinnasesaaste, vibratsioon, veerežiimi muutused, külma- ning piksekahjustused jne. 
Kahjustuste kirjeldamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 
 
− kahjustuse tüüp ja põhjus: 
− kahjustuse asukoht (paiknemine); 
− kahjustuse ulatus. 

 
Tüve hindamisel on takseeritud: 
 
− seisukord (tüvi on terve või vigastatud – praod, õõnsused jms); 
− harulisus; 
− deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 
− dekoratiivsus. 

 
Võra hindamisel on takseeritud: 
 
− kuivade okste hulk ning paiknemine võras; 
− ladvaosa olukord; 
− võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms); 
− võra dekoratiivsus. 

 
Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 1 asuvas tabelis. (seletuskiri ja tabelid 
on kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi).  
 
Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel 
kirjeldatud silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite 
märkuste veergu. 
 

2.2.3 Puistu hinnang 

Terve projektala puistu liigiline koosseis on esitatud tabelis 1. Tabelis 2 on esitatud vaid 
alleesse jääva puistu liigiline koosseis. Takseeritav puistu tervikuna on suhteliselt 
liigivaene, kuid allee, mis ajalooliselt ja traditsiooniliselt peaks olema üheliigiline on 
seevastu suhteliselt liigirikas. Domineerivaimaks liigiks on harilik pärn (Tilia cordata),  
moodustades 58,9% kogu puistust ning 75% allee puistust. Enam on esindatud veel 
(allees mitteesinev) harilik kuusk (Picea abies) – 16,6%, harilik vaher (Acer 
platanoides) – 9,3 % kogu puistus ning 6% allees ja harilik saar (Fraxinus excelsior) 
13% kogu puistus ning 12 % allees. Ülejäänud liike esineb üksikisenditena (vt. tabel 1 
ja 2).   
 
Kokku leidus takseeritaval alal 12 liiki erinevaid puid, põõsastest oli esindatud vaid 1 
liik – suur läätspuu (Caragana arborescens). Haruldasi puittaimeliike ja põlispuid ei 
kasva. Märkimist väärib suur raberemmelgas (Salix carpea) allee algosas. Ilusa 
välimuse poolest peab mainima Katariina kohviku ees asuvat tatari vahtrat (Acer 
tataricum), kuid kahjuks ei ole see puu alleekontekstis sobilik. Tähelepanuväärse 
suurusega on allee lõpus kaks siberi nulgu (Abies sibirica), kuid kahjuks on nende 
tervislik seisukord halb ning alleesse sobivus küsitav. 
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Tabel 1. Puistu liigiline koosseis 

nr 
liigi 
lühend liik eesti k.  liik ladina k.  

arv 
(tk) 

osakaal 
puistus 

(%) 

1 Pä pärn, harilik Tilia cordata 90 59,6 
2 Ku kuusk, harilik Picea abies 25 16,6 
3 Va vaher, harilik Acer platanoides 14 9,3 
4 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 13 8,6 
5 NuS nulg, siberi Abies sibirica 2 1,3 
6 PäL pärn, lääne Tilia ×europaea 2 1,3 
7 KsA arukask Betula pendula 1 0,7 
8 PäS pärn, suurelehine Tilia platyphyllos 1 0,7 
9 ReR remmelgas, rabe Salix caprea 1 0,7 

10 TaP tamm, punane Quercus rubra 1 0,7 
11 TaT vaher, tatari Acer tataricum 1 0,7 
11 LäV läätspuu, väike Caragana frutex * * 

   
Kokku takseeritud 
ühikuid: 151  

* - esineb hekina kogu allee pikkuses 
 
Tabel 2. Allee puistu liigiline koosseis 

nr 
liigi 
lühend liik eesti k.  liik ladina k.  

arv 
(tk) 

osakaal 
puistus 

(%) 

1 Pä pärn, harilik Tilia cordata 88 75,9 
2 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 12 10,3 
3 Va vaher, harilik Acer platanoides 7 6,0 
4 NuS nulg, siberi Abies sibirica 2 1,7 
5 PäL pärn, lääne Tilia ×europaea 2 1,7 
6 KsA arukask Betula pendula 1 0,9 
7 PäS pärn, suurelehine Tilia platyphyllos 1 0,9 
8 ReR remmelgas, rabe Salix caprea 1 0,9 
9 TaP tamm, punane Quercus rubra 1 0,9 

10 TaT vaher, tatari Acer tataricum 1 0,9 
11 LäV läätspuu, väike Caragana frutex * * 

   
Kokku takseeritud 
ühikuid: 116  

* - esineb hekina kogu allee pikkuses 
 
Puistu vanemate eksemplaride vanus allees on orienteeruvalt 70 aastat. 
 
Puistu üldine tervislik seisukord on rahuldav kuni halb. Puistu tervisliku seisukorra 
osakaal on esitatud tabelis 3. 
 
Tabel 3. Puistu tervikuna ja allee tervislik seisukord 

tervislik seisukord kogu puistus  allee tervislik seisukord 

tervislik seisukord osakaal (%)  tervislik seisukord osakaal (%) 

1 4  1 2 
2 34  2 32 
3 45  3 45 
4 13  4 15 
5 4  5 5 

 
Enamlevinud liikide tervislik seisukord on esitatud tabelis 4.  
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Tabel 4. Enamlevinud liikide tervislik seisukord 
 tervislik seisukord liigiliselt (%) 

liigi nimi 0 1 2 3 4 5 

pärn, harilik 0 1 34 47 12 6 
kuusk, harilik 4 16 48 32 0 0 
saar, harilik 0 0 23 54 15 8 
vaher, harilik 0 0 8 46 46 0 

 
Mitmetel puudel esineb ulatuslikke mehaanilisi koorevigastusi, tüvevigastusi (puitu 
ulatuvad koorevigastused). Esineb ka dendropatoloogilisi kahjustusi, nt mädanikku. 
Samuti esineb kuiva ladvalisust, võrade ülaosade kuivamist, juurdekasvude vähenemist 
jm, mis võib olla tingitud dendropatoloogilistest põhjustest, ebasoodsatest 
keskkonnatingimustest, vanusest või vigastustest 
 
Hekid (suur läätspuu -Caragana arborescens) on küll rahuldavas seisukorras, kuid 
sageli alt kõrgelt laasunud ning säilinud fragmentaarselt, mistõttu nende noorendamine 
ei anna arvatavasti soovitud tulemust ning on need soovitav likvideerida.  
 
Soovitav on ebaesteetilised ja halbades valgusoludes kiratsevad noored puud, looduslik 
uuendus jms allee üldilme parandamiseks likvideerida. 
 
Puistu hooldustase on halb, puudel teostatud võrahooldus on ebapiisav. 
  
Hindamistulemused on kajastatud lisas 1 ning joonisel 1 (Dendroloogiline hindamine). 
 

  
Foto 1. Vaade Jüri tänavalt piki alleed Tamula järve poole.  
Foto 2. Vaade Jüri tänava poolt hõredale alleeosale (taamal paremal Katariina kohvik) 
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Foto 3. Vaade Jüri tänavalt hõredale alleeosale. 

  
Foto 4. Vaade Katariina kohviku ees kasvavale tatari vahtrale. 
Foto 5. Fr. R. Kreutzwaldi tänaval on pärnad tugevalt nõrgestatud. 
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Foto 6. Spordiplatside juurde jääv allee on hõre.  
 

   
Foto 7…9. Probleeme puistus  - ulatuslik tüvemädanik. 
 

   
Foto 10…12. Probleeme puistus  - ulatuslik tüvemädanik, murdumisoht, külmalõhe.  
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Foto 13…15. Probleeme puistus  - (vasakult) ühepoolne võra, murdunud harud, kuivanud 
kuusk.  
 

 
Foto 16. Allee ääres kasvav läätspuuhekk  

 

2.2.4 Ettepanekud puistu edasiseks haldamiseks 

Kuna tegemist on alleega siis peale puude tervisliku seisukorra on oluliseks faktoriks ka 
liik, võra kuju ning alleesse sobivus. Puistu kvaliteedi tõstmiseks võiks jagada 
tegevused hädapärasteks ning uuenduslikeks. Silmas tuleb pidada ka seda, et Katariina 
allee on Võru üks esindustänavaid. Sellel kasvavad puuderead ja istutused, eriti allee 
Tamula poolses otsas, ei ole eriti esteetilised. 
 
Hädapärased tegevused: 

• kogu alal likvideerida kuivanud, kuivavad ja murdumisohtlikud puud ja suured 
kuivanud oksad ning teiste puude võradesse tungivad suured, murdumisohtlikud 
harud;  

• noorendada läätspuuhekk. 
 
Uuenduslikud tegevused: 

• allee tervenisti või kuni 2 lõigu kaupa välja vahetada, korrigeerides allee puude 
rütmi ja asetust; 

• noored perspektiivsed puud ümber istutada; 
• läätspuuhekk likvideerida; 
• spordiplatside juures olev kuuseheki jäänuk likvideerida.  
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3   Projektlahendus 

3.1 Üldine kontseptsioon 
Katariina allee, moodustades kompositsioonilise terviku endise Võru linna 
keskväljakuga (turuplatsiga), praeguse Seminari väljakuga, on Võru linnaruumis üks 
kesksemaid objekte, mistõttu selle säilimine ja korrastamine on eriti oluline Võru linna 
identiteedi ja ajaloo esitlemisel.  
 
Allee on olnud algusest saadik tähtsal kohal, mis lähtub linna kõige vanimast ja omal 
ajal kõige tähtsamast hoonest ning mängib olulist rolli linnaplaneerimise aspektidest. 
 
Katariina allee projekteerimise esmaseks ülesandeks on maksimaalselt säilitada ning 
selgelt eksponeerida vanalinna omapära ja väärtusi. Seetõttu on vajalik allee 
korrastamine/uuendamine ning selle esiletõstmine. 
 
Projektiga on plaanis ette näha allee rekonstrueerimislahendus. Katariina allee on 
hetkesituatsioonis toimiv haljasala ja Võru rohestruktuuri oluline osa ühendades 
kesklinna Tamula järve äärse alaga. Rekonstrueerimislahenduse juures on tähelepanu 
pööratud põhiliikumissuundade säilitamisele ning väljakujunenud sõlmpunktide ning 
olulisemate otseteede kvaliteedi tõstmisele. 
 
Vana tänavaruum on üldjoontes säilitanud suuresti oma olemuse, allee puuderead on 
säilitanud oma struktuuri fragmentaarselt. Teatavaid muudatusi on kaasa toonud 
haljastuse vananemine, suvaliselt tehtud asendusistutused ning elukvaliteedi arengust 
tingitud muudatused. Praegusel kujul ei sobi allee inventar (v.a istepingid) miljöösse. 
Suur osa haljastusest (allee puud) on mitterahuldavas seisukorras, allee on väga 
ebaühtlane, puud halvas seisukorras ning sellest tulenevalt ohtlikud nii jalakäijatele kui 
ka hoonetele. Mitterahuldavas seisukorras on ka teekatted. Eelpool toodut arvesse võttes 
on ala korrastamine/uuendamine igati põhjendatud. 
 
Allee korrastamine toob linnapildis taas esile Katariina allee kui Võru ühe olulisema 
ajaloolise tänava. Tänava korrastamine aitab kaasa Võru linna ajaloo väärtustamisele nii 
kohalike kui ka turistide seas. Samuti paraneb kohalike inimeste elukeskkonna kvaliteet. 
 
Kuivõrd allee moodustab terviku koos linna algse keskväljakuga ning allee sihi 
lõpetuses oleva endise mõisahoonega (lähtepunktiga) ühelt poolt ja Tamula järvega 
teiselt poolt, tuleb see ühendus uuesti luua. Selleks on vajalik tagada vaadeldavus ja 
avatus allee ühest otspunktist teise ning vastupidi. 
 
Projektlahenduse väljatöötamisel on ohuks haljasala liiga kontrastne 
ümberkavandamine. Lisaks tavapärastele haljasala funktsioonidele peaks Katariina allee 
jääma siiski siduvaks elemendiks kesklinna ja Tamula järve vahel ning ühenduslüliks 
ajaloolise ja tänapäevase vahel. Kuivõrd tegemist on Võru vanalinna ühe vanima osaga, 
siis peaks seal kasutatav vormikõne olema pigem traditsioonilisema joonega kui 
kaasaegne ja modernistlik. 
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3.2 Teed ja parkimine 
Olemasoleva teedevõrgu asend ja paigutus on kavandatud säilitada. Olemasolevad teede 
piirjooned on tihti kaootilised ja kohati puuduvad, projektiga korrigeeritakse ja 
täpsustatakse teede piire. 
 
Katariina allee on Jüri ja Kreutzwaldi tänava vahelises lõigus olemuselt esplanaad – 
tänavakoridori keskel asub lai kõnnitee, mida ümbritseb kahepoolne allee. 
Tänavakoridori ääres toimub sõidukite liiklus (ühesuunalised teed) ning täiendav kitsam 
kõnnitee.  
 
Selles lõigus on sõiduteed projekteeritud 3,5 m laiused, millele lisandub 2 m laiune 
parkimisriba. Sõidutee on projekteeritud asfaltkattega, parkimisriba graniitkivikattega 
(140x140x220 mm). Parkimiskohad on projekteeritud halli graniitkiviga ja kruntide 
juurdepääsualad punase graniitkiviga. Sõidutee parkimisala ja hoonete vahele 
projekteeritud 2 m laiuse kõnnitee katteks on betoonkivi (Kehra Mosaiik Retro). Vaata 
lisaks joonis 6 Lõige A-A. 
 
Kahe sõiduraja vahele jäävale alale (kokku 14 m lai) on projekteeritud 4 m laiune 
kõnnitee. Kõnnitee katteks on ääres 0,6 m ulatuses punane graniitkivi (100x100x100 
mm) ning keskel 2,8 m ulatuses diagonaalis laotud hall graniitkivi (100x100x100 mm). 
 
Katariina allee Kreutzwaldi tänava ja Kreutzwaldi pargi vahelises lõigus asub sõidutee 
ühel pool alleed ning on kahesuunalise liiklusega. Sõidutee laiuseks on 6 m ning katteks 
asfalt. Sõidutee ja krundipiiri vahele projekteeritud 2 m laiuse kõnnitee katteks on 
betoonkivi (Kehra Mosaiik Retro). Teisele poole alleed on projekteeritud uus 2 m laiune 
kõnnitee, katteks betoonkivi (Kehra Mosaiik Retro). 
 
Sõidutee ja projekteeritud kõnnitee vahelisele alale (kokku 17 m lai) on projekteeritud 
sarnaselt eelmises lõigus 4 m laiune kõnnitee. Kõnnitee katteks on ääres 0,6 m ulatuses 
punane graniitkivi (100x100x100 mm) ning keskel 2,8 m ulatuses diagonaalis laotud 
hall graniitkivi (100x100x100 mm). 
 
Allee ühtse visuaalse terviku tagamiseks kavandatud Katariina allee ristumisel Jüri ja 
Kreutzwaldi tänavatega ülekäigukohad graniitkattega. Sõidutee pinda ei plaanita tõsta, 
ülekäigu kohal on sõidutee katendiks asfaldi asemel graniitkivi. Vaata ka lõige B-B 
joonisel 7. 
 
Lisaks pikisuunas liikumisele toimub läbi allee haljasalade ka ristisuunas liikumised 
(otseteed vaata ka lisa 2 foto 1). Põhilisemate ristisuunas liikumiste kohta on 
projekteeritud alleele graniitplaatidest (630x300x60 mm) otseteed.  
 
Teede äärde ja sõiduteele graniitkivi üleminekul asfaldiks on projekteeritud äärekivid 
(100 mm laiune 200 m kõrgune hallist graniidist äärekivi). Sõidutee üleminekul 
haljasalale ja kõnniteele on äärekivi kõrguseks kavandatud 100 mm, kõnniteel 
ülekäigukohtade juures 30 mm (faasiga äärekivi). Sõiduteel asuva graniitkivi 
üleminekul asfaldiks ja keskel asuva kõnnitee üleminekul muru alaks on äärekivi kõrgus 
projekteeritud samasse tasapinda ümbritseva sillutisega (faasita äärekivi). Vaata lisaks 
joonis 7 lõiked B-B, C-C, D-D. 
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3.3 Trepid 
Katariina allee Võrumaa muuseumi juures oleva osa pinnakõrguste vahe on ca 2 
meetrit. Muuseumi sissepääs asub sealjuures Kreutzwaldi tänava maapinnast üle kahe 
meetri madalamal.  
 
Olemasolevad trepid on amortiseerunud, ebamugava sammuga ning ebaesteetilised. 
Projektiga kavandatakse Võrumaa muuseumi juurde kolm uut treppi. Kaks treppi on 
projekteeritud olemasolevate asemele. Uus trepp on projekteeritud Katariina allee 
keskmisele kõnniteele.  
 
Muuseumi hoonega külgneva trepi astmed on projekteeritud suhteliselt laiad (630 mm) 
eesmärgiga võimaldada treppi kasutada ka istumiskohana. Selleks ongi osadele 
trepiastmetele projekteeritud puidust istekohad. Trepi astmed on igaüks erineva 
pikkusega, sulandudes selliselt paremini maastikku – pikemad astmed asuvad trepi 
ülemises, lühemad alumises osas. Lisaks on paigutatud trepi astmetesse valgustid – 
kuna trepi üldmulje on vajakujuline ja veidi kaootiline on ka valgustid paigutatud 
astmetesse erinevatesse kohtadesse. Trepile on projekteeritud roostevabast terasest 
käsipuu. Vaata ka joonis 6 (Trepp 1).  
 
Muuseumi hoonega külgneva trepi ülemisest astmest lähtub ka Katariina allee 
keskmisele kõnniteele projekteeritud ülemine trepiaste. Sarnaselt eelmise trepiga on 
astmed laiad ja erineva pikkusega. Trepi sisse on projekteeritud ka kaldtee 
võimaldamaks ratastoolis ja lapsevankriga liikumist. Vaata ka joonis 7 (Trepid 2 ja 3). 
 
Kolmas trepp on projekteeritud Võrumaa muuseumi sissepääsu teljele. Astmed on 
kavandatud 320 mm laiused. Astmete pikkused on sarnaselt eelnevatele treppidele 
erineva pikkusega. 
 
Kõikide treppide astmekõrguseks on 150 mm. Kõikide treppide astmed on 
projekteeritud graniidist. 
 

3.4 Muuseumi esine plats 
Üheks oluliseks sõlmpunktiks Katariina alleel on Võrumaa muuseum ja selle esine 
plats. Võrumaa muuseumi esise platsi kujundus on lahendatud ühtse kontseptsiooni 
alusel kooskõlas kogu allee kujundusega.  
 
Suures osas moodustab kujunduse trepp (vt. eelmist punkti Trepid). Olemasolevad 
istepingid on kavandatud likvideerida ning asemele on projekteeritud statsionaarsed 
istemüürid/istepingid. Puidust istepingid on kavandatud betoonalusele, mis on 
vooderdatud graniitkividega (vt joonis 10 Muuseumi ees olevad istepingid).  
 
Pinnakatte juures on kombineeritud punast ja halli graniitkivi (100x100x100 mm). 
Hoone äärde on ette nähtud munakivikattega riba. 
 
Võrumaa muuseumi ees olev infotahvel (1980ndate märk linnakujunduses) on 
kavandatud säilitada ja tõsta ümber uude asukohta joonisel nr 6 Muuseumiplats näidatud 
kohta. Infotahvlit on kavandatud säilitada kui muuseumi eksponaati. 
 
Projektis on jäetud võimalus/asukoht uuele infotahvlile Kreutzwaldi tänava ääres. 
Käesoleva projektiga uue infotahvli kujundust ei projekteerida, see tuleb lahendada 
eraldi kujundusvõistluse või projektiga. 
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3.5 Katariina kohviku esine plats 
Teiseks oluliseks sõlmpunktiks Katariina alleel on Katariina kohvik. Hetkel kohviku 
juures väljas istumise võimalus puudub. Projektiga kavandatakse Kohviku ette allee 
vahele välikohviku ala.  
 
Välikohviku plats on projekteeritud Katariina kohvi hoonega sarnase suuruse ja kujuga. 
Välikohviku plats on jaotatud pinnakatte materjalilt ja mustrilt ruutudeks, mis on ka 
võimalik laudade asetus. Ruutude sisemus on kavandatud hallist graniitkivist 
(100x100x100 mm) ning ääristus graniitplaatidest (630x300x60 mm). Kohviku 
peauksest lähtub punasest graniitkivist tee välikohviku alale. Vaata lisaks joonis 5 
Katariina kohviku esine plats.  
 

3.6 Inventar 
Projekti eesmärgiks on pargiinventari (pingid, prügiurnid, istutuskonteinerid, valgustid, 
veekaevud jms) ning rajatiste kujunduse ühtlustamine. Pargiinventari ühtlustamisel on 
lähtutud ajaloolisest käsitlusest (ajaloolisse konteksti sobivad „ajaloolise stiiliga” 
elemendid). 
 
Katariina alleel asuvad olemasolevad pingid on alale sobilikud ning neid on võimalik 
kasutada ka uues kujunduses. Siiski tuleb olemasolevaid pinke remontida – värvida 
metallosad ja välja vahetada pehkinud ja katkised puitosad ning värvida. Kuna uues 
lahendus on istepinke kavandatud rohkem kui olemasolevad, siis tuleb sarnaseid 
istepinke juurde tellida (vt lisa 3 foto 1). 
 
Olemasolevad (vaasikujulised) prügiurnid on alale mittesobilikud. Projektalale on 
kavandatud iga istepingi grupi juurde uus prügikast (vt lisa 3 foto 2 ja joonis 3). 
Katariina tänava maa-alal ei tohi olla ühtegi prügikonteinerit.  
 
Katariina alleel asub veevõtukoht/kaev (vt lisa 2 foto 6). Kaevu paremaks sobitamiseks 
ajaloolisse konteksti on projekteeritud kaevule uus maa-pealne osa (vt lisa 3 foto 4 ja 
joonis 5). Juurde on projekteeritud restkaev üleliigse vee äravooluks („Katariina allee 
vertikaalplaneering ja sajuveekanalisatsioon”). 
 
Projektis on esitatud asukohad kuuele piirkonna ajalugu tutvustavale infotahvlile. Näide 
infotahvli väljanägemiselt asub lisas nr 3. 
 

3.7 Valgustus 
Katariina allee välisvalgustust käsitleb käesoleva projekti raames koostatud eraldi 
projekt „Võru linn Katariina allee tänavavalgustuse põhiprojekt” Line Engineering OÜ 
töö nr EL050.07M. Kavandatava valgusti näide asub lisas 3 foto 6. Joonisel nr 2 
Põhijoonis on esitatud projekteeritud valgustite asukohad. 
 

3.8 Vertikaalplaneerimine ja tehnorajatised 
Katariina allee vertikaalplaneerimist ja tehnorajatisi käsitleb käesoleva projekti raames 
koostatud eraldi projekt „Katariina allee vertikaalplaneering ja sajuveekanalisatsioon.” 
Ehitusprojekt. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ töö nr IB 12/2009.  
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4   Projekteeritud taimmaterjal 

4.1 Haljastuse üldlahendus 
Juulis 2006, jaanuaris 2007 ning aprillis 2009 teostatud dendroloogilise hindamine 
käigus selgus, et alleepuudest väga halvas või halvas seisukorras on 34% ning ligikaudu 
80% alleepuudest on vigastatud või kahjustatud mehaaniliselt või haiguste poolt 
(õõnsused, kuivanud suured oksad, kuivanud või murdunud suured harud jne), olles 
seetõttu oluliselt nõrgestatud ning eriti vastuvõtlikud kasvukohatingimustes  
toimuvatele muutustele. Hinnanguga ei ole määratud otseselt puude mehaanilist 
vastupidavust (murdumisohtlikkust), kuid otsustades silmaga nähtavate õõnsuste ja 
tüvevigastuste järgi, võivad halvas ja väga halvas seisukorras puud olla mitmete 
negatiivsete mõjurite kokkulangemisel ka murdumisohtlikud. Arvestades seda, et 
olemasolevate puude kõrgus on vahemikus 16…22 m, võivad olla tänava teljel 
murduvad puud potentsiaalselt ohtlikud hoonetele. Puude seisukorda kokkuvõttes tuleb 
tõdeda, et tehniliselt ei ole vaja üksikpuude seisukorrast lähtuvalt puid likvideerida 
rohkem, kui see on vajalik murdumisohtlike puude ja suurte ohtlike harude 
eemaldamise tõttu. Ent Katariina allee tervikuna antud tänavaruumis on 
maastikuelemendina hoomatav vaid tänava keskosas (lõigus Katariina kohvik kuni 
Kreutzwaldi tänav) ning ei moodusta arhitektuurset tervikut, mistõttu tänavaruumi 
terviklikku käsitlust silmas pidades oleks otstarbekas asendada kogu mahus.  
 
Arvestades kõiki eelnevalt kirjeldatud asjaolusid tehakse projektiga 
kompromissettepanek säilitada paremas seisukorras olevad puud lõigus Katariina 
kohvik Kreutzwaldi tänav ning ülejäänud puud asendada uutega. Mõtelda tuleb ka 
sellele, et ehitustöödega nõrgestatud puude seisukord võib halveneda tööde tagajärjel 
oluliselt, mistõttu tuleb säilitatavate puude seisukorda pidevalt kontrollida.  
 
Alleepuude liigiks on projekteeritud tänapäeva linnakeskkonda hästi sobiv ning 
linnatingimusi hästi taluv liik  - läänepärn (Tilia x europaea).  
 
Lisaks alleepuudele on kavandatud likvideerida ka Võrumaa muuseumi ja Kreutzwaldi 
pargi vahele jäävate mänguväljakute ääres olev väga halvas seisus kuuseheki fragment. 
Likvideerida on kavandatud ka allee servas asuv läätspuuhekk. 
 
Soovitav on istutada krundile Jüri tn 14 Katariina tänava poolsesse serva puuderida, mis 
aitab säilitada ühtset tänavaruumi ja fassaadijoont ning samas varjaks Jüri 14 
korruselamu otsaseina ja majandushoovi 
 
 

4.2 Kasutatud taimmaterjali loetelu 

nr Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina keeles Istikute arv 

Puud 

1 Läänepärn Tilia x europaea 118* 

* - esimeses etapis istutatavate puude arv on 72 tk. 
 

4.3 Nõuded kasutatavatele istikutele 
Kõik istikud peavad olema elujõulised, vähemalt 4,5 m kõrgused ning 
rinnasdiameetriga mitte vähem, kui 8 cm. Istikud peavad vastama Eesti Vabariigis 
kehtivatele ilupuude ja põõsaste standardile. Taimed peavad olema terved (st 
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kahjuritevabad, haigusvabad ning mehhaaniliste vigastusteta) ning liigile iseloomuliku 
tüve- ja võra kujuga.  
 

4.4 Istutamine 
Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele 
viimase läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad.  
 
Istikutealune pind multšitakse okaspuukoorepuruga min 20 cm paksuselt. Istutusaugud 
täietakse viljaka kasvumullaga. Istutusmulla hulka väetisi üldjuhul ei segata.  
 
Puuistikud tuleb toestada 3 tugiteibaga (tugiteivasteks sobib Ø 60...80 mm kooritud 
sirge okaspuu ümarmaterjal) Tugiteivaste paigalduse skeemi vaata joonisel nr 11. 
Tugiteibad hoitakse vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt 
ära. Sidumisnööri  ja tüve vahele tuleb panna koort kaitsev materjal. Jälgida, et 
puuistikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. Istiku toestamine tuleb teostada 
vastavalt joonisele nr 11. 
 
Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais. Istutamisel lõigata ära kuivanud ja vigastatud 
oksad ning juured ning lisaks sellele kärpida puude võrasid vajadusel kuni 1/4 - 1/3 
ulatuses. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord nädalas. 
Regulaarne kastmine tuleb tagada vähemalt kahe istutusjärgse aasta jooksul, edaspidi 
kasta vastavalt vajadusele. 
 

4.5 Edasine hooldus 
Edaspidi vajavad taimed ülevaatust igal kevadel. Ära lõigatakse kõik sammaldunud, 
kuivanud ja vigastatud oksad, vigastatud koor puhastatakse ja vigastused suletakse 
vahaga.  
 
Okaspuukoorepuru täiendatakse igal kevadel vähemalt 3 a jooksul peale istutamist. Puid 
võib u. iga 2...3 a. tagant väetada nõrgakontsentratsioonilise ilupuudele sobiva 
kompleksväetisega. 
 
Puud vajavad lõikust elujõu ja püsivuse suurendamiseks ja võra kujundamiseks. Alla 2 
cm suuruse läbimõõduga oksad võib lõigata tagasi igal ajal, suuremad oksad vaid 
kevadel  (aprilli algul) enne mahlade liikuma hakkamist. Oksalõiked tehakse tüve või 
suurema oksa suhtes poolviltu. Võra hooldusel (hoolduslõikus) lõigatakse välja risti 
kasvavad oksad, hargnevad juhtoksad ning tüvest liiga väikese ja liiga suure nurga all 
(alla 30 kraadise ning üle 60 kraadise kaldega - oksad muutuvad kasvades 
rebenemisohtlikuks) välja kasvavad külgoksad. Võrade hooldus tuleb tellida vastava 
haridusega ja kogenud spetsialistidelt. 
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5   Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 
 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1 Projektala pindala m2 12600 

2 Tee- ja pinnakatted 

 Asfaltbetoon m2 3170 

 Hall graniitkivi 140x140x220 mm m2 745 

 Punane graniitkivi 140x140x220 mm m2 230 

 Hall graniitkivi 100x100x100 mm m2 1511 

 Punane graniitkivi 100x100x100 mm m2 570 

 Betoonkivi (Kehra mosaiik retro) m2 1425 

 Munakivi m2 50 

 Hallid graniitplaadid 630x60x300 mm m2 215 

 Muru m2 4210 

 Hallist graniidist 100 mm laiune ja 200 mm kõrgune äärekivi  
ristkülikukuulise läbilõikega  (kasutatud uputatud äärekiviga kohtades) 

jm 1875 

 Hallist graniidist 100 mm laiune ja 200 mm kõrgune äärekivi  
ristkülikukuulise läbilõikega äär faasitud  (kasutatud sõidutee servas 
100 mm ja 30 mm väljaulatuvusega) 

jm 1390 

 * katendite aluskihid vastavalt projektile „Katariina allee vertikaalplaneering ja 
sajuveekanalisatsioon” Töö nr. IB 12/2009 

3 Trepid – vt joonised 8 ja 9 

 Trepiastmed laius 630 mm, kõrgus 150 mm jm 103 

 Kaldtee trepile (laius 1000 mm, paksus 150 mm) jm 3,6 

 Trepiastmed laius 350 mm, kõrgus 150 mm jm 14,3 

 Treppide vundament 200 mm laiused lindid, sügavus 1200mm m³ 16,2 

 Kruusapadi trepivundamendi alla m³ 4,1 

 Trepi käsipuu roostevabast terasest toru ø 60 mm jm 22,3 

 Hallid graniitkivid (140x140x220 mm) trepi vundamendi maapealse 
osa vooderdamiseks 

m2 4,5 

 Trepi külge kinnitatavat puidust istumiskohad 

         Sügavimmutatud puitpruss 40x100 mm 

jm 4 

 Trepi külge kinnitatavat puidust istumiskohad 

         Sügavimmutatud hööveldatud laud 40x100 mm 

jm 12 

 Treppe ühendav graniidist tugimüür 400x150 mm jm 4,3 

 Tugimüüri vundament  m³ 2 

 Tugimüüri vundamendi kruusapadi m³ 0,5 

4 Muuseumi ees olevad istepingid – vt joonis 10 

 Betoonvundament m³ 2,25 
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 Hallid graniitkivid (140x140x220 mm) betooni vooderdamiseks  m² 2,5 

 Kruusapadi vundamendi alla m³ 1,35 

 Sügavimmutatud puitprussid 50x100 mm jm 6,4 

 Sügavimmutatud hööveldatud puitprussid 40x100 mm jm 24 

5 Inventar, arhitektuursed väikevormid 

 Uued pingid, sarnased olemasolevatele tk 3 

 Prügikastid (vt lisa 3 foto 2 ja joonis 3) tk 7 

 Uus infotahvel muuseumi juurde – käesolev projekt uue infotahvli 
kujundust ei lahenda, see lahendatakse eraldi projektiga!  

tk 1 

 Infotahvlid vastavalt lisas nr 3 esitatule. tk 6 

6 Rekonstrueeritavad objektid 

 Olemasolevad rekonstrueeritavad pingid tk 9 

7 Likvideeritavad objektid 

 Prügikastid tk 9 

 Muuseumi ees asuvad pingid tk 4 

 Trepid vastavalt projektile „Katariina allee vertikaalplaneering ja 
sajuveekanalisatsioon” Töö nr. IB 12/2009 

  

 Puud – raiutavad (koos kändude likvideerimisega) tk 130* 

 Likvideeritav läätspuuhekk jm 375 

8 Ümbertõstetavad objektid 

 Muuseumi infotahvel tk 1 

9 Taimmaterjal 

 Lehtpuud (läänepärn Tilia cordata) tk 118** 

 Istikualune multš (okaspuukoorepuru) m³ 24 

 Istikute toestuspuud vastavalt joonisele 11. tk 118** 

* - esimeses etapis raiutavate puude arv on 84 tk. 
** - esimeses etapis istutatavate puude arv on 72 tk. 
 
Märkused: 

1. Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima! 
2. Tänavavalgustusega seotud mahud asuvad eraldi projektis Võru linn Katariina 

allee tänavavalgustuse põhiprojekt. Line Engineering OÜ töö nr. EL050.07M. 
3. Verikaalplaneerimisega (mullatöödemahud ning teede alused kihid) ja 

sademevee projekteerimisega seotud mahud asuvad eraldi projektis Katariina 
allee vertikaalplaneering ja sajuveekanalisatsioon. Ehitusprojekt. Inseneribüroo 
Urmas Nugin OÜ töö nr. IB 12/2009. 
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6   Soovitav rajamise järjekord 
 
Alleepuude vahetamine on kavandatud teostada kahes etapis vastavalt puude 
seisukorrale. Esimeses etapis vahetatakse välja kõik puud lõigus Jüri tänav - Katariina 
kohvik ning Kreutzwaldi tänav - Kreutzwaldi park. Teises etapis vahetatakse välja 
ülejäänud puud (lõigus Katariina kohvik - Kreutzwaldi tänav). 
 
Teises etapis istutatavad puud peavad olema samas vanuse ja suuruse järgus esimeses 
etapis istutatud puudega - st allee peab jätma tervikliku ja ühtse mulje, kus kõik puud on 
samas vanuse ja suuruse järgus. 

 
• Maa-aluste tehnovõrkude paigaldamine ja rekonstrueerimine. 
• Maa-ala planeerimine. 
• Sõiduteede rajamine. 
• Treppide rajamine. 
• Istepingi rajamine (joonis nr 10). 
• Kõnniteede rajamine. 
• Teha istutustööd ja paigaldada istikute toetuspuud. 
• Muru rajamine. 
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B  J O O N I S E D 

1   Dendroloogiline hindamine         M 1:500 

2   Põhijoonis             M 1:500 

3   Sidumisjoonis            M 1:500 

4   Muuseumiplats            M 1:200 

5   Katariina kohviku esine plats         M 1:200 

6   Lõige A-A             M 1:50 

7   Lõiked B-B, C-C, D-D           M 1:50 

8   Trepp 1             M 1:50 

9   Trepid 2 ja 3           M 1:50 

10   Muuseumi ees olevad istepingid        M 1:20 

11   Istiku toestamine           M 1:50 
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C  K O O S K Õ L A S T U S E D 

1   Kooskõlastuste kokkuvõte 
 

• Muinsuskaitseameti kooskõlastus asub tiitellehel. 
• Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja kt Ena Poltimäe 30.06.09: 

eraldi kirjaga nr PVV 14-5/12603-6; asub lk 40. 
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Keskkonnaameti kooskõlastus 
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D  L I S A D 

Sisukord 

 
Lisa 1 – Katariina allee puistu dendroloogilise hinnangu koondtabel 
 
Lisa 2 - Olemasolevat situatsiooni kajastavad fotod 
 
Lisa 3 - Inventar, arhitektuurilised väikevormid 
 
Lisa 4 - Pinnakattematerjalide näited
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Lisa 1 – Katariina allee puistu dendroloogiline hinnangu koondtabel 

 

Nr 
liigi 

lühend 
liigi nimi eesti 
keeles 

liigi nimi ladina keeles 
Tüvi 

diameeter 
(cm) 

Väärtus- 
hinnang 

kõrgus 
(m) 

Märkus 

1 Pä pärn, harilik Tilia cordata 51 3 17,5 kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

2 KsA arukask Betula pendula 28 3 17,5   

3 Pä pärn, harilik Tilia cordata 68 2   mädanik, õõnsus, murdumisohtlik 

4 Pä pärn, harilik Tilia cordata 45 2   mädanik, ulatuslik õõndsus, piksekahjustus, murdumisohtlik 

5 Pä pärn, harilik Tilia cordata 54 4     

6   raiutud           

7   raiutud           

8   raiutud           

9   raiutud           

10   raiutud           

11 Pä pärn, harilik Tilia cordata 46 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

12 VaT vaher, tatari Acer tataricum 17 2 5,8 mädanik, tüvevigastus, dekoratiivne! 

13 Pä pärn, harilik Tilia cordata 48 3 19 kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

14               

15 Pä pärn, harilik Tilia cordata 38 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

16 Pä pärn, harilik Tilia cordata 53 2   mädanik, õõnes, võib olla murdumisohtlik 

17 Pä pärn, harilik Tilia cordata 54 3   mädanik 

18 Pä pärn, harilik Tilia cordata 39/38 3 19 
kuivanud oksad kogu võra ulatuses, 38-ulatuslik külmalõhe, 
võib olla murdumisohtlik, mädanik 
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Nr 
liigi 

lühend 
liigi nimi eesti 
keeles 

liigi nimi ladina keeles 
Tüvi 

diameeter 
(cm) 

Väärtus- 
hinnang 

kõrgus 
(m) 

Märkus 

19   raiutud           

20 Pä pärn, harilik Tilia cordata 41 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

21 Pä pärn, harilik Tilia cordata 47 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

22 Pä pärn, harilik Tilia cordata 48 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

23 Pä pärn, harilik Tilia cordata 31/22 3   kuivanud oksad ladvaosas 

24 Pä pärn, harilik Tilia cordata 58 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

25 Pä pärn, harilik Tilia cordata 49 4     

26 Pä pärn, harilik Tilia cordata 56 2   
mädanik, murdumisohtlikud harud, ulatuslikud harude 
vigastused, kuivanud oksad ladvaosas 

27 Pä pärn, harilik Tilia cordata 52 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses, murdumisohtlik haru 

28 Pä pärn, harilik Tilia cordata 51 3   kuivanud oksad võra ülaosas 

29 Pä pärn, harilik Tilia cordata 39 3   kuivanud oksad võra ülaosas 
30 Pä pärn, harilik Tilia cordata 37 1   kuivab, mädanik 
31 Pä pärn, harilik Tilia cordata 52 4     
32 Pä pärn, harilik Tilia cordata 53 1   murdumisohtlik! mädanik, külamlõhe 
33 Pä pärn, harilik Tilia cordata 36 3   mädanik, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

34 Pä pärn, harilik Tilia cordata 7 5 5,8   

35 Pä pärn, harilik Tilia cordata 43 3   mädanik, külmalõhe 

36 Pä pärn, harilik Tilia cordata 51 3   mädanik, kuivanud oksad võra ülaosas 

37 Pä pärn, harilik Tilia cordata 49 3   mädanik, külmalõhe, kuivanud oksad võra ülaosas 

38 Pä pärn, harilik Tilia cordata 37/30 2   seen, mädanik, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

39 Pä pärn, harilik Tilia cordata 42 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 
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Nr 
liigi 

lühend 
liigi nimi eesti 
keeles 

liigi nimi ladina keeles 
Tüvi 

diameeter 
(cm) 

Väärtus- 
hinnang 

kõrgus 
(m) 

Märkus 

40 Pä pärn, harilik Tilia cordata 28/26 2   mädanik, kuivanud oksad võra ülaosas 

41 Pä pärn, harilik Tilia cordata 40 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses, väike juurdekasv 

42 Pä pärn, harilik Tilia cordata 27/30 4     

43 Pä pärn, harilik Tilia cordata 17 2   seen, ulatuslik tüvevigastus, pügatud, nõrgestatud 

44 Pä pärn, harilik Tilia cordata 52 3 13,5 ilus võra, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

45 PäS pärn, suurelehine Tilia platyphyllos 66 3   mädanik, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

46 Pä pärn, harilik Tilia cordata 48 2   kuivanud oksad ladvaosas 

47 Pä pärn, harilik Tilia cordata 39 2   mädanik, külmalõhe, kuivanud oksad võra ülaosas 

48 Va vaher, harilik Acer platanoides 25/24 4 16,5   

49 Va vaher, harilik Acer platanoides 29 4     

50 Pä pärn, harilik Tilia cordata 50 3   kuivanud oksad võra ülaosas 

51 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 25/20/29 3   kuivanud oksad võra ülaosas 

52 Hk harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 

18/19/20 5 10,5   

53 Pä pärn, harilik Tilia cordata 42 4     

54 Pä pärn, harilik Tilia cordata 12 5 6,5 vajadusel ja võimalusel ümber istutada 

55 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 34 3   kuivanud oksad võra keskosas 

56 Pä pärn, harilik Tilia cordata 31/25/28/29/26 4   kuivanud oksad võra keskosas, mittesobilik alleepuu 

57 TaP tamm, punane Quercus rubra 7 5 6 ümber istutada 

58 NuS nulg, siberi Abies sibirica 47 2 23 latv kuivanud, murdumisohtlik 

59   raiutud           

60 NuS nulg, siberi Abies sibirica 34 2 21,5 õõnes, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 
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Nr 
liigi 

lühend 
liigi nimi eesti 
keeles 

liigi nimi ladina keeles 
Tüvi 

diameeter 
(cm) 

Väärtus- 
hinnang 

kõrgus 
(m) 

Märkus 

61 PäS pärn, suurelehine Tilia platyphyllos 9 5 6   

62 Pä pärn, harilik Tilia cordata 25 4     

63 Pä pärn, harilik Tilia cordata 55 2   
ulatuslik õõnsus, murdumisohtlik, kuivanud oksad kogu võra 
ulatuses 

64 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 27/24 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

65 Pä pärn, harilik Tilia cordata 55 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

66 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 40 2   juurdekasv lühike 

67 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 14/6 3   juurdekasv lühike 

68 Pä pärn, harilik Tilia cordata 48 3 22 võra ühepoolne 

69 Va vaher, harilik Acer platanoides 20 4   võra ühepoolne 

70 Pä pärn, harilik Tilia cordata 45 2   kuivanud oksad ladvaosas 

71 Pä pärn, harilik Tilia cordata 40 3   kuivanud oksad ladvaosas 

72 PäL pärn, lääne pärn, lääne 39 2   kuivanud oksad ladvaosas 

73 Pä pärn, harilik Tilia cordata 44 3   kuivanud oksad ladvaosas 

74 Pä pärn, harilik Tilia cordata 48 2   külmalõhe, kuivanud oksad ladvaosas 

75 Pä pärn, harilik Tilia cordata 45 2   kuivanud oksad ladvaosas 

76 Va vaher, harilik Acer platanoides 28 4   võra ühepoolne, tüve vigastus 

77 Va vaher, harilik Acer platanoides 52 3 19 tüve läbib külmalõhe, võib olla murdumiskohtlik 

78   raiutud           
79 Pä pärn, harilik Tilia cordata 41 4     
80   raiutud           

81 Pä pärn, harilik Tilia cordata 38 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

82 Pä pärn, harilik Tilia cordata 28 3   kuivanud oksad võra alaosas, paranenud külmalõhe 
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Nr 
liigi 

lühend 
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keeles 

liigi nimi ladina keeles 
Tüvi 

diameeter 
(cm) 

Väärtus- 
hinnang 

kõrgus 
(m) 

Märkus 

83 Pä pärn, harilik Tilia cordata 30 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

84 Pä pärn, harilik Tilia cordata 57 3   kuivanud oksad võra alaosas 

85 Pä pärn, harilik Tilia cordata 55 2   
mädanik, murdumisohtlikud kuivanud oksad, kuivanud oksad 
ladvaosas 

86 Pä pärn, harilik Tilia cordata 34 3     

87 Pä pärn, harilik Tilia cordata 26 1   kuivanud oksad ladvaosas- murdumisohtlik! 

88 Pä pärn, harilik Tilia cordata 51 2   mädanik, õõnsus 

89 Pä pärn, harilik Tilia cordata 53 2   mädanik, õõnsus, kuivanud oksad ladvaosas 

90 Pä pärn, harilik Tilia cordata 42 3     

91 Pä pärn, harilik Tilia cordata 38 3 18,5   

92 Pä pärn, harilik Tilia cordata 7 5 4,5 ümber istutada 

93 Pä pärn, harilik Tilia cordata 45 3   ühepoolne võra, kuivanud oksad ladvaosas 

94 Pä pärn, harilik Tilia cordata 57 3   kuivanud oksad ladvaosas, muidu üsna korralik 

95 Pä pärn, harilik Tilia cordata 52 2   mädanik, õõnsus, kuivanud oksad ladvaosas 

96 Pä pärn, harilik Tilia cordata 39 2   mädanik, külmalõhe, kuivanud oksad ladvaosas 

97   raiutud           

98 Pä pärn, harilik Tilia cordata 35 2   mädanik 

99 Pä pärn, harilik Tilia cordata 54 2   
mädanik, ulatuslik külmalõhe, õõnsus, murdumisohtlik, 
kuivanud oksad ladvaosas 

100 Pä pärn, harilik Tilia cordata 40 3   koorevigastus, kuivanud oksad ladvas 

101 Pä pärn, harilik Tilia cordata 41 3     

102 Pä pärn, harilik Tilia cordata 40 3   mädanik 

103 Pä pärn, harilik Tilia cordata 33 2   mädanik, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

104 Pä pärn, harilik Tilia cordata 51 3   mädanik, kuivanud oksad ladvas 
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Nr 
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lühend 
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Tüvi 

diameeter 
(cm) 

Väärtus- 
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kõrgus 
(m) 

Märkus 

105 Pä pärn, harilik Tilia cordata 33 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

106 Pä pärn, harilik Tilia cordata 50 3   mädanik, õõnsus, kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

107 Pä pärn, harilik Tilia cordata 48 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

108 Pä pärn, harilik Tilia cordata 43 3   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

109 Pä pärn, harilik Tilia cordata 28 3     

110 Pä pärn, harilik Tilia cordata 34 2   kuivanud oksad kogu võra ulatuses 

111 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 40 4     

112   raiutud           

113   raiutud           

114   raiutud           

115 Pä pärn, harilik Tilia cordata 5 4   ümber istutada 

116 ReR remmelgas, rabe Salix caprea  31/34/35/36 3 20 seen, kuivanud oksad alaosas 

117   raiutud           

118 Pä pärn, harilik Tilia cordata 6 4   ümber istutada 

119 Va vaher, harilik Acer platanoides 39 4   üksikud kuivanud oksad 
120 Pä pärn, harilik Tilia cordata 38 4     
121 Ku kuusk, harilik Picea abies 40 3   vaigujooks 

122 Ku kuusk, harilik Picea abies 15 2     

123 Va vaher, harilik Acer platanoides 18 3   allajäänud 

124 Va vaher, harilik Acer platanoides 31/35 3   külmalõhe, mädanik 

125 Va vaher, harilik Acer platanoides 35/27 3     

126 Ku kuusk, harilik Picea abies 29 2     

127 Ku kuusk, harilik Picea abies 28 2   allajäänud 

128 Ku kuusk, harilik Picea abies 43 3 23,5 vaigujooks 
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Nr 
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(cm) 
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hinnang 

kõrgus 
(m) 

Märkus 

129 Ku kuusk, harilik Picea abies 24 2   vaigujooks, allajäänud 

130 Ku kuusk, harilik Picea abies 28 3     

131 Ku kuusk, harilik Picea abies 29 3   vaigujooks 

132 Ku kuusk, harilik Picea abies 13 2   vaigujooks, tüvevigastus 

133 Sa saar, harilik Fraxinus excelsior 25/35 3   võra ühepoolne 

134 Ku kuusk, harilik Picea abies 17 3     

135 Ku kuusk, harilik Picea abies 8 2   tüvevigastus 

136 Ku kuusk, harilik Picea abies 12 3     

137 Va vaher, harilik Acer platanoides 38 4     

138 Ku kuusk, harilik Picea abies 11 3   tüvevigastus 

139 Ku kuusk, harilik Picea abies 6 0   kuivanud 

140 Ku kuusk, harilik Picea abies 12 2     

141 Va vaher, harilik Acer platanoides 22 3   ühepoolne võra 

142 Ku kuusk, harilik Picea abies 18 2   vaigujooks, latv kuivanud 

143 Ku kuusk, harilik Picea abies 23 2   vaigujooks, latv kuivanud 

144 Va vaher, harilik Acer platanoides 12/21 2   seen, ühepoolne võra, kuivanud oksad võras 

145 Ku kuusk, harilik Picea abies 24 2   vaigujooks 

146 Ku kuusk, harilik Picea abies 14 2   vaigujooks 

147 Pä pärn, harilik Tilia cordata 27 3   ulatuslik tüve vigastus 

148 Ku kuusk, harilik Picea abies 18 2     

149 Ku kuusk, harilik Picea abies 17 1   kuivab 

150 Pä pärn, harilik Tilia cordata 20/41/31 3   mädanik, kuivanud oksad võra alaosas 

151 Ku kuusk, harilik Picea abies 29 1   kuivab 

152 Ku kuusk, harilik Picea abies 24 1   kuivab 
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153 Ku kuusk, harilik Picea abies 20 1   latv kuivanud 

154 Ku / Va 
kuusk, harilik / 
vaher, harilik 

Picea abies / Acer 
platanoides 

26/17 2/3 18,5 vaigujooks, kuivanud oksad võras / allajäänud 

155 LäV läätspuu, suur Caragana arborescens   3   hekis katkestused, nõrgestatud 
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Lisa 2 – Olemasolevat situatsiooni kajastavad fotod 

     
Foto 1. Tüüpilised sissekäidud jalgrada, mida esineb kogu allee ulatuses.  
Foto 2. Suurvee ajal on sagedased üleujutused allee Jüri tänava poolses osas. 
 

  
Foto 3. Vaade alleele Kreutzwaldi pargist (jaanuar 2007).  
Foto 4. Vaade alleele Kreutzwaldi pargist (juuli 2006).  
 

  
Foto 5. Katariina alleel asuvad pingid ja prügikastid.  
Foto 6. Katariina alleel asuv veevõtukoht / kaev.  
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Foto 7. Võrumaa Muuseumi ees asuv infotahvel.  
Foto 8. Katariina alleel asuv valgusti.  
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Lisa 3 – Inventar, arhitektuurilised väikevormid 

  

Foto 1. Katariina alleel asuv olemasolev pink, mida kasutatakse projekteeritud lahenduses.  
Foto 2 ja joonis 3. Katariina alleele projekteeritav prügikast. (Kaal - 17 kg, maht - 35 l, materjal -  
teras ja malm) Toote valmistaja Art Metal (www.art-metal.pl), edasimüüja Hektor Light. 
 

  

Foto 4 ja joonis 5. Katariina alleele kavandatav kaev / veevõtukoht. (materjal – malm) 
malmToote valmistaja Art Metal (www.art-metal.pl), edasimüüja Hektor Light. 



KATARIINA ALLEE  PÕHIPROJEKT 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 54– 

  

Foto 6. Projekteeritav valgusti. Toote valmistaja Art Metal (www.art-metal.pl), edasimüüja 
Hektor Light. Täpsem informatsioon Võru Katariina allee tänavavalgustuse põhiprojektist. 
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Skeem 7. Infotahvli kavandi näide. 
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Lisa 4 – Pinnakattematerjalide näited 

        

Foto 1. Kehra Mosaiik Retro (www.kehrakivitehas.ee)          Foto 2. Hall graniitplaat 

   

Foto 3. Näide 100x100x100 mm graniitkivist ja 140x140x220 mm graniitkivist. 

 

Foto 4. Näide uputatud äärekivist ja graniitsillutisest. 
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Lisa 5 – Projekteerimistingimused  

 



 

 

Võru Katariina allee põhiprojekti alternatiivlahenduse 

projekteerimise lähteülesanne 

 

 

Projekteerimise nõuded 

 

1.1. Projektiga lahendatakse põhiprojekti tasandil Katariina allee. 

 

1.2. Põhiprojektiga lahendatakse alljärgnevad teemad: 

• Katariina allee tänavaruumi üldkujundus; 
• Katariina allee kõnnitee ehitus koos vertikaalplaneerimisega: 

- teekatted, trepid 

• Katariina allee sõidutee ehitus koos vertikaalplaneerimisega; 
• Katariina allee haljastus – lõigul Katariina kohvik kuni Kreutzwaldi tn säilivad 
olemasolevad puud. 
• Katariina allee valgustus; 
• Katariina allee sadevete kanalisatsiooni projekteerimine 
• Inventar ja arhitektuursed väikevormid  
 

2.   Projekti koostamine 

 

2.1. Orienteeruv ajagraafik: 

• Kooskõlastamata töö valmimise tähtaeg: 18.05.2009.a. 
• Kooskõlastatud töö esitamise tähtaeg 01.06.2009.a. (töö üleandmise tähtaeg sõltub 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti projekti menetlemise kiirusest). 
2.2. Põhiprojekti kõik kaustad esitada Linnavalitsusele neljas eksemplaris koos 

kontrolleelarvega. 

 

3.    Projekti kooskõlastamine 

 

3.1.Projekt tuleb enne Võru Linnavalitsusele esitamist kooskõlastada: 

• Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooniga;  
• Muinsuskaitseametiga; 
• Võrumaa Päästeteenistusega;  
• tehnovõrkude valdajatega:  
• elekter - Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu Kagu-Eesti piirkond (Vilja 14A Võru 

65605);  
• vesi ja kanalisatsioon - AS Võru Vesi (Ringtee 10 Võru 65620); 
• küte - AS Võru Soojus (Kooli 6 Võru 65606); 
• side - AS Elion (Kooli 6 Võru 65606) 
• tänavavalgustus - Enerel OÜ (Vilja 14 Võrumaa Võru 65605). 

 

4. Projekti koostamise alusmaterjalid 
 



 

 

4.1. Alusmaterjalid on: 

• Katariina allee põhiprojekt (OÜ Artes Terrae töö nr 46KP06); 
• Katariina allee vertikaalplaneering ja sajuveekanalisatsiooni. Ehitusprojekt. 

(Inseneribüroo Urmas Nugin töö nr IB 08/2007); 
• Katariina alle tänavavalgustuse põhiprojekt (Line Engineering OÜ töö nr EL 

050.07); 
• Katariina alle vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike rajamine ja 

rekonstrueerimine. Eelprojekt (OÜ Võru Vesi töö nr 09-08) 
 

 


