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SELETUSKIRI 

1. SISSEJUHATUS 

1.1. Projekteerimise alus 

Suure-Kõpu mõisa park asub Viljandi maakonnas, Kõpu vallas, Kõpu alevikus, lähiaadress – Kõpu 

mõis1. Objekt asub 22 km Viljandist, 31.3 km Kilingi-Nõmmest ja 37.9 km Karksi-Nuiast (vt skeem 1). 

Projektala hõlmab Kõpu mõisa katastriüksust nr 36001:006:0038. Sellesse jääb enamus säilinud 

puistust ja mõisakompleksi hoonetest. Välja jääb mõisa valitsejamaja (36001:006:0460, reg nr. 

14558) ja kogu mõisaparki sisse tulev Seruküla tee äärne allee. 

Pargi pindala on 12.1 ha, sellest ehitiste alune pind 3032 m². 

Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekt on koostatud Kõpu Vallavalitsuse tellimusel. Projekt on 

koostatud põhiprojekti tasemel. Rekonstrueerimisprojekti autoriteks on maastikuarhitektid Eigo 

Tarkin ja Sulev Nurme (Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E). 

 

Skeem 1. Suure-Kõpu mõisaansambli asukohaskeem. Allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 

 

1.2. Projekti koostamise lähtematerjalid 

Projekti koostamisel on olnud aluseks alljärgnevad lähtedokumendid: 

� Lähtetingimused Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Kõpu Vallavalitsus. 

2012. (vt lisa 2); 

� Suure-Kõpu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon. OÜ Artes 

Terrae, Juhan Maiste, Nele Nutt, Edgar Kaare. 2010. Töö nr 30ET10; 

                                                           
1
 Maa-ameti andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 
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� Kõpu spordihoone ja koolkodu haljastusprojekt. OÜ Artes Terrae, Edgar Kaare. 2010. Töö nr 

40KP09; 

� Suure-Kõpu mõisa pargi taimekaart, linnuliikide ja taimeliikide nimekirjad. Piret Suurkask, Meelis 

Suurkask. 2008; 

� Suure-Kõpu mõisa pargi geodeetiline mõõdistamine. AS Viljandi EKE Projekt, Retter EG 

10053747-0001. 2003. Töö nr 03207. 

 

1.3. Kaitsestaatus 

Kõpu park (KLO1200067) on kaitsealune park, mille piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 30. mai 

2000. a määrusega nr 174 „Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused“. Park on esmaselt kaitse alla 

võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 12 (vt skeem 2). 

Pargi kaitsekorralduse aluseks on VV määrus „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-

eeskiri“, vastu võetud 03.03.2006 nr 643. 

Suure-Kõpu mõisa park on arhitektuurimälestisena kaitse alune park (reg. nr. 14555) vastavalt 

kultuuriministri 15.12.1997 määrusele nr 79 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" (RTL 1998, 40/41, 

191), kuupäev: 15.12.1997 ning sellele on määratud kaitsevöönd kultuuriministri käskkirjaga 21. juuni 

2006 nr 208 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" (RTL, 04.07.2006, 52, 967), kuupäev: 

21.06.20064 (vt skeem 3). 

 

Skeem 2. Punase kontuuriga on ära toodud looduskaitsealuse pargiosa piirid. Halliga on tähistatud 

projekteeritav uus looduskaitse piiranguvöönd, mis laieneb kogu säilinud alleele. Allikas: 

www.xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 

                                                           
2
 RT I 2000, 43, 273 

3
 RT I 2006, 12, 89 

4
 Suure-Kõpu mõisa park, Kultuurimälestiste riiklik register, (21.09.2013)  

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=14555 
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Skeem 3. Muinsuskaitse piiranguvööndi piirid. Allikas: www.xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 

 

1.4. Projektala lühikirjeldus5 

Suure-Kõpu mõisa park asub Viljandi maakonna lainjatel tasandikel ja maastikuliselt kaunis 

piirkonnas. Park on rajatud 19. sajandi algul, kuid suuremaid kujundustöid tehti H. O. A. von Stryki 

ajal, aastail 1870–1875 peale nn. uue peahoone viimase juurdeehituse valmimist6. Park liitus 

klassitsistliku peahoonega nurga all ning oli ajastule tüüpiliselt kujundatud seest väljapoole. 

Arvatavasti on park kujundatud laialehisest metsast ning selle liigiline mitmekesisus on olnud pargi 

kõrghetkedel üsna arvukas.  

Sissesõit parki on võimalik kahelt poolt külgedelt ja see on tänaseni markeeritud ilusate hästi säilinud 

puiesteedega, ringteega piiratud avar esiväljak loob mulje avarusest. Esiväljak ise on suur ja avar, 

liigendatud üksikpuude ja puudegruppidega. Lehtpuude erinevaid gruppe ilmestavad veelgi 

okaspuude rühmad. Puud olid pargis algselt rühmitatud kontrasti põhimõttel nii võra kui ka värvi 

järgi: kuusk-tamm-pärn, kuusk-tamm, pärn-tamm, vaher-tamm. Okaspuid kasutati palju, mis ei ole 

meie pargiarhitektuuris väga tavapärane7 ning mis viitab pargi ümberkujundamisele 19. sajandi lõpul. 

Pargiansambli mõtteline peatelg Viljandi-Pärnu teeni on jälgitav isegi vaatamata teljel kasvavatele 

puudele. Telg lõppeb väikse kõrgendusega tee vahetus läheduses. Hoone tagune peatelg on rajatud 

palliväljakute tõttu nihutatud, kuid visuaalselt siiski veel olemas. Tagaväljak laskus terrassidena pikalt 

alla ja sellelt avanesid laiad vaated ümbritsevale maastikule. Vasakul paiknevate ümberehitatud 

majandushoonete taha jäi endine marja- ja rohtaed, mis oli maakivimüüriga piiratud ning sellest 

paremale jäi puuviljaaed. 

                                                           
5
 Koostanud Kärt-Mari Paju 

6
 Suure-Kõpu mõisa park, Keskkonnaamet (22.09.2013). 

 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pargid/pargid-2/kopu-moisa-park/ 
7
 Suure-Kõpu mõisa park, Keskkonnaamet (22.09.2013). 

 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pargid/pargid-2/kopu-moisa-park/ 
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Pargis elavad kaitsealused nahkhiired: veelendlane, suurkõrv ja põhja-nahkhiir ning pesitsevad 

tamme-kirjurähn ja händkakk, tegutsemas on nähtud kõrvukrätsu, musträhni ja väänkaela. 

Naturaliseerunud on kõrge maasikas8. 

                                                           
8
 Suure-Kõpu mõisa park, Keskkonnaamet (22.09.2013). 

 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pargid/pargid-2/kopu-moisa-park/ 
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2. ÜLEVAADE MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTEST9 

2.1. Põhimõttelised 

1. Töötada välja mõisa ala arengu üldine kontseptsioon, mis lisaks juba olemasolevale pargi 

restaureerimise projektile ja sellega haaratud territooriumile hõlmaks nii kogu pargi territooriumi 

kui kogu sellest väljapoole jäävat kunagiste kõrvalhoonete ja teedevõrgu poolt kaetud 

territooriumi. Kaasates selleks arendajate ja majandusspetsialistide kõrval professionaale 

muinsus- ja looduskaitse, maastikuarhitektuuri ja kultuuriajaloo vallast. 

2. Mõisa taaselustamise ja maastiku korrastamse (estetiseerimise) põhimõtteliste seisukohtade 

ning sellele vastava majandusliku strateegia välja töötamise järgi, on otstarbekas läbi viia 

ansambli tsoneerimine, määrates selles ära üldised arengud, restaureerimise ulatuse ja 

võimalused, mis koos regionaalse arengu kavadega on võimelised pakkuma konkreetse tööplaani 

lähiaastateks ja aastakümneteks.  

3. Viia läbi pargi natuuriuuringud - seda alates veestikust, sh drenaaži ja selle rekonstrueerimise 

võimalustest, dendroloogilisest uurimisest ning arheoloogilistest uuringutest kunagise ansambli 

strateegilistes sõlmpunktides. 

4. Koostada pargituumiku restaureerimisprojekt, mille käigus oleks võimalik alustada tööd, mille 

tegelik tulemus avaneb alles aastakümnete möödudes. Tuleviku otsustes vajab inimene mineviku 

abi, mis Suure-Kõpus kõneleb suurest joonest ja rikkast tähenduste kontekstist. Tänaste otsuste 

esmatingimuseks on ajalugu kogu selle mitmekihilisuses ja ulatuvuses. Kaaludes seda käesoleva 

ajahetke võimaluste piirides, on võimalik avada tee arengutele, mille kasutajaks on tänaste 

vanemate lapsed ja veelgi enam – lapselapsed. Kui maja võib saada korda mõne aastaga, siis park 

nõuab kasvamiseks aastakümneid. 

 

2.2. Konkreetsed 

1. Pargi korrastamiseks tuleb tellida vastavasisuline projekt. 

2. Pargis tuleb läbi viia dendroloogiline hindamine, mille alusel otsustada raiete vajadus. 

3. Dendroloogilisele hindamise tulemustele tuginedes otsustada pargi säilimise võimalused ning 

uuendamise ulatus. 

4. Säilitada vanad pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või mingil muul viisil ohtu inimestele. 

Vanadel puudel eelistada kuivanud okste eemaldamist kogu puu mahavõtmisele. 

5. Istutatavad puuliigid valida pargi rajamisajal kasutusel olnud liikide seast (puukoolide 

taimenimekirjadega saab tutvuda Eesti Ajalooarhiivis) ja dendroloogilise inventeerimise 

tulemusena koostatud nimekirjale tuginedes. 

6. Pargi üldkompositsiooni kujundamisel tuleb lähtuda pargi erinevates osades erinevatest 

kujundusprintsiipidest ning lahendustes arvestada ajalooliste kihistustega. 

7. Uute istutuste puhul tuleb puude asukohtade leidmisel kõige olulisemaks pidada vabakujulise 

pargi osas vastavaid kujundusprintsiipe, s.t. avatud-suletud alade vaheldumist. Uutele 

                                                           
9
Maiste,J. Nutt, N. Kaare, E. 2010. Suure-Kõpu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon. OÜ Artes 

Terrae,töö nr 30ET10 
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puudegruppidele tuleb leida avatud alad, kus on head kasvutingimused kuid kindlasti ei tohi täis 

istutada kõiki avatud pargiaasasid. 

8. Raied ja istutused tuleb planeerida pikemaks perioodiks (vähemalt 10-15 aastaks) ja 

mitmeetapiliselt. 

9. Projektiga tuleb määrata pargiaasade niitmistihedust reguleerivad hooldusklassid, mis lähtuvad 

erinevate piirkondade arhitektuursest ilmest tingitud niitmisvajadusest, võimalikust kasutuse 

spetsiifikast tulenevast niitmisvajadusest ja piirkonna rohttaimestiku eripärast. 

10. Lillepeenraid võib ette näha vaid esiväljakule. Lillepeenarde kavandamisel lähtuda sellest, et 

soovi korral on võimalik peenrad asendada muruga ilma, et oleks vajadus teostada mullatöid 

sügavamalt kui 20 cm. Hoolduseks ette nähtud vahendite nappusel eelistada korrektselt niidetud 

murupinda kesistele lillepeenardele. 

11. Pargi kompositsioonis on oluline koht vaadetel. Pöörata tähelepanu vaadete avamisele. 

Vaatekoridoride korrastamisel kujundada sihtide ääred nii, et koridorist jääks looduslik mulje. 

Pöörata tähelepanu ka vaadete sulgemisele. 

12. Kõigi väikevahendite kavandamisel arvestada vastavate stiilide kujunduspõhimõtteid ja Eesti 

mõisate omapära. Kõik kavandatavad väikevahendid peavad sobima mõisa peahoone ja pargiga 

ning toetama nende kujundusstiili. Parki tähistavad ajaloolised piirete (maakividest aed) 

fragmendid tuleb konserveerida ning kaaluda endiste piirete taastamist. 

13. Tööd peaksid toimuma etapiliselt, iga etapi tulemuseks peab olema terviklik ilme. 

14. Projektiga lahendada endiste teede katendite uuendamine või markeerimine. Teedevõrgustiku 

käsitlemisel lähtuda ajaloolistest plaanidest. 

15. Teekatte projekteerimisel kasutada vett läbilaskvat teekatet ehk siis savivaba peenefraktsioonilist 

purustatud kruusa või graniitsõelmeid, teed rajada äärekivita metall- või puitlaudäärisega. 

16. Pargiteede teekatete väline ilme ühtlustada; asfaltkatet või betoonkiviparketti mitte kasutada. 

Projektiga näha ette olemasolevate asfaltpindade asendamine. 

17. Valgustuslahendusel valgustada vaid ohutuks liiklemiseks vajalikud peamised liikumissuunad. 

Eelistada vaates nähtamatute valgustite kasutamist mast- ja pollarvalgustitele. Pargi tagaväljaku 

valgustamisel kaaluda arhitektuurse suundvalgustuse kasutamist. 

18. Likvideerida sobimatud väikevormid (valgustid, lipumastid) ja amortiseerunud jalgpalliväljak. 

19. Projekteerija peab vastavalt muinsuskaitse seadusele omama muinsuskaitse tegevusluba, 

tegevusalal kultuurimälestiste s.h. parkide restaureerimise projektide koostamiseks. 

20. Projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
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3. DENDROLOOGILINE HINNANG 

3.1. Metoodika 

Suure-Kõpu mõisa pargi puistu hindamise välitööd teostati augustis 2013. aastal. Välitööd teostasid 

Eigo Tarkin, Tanel Breede, Kärt-Mari Paju ja Sulev Nurme. Tööde kokkuvõtte koostasid Kärt-Mari Paju 

ja Sulev Nurme. Hindamisandmed digitaliseeris Kärt-Mari Paju. 

Puistu hinnang on teostatud üksikpuude kaupa. Puittaimede inventeerimisel on lähtutud tellija poolt 

esitatud digitaalsest geodeetilisest alusplaanist, mille on koostanud Viljandi EKE Projekt AS 

(10053747-0001, töö nr 03207, koostatud 17.11.2003). 

Juhul, kui lähestikku kasvavad puud on samast liigist, liitunud võradega, sarnase tervisliku seisundi ja 

haljastusliku väärtusega, siis on käsitletud neid koos ühe grupina. Grupile on määratud ühine 

orienteeruv võrapiir (projektsioon plaanil) ning mõõdetud kõigi grupis kasvavate puude diameeter, 

kui puid on grupis kuni 5 või on antud diameetrivahemik, kui puid on grupis üle 5. 

Erandjuhul, kui geoalusel ei kajastu üksikpuud või kui hinnatav puistuosa on metsalaadne või väga 

tihe, kus üksikpuude mõõtmine on võimatu (puud ei kajastu alusplaanil) või kavandatavaid tegevusi 

arvestades ei ole otstarbekas, on moodustatud eraldised. Eraldised on piiritletud käsitletavate 

puistuosade orienteeruva võrastiku välispiiriga (võraprojektsioon). Kirjeldatud on eraldiste 

põhipuuliikide diameetrivahemikud, orienteeruvad kõrgused, tervislik seisund, vigastused ja 

kahjustused ning vajalikud tegevused (vajadusel rinnete kaupa). Võsastele ning valdavalt noorest 

looduslikust uuendusest koosnevatele puistuosadele on määratud tervislik seisukord tervikuna 

liigiliselt parameetreid eraldi välja toomata. 

Dendroloogiline inventuur koostatakse puistutena (eraldistena) alljärgnevatel puhkudel10: 

� geoalusel ei kajastu üksikpuud 

� hinnatava puistu moodustab võsa, puistu on metsalaadne ning väga tihe 

� juhtudel, kus üksikpuude mõõtmine on võimatu või kavandatavaid tegevusi arvestades ei ole 

otstarbekas 

Eraldiste piiritlemisel võetakse aluseks metsanduslikud parameetrid (puistu homogeensus, 

enamuspuuliik, rindelisus jm) või füüsilised piirid (teed, elektriliinid, reljeefi eripärad jms). Eraldised 

piiritletakse plaanil käsitletavate puistuosade orienteeruva võrastiku välispiiriga (võraprojektsioon). 

Kirjeldatakse eraldiste põhipuuliikide diameetrivahemikud, orienteeruvad kõrgused, tervislik seisund, 

vigastused ja kahjustused ning vajalikud tegevused, rinnete diferentseeritavuse korral ka rinnete 

kaupa. Võsastele ning valdavalt noorest looduslikust uuendusest koosnevatele puistuosadele 

(keskmine põhipuuliigi diameeter on alla 6 cm) määratakse seisukorrahinnang tervikuna liigiliselt 

parameetreid eraldi välja toomata. 

Puistu hindamisel mõõdetakse või kirjeldatakse alljärgnevad parameetrid: 

� liigiline koosseis 

� rinnasdiameeter rinnete liikide kaupa 

� tervislik seisukord ja/või haljastuslik väärtus11 

� võrastiku, tüvede ja erandina ka juurestike nähtavad vigastused ja kahjustused 

� puistu üldist seisundit kirjeldavad nähtused (tihedus, liitus jm) 

                                                           
10

 Nurme, S. jt. 2012. Oru Pargi puistu seisukorrahinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan. Artes Terrae OÜ 33MT12 
11

 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 
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� patoloogilised nähtused, tüüp, kahjustuse aste (jalal kuivanud puud, lamapuidu esinemine jm) 

� hooldusvajadus, vajalikud hooldustööd 

Eraldiste kohta käiv info esitatakse koondtabelitena eraldiste kaupa lähtudes näiteks metsanduslikust 

takseerkirjelduse esitamise viisist (vt näiteks Tallinna puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise 

kord, lisa 3)12. 

Diameetrid on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga. Üksikpuude rinnasdiameeter 

on mõõdetud vähemalt 4 cm rinnasdiameetriga isenditel (eksootliikidel ja kindlasti säilitatavatel 

perspektiivsetel puudel erandjuhul ka peenematel). Juhul, kui puu diameeter ületas 95 cm on 

mõõdetud ümbermõõt. Ümbermõõdud on mõõdetud metsurimõõdulindiga (1 cm täpsusastmega) ja 

koondtabeli koostamisel teisendatud diameetriks. Põõsastel on mõõdetud üldjuhul vaid jämedama 

haru diameeter juhul, kui see ületab 4 cm ning põõsa haru jämeduse kirjeldamine on vajalik põõsa 

harulduse, spetsiifilise kirjelduse või hooldustööde seisukohalt. Harulistel puudel, on mõõdetud 

maapinnalt mitte kõrgemal kui 1,6 m harunevate harude diameetrid. Kui harude diameetrite 

mõõtmine 1,3 m kõrgusel ei olnud võimalik, on mõõdetud kõrgemalt esimesest võimalikust kohast. 

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik 

põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel13): 

• kuivanud puu või kõrge (kõrgus üle 1,3 m) känd (tüügas) (0):  

• kuivav puu (1):  

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 

o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu võrast 

moodustavad kuivanud oksad;  

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

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

o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

• tugevasti kahjustatud puu (2): 

o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 

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

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

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

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

• nõrgestatud puu (3): 

o juurdekasv pidurdunud; 

o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 

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

ümbermõõdust; 

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

o lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad esineda 

muudatused värvuses; 

• kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 

o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 

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

                                                           
12

 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104228 
13

 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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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 erinevatel põhjustel tekkinud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda 

puu peajuurtel, tüvel või võras (okstel). Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt 

hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 

• vigastuse kirjeldus (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 

• vigastuse avaldumine; 

• vigastuse ulatus. 

Kahjustustena on käsitletud puittaime morfoloogilisi muutusi, mis on tingitud haigustest ja 

kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on nt 

mitmesuguste patogeenide elutegevuse tagajärjel tekkinud muutused juurestikus, tüves, võras, 

lehestikus või okastikus. 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 haiguste 

sekundaarsete tunnuste kirjeldamisega, mida on võimalik täheldada vaatluste teel (viljakehad jms).  

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, veerežiimi muutused, külma- ning 

piksekahjustused jne. 

Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

• kahjustuse kirjeldus ja võimalusel põhjus: 

• kahjustuse asukoht (paiknemine); 

• kahjustuse ulatus. 

Vigastamata, kahjustamata ja tavapäraste liigiomaste tunnustega puittaimedel eraldi ei ole tüve ega 

võra kirjeldatud (märkuste osa hinnangu koondtabelis on jäetud tühjaks).  Tüve kirjeldatud järgmistel 

puhkudel: 

• tüvel esineb vigastusi või kahjustusi; 

• tüvi on haruline; 

• tüvi on deformeerunud (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 

• kui tüve erisused on silmapaistvalt dekoratiivsed. 

Võra hindamisel on kirjeldatud vajadusel: 

• kuivade okste tüüpi (põhioksad, kõrvaloksad, latv) ning paiknemist võras; 

• võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms); 

• hooldusead ja hooldusvajadus; 

• oksastiku erisusi, mis muudavad selle silmapaistvalt dekoratiivseks. 

Põõsastel on hinnatud haljastuslikku väärtust ja tervislikku seisundit eelpooltoodud põhimõtete 

alusel. Põõsaste üldised parameetrid (võra laius, erandjuhul kõrgus jms) on hinnatud 

silmamõõduliselt. Vajadusel on täpsustatud põõsa hooldusvajadus. 
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Üksikpuud on kujutatud plaanil erineva läbimõõdu ja värvustega ringidena. Värvuste kirjeldused 

vastavad puittaime tervislikule seisukorrale (vt joonis 2). Võrade diameetrid ja asetus tüve suhetes on 

plaanile kantud silmamõõduliselt. Olemasolevad puud, mis ei kajastu geoalusel, on plaanile märgitud 

orienteeruva asukohaga. Gruppide ja põõsaste piirid on kantud plaanile silmamõõduliselt 

orienteeruvalt võrade ulatuste järgi.  

Inventeerimise käigus on tehtud ettepanekud hooldusraieks. Raiesse on määratud kuivanud ja 

kuivavad puud, potentsiaalselt murdumisohtlikud puud ja isetekkelised kasvuruumita puud, millel 

kasvavad vanade väärtuslike puude võrasse. Raiesse on ette nähtud ka isetekkelised puud, mis ei 

toeta pargiruumi kompositsiooni või mis liigist, morfoloogilistest omadustest või seisukorrast 

lähtuvalt ei ole oma kasvukohal perspektiivsed. Raiesoovitused on välja toodud kahe klassina, 

eristades omavahel esmase raie ja teisase raie. Esmasesse raiesse määratud puud on oluline 

likvideerida võimalikult kiiresti, kuna nad on kas ohtlikud, kahjustavad ehitisi või väärtuslikumaid 

pargipuid. Teisaselt raiutavad puud (soovitav raie) raiutakse juhul, kui nende seisukord halveneb 

oluliselt või need on soovitatav likvideerida lähtudes eelkõige pargi esteetikast. Sellised puud tuleb 

raiuda alles vahetult enne taastamisistutuste tegemist.  

Koondtabeli märkuste osas on esitatud vajadusel ka primaarsed juhised probleemsete puittaimede 

hoolduseks (võrahoolduse vajadused, toestamise vajadus). Hindamistulemused kajastuvad joonistel 

ning puistu hinnangu koondtabelis (lisa 1). Seletuskiri ja tabelid on kehtivad/loetavad koos joonistega 

ning vastupidi. 

 

3.2. Puistu hinnang 

Suure-Kõpu pargi puistu hinnang peegeldab 2013.a. augustikuu situatsiooni. Oktoobris ja novembris 

möllanud tormides on pargist murtud detsembri alguse seisuga 2013 ligikaudu 20 puud. Murdunud ja 

pargist eemaldatud puud on kantud novembri lõpu seisuga raieteplaanile sanitaarraiena. 

Suure-Kõpu mõisa pargis hinnati põhiliselt looduskaitsealuse pargiala puistut. Kokku hinnati alal 847 

üksikpuud ja üheliigilist gruppi.  

Üksikpuudena hinnatud pargiosa on liigiliselt suhteliselt mitmekesine – hinnati 34 eri liiki 

puud/põõsast (tabel 1). Üldiselt võib öelda, et pargi põõsarinne on väga liigivaene (pargis leidub 7 liiki 

hindamisel silmajäänud põõsaid). Osad põõsastest, mis kasvavad massiividena on saanud hindamisel 

oma numbri, eraldi on hindamistabelis märkuste lahtris välja toodud vahetult puude all ja tüve 

ümber kasvavad põõsad (nt. pihlenelas), mille plaanile kandmine on osutunud puistu tiheduse tõttu 

ebaotstarbekaks. 

  

Foto 1, 2. Pargi esiväljakut ilmestavad puudegrupid peahoone ees ja maanteepoolses osas (Kärt-Mari Paju 

2013). 
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Fotod 3, 4, 5, 6. Näited pargi puudel leiduvatest erinevatest kahjustustest (Kärt-Mari Paju 2013). 

Suure-Kõpu mõisa pargis on algsetesse istutustesse kuuluvate võimalike puudena käsitletud puid, 

mille rinnasdiameeter on ≥ 60 cm. Kokku hinnati pargis 219 ühikut puid, mille tüvede või ühe haru 

diameeter ületab seatud piiri. Puid, mille rinnasdiameeter jääb hetkel 40 – 50 – 60 cm vahele on  

129+156 tk. Eelnevast lähtudes tuleb öelda, et enamus pargi puistust on keskealine või juba eakas, 

mistõttu tuleb tähelepanu pöörata just eelkõige nooremate puude hooldusele ning neile kasvuruumi 

võimaldamisele. Muidugi peab hooldama pargi väärikaid vanu puid, et pikendada nende eluiga.  

Suurima rinnasdiameetriga puudeks on peahoone esise väljaku ääres kasvav harilik pärn (Tilia 

cordata, D = 158cm), h. pärn nr 518 (D = 126 cm), h. pärn nr 523 (D = 121 cm), h. pärn nr 611 (D = 117 

cm), h. pärn nr 513 (D = 115 cm), h. pärn nr 800 (D = 110 cm) ja h. pärn nr 334 (D = 109 cm). Lisaks 

pärnadele on pargis võimsaid harilikke tammesid (Quercus robur; nr 837 D = 98 cm, nr 604 D = 97 

cm), harilikke saari (Fraxinus excelsior; nr 6 D = 96 cm, nr 8 D = 84 cm), lehiseid (Larix sp; nr 728 D = 

93 cm), künnapuid (Ulmus laevis; nr 194 D = 89 cm).  

Parki tabas 2005. aastal suur torm, mis murdis palju puid. Tormi mõju võib siiani näha puude võrasid 

vaadeldes, kus on näha suurte murdunud okste haavu ning kinnikasvavaid koorevigastusi. Murdunud 

puid ja lamapuitu pargis puistu hinnangu koostamise ajal ei leidunud, kuid 2013.a. oktoobritorm 

murdis pargist mitukümmend puud (vt foto 7, 8,.9, 10). Kuivanud puude ja suurte kändude osakaal 

on väike (9 kuivanud puud, 5 suurt kändu). Suuremahulist hooldusraiet ei ole vaja, küll tuleb 

parandada üksikute väärtuslikemate puude valgustingimusi. Raietega pargi piiridel tuleb olla 

ettevaatlik, sest põõsa- või noorte puude (järelkasvu) rinnet, mis kaitseks parki tormituulte eest, 

pargis peaaegu ei ole. Pargi servaalad on lisaks küllaltki hõredad. 

 

Tabel 1. Suure-Kõpu pargis leiduvate puude ja põõsaste liikide nimekiri. 

Nr. Lühend Liik eesti keeles Liik ladina keeles Osakaal (%) üksikpuudest ja ühe-

liigilistest gruppidest 

1. Ta Tamm, harilik Quercus robur 22.7% 

2. Pä Pärn, harilik Tilia cordata 22.2% 

3. Va Vaher, harilik Acer platanoides 15.8% 

4. Ja Jalakas, harilik Ulmus glabra 12.2% 

5. Ku Kuusk, harilik Picea abies 8.9% 

6. Sa Saar, harilik Fraxinus excelsior 7.0%  

7. NuS Nulg, siberi Abies sibirica 1.7% 

8. KsA Arukask Betula pendula 1.2% 

9. Hk Hobukastan, harilik Aesculus hippocastanum  
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Foto 7, 8, 9, 10. Mõned 2013.a. oktoobritormis murdunud puud. (Sulev Nurme 2013). 

Pargis leiduvad pärnad on enamasti väga ilusad puud, on nii noori kui võimsaid vanu puid. Noored 

jalakad ja saared on enamasti kahjustatud ja keskmises või halvas seisukorras. Kas tegu on 

möödunud talvede karmi mõjuga või mõne patogeeni tegevuse tagajärjega peab kindlaks tegema 

dendropatoloog. Vanad harilikud saared ja künnapuud on reeglina paremas seisukorras kui samade 

liikide noored puud.  

Pargi äärealade puudel (maantee ääres) on paljude puude tüvedel vigastused lume lükkamisest ning 

ka avariidest. Pargisisesteks vigastusteks on enamasti tormist tingitud tüve- ja koorevigastused ning 

trimmerdamisest ja muru niitmisest tingitud juurekaela- ja juurevigastused. 

Pargi tervislikku seisukorda kirjeldades võib öelda, et pargi üksikpuude ja gruppidena hinnatud osas 

on puistu küllaltki heas seisukorras. 54.7 % puudest on kas väga heas (147 tk) või heas (316 tk) 

10. Lh Perekond lehis Larix sp  

11. Sap Sarapuu, harilik Corylus avellana  

12. KsS Sookask Betula pubescens  

13. Mä Mänd, harilik Pinus sylvestris  

14. Kü Künnapuu Ulmus laevis  

15. Pi Pihlakas, harilik Sorbus aucuparia  

16. Re Raagremmelgas Salix caprea  

17. Kos Kontpuu, siberi Cornus alba  

18. Mv Metsviinapuu, harilik Parthenocissus quiquefolia  

19. Si Sirel, harilik Syringa vulgaris  

20. EnT Enelas, tara- Spiraea  chamaedryfolia  

21. El Elupuu, harilik sammasjas vorm Thuja occidentalis f. fastigiata  

22. Kd Kadakas, harilik Juniperus communis  

23. KsK Kuldkask Betula x aurata  

24. KuM Kuusk, must Picea mariana  

25. KuT Kuusk, torkav Picea pungens  

26. Lum Lumimari, harilik Symphoricarpus albus  

27. MäK Mänd, keerdokkaline Pinus contorta  

28. NuE Nulg, euroopa Abies alba  

29. NuP Nulg, palsam- Abies balsamea  

30. Pihl Pihlenelas, harilik Sorbaria sorbifolia  

31. PäL Läänepärn Tilia x europaea  

32. PäS Pärn, suurelehine Tilia platyphyllos  

33. Rod Perekond rododendron Rhododendron sp  

34. VaM Mägivaher Acer pseudoplatanus  



Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekt 72KP12 

 

Artes Terrae 17 
 

seisukorras ning vaid 8.5 % puid on halvas (46 tk) või väga halvas (26 tk) seisukorras. Samas on 

ohumärgiks see, et üle kolmandiku pargipuudest, mis on määratud seisundi tõttu nö rahuldavaks 

(308 tk, 36.4 %), on siiski kahjustatud puud, mille seisund pigem halveneb ja see võib mitmete liikide 

puhul (näiteks harilik saar, harilik jalakas, hobukastan) ebasoodsate ilmastikutegurite või 

keskkonnategurite kokkusattumisel toimuda väga kiiresti. Teiseks ohumärgiks on see, et suur osa 

halvas või väga halvas seisus pargipuudest on vanad nö autentsed pargipuud, mis kohati on 

pargiruumide karakteri määratlejaks ja vaatefookusteks. Nende väljalangemisel võib pargi ilme ja 

isikupära muutuda tundmatuseni. 

84 pargipuud vajavad kiiret võrahooldust, kuna nendel puudel on kogu võras kuivanud põhioksad, 

mis võivad olla murdumisohtlikud. Murdumisohtlikud puud on enamasti raiesse määratud ning 

kuivanud põhiokste esinemine ei tähenda automaatselt puude raiesse minemise vajadust. 

Toestamist vajab pargis hinnangu tegemise ajal 13 puud.  

  

Foto 11, 12, 13. Kuusegrupp pargis (enamus selle puudest murdusid oktoobritormis 2013), majaesine võimas 

pärn ja kuuse-tamme segagrupp vanemast istutusest. (Kärt-Mari Paju 2013) 

Dendroloogilisele hinnangule tuginedes on pargi seisukohast väheväärtuslikuks loetud ning pargi ilme 

ning tervisliku seisukorra parandamiseks soovitatud välja raiuda 84 ühikut puud (hinnatud gruppides 

võib olla mitu puud raiesse määratud). Lisaks I tähtsusklassi raiutavatele puudele (raie plaanil 

tähistatud punase ristiga), on soovituslikku raiesse II tähtsusklassi määratud lisaks veel 14 ühikut 

puud. Enamuse neist moodustavad kahjustada saanud kuivavad puud, samuti ka puud, mis on 

deformeerunud, haiged ja/või millel puudub kasvuruum. Raiesoovituste määramisel on säilitamisel 

eelistatud heas kuni rahuldavas seisukorras suuremõõtmelisi puid, nende looduslikku uuendust ning 

väärtuslike pargipuude (tamm, pärn, saar) istutusi ja looduslikku uuendust, millel on liigile 

iseloomulik võra ning on tagatud küllaldane kasvuruum. Mitmed hetkel juba halvas seisukorras puud, 

mille seisundit tuleb jälgida, ei ole koheselt raiesse määratud (vastav märge koondtabelis), vaid need 

tuleb eemaldada seisundi halvenemisel. Raiete määramisel on oluliseks peetud allee ja vanemate 

pargipuude/gruppide esiletoomist ning võrade kaitsmist ja väljapuhastamist puudele paremate 

kasvutingimuste tagamiseks. Puude seisukord on põhjendatav nii puude vanusega kui ka 

kasvutihedusega ja ka pargis läbiviidud hooldustöödega. 

Raiete teostamisel saab hooldusraiete puhul (sanitaar- ja harvendusraie) lähtuda dendrohinnangus 

antud juhistest, kuid raiete eelselt tuleb üle vaadata kõik nö tingimuslikku raiesse määratud puud, 
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mis võivad olla vajalikud seisundi halvenemise tõttu eemaldada. Samuti tuleb jälgida rahuldavas 

tervislikus seisukorras puid ning ohumärkide ilmnemisel (diagonaalpragude või ristipragude teke, 

suurte harude murdumine, juurekerked jms) kaaluda vajalikke hooldustöid või raieid.  

Dendrohinnangust jäi välja kogu maanteest edela poole jääv kuid siiani küllaltki terviklikuna säilinud 

allee. Mõisapargi terviklikkust silmas pidades tuleks pargi hooldamisel hooldada ka alleed. 

Pargi puistu on hooldamisel peaaegu täielikult puhastatud põõsastikest, mis vaesustab pargi liigilist 

keskkonda, muudab pargiruumi visuaalselt liiga avatuks ning samuti muudab pargi tuultele 

tundlikumaks.  

 

Skeem 4. Puistu tervisliku seisundi osakaal. 

Käesolev dendrohinnang iseloomustab puude tervislikku seisukorda 2013. a. augustikuu seisuga. 

Hinnangu käigus ei ole määratud puude füüsilist tugevust või vastupidavust (mis eeldaks 

magnetresonants või resistograafilist uuringut), samuti mädanikust kahjustatud puiduosa ulatust (mis 

eeldaks puude puurimist mitmel erineval kõrgusel, kuid sellega kaasneb pargipuude täiendav 

vigastamine, mis ei ole pargipuude puul vastuvõetav). See ei tähenda automaatselt kõikide 

probleemsete puude kohest raiet, küll aga hooldustöötajate poolset tähelepanelikumat puude 

jälgimist ning vajadusel ennetavate meetmete rakendamist. 

 

3.3. Juhised edasiseks tegevuseks 

Pargi edasise haldamise seisukohalt on oluline arvestada järgnevate aspektidega. 

• Kogu pargiosas on vajalik ülepinnaliselt teha vanade puude võrahooldus (vastavalt koondtabeli 

andmetele), eemaldades eelkõige kuivanud harud ja põhioksad, mis murdudes on ohtlikud 

kasutajatele ja rajatistele ning võivad kahjustada oluliselt puud ennast või naaberpuid-põõsaid. 

Okste lõikusel kasutada kvalifitseeritud arboristi (nõutav kutsetunnistus), kellel on vanade 

pargipuude hooldamise kogemus, teenuseid. Suurte okste lõikus teha lehtedeta perioodil 

külmunud pinnasega (pinnase kahjustamise minimeerimine väljaveol ja tõstuki kasutamisel). 

• Raied on soovitav teha 2-5 aastase perioodi jooksul, eemaldades esmajärjekorras kuivanud ja 

kuivavad puud, seejärel tuleks järk-järgult läbi viia probleemsete gruppide harvendamine. 

Järkjärguline raie võiks olla seotud ka asendusistutuste tegemisega. Raiete teostamiseks teha 

26; 3% 46; 6%

312; 37%

316; 37%

147; 17%

Tervislik seisund puudel (tk, %)

Tervis 1

Tervis 2

Tervis 3

Tervis 4

Tervis 5
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ettemärkimine, ettemärkimiseks kutsuda kohale dendrohinnangu autorid või kasutada 

dendroloogi, aedniku, metsamehe vm pädeva isiku abi või juhendamist. Raie teha lehtedeta 

perioodil külmunud pinnasega (pinnase kahjustamise minimeerimine väljaveol ja tõstuki 

kasutamisel). 

• Peale primaarse sanitaarraie tegemist on otstarbekas puistu uuesti takseerida (ei ole vajalik 

täiendav dendrohinnang) et määrata raiete käigus tekkiv paratamatu võimalike kahjustuste 

ulatus (nt okste murdumised, pinnasekahjustused jm) ning sellest tulenevad hooldus- ja 

raietööde vajadus. 

• Raietel mitte avada pargi siseossa ulatuvaid avatud koridore isegi vaadete avamisega seoses. 

Juhul kui avada laiad vaatekoridorid pääseb tuul parki ning seab ohtu eelkõige vanemad ja 

nõrgestatumad puud (mida on tõestanud ka 2013.a. sügise tormid). 

• Perifeersetes puistuosades, kus on rohkem isetekkelist looduslikku uuendust, soodustada nende 

isendite, millele on tagatud piisav kasvuruum (vähemalt 6 x 6 m ala maapinnal ning võra kohal  

puudub teiste puude võra) kasvu ja arengut, vajadusel eemaldades naaberpuude alumisi oksi. 

Eelistada hariliku vahtra, hariliku pärna ja üksikute tervete hariliku saare noori isendeid, ka 

okaspuid. Põõsaid mitte välja raiuda, vaid eelistada esimese võimalusena alati noorendis- ja/või 

hoolduslõikust.  

• Väljaspool parki, vahetult pargi piiril kasvavad loodusliku tekkega puud-põõsad säilitada liigist 

hoolimata, kui neil on esteetiline ilme. Näiteks remmelgate, hallide leppade jt lühiealiste 

puuliikide puhul piisab ilusama mulje saavutamiseks puude võrade alumise osa okste, peente 

harude või juurevõsu eemaldamisest. Pargi põhjapiiril võib eemaldada isetekkelise haljastuse 

vaatesuunal Kõpu kirikule. 

• Asendusistutustel tuleks tähelepanu pöörata eelkõige põõsamassiivide taastamisele/rajamisele 

erinevates pargiosades rindelisuse ja elurikkuse suurendamiseks pargis, mis mõjub kokkuvõttes 

positiivselt kogu pargi seisundile. Asendusistutustel mitte kasutada harilikku saart, harilikku 

jalakat jt mitte haiguskindlaid liike, mis peale istutamist võivad saada nakkuse kiiresti sama liigi 

vanematelt pargipuudelt.  

 

3.4. Projektalalt välja jääva puistuosa seisund ja vajalikud tegevused selle 

haldamiseks 

Suure-Kõpu pargi looduskaitsealusest osast jääb välja endise mõisa valitsejamaja ümbrus (kat. üksuse 

nr. 36001:006:0460, reg nr. 14558, vt. skeem 5), millel hetkel kasvab suhteliselt vähehooldatud 

puistu, mis endise pargi osana mõjutab otseselt visuaalselt kogu pargi ilmet. Kuna käesolev projekt ei 

käsitle seda ala, antakse alljärgnevalt selle puistu seisundi üldhinnang ning juhised haldamiseks 
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Skeem 5. Projektalast kagus asuv endine pargiosa (Skeemi alus: Maa-amet). 

Pargiosa puistu liigiline koosseis ja üldine seisund (vt. tabel 1 ja skeem 4) on võrreldavad ülejäänud 

pargiga. Samas on puistu tihe, eemaldamata on enamus lehtpuude looduslikust uuendusest ning 

tänu sellele, et puistu alus ei ole niidetav, on tekkinud spetsiifiline alusmetsalaadne taimestik, mille 

moodustab valdavalt hariliku vahtra, hariliku saare, hariliku toominga uuendus. Vanematest puudest 

domineerivad vanad tammed, vahtrad ja üksikud pärnad, suhteliselt palju on harilikku kuuske. 

Ülepinnaliselt esineb üksikuid jalal kuivanud ja murdunud puid ning pargile mitteomaselt hulgaliselt 

ka lamapuitu.  

Pargiosal on lisaks pargi üldise visuaalse ilme rikastamisele oluline roll tuulekaitsena, mistõttu tuleb 

selles pargiosas tehtavaid töid plaanida ettevaatlikult. Kuna ei ole ette näha kõnesoleva ala aktiivset 

kasutamist pargikülastajate poolt oleks otstarbekas ette näha alljärgnevalt loetletud peamised tööd. 

• Ülepinnaliselt tuleb läbi viia sanitaarraie, mille käigus eemaldatakse jalal kuivanud ja murdunud 

puud ning eemaldatakse lamapuit. 

• Teedega piirnevatel aladel vähemalt 15 m ulatuses tee servadest eemaldada kuivanud oksad ja 

harud, samuti potentsiaalselt murdumisohtlikud puud, oksad ja harud. Okste eemaldamise 

vajaduse peab määrama arborist. 

• Vähemalt 5-10 m ulatuses on soovitav hakata puude alust niitma, eemaldades eelnevalt sealt 

lehtpuude väheväärtusliku uuenduse (alla 6 cm läbimõõduga isendid), millel puudub kasvuruum, 

kuid säilitades võimalikult lehtpõõsad. Liigiomase võra kaotanud lehtpõõsastele ja 

põõsamassiividele teha võrahooldus ja vajadusel massiive piirata. Suuna võiks võtta selliselt, et 

hooldus käigus järk-järgult muutuks kogu piirkond niidetavaks. 

• Puistut ei ole vaja oluliselt harvendada - praegune tihedus on visuaalselt sobiv, kuid kujundada 

oleks vajalik puistu alustaimestikku ja looduslikku uuendust loomaks ruumis piiritletud 

madalhaljastuse massiive ja gruppe.  

• Puistu lõunaservas on otstarbekas ette näha täiendusistutusi eelistades põõsagruppe. 

• Tööde planeerimiseks on otstarbekas koostada maastikukujunduslikke aspekte arvestav 

mitmeaastane hooldustööde plaan või vajadusel lihtsustatud (vaid spetsiifiliselt pargihooldust ja 

selle maastikukujunduslikke aspekte käsitlev) hoolduskava. 
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4. PROJEKTLAHENDUS 

4.1. Üldosa 

Projektlahenduse koostamisel on lähtutud Kõpu pargi muinsuskaitse eritingimustest (vt. käesolev 

seletuskiri ptk 2), pargi kasutusest (peahoones asub kool) ning tulevikuperspektiivis Kõpu pargist kui 

turismiobjektist. Samuti on lähtutud peahoone ümbruse teedevõrgust, mis on rekonstrueeritud koos 

peahoone fassaadide korrastamisega. Pargi ruumilise lahenduse kohandamine kooli vajadustest ning 

võimalikest lisafunktsioonidest turismiobjektina lähtuvalt ei ole vastuolus eritingimustes sätestatuga. 

Projektlahendusega säilitatakse/luuakse pargi ruumiline ülesehitus (vt skeem 6) ja vaatelised seosed, 

mis võisid olla pargile iseloomulikud 1900-te algul, so avatud auring ning sellega liituvad väiksemad 

pargiaasad ning neid piiravad tihedamad perifeersed pargiruumid. Pargi taastamisideestikul on 

lähtutudki pigem eelmise sajandivahetuse Kõpu pargi "atmosfäärist" ning tollal valitsenud üldistest 

maastiku kujundamise ideedest. Pargiruumi käsitlemise üldine lahendus on konserveeriv, ent 

taastamisistutuste ja pargi kasutusfunktsiooni osas pigem kohandav. Pargi säilinud väikevormide osas 

on projektlahendus restaureeriv. Kuna peahoone vahetu ümbrus on seoses peahoone fassaadide 

restaureerimisega algsest põhilahendusest detailides erinev ning sootuks teistsugune võrreldes 19. 

sajandi lõpuga, siis selles piirkonnas on projektlahenduse põhieesmärgiks kahe erineva ajastu 

vormikõne sidumine. 

Oluliseks maastikuarhitektuurseks lisanduseks, mis olemuslikult on pargis uus nähtus, on esiväljakut 

perimetraalselt läbiva jalgtee lisamine, mis oli parki ette nähtud juba eritingimuste lisas olnud pargi 

kontseptsiooniga14. Pargis olevate võtmeobjektide paiknemist arvestades, on tee mingil kujul ilmselt 

olemas olnud, kuid selle trajektoor käesolevas projektis on kohandatud vastavalt reljeefi, väärtusliku 

kõrghaljastuse ning olemasolevate objektide (sild, tiik, koerahaud jms) paiknemisele. 

Probleemne on eritingimuste mahus ette nähtud vaatekoridoride avamine maastikku, sest ka skeemil 

6 näidatud orienteeruvas mahus avatud koridoride tekitamine avab vana puistu tuultele ja sellest 

tekkivale tuulemurrule. 

                                                           
14

 Maiste,J. Nutt, N. Kaare, E. 2010. Suure-Kõpu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon. OÜ Artes 

Terrae,töö nr 30ET10 (joonis 2) 
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Skeem 6. Suure-Kõpu mõisa pargi esiväljaku pargiruum (autor E. Kaare, väljavõte muinsuskaitse 

eritingimustest
15

). 

 

4.2. Teed ja parkimine 

Pargis säilitatakse üldine teedevõrk, mis kattub suuresti 19-20. sajandivahetuse olukorraga. 

Peahoone juures säilitatakse peahoone esise osa ja sellega külgneva ala teede paigutus, sh personali 

parkimine, kuna selleks on välja ehitatud vajalik infrastruktuur ja teekatted. Säilub auring ajaloolisel 

asukohal ning sellele viivad teed pargi edela ja loodenurkadest. Olemasolevate teede kate (peahoone 

ümbruses) säilib, juurdepääsuteede kate tuleb taastada. 

Lisatud on perimetraalne jalgtee, mis algab peahoone põhjafassaadi juurest ning läbib pargi lõppedes 

pargi loodeosas. Selline rajalahendus võimaldab pargis jalutada ja külastada olulisi pargi kohti, samas 

on selliselt võimaik parki läbida vähemalt 4 erineval marsruudil, kui arvestada perifeerse jalgtee 

ristumisi juurdepääsuteedega. Pargi lõunaosas on arvestatud läbivat põhja-lõunasuunalist 

jalgsiliikujate suunda, mille väljakujunenud trajektoorid on võetud arvesse jalgteede ristumiste ja 

trajektooride valikul. 

                                                           
15

 Maiste,J. Nutt, N. Kaare, E. 2010. Suure-Kõpu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimiskontseptsioon. OÜ Artes 

Terrae,töö nr 30ET10 
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Lisaparkimist sõiduautodele ette nähtud ei ole. Sõiduautoele säilub juurdepääs peahoone 

lõunasissepääsule, samuti säilub seal peatumis- ja parkimisvõimalus personalile ja teenindavale 

transpordile 5-6 sõiduautole. Samas tuleb rõhutada, et mõisa peahoonest ida suunas on ette nähtud 

eelneva projektiga parklad, mis peaksid rahuldama kogu parkimisvajaduse ja projektalal olev plats on 

kasutatav teenindavatele sõidukitele vaid lühiajaliseks parkimiseks ja peatumiseks. Lisaks on ette 

nähtud peatumiskoht bussidele sõitjate mahatulemiseks projektala lõunaosas ning parkimiseks (1 

koht) ajaloolisest pargialast väljas, projektala põhjapiiril. 

Teekattena on ette nähtud tihendatud purustatud kruus (vt joonis 5). Sõidetavate teede katteks on 

tugevdatud alusel purustatud kruus (vt joonis 6). Bussi peatuskoha kate pargi lõunaosas on murukärg 

(vt joonis 5) ja parkimiskoha kate pargi põhjaosas on tugevdatud alusel purustatud kruus. Jalutusteed 

ääristatakse vaiadega maasse kinnitatud sügavimmutatud lauast äärisega (vt joonis 5). Peahoone ees 

asuv auring ääristatakse murtud pinnaga graniit äärekiviga (vt joonis 6). Ülejäänud sõidetavad teed 

ääristatakse metallkandiga (vt joonis 5). Bussiparkla ääristamiseks on ette nähtud betoonäärekivi (vt 

joonis 7). 

 

4.3. Rajatised, arhitektuursed väikevormid ja pargimööbel 

4.3.1. Pargisild 

Pargisild peahoone põhjanurga lähedal kuulub arvatavasti 19. sajandi viimaste kümnendite 

lahenduse juurde. Tegemist on kivist laotud krohvitud lihtsailmelise rombikujulise põhiplaaniga 

sümmeetrilise rajatisega. Silda on erinevatel ajastutel remonditud. 

Silla seisund on rahuldav (fotod 14-16), kuid seisundi hoidmiseks on vajalik sild vähemalt lähitulevikus 

konserveerida. Silla kehand on põhiosas terve. Betoonmördiga lapitud võlvis on praod, võlvi kate on 

auklik, osa pragusid ilmselt läbivad. Silla külgfassaadid on osaliselt tänu remontidele kaotanud osa 

iseloomulikust liigendatusest (võlvi serv, otsapostide laiendused jne), kuid see on siiski hästi jälgitav. 

Ca 1 cm paksune krohvikiht on kohati pragunenud ja kohati suhteliselt väikeste tükkidena ka irdunud. 

Postide ja müüri (kohalevalatud) katteplaadid on olnud 6...10 cm paksused ja ulatunud külgedelt üle 

postide ja müüri arvatavasti 3...5 cm. 2013.a. sügisel on plaatide üleulatuvad osad purunenud, 

plaadid postidelt kadunud ja aimatavad vaid postide ja müüri ühenduskohtades. 

Kohalike inimeste mälestuste kohaselt (Tõnu KIviloo, vestlus novembris 2013) on olnud silla postidel 

kivist (betoonist?) kuulid. Postide keskosades on õnarused, mis võivad viidata kinnitustele, kuid kuna 

kadunud on ka postide katteplaadid, siis midagi täpsemalt selles osas väita ei saa. 
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Foto 14, 15, 16. Pargi sild. All vasakul krohvikahjustus, all paremal katteplaadita post ja purunenud postinurk 

(fotod Sulev Nurme 2013). 

Silla seisundi täpseks hinnanguks tuleb teha ekspertiis ning vastavalt sellele teha tööjoonised silla 

konserveerimiseks või restaureerimiseks (vt ka joonis 6). Käesoleva projekti kohaselt on tehtud 

ettepanek silla kehandi konserveerimiseks, katteplaatide ja silla katte taastamiseks. 

 

4.3.2. Prügikonteinerite hoiukoht 

Prügikonteinerid, mis seisavad hetkel peahoone lõunafassaadi ees parklas, ei ole kaunid. Seetõttu on 

ette nähtud viia prügikonteinerid parklast eemale ida suunas asuvate puude taha tee äärde, kus need 

ei jää vaadetesse, kuid on kooli söökla vajadusi arvestades siiski hõlpsasti ligipääsetavad. 



Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekt 72KP12 

 

Artes Terrae 25 
 

Konteinerite hoiukoht on ette nähtud katta sarnaselt jalgteedega kruusakattega ja piirata immutatud 

laudservaga. Prügikastide hoiukoha ümber on ette nähtud lihtne varisein (vt joonis 7). Variseina 

värvus - helebeež (RAL 9001). 

 

4.3.3. Kiviaed ja väravapostid 

Parki põhjaküljest ja osaliselt ka idaküljest piirav kiviaialaadne kivivall on kuhjatud pargi piirile 

nõukogude perioodil (Tõnu KIviloo, vestlus novembris 2013) oletatavasti endisaegse kiviaia peale või 

selle kõrvale. Kivid on laotud ebaühtlaseks trapetsikujulise ristlõikega valliks, ülemised kivid on 

liikuvad. Vall on ebaühtlase laiuse ning kõrgusega. Vall on kuhjatud osaliselt pargi põhjaservas 

kasvavate tüvede ümber. 

Projektiga on ette nähtud kivivalli ümberladumine kiviaiaks nihutades selle asukoha pargi põhjapiiril 

kasvavate puude piirkonnas kuni 1 m põhja suunas nii, et hetkel kivivallis paiknevad puud jäävad 

sellest välja (pargi poole kivimüüri). Müür laduda nn klassikalise kiviaiana (kuivmüürina), mõõtudega 

(kõrgus, põhja laius, ülaosa laius) 80 x 80 x 60 cm. Kividelt eemaldada neile kasvanud sammal vaid 

juhul, kui see on vajalik kivide stabiilsuse tagamiseks. Kiviaiale rajada liivalus vastavalt olemasolevatel 

pinnaseoludele sügavusega kuni 120 cm. Liivaluse kaevamine puude juurte piirkonnas (raadiusega 

kuni 10 m tüvest) teostada käsitsi. 

 

Foto 17. Olemasolev kivivall pargi põhjapiiril. Esiplaanil vallis kasvavad puud (foto Sulev Nurme). 
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Foto 18. Graniitpost ja kiviaed Kõpu kiriku ees (foto Sulev Nurme). 

Pargi kahe peamise jalgtee algus pargi piiril on plaanitud markeerida graniidist postidega. Posti 

võimalik väliskuju ja orienteeruvad mõõtmed on antud joonisel 6. Andmed selle kohta, millised võisid 

olla (ja kas üldse olid) algselt piirdeaia postid, andmed puuduvad. Projektlahenduses on lähtutud 

sarnastest postidest Kõpu kiriku ees (foto 18). 

 

4.3.4. Infotahvlid 

Parki on ette nähtud paigaldada infotahvlid Suure-Kõpu mõisakompleksi tutvustamiseks. Infotahvlid 

on paigutatud eraldi platsidele pargi loodenurgas (peamine sissepääs jalgsi liikujatele) ning pargi 

lõunapiiril (peamine sissepääs autoga liiklejatele). 

Tahvlite lahendus on valitud selliselt, et need ei risustaks vaateid, kuid samas oleksid mugavalt 

loetavad. Tahvlite tarinduses on kasutatud alumiiniumsulamist lehte, mis on vandaalikindel ja eristub 

vana pargi miljööst. Infotahvlite lahendus on antud joonisel 7 ja lisas 7. 

 

4.3.5. Postamendid näituste jaoks 

Pargi haldaja ettepanekul on projektiga ette nähtud pargi lisafunktsioonina selles korraldada ajutisi 

välinäitusi, milles põhirõhk oleks skulpturaalsetel objektidel, tarbekunstil jms. Võimalus eeldab pargis 

püsivalt või teisaldatavalt sobilike aluste olemasolu. 

Projektiga on ette nähtud teisaldatavad postamendid (sarnased esiväljaku lillepeenra vaasi 

postamendiga) vabaõhunäituste korraldamiseks (skulptuuride eksponeerimine), mis paigutatakse 

pargi perifeerse jalgtee äärde üksikute pinkide juurde ja üksikud ka eraldiseisvalt. Postamendid 

eemaldatakse ja ladustatakse soovitavalt näituste vaheajaks. 

Postamentide materjal on dolomiit või vanutatud pinnaga betoon. Postamendi kujundus tellida 

skulptorilt ja konsulteerida käesoleva projekti autoritega. 
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4.3.6. Pingid, prügikastid, jalgrattahoidjad 

Parki ette nähtud pargimööbli valikul ei ole taotluslikult valitud võimalikult ajaloolist stiili matkivaid 

tüüpe, vaid tagasihoidliku kujundusega vastupidavaid mudeleid, mis annaksid pargile mugava 

kasutajaliidese, kuid ei oleks pretensioonikad vaadetes. Disainilt ühendab kogu valitud pargimööblit 

paralleelne puidu ja metalli kasutus ning sarnane värvigamma (metallosade värvus: must RAL 7021, 

puitosade värvus: pähklipruun RAL 8011) va infotahvlid (korrosioonikindlalt töödeldud alumiinium). 

Pargimööbli ja inventari näidised  on antud lisades 3-7. 

 

4.4. Vertikaalplaneerimine 

Töös on lahendatud heakorrastustöödega seotud piirkondade vertikaalplaneerimine (vt joonis 4). 

Vertikaalplaneerimine on koostatud samakõrgusjoonte intervalliga 0,1 m. Teedele antakse ühe- või 

kahepoolne ca 2 % põikikalle, et pinnavesi voolaks teekattelt murule.  

vertikaallahenduse väljatöötamisel on lähtutud sellest, et minimeerida mullatöid ning võimalikult 

vähem lõhkuda olemasolevat rohttaimestikku. Mikroreljeefi tasandamine pargialal teostada vaid 

järgnevalt loetletud juhtudel: 

• raiete ja kändude eemaldamisega ning väljaveoga seotud muruparandused 

• teede taastamise a rajamisega seotud mullatööd ja piirnevate alade muruparandused 

• rajatiste ehitamise ja taastamisega seotud mullatööd ja muruparandused 

Muru rajada ja taastada külvi/pealekülvi teel soovitavalt peale pinnase planeerimist mitte varem kui 

5 nädalat, et võimaldada pinnase loomulik tihenemine.  

Peahoone vahetus ümbruses mullatöid ette nähtud ei ole, peahoone ümber säilub seoses peahoone 

restaureerimisega rajatud niiskuskaitseribad ja sajuveesüsteem. 

 

4.5. Valgustus 

Valgustus lahendatakse eraldiseisva elektriprojektiga, mis lähtub käesoleva projektlahenduse 

põhimõtetest. 

 

4.6. Uushaljastus 

4.6.1. Haljastus 

Istutuste kavandamisel on lähtutud pargi ruumilise struktuuri säilitamisest ning pargipuistu 

noorendamiseks. Lisatud on puudegruppe ruumilise liigendatuse tagamiseks ja vaatefookuste 

loomiseks. Pargi maanteepoolsesse serva on ette nähtud vabas asetuses põõsagruppe müra 

vähendamiseks ja pargi vertikaalse liigendatuse suurendamiseks. Täiendistutuste asukohad lähtuvad 

üldisest ruumistruktuurist, andmete puudumisel ei taotleta ajaloolise situatsiooni markeerimist. 

Võimalusel on lähtutud pargist likvideeritud vanade puude asukohtadest. Peahoone fassaadiesise 

haljastuse taastamisel on lähtutud vanadest fotodest. 
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Foto 19, 20. Vaade mõisa esifassaadile - vasakul enne I maailmasõda, paremal 1920-tel
16

. Fotodel on näha reas 

istutatud pöetud okaspuurida esifassaadi ees. 

Uushaljastus on liigiliselt esitatud koondplaanil (vt joonis 3). Puittaimede liikide valikul on lähtutud 

olemasolevast puistu koosseisust ning tavapärastest mõisaparkides enamesinevatest liikidest, 

lähtudes eeskätt nende sobivusest avalikult kasutatavasse parki ning külmakindlusest. Püsikute 

valikul on kasutatud enamesinevaid avalikel haljasaladel kasutatavaid liike ning lähtutud on eelkõige 

nende kõrgusest ja vastupidavusest Kesk-Eesti tingimustele. 

 

4.6.2. Peenar esiväljakul 

Projektiga on ette nähtud olemasolev suvelillepeenar viia kooskõlla pargi ajaloolise miljööga. Peenra 

asukoht säilib esiväljaku peahoonepoolses küljes, kuid selle suurust ja vertikaalset ülesehitust 

muudetakse (joonised 3, 6). 

Peenra kujunduse motiivivalikul on lähtutud Eesti teiste mõisate 19-20. sajandivahetuse 

peenrafotodest (nt Aruküla, Raadi, Leetse jt). Peenra keskosa on tõstetud, keskosa on rõhutatud 

vaasiga lillepostamendiga, mille kujundusel lähtuda 19. sajandi II poole vormikõnest. Postamendi ja 

vaasi kujundus tellida skulptorilt ja konsulteerida käesoleva projekti autoritega. 

Kasutatud on levinud suvelilleliike. Kasutada võib mistahes muid liike, mille kõrgus ja õievärvus 

vastavad kavandile. Lillepostamendi vaasis on soovitav kasutada konteinertaimena agaavi või 

koostöös floristiga kujundada kompositsioon keskosas kõrgete ja servadel üle vaasi rippuvate 

suvelilledega (keskel näiteks riitsinus ja külgedel lobeelia). 

 

4.6.3. Püsikute istutusala tiigi ääres 

Esiväljakul asuv tiik on hetkeseisus eraldiseisev ning ka pargikülastajale tajumatu objekt (foto 21). 

Projektiga on ette nähtud tiigist mööda viia jalutustee ning tiigi kaldale luua pingigrupiga istumiskoht. 

Järsu kaldajoone sidumiseks on ette nähtud kasutada põõsagruppe ja kõrgekasvulisi püsikuid (joonis 

3). Püsikud istutatakse massiividena sarnaselt põõsagruppidega, eraldi piiritletud peenraid ei 

moodustata. 

                                                           
16

 fotod: http://www.kul.ee 
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Foto 21. Suure-Kõpu esiväljaku tiik oktoobris 2013 (foto Eigo Tarkin). 

 

4.6.4. Rododendronite aed 

Pargi põhjaosas praegusel hetkel asuvad puitpalissaadiga peenrad (fotod 22, 23), ei ole ajaloolisse 

parki sobivad ning on amortiseerunud. Peenrad asuvad kolme kivitrepiga piiritletud alal, mis on olnud 

ühendatud teega peahoone nurga juures oleva kivisillaga. See lubab oletada, et praeguste peenarde 

asukohal on asunud mingi pargirajatis - terrass, aiamaja vm. Hoonepoolne trepp on külgedelt olnud 

rõhutatud siberi nulgudega (üks puudest murdus 2013 oktoobritormis ja kahjustas naabernulgu). 

  

Foto 22, 23. Olemasolev rododendronite aed (fotod Sulev Nurme). 
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Projektlahendusega säilitatakse vanad kolmeastmelised kivitrepid, mis on heas seisukorras, kuid 

vajavad puhastamist pinnasest ja samblast ning jooksvat remonti. Puitpalissaad on ette nähtud 

eemaldada. Olemasolevad rododendronid ja pinnakattetaimed säilitatakse, ette on nähtud juurde 

istutada grupiviisiliselt teisi rododendroniliike, et luua terviklikuma kontseptsiooniga 

rododendroniaed. Rododendronite alla on ette nähtud pinnakattetaimed. Treppide vahele jääb 

hobuserauakujuline ala on kujundatud väikese pinkidega mõtestatud kruusakattega platsina. 

 

4.6.5. Olemasolevad püsikupeenrad peahoone lõunafassaadi juures 

Olemasolevaid püsikupeenraid peahoone edelanurga juures ei muudeta. Peenrad ja nendega seotud 

maakivist truubikindlustus säilitatakse kuna lahendus on kooskõlas praeguse peahoone ümbruse 

vertikaalplaneeringu ja sajuveesüsteemiga. 

 

4.6.6. Püsikute istutusala peahoone põhjafassaadi esise kraavi nõlvadel 

Peahoone põhjafassaadi ees kulgeb maakividest vooderdusega kraav (foto 24), mille nõlvadele on 

istutatud püsikuid. Kraav on pargi maastikuarhitektuurse kujunduse osa ja pärineb arvatavasti 19. 

sajandi II poolest. Kraavi kivikindlustuse päritolu ja vanust ei ole teada. Hetkeseisus on nõlvadele 

istutatud suhteliselt kaootiliselt püsikuid. Projektlahendusega on ette nähtud kividega vooderdatud 

ala pikendada peahoone kirdenurgaga ühele joonele. Kasutada olemasolevate kividega (diameeter 

200...400 mm) sarnaseid kive, mitte kasutada alla 200 mm läbimõõduga kive. Püsikutegruppide 

killustatuse vähendamiseks tuleb need jooksva hoolduse käigus muuta terviklikumaks (suuremad 

üheliigilised grupid, pindalaga vähemalt 1,5-2 m²). Kraavikindlustuse ja taimestamise tulemusel peaks 

kujunema pigem lopsakate pinnakattetaimedega piiratud looduslähedane nõlv, kui lillepeenar (vt 

joonis 3). 

 

Foto 24. Maakividega kindlustatud kraav (foto Sulev Nurme). 
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4.6.7. Kasutatud taimmaterjali loetelu 

Lehtpuu, okaspuud 

1. serbia kuusk (Picea omorika) 10 tk 

2. harilik kuusk (Picea alba) 6 tk 

3. euroopa lehis (Larix decidua) 4 tk 

4. punane tamm (Quercus rubra) 1 tk 

5. harilik elupuu 'Hovey' (Thuja occidentalis 'Hovey')  4 tk 

6. siberi nulg (Abies sibirica) 7 tk 

Kokku: 32 tk 

   

Põõsad 

1. harilik ebajasmiin (Philadelphus coronarius) 23 tk 

2. hall enelas (Spiraea cana) 8 tk 

3. nipponi enelas 'Halward's Silver' (Spiraea nipponica 'Halward's Silver') 24 tk 

4. lodjap-põõisenelas (Physocarpus opulifolius) 44 tk 

5. taraenelas (Spiraea chamaedryfolia) 23 tk 

6. tuhkur enelas 'Grefsheim' (Spiraea x cinerea) 38 tk 

7. kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa) 26 tk 

8. harilik sirel (Syringa vulgaris) 20 tk 

9. ungari sirel (Syringa josikaea) 26 tk 

10. tatari kuslapuu (Lonicera tatarica) 25 tk 

11. harilik lumimari (Symphoricarpos albus) 31 tk 

12. harilik lumimari teisend laevigatus (Symphoricarpos albus var. Laevigatus) 30 tk 

13. thunbergi kukerpuu (Berberis thunbergii) 18 tk 

14. tömbilehine viirpuu 'Rubra Plena' (Crataegus laevigata 'Rubra Plena') 1 tk 

15. harilik sarapuu (Corylus avellana) 9 tk 

16. väike läätspuu (Caragana frutex) 30 tk 

Kokku: 376 

   

Püsikud 

1. arendsi astilbe 'Fanal' (Astilbe x arendsii 'Fanal') 95 tk 

2. siberi võhumõõk (Iris sibirica) 48 tk 

3. kollane võhumõõk (Iris pseudacorus) 71 tk 

4. kilpjas rodgersia (Rodgersia tabularis) 74 tk 

5. halilik kitseenelas (Aruncus dioicus) 40 tk 

6. pööris-kipslill (Gypsophila paniculata) 3 tk 

Kokku: 331 

   

Suvelilled 

1. sinilobeelia (Lobelia erinus) 255 tk 

2. madal peiulill (Tagetes patula) 225 tk 

3. riitsinus (Ricinus communis) 4 tk 

4. viltleht (Senecio cineraria) 90 tk 

Kokku: 574 
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Pinnakattetaimed 

1. siberi valdsteinia (Waldsteinia ternata) 210 tk 

2. varjukivirik 'Clarence Eliot' (Saxifraga umbrosa 'Clarence Eliot') 1440 tk 

3. sarvkannike (Viola cornuta) 540 tk 

4. pehme kortsleht (Alchemilla mollis) 190 tk 

5. südajalehine tiarell (Tiarella cordifolia) 600 tk 

6. kaukaasia hanerohi (Arabis caucasica) 330 tk 

7. aed-aubrieeta (Aubrieta x culturom) 230 tk 

Kokku: 3540 

   

Rododendronid 

1. jakušiima rododendron 'Falling Snow' (Rhododendron yakushimanum 'Falling Snow') 12 tk 

2. dauuria rododendron (Rhododendron dauricum) 5 tk 

3. kollane rododendron (Rhododendron luteum) 7 tk 

4. jaapani rododendron (Rhododendron japonicum) 8 tk 

5. rododendron 'Cherry Kiss' (Rhododendron 'Cherry Kiss') 6 tk 

6. vasey rododendron (Rhododendron vaseyi) 10 tk 

7. tihe rododendron (Rhododendron impeditum) 18 tk 

8. rododendron 'Haaga' (Rhododendron 'Haaga') 9 tk 

9. kamtsatka rododendron (Rhododendron camtschaticum) 13 tk 

Kokku: 88 
 

4.6.8. Nõuded istikutele, istutamine, istutusjärgne põhihooldus 

Taimede istutamisel ja istikute valikul tuleb juhinduda standarditest EVS 778:2001 ”Ilupuude ja 

põõsaste istikud” ja EVS 843:2003 „Linnatänavad“. Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt 

ja suurustelt vastama vähemalt Eesti Standardile (EVS 778:2001). Kasutada ainult Eesti päritolu 

istutusmaterjali või äärmisel juhul 5 või 6 kliimatsooni kuuluvates maades toodetud istutusmaterjali. 

Soovitavalt kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 

• lehtpuud ja okaspuud kõrgusega 3,5 - 4,5 m ja tüve läbimõõduga 6,0 - 8,0 cm; 

• keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5-harulised ja min. kõrgusega 1,25 m; 

• madalakasvulised põõsad, vähemalt 3-harulised ja kõrgusega mitte alla 30 cm püsikud, 

elujõulised, väljakujunenud liigiomase leherosetiga (istikute suuruse valikul arvestada ca 10-

15 istiku kasutamisega 1/m2 kohta). 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt:  

• mullapalliga lehtpuud ja okaspuud  0,6...1,0 x 0,6...1,0 x 0,6...1,0 m  

• põõsad      0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m 

• püsikud      minimaalne kasvumulla kiht 0,2 m 

Püsikute istutusalad valmistada ette vähemalt 40 cm sügavuselt, kasvuks on vajalik vähemalt 20 cm 

paksune viljaka kobeda aiamulla kiht, vajadusel rajada kasvumulla alla killustikust või kruusast 

kohtdrenaaž. 
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Istutusaugud täidetakse viljaka 

kasvumullaga. Puuistikud kõrgusega üle 

120 cm toestatakse. Tugiteibad hoitakse 

vähemalt 2 aastat peale istutamist ja 

lõigatakse seejärel maapinnalt ära. 

Põõsaid toestada ei ole vaja. Puud 

toestada soovitavalt kahe toega jäigalt 

vastavalt alljärgnevale skeemile. Tüvede 

alumised osad kaitsta maapinnast kuni 60 

cm kõrguseni niitmisel trimmeriga tekkida 

võivate vigastuste vältimiseks. Istikute 

tüve ümbrused tuleb ca 50 x 50 cm 

suurusel alal multšida niiskuse paremaks 

säilitamiseks kasvupinnases ja esimestel 

aastatel istiku ümbruse umbrohtumise 

vältimiseks. Istikute alune pind (sh 

püsikud) multšitakse purustatud 

laastuvaba purustatud 

okaspuukoorepuruga (fraktsioon 20...40 

mm) 50 mm püsikutel ja kuni 200 mm 

paksuselt puudel-põõsastel. 

 

Istutustööd teha soovitavalt aprilli II-III dekaadis ja mai I-II dekaadis või septembri II-III dekaadis ja 

oktoobri I dekaadis. Istutamisel lõigata ära vaid kuivanud ja vigastatud oksad. Peale istutamist 

rikkalikult kasta.  

Edaspidi kastetakse istutatud taimi kord nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi 

tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt vähemalt kahe aasta jooksul. 

Hooajaliselt tuleb: 

• peenrad ja multšitud pinnad hoida umbrohust vabad, peenarde ääred tuleb regulaarselt 

servata; 

• multši tuleb igal kevadel täiendada; 

• püsikud on suhteliselt suure veevajadusega – taimi tuleb kuivaperioodil kasta vastavalt 

vajadusele, kuid mitte vähem kui kord nädalas; 

• püsikuliikidel, mille õitsemise dekoratiivsus sõltub õitsenud õitest, eemaldada õitsenud õied 

regulaarselt; 

• mitte kuhjata (ladustada) lund püsikupeenarde peale - teehooldusel tekkiv lumevall 

iseenesest ei ole probleemiks; 

• teha puittaimede istikute võrade ülevaatus 2 korda hooajal ning vajadusel teha võrahooldus 

(2 x aastas vähemalt 3 aasta jooksul peale istutamist, hiljem harvemini). 

 

 

 

Skeem 1. Istikute toestamine. 
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4.7. Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 

Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima ja käesoleva töö autoritega 

konsulteerima! Ehitusmahud tuleb täpsustada ehitustööde käigus. Orienteeruvate ehitusmahtude 

arvutus koostatakse töö kooskõlastamise järgselt. 

Nr Töö nimetus Mõõt Kogus 

1. Raied, hooldus 
 1.1. raiutavad üksikpuud tk 103 

1.2. kändude freesimine tk 103 

1.3. hekkide likvideerimine jm 36 

1.4. 435 põõsastiku osaline likvideerimine m² 55 

1.5. 848 eraldise hooldus (vt lisa 1) m² 8600 

 2. Teekatted, pinnakatted 
 2.1. purustatud kruus m² 2210 

2.2. purustatud kruus tugevdatud alusel m² 2290 

2.3. turbamultš m² 140 

2.4. kasvumuld rododendronite kasvuks reguleeritud happelisusega m² 140 

2.5. umbrohujuurtevaba kasvumuld lillepeenrasse m² 40 

2.6. filterkangas Typar SF 37 või sarnane peenarde alla m² 180 

2.7. vajadusel filterkangas Typar SF 37 või sarnane teede alla m² 4671 

2.8. graniitkivi (100 x 100 x 100 mm) m² 76 

2.10. murukärg m² 95 

2.11. kraavi katmine maakividega m² 245 

2.12. teraslehega tee ääristus jm 660 

2.13. lauast tee ääristus jm 2700 

2.14. betoonist äärekivi jm 100 

2.15. graniidist äärekivi jm 640 

2.16. Gardenfix peenrapiire jm 22 

 3. Inventar ja arhitektuursed väikevormid 
 3.1. pink tk 13 

3.2. prügikast tk 10 

3.3. jalgrattastatiiv tk 6 

3.4. infotahvel tk 2 

3.5. postament tk 7 

3.6. postament vaasiga tk 1 

3.7. mastvalgusti tk 22 

3.8. väravapost tk 4 

3.9. ümberlaotav / taastatav kiviaed jm 328 

3.10. maakivist laotav astang jm 20 

3.11. olemasoleva silla restaureerimine tk 1 

3.12. prügikonteinerite hoiuala varisein tk 1 

3.13. sügavimmutatud post (150 x 150 mm) jm 10 

3.13.1. raamlaud (50 x 50 mm) jm 29 

3.13.2. horisontaalne pooltapiga sõrestiku lipp (50 x 50 mm) jm 74 

3.13.3. vertikaalne pooltapiga sõrestiku lipp (50 x 50 mm) jm 27 
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3.13.4. armeeritud postvundament ø 350 m³ 0,7 

3.13.5. tihendatud killustik m³ 0,5 

 4. Uushaljastus 
 4.1. serbia kuusk (Picea omorika) tk 10 

4.2. harilik kuusk (Picea alba) tk 6 

4.3. euroopa lehis (Larix decidua) tk 4 

4.4. punane tamm (Quercus rubra) tk 1 

4.5. harilik elupuu 'Hovey' (Thuja occidentalis 'Hovey')  tk 4 

4.6. siberi nulg (Abies sibirica) tk 7 

4.7. harilik ebajasmiin (Philadelphus coronarius) tk 23 

4.8. hall enelas (Spiraea cana) tk 8 

4.9. nipponi enelas 'Halward's Silver' (Spiraea nipponica 'Halward's Silver') tk 24 

4.10. lodjap-põõisenelas (Physocarpus opulifolius) tk 44 

4.11. taraenelas (Spiraea chamaedryfolia) tk 23 

4.12. tuhkur enelas 'Grefsheim' (Spiraea x cinerea) tk 38 

4.13. kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa) tk 26 

4.14. harilik sirel (Syringa vulgaris) tk 20 

4.15. ungari sirel (Syringa josikaea) tk 26 

4.16. tatari kuslapuu (Lonicera tatarica) tk 25 

4.17. harilik lumimari (Symphoricarpos albus) tk 31 

4.18. harilik lumimari teisend laevigatus (Symphoricarpos albus var. Laevigatus) tk 30 

4.19. thunbergi kukerpuu (Berberis thunbergii) tk 18 

4.20. tömbilehine viirpuu 'Rubra Plena' (Crataegus laevigata 'Rubra Plena') tk 1 

4.21. harilik sarapuu (Corylus avellana) tk 9 

4.22. väike läätspuu (Caragana frutex) tk 30 

4.23. arendsi astilbe 'Fanal' (Astilbe x arendsii 'Fanal') tk 95 

4.24. siberi võhumõõk (Iris sibirica) tk 48 

4.25. kollane võhumõõk (Iris pseudacorus) tk 71 

4.26. kilpjas rodgersia (Rodgersia tabularis) tk 74 

4.27. halilik kitseenelas (Aruncus dioicus) tk 40 

4.28. pööris-kipslill (Gypsophila paniculata) tk 3 

4.29. sinilobeelia (Lobelia erinus) tk 255 

4.30. madal peiulill (Tagetes patula) tk 225 

4.31. riitsinus (Ricinus communis) tk 4 

4.32. viltleht (Senecio cineraria) tk 90 

4.33. siberi valdsteinia (Waldsteinia ternata) tk 210 

4.34. varjukivirik 'Clarence Eliot' (Saxifraga umbrosa 'Clarence Eliot') tk 1440 

4.35. sarvkannike (Viola cornuta) tk 540 

4.36. pehme kortsleht (Alchemilla mollis) tk 190 

4.37. südajalehine tiarell (Tiarella cordifolia) tk 600 

4.38. kaukaasia hanerohi (Arabis caucasica) tk 330 

4.39. aed-aubrieeta (Aubrieta x culturom) tk 230 
4.40. jakušiima rododendron 'Falling Snow' (Rhododendron yakushimanum 

'Falling Snow') 
tk 12 

4.41. dauuria rododendron (Rhododendron dauricum) tk 5 

4.42. kollane rododendron (Rhododendron luteum) tk 7 
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4.43. jaapani rododendron (Rhododendron japonicum) tk 8 

4.44. rododendron 'Cherry Kiss' (Rhododendron 'Cherry Kiss') tk 6 

4.45. vasey rododendron (Rhododendron vaseyi) tk 10 

4.46. tihe rododendron (Rhododendron impeditum) tk 18 

4.47. rododendron 'Haaga' (Rhododendron 'Haaga') tk 9 

4.48. kamtsatka rododendron (Rhododendron camtschaticum) tk 13 

 5. vertikaalplaneerimisega kaasnevad mahud 
 5.1. vertikaalplaneerimisest tulenevad muruparandused m² 7800 

5.2. truup (D=315) jm 8 
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5. KOOSKÕLASTUSED 
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6. LISAD 
 

Lisa 1 – Pargi puistu dendroloogilise hinnangu ja raiete koondtabel 

Lisa 2 – Lähtetingimused Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 

Lisa 3 – Prügikast 

Lisa 4 – Jalgrattastatiiv 

Lisa 5 – Pink 

Lisa 6 – Mastvalgusti 
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LISA 1 - Pargi puistu dendroloogilise hinnangu ja raiete koondtabel 
Jrk Liik eesti k Liik ladina k Lühend D (cm) Tervis Märkused Hooldus Raie 

1 Tamm, harilik Quercus robur Ta 84 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     
2 Tamm, harilik Quercus robur Ta 8 5 ühepoolne     

3 Vaher, harilik Acer platanoides Va 71 2 
ühepoolne, murdumisohtlik, külmalõhe, 
seen, seisundi halvenemisel likvideerida 

  
kaaluda 
raiet 

4 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 62 2 kuivanud põhioksad kogu võras     

5 Tamm, harilik Quercus robur Ta 49 4 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas 

    

6 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 96 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
külmalõhed, võimas puu 

    

7 Vaher, harilik Acer platanoides Va 64 3 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

8 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 84 4 
külmalõhe, tüükad, üksikud kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

    

9 Vaher, harilik Acer platanoides Va 64 3 
seen, külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas, soovitatav toestada 

toestada   

10 Vaher, harilik Acer platanoides Va 83 3 
külmalõhe, seen, ulatuslik tüvevigastus, 
murdumisohtlik 

    

11 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 66 2 
kuivanud haru, külmalõhe, kuivanud 
põhioksad võra ülaosas, rähni pesapuu 

    

12 Vaher, harilik Acer platanoides Va 77 4       

13 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 77 3 
suured tüükad, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, murdunud suur haru 

    

14 Vaher, harilik Acer platanoides Va 44 2 
murdunud haru, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, tüükad, seen, ulatuslik 
tüvevigastus 

    

15 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 55/72 3 
suured tüükad, kuivanud haru, kuivanud 
põhioksad võra ülaosas, õõnes, 2-haruline 
1.7 m kõrguselt 

    

16 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 65 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
koorevigastus, juurevigastus 

    

17 Tamm, harilik Quercus robur Ta 64 2 
koorevigastus, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

18 Tamm, harilik Quercus robur Ta 68 4       
19 Tamm, harilik Quercus robur Ta 27 3 ühepoolne, külgvari     
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20 Vaher, harilik Acer platanoides Va 55 4 tüükad     

21 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 31 4 ühepoolne, koorevigastus     

22 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 20 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas,tüükad     

23 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 17 2 
hooldusraie, ühepoolne, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

  hooldusraie 

24 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 46 4 tüükad, võras ripub traat     

25 Tamm, harilik Quercus robur Ta 7 3 
deformeerunud võraga, likvideerida, 
hooldusraie 

  hooldusraie 

26 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 2 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
27 Tamm, harilik Quercus robur Ta 73 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

28 Tamm, harilik Quercus robur Ta 63 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras, tüükad 

    

29 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 18 4 koorevigastus     
30 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 40,38 2 2tk, tüükad     
31 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 25 4 ulatuslik koorevigastus     

32 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 25 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

33 Tamm, harilik Quercus robur Ta 8 3 
ulatuslik tüvevigastus, deformeerunud 
võraga 

    

34 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 29 2 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
koorevigastus, likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

35 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 34 3 tüvevigastus, külmalõhe     

36 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 22 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kitsas 
võra 

    

37 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 29 3 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad võra 
ülaosas 

    

38 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 26 2 
kuivanud põhioksad võra ülaosas, 
külmalõhed 

    

39 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 42 4 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas     

40 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 70 3 
õõnsus, külmalõhe, kuivanud põhioksad 
võra alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, murdumisohtlik? 

    

41 Tamm, harilik Quercus robur Ta 55 4 ühepoolne     

42 Vaher, harilik Acer platanoides Va 46 4 
külmalõhe, üksikud kuivanud kõrvaloksad 
võra ülaosas 

    

43 Vaher, harilik Acer platanoides Va 45 4 tüvevigastus     
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44 Vaher, harilik Acer platanoides Va 53 2 
murdunud suur haru, murdumisohtlik, 
soovitatav likvideerida, tormis murdunud 

  kujundusraie 

45 Vaher, harilik Acer platanoides Va 40 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

46 Vaher, harilik Acer platanoides Va 45,40 3 
2tk, külmalõhed, tüükad, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

47 Vaher, harilik Acer platanoides Va 32 4       

48 Vaher, harilik Acer platanoides Va 63 3 rippes oks, pesapuu, soovitatav toestada 
toestada, 
võrahooldus 

  

49 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 23 5 koorevigastus     

50 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 61 3 tüükad, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

51 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 30 5       
52 Vaher, harilik Acer platanoides Va 61 3 külmalõhed, tüükad     
53 Tamm, harilik Tilia cordata Pä 57 4 tüükad     
54 Vaher, harilik Acer platanoides Va 46 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

55 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 3 5 
koorevigastus, looduslik uuendus, 
võrakujunduse vajadus 

võrakujundus   

56 Tamm, harilik Quercus robur Ta 81 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud 
kõrvaloksad võra keskel, jalalt eemaldada 
Ja, eemaldatud suur haru 

võraalune 
puhastada 

  

57 Vaher, harilik Acer platanoides Va 48 4 külmalõhe     
58 Vaher, harilik Acer platanoides Va 28 5 ühepoolne     

59 Vaher, harilik Acer platanoides Va 30 3 
külmalõhed, ühepoolne, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

60 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 38 4 ühepoolne     

61 Vaher, harilik Acer platanoides Va 70 4 
ühepoolne, paranenud ulatuslik 
koorevigastus 

    

62 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 28 3 
ühepoolne, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, koorevigastus 

    

63 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 23 3 ulatuslik koorevigastus     
64 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 26 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     
65 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 33 5       
66 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 56 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
67 Kuusk, harilik Picea abies Ku 40 3 hõre, juurepess?     
68 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 5 tüükad     

69 Vaher, harilik Acer platanoides Va 56 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
külmalõhed 
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70 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 67 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
külmalõhe 

    

71 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 39 5 ühepoolne     
72 Vaher, harilik Acer platanoides Va 37 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

73 Tamm, harilik Quercus robur Ta 63 3 
külmalõhe, tüükad, külmalõhe, kuivanud 
põhioksad võra alaosas 

    

74 Vaher, harilik Acer platanoides Va 70 3 
külmalõhed, seen, õõnes?, ulatuslik 
koorevigastus 

    

75 Tamm, harilik Quercus robur Ta 68 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
76 Vaher, harilik Acer platanoides Va 57 4 tüükad     

77 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 32 2 
külmalõhed, kuivanud põhioksad kogu 
võras, juurevigastus, soovitatav likvideerida 

  
kaaluda 
raiet 

78 Vaher, harilik Acer platanoides Va 36 5       

79 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 19 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     

80 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 29 2 külmalõhed     
81 Vaher, harilik Acer platanoides Va 54,46 4 2tk, tüükad     
82 Vaher, harilik Acer platanoides Va 41 4       
83 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 35/29 5 maapinnalt 2-haruline     
84 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 41 4 tüükad     

85 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 28 5 ühepoolne, ilus     

86 Tamm, harilik Quercus robur Ta 10 4 koorevigastus     

87 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 20 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

88 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 27 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
89 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 26 4 ühepoolne     
90 Raagremmelgas Salix caprea Re 38 3 kuivanud põhioksad võra alaosas     
91 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 13 5 koorevigastused, koort on kratsitud     

92 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 1 
ulatuslikud koorevigastused, kuivanud 
põhioksad kogu võras, likvideerida, 
sanitaarraie 

  sanitaarraie 

93 Raagremmelgas Salix caprea Re 27 3 tüükad, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
94 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 35 5 ilus     
95 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 4 koorevigastus     

96 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 29 3 kuivanud põhioksad võra alaosas     

97 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 36 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras,     
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juurevigastus 

98 Kuivanud puu   Kuiv 25 1 
jalal kasvab pihlenelas, põõsas raiel 
säilitada, likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

99 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 36 3 
ühepoolne,kuivanud põhioksad võra 
alaosas,jalal pihlenelas 

    

100 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 23,24 3 
2tk,kuivanud põhioksad võra alaosas,jalal 
pihlenelas 

    

101 Känd   Känd 73 1 
soovitatav likvideerida, võib säilitada 
elustikupuuna 

  
kaaluda 
raiet 

102 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 29 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

103 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 64/94 4 
2-haruline 1.8 m kõrguselt, külmalõhe, 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, õõnes?, 
soovitatav toestada 

toestada   

104 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 58 3 

viltu,kuivanud põhioksad võra 
alaosas,suured tüükad, seen, soovitatav 
säilitamiseks naaberpuuga kokku siduda-
toestada 

toestada   

105 Kuusk, harilik Picea abies Ku 58 2 
ühepoolne, hõre, seisundi halvenemisel 
likvideerida 

  
kaaluda 
raiet 

106 Kuusk, harilik Picea abies Ku 43 5       
107 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 28 5 ühepoolne, rippes oks võrahooldus   

108 Künnapuu Ulmus laevis Kü 74 3 
suur tüügas, külmalõhe, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras, ilus 

    

109 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 31 5       

110 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 68 3 
külmalõhe, kuivanud haru, õõnsus, 
soovitatav likvideerida Pä nr 109 kasvu 
soodustamiseks 

  
kaaluda 
raiet 

111 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 33 3 
koorevigastus, külmalõhe, kuivanud 
põhioksad võra ülaosas 

    

112 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 4 koorevigastus     
113 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 28 4 koorevigastus, viltu, ühepoolne     
114 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 40 5       
115 Tamm, harilik Quercus robur Ta 79 4 tüükad, kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     
116 Tamm, harilik Quercus robur Ta 47 4 ühepoolne     
117 Tamm, harilik Quercus robur Ta 40 4 ühepoolne, vesivösud     

118 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 3 
seen, külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad 
kogu võras 
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119 Tamm, harilik Quercus robur Ta 74 4 tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas     

120 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, kuivanud 
põhioksad võra keskel, ühepoolne 

    

121 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 36 4 ulatuslik tüvevigastus, seen     
122 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 31 5       
123 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 36 4 ühepoolne     

124 Tamm, harilik Quercus robur Ta 56 3 
külmalõhe, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, kuivanud kõrvaloksad kogu võras 

    

125 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 13 4 koorevigastus, külgvari     
126 Tamm, harilik Quercus robur Ta 60 4 ühepoolne, jalal pihlenelas     

127 Kuusk, harilik Picea abies Ku 40 4 
ühepoolne, kitsas võra, Ta võrasse, 
likvideerida, hooldusraie 

  hooldusraie 

128 Tamm, harilik Quercus robur Ta 41,66 4 
2tk, ühepoolsed, tüükad, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas, jalal kasvab 
pihlenelas 

    

129 Vaher, harilik Acer platanoides Va 65 3 
tüükad, seen, külmalõhed, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

130 Tamm, harilik Quercus robur Ta 37 4 
deformeerunud võra, viltu, kuivanud 
põhioksad võra alaosas 

    

131 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 62 4       

132 Tamm, harilik Quercus robur Ta 42,57,38,67 4 
4tk, kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
külmalõhed, tüükad 

    

133 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 26 5 koorevigastus     

134 Vaher, harilik Acer platanoides Va 45 4 
ühe haru latv kuivanud, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

135 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 36 5 külmalõhe     
136 Raagremmelgas Salix caprea Re 36 4 koorevigastus, ühepoolne     
137 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 37 5 tüükad     

138 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 45 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, 
külmalõhe 

    

139 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 79 4 
külmalõhe, õõnes?, kuivanud põhioksad 
võra alaosas 

    

140 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 95 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas,suur 
tüügas 

    

141 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 83 4 külmalõhe, õõnes?, murdunud suur oks     
142 Kuusk, harilik Picea abies Ku 37 4 ühepoolne, hõre     
143 Kuusk, harilik Picea abies Ku 34 4 ühepoolne     
144 Kuusk, harilik Picea abies Ku 53,49/40 3 2tk,üks puu maapinnalt 2-haruline     
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145 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 34 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     
146 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 30 4 külmalõhe, tüükad     

147 Kuusk, harilik Picea abies Ku 58,41 3 2tk, seisundi halvenemisel likvideerida   
kaaluda 
raiet 

148 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 59 4 
viltu, jalal kasvab lumimari, juurevõsu 
likvideerida 

võraalune 
puhastada 

  

149 Kuusk, harilik Picea abies Ku 19,31 5 2tk     
150 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 38 5       

151 Vaher, harilik Acer platanoides Va 39 3 

ulatuslik koorevigastus, üksikud kuivanud 
põhioksad võra alaosas, seen, 
murdumisohtlik, jalal kasvab punane sõstar, 
likvideerida, hooldusraie 

  hooldusraie 

152 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 50,61 2 
2tk, kuivanud põhioksad kogu võras, 
murdunud suur haru, likvideerida, 
sanitaarraie 

  sanitaarraie 

153 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 71 1 tormis murdunud   kujundusraie 
154 Nulg, palsam- Abies balsamea NuP 18 5       
155 Kuusk, harilik Picea abies Ku 52 3 hõre, juurevigastus     
156 Kuusk, harilik Picea abies Ku 30 3 võra kõrgel     
157 Kuusk, harilik Picea abies Ku 37,59 3 2tk, juurevigastus, hõredad     
158 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 67 4 ühepoolne     
159 Tamm, harilik Quercus robur Ta 63 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas     

160 Tamm, harilik Quercus robur Ta 63 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, 
ühepoolne, külmalõhe 

    

161 Kuivanud puu   Kuiv 46 1 likvideerida, sanitaarraie   sanitaarraie 
162 Vaher, harilik Acer platanoides Va 40 4 ühepoolne     

163 Tamm, harilik Quercus robur Ta 36 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, 
ühepoolne 

    

164 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 3 
seen, koorevigastus, ulatuslik tüvevigastus, 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras, viltu 

    

165 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 74 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
külmalõhe 

    

166 Tamm, harilik Quercus robur Ta 72 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     

167 Tamm, harilik Quercus robur Ta 89 4 
tüükad, kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
kuivanud põhioksad võra alaosas 

    

168 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 21 5 juurevigastus     
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169 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 3 
tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas, 
murdunud suur oks, kuivanud kõrvaloksad 
kogu võras 

    

170 Kuusk, harilik Picea abies Ku 40,42 3 
2tk, vaigujooks, ürask, osa Ku grupist, üks 
tormis murdunud 

    

171 Kuusk, harilik Picea abies Ku 41,40,35,42 3 4tk, hõredad, osa Ku grupist     
172 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 48/53 4 maapinnalt 2-haruline, õõnes?     
173 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 48 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     

174 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 66 3 kuivanud põhioksad võra alaosas     

175 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 40/32/67 4 
3-haruline maapinnalt, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas, tüvevigastus, 
kuivanud põhioksad võra alaosas 

    

176 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 67 3 
õõnes, pikilõhe, murdumisohtlik, 
likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

177 Kuusk, harilik Picea abies Ku 34   tormis murdunud     

178 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 83 2 
seen, pool puud puudu, murdumisohtlik?, 
seisundi halvenemisel likvideerida 

  
kaaluda 
raiet 

179 Kuusk, harilik Picea abies Ku 27 4 hõre   kujundusraie 
180 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 27 2 tormis latv murdunud   kujundusraie 
181 Läänepärn Tilia x europaea PäL 55 5       
182 Vaher, harilik Acer platanoides Va 49 5       
183 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 66 5       

184 Tamm, harilik Quercus robur Ta 55 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, rippes 
oks, koorevigastus 

võrahooldus   

185 Vaher, harilik Acer platanoides Va 34 5 ühepoolne     

186 Tamm, harilik Quercus robur Ta 51 4 
kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, võra 
kitsas 

    

187 Vaher, harilik Acer platanoides Va 37 3 
külmalõhed, tüvevigastus, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

    

188 Tamm, harilik Quercus robur Ta 38 4 
ühepoolne, kuivanud põhioksad võra 
alaosas 

    

189 Tamm, harilik Quercus robur Ta 46 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     
190 Tamm, harilik Quercus robur Ta 50 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     
191 Kuusk, must Picea mariana KuM 18,24 3 2tk, tüvevigastus, hõredad     
192 Tamm, harilik Quercus robur Ta 43 5 tüükad, kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     
193 Pärn, harilik Tilia cordata Pä Ü=496cm 2 õõnsus, seen, murdumisohtlik, jälgida! jälgida!   
194 Künnapuu Ulmus laevis Kü 89 3 rippes oks, kuivanud kõrvaloksad võra võrahool-dus   
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alaosas, tüükad, seen 
195 Tamm, harilik Quercus robur Ta 52 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     
196 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 4 ühepoolne, külmalõhe     
197 Tamm, harilik Quercus robur Ta 47 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
198 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 47 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     

199 Tamm, harilik Quercus robur Ta 64,46,62 4 
3tk, ühepoolsed, tüükad, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

    

200 Kuivanud puu   Kuiv 62 1 likvideerida, sanitaarraie   sanitaarraie 
201 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 34 5       
202 Kuusk, harilik Picea abies Ku 35 5       
203 Sirel, harilik Syringa vulgaris Si   5       

204 
Elupuu, harilik 
sammasjas vorm 

Thuja 
occidentalis f. 
fastigiata 

ElP    5       

205 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 
hippocastanum 

Hk 29/29 5 2-haruline 1 m kõrguselt, põuakahjustus?     

206 Sirel, harilik Syringa vulgaris Si   4 külgvari     
207 Vaher, harilik Acer platanoides Va 56 2 murdunud suur haru, seen     

208 
Metsviinapuu, 
harilik 

Parthenocissus 
quinquefolia 

Mv   5 metsviinapuu kasvab kännul     

209 Tamm, harilik Quercus robur Ta 13 5       
210 Tamm, harilik Quercus robur Ta 33 5       

211 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 
hippocastanum 

Hk 39 4 
külmalõhe harude vahel, 2-haruline 2 m 
kõrguselt 

    

212 Tamm, harilik Quercus robur Ta 67 4 tüükad, koorevigastus, külmalõhe     
213 Künnapuu Ulmus laevis Kü 54 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

214 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 75 4 juurevõsud eemaldada 
võraalune 
puhastada 

  

215 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 83 2 seen, suur õõnsus, murdumisohtlik?     

216 Vaher, harilik Acer platanoides Va 40,39 4 
2tk, õõnsus, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas, külmalõhed, tüükad, soovitatav 
likvideerida, hooldusraie 

  hooldusraie 

217 Vaher, harilik Acer platanoides Va 77 2 seen, külmalõhed, juurevigastus     

218 Künnapuu Ulmus laevis Kü 23/43 4 
2-haruline 1.2 m kõrguselt, tüükad, 
ühepoolne 

    

219 Vaher, harilik Acer platanoides Va 33 4 kinnikasvanud koorevigastus      

220 Künnapuu Ulmus laevis Kü 63 3 
tüükad, kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, 
tüvevigastused 
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221 
Mänd, 
keerdokkaline 

Pinus contorta MäK 18 3 hõre, soovitatav likvideerida, hooldusraie   hooldusraie 

222 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 
hippocastanum 

Hk 25/23 4 
2-haruline 1.5 m kõrguselt, harude vahel 
lõhe 

    

223 Kuusk, harilik Picea abies Ku 61 4 juurevigastused niitmisest     

224 Mägivaher 
Acer 
pseudoplatanus 

VaM 31 4 juurevõsud eemaldada 
võraalune 
puhastada 

  

225 Tamm, harilik Quercus robur Ta 35 4 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, kuivanud 
põhioksad võra alaosas, tüükad 

    

226 Tamm, harilik Quercus robur Ta 32 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     

227 Tamm, harilik Quercus robur Ta 18/17 4 
maapinnalt 2-haruline, tüükad, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

228 Tamm, harilik Quercus robur Ta 27 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

229 Tamm, harilik Quercus robur Ta 17 1 
ulatuslik koorevigastus, kuivanud põhioksad 
kogu võras, likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

230 Känd   Känd 69 1 
esiväljakul ei saa säilitada elustikule 
mõeldud kände, likvideerida, sanitaarraie 

  sanitaarraie 

231 Vaher, harilik Acer platanoides Va 95 3 
külmalõhe, tüükad, kuivanud põhioksad 
võra alaosas 

    

232 Kuldkask Betula x aurata KsK 38 5       

233 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54,54 4 
2tk, ühepoolsed,kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas 

    

234 Kuusk, harilik Picea abies Ku 28 3 
kasvab tugevas külgvarjus, likvideerida, 
hooldusraie 

  hooldusraie 

235 Kuusk, harilik Picea abies Ku 35,29,38 5 3tk, ilusad     
236 Kuusk, harilik Picea abies Ku 37 5       
237 Arukask Betula pendula KsA 32,29,37 5 3tk     

238 Arukask Betula pendula KsA 25 3 
ühepoolne, tüvevigastus, likvideerida, 
hooldusraie 

  hooldusraie 

239 Kuusk, harilik Picea abies Ku 43 4 ühepoolne, hõre     

240 Kuusk, harilik Picea abies Ku 51 3 
ühepoolne, juurevigastus,likvideerida, 
hooldusraie 

  hooldusraie 

241 Kuusk, harilik Picea abies Ku 43 3 
ühepoolne, juurevigastus, likvideerida, 
hooldusraie 

  hooldusraie 

242 Kuusk, harilik Picea abies Ku 55/22 4       
243 Arukask Betula pendula KsA 28 5       
244 Vaher, harilik Acer platanoides Va 64 3 tüükad, külmalõhe     
245 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 22 4       
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246 Kuusk, harilik Picea abies Ku 63 3 ühepoolne, tormiheite oht     
247 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 25 5       

248 Tamm, harilik Quercus robur Ta 82 3 
suured kuivanud põhioksad võra alaosas, 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, tüükad 

    

249 Vaher, harilik Acer platanoides Va 44 4 külmalõhe     
250 Tamm, harilik Quercus robur Ta 69 4 kuivanud põhioksad võra alaosas, tüükad     
251 Tamm, harilik Quercus robur Ta 72 1 kuivav, likvideerida, sanitaarraie   sanitaarraie 
252 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 47 3 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas     
253 Tamm, harilik Quercus robur Ta 41 4 tüükad     

254 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 55 4 tüükad     

255 Kuusk, harilik Picea abies Ku 67 3 
ühepoolne, lõhe, seisundi halvenemisel 
likvideerida 

  
kaaluda 
raiet 

256 Sookask 
Betula 
pubescens 

KsS 22 5       

257 Sookask 
Betula 
pubescens 

KsS 14 3 koorevigastused, likvideerida, hooldusraie   hooldusraie 

258 Tamm, harilik Quercus robur Ta 83,89 3 
ühepoolne, tüükad, kuivanud põhioksad 
võra alaosas 

    

259 Tamm, harilik Quercus robur Ta 63 4 tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas     
260 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 3 tüükad,kuivanud põhioksad kogu võras     
261 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4 külmalõhe     
262 Kuusk, harilik Picea abies Ku 41 3 ühepoolne     

263 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 36 3 
kuivanud põhioksad võra keskel, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

    

264 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     
265 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 26 5 koorevigastus     
266 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 28 5 tüükad, koorevigastus     
267 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 23 2 kuivav, likvideerida, sanitaarraie   sanitaarraie 
268 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 23 5       
269 Arukask Betula pendula KsA 66   tormis murdunud     

270 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 59 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras, tüükad     

271 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54 4 viltu, tüükad     
272 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 26 5       

273 Kuusk, harilik Picea abies Ku 13 5 
likvideerida, hooldusraie, Pä nr 272 
soodustamiseks 

  hooldusraie 

274 Vaher, harilik Acer platanoides Va 54 3 külmalõhed, kuivanud kõrvaloksad võra     



Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekt 72KP12 

 

Artes Terrae 51 
 

alaosas 
275 Vaher, harilik Acer platanoides Va 48 5       

276 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 34 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas     

277 Vaher, harilik Acer platanoides Va 36 5       

278 Arukask Betula pendula KsA 55 1 
kuivanud, likvideerida, sanitaarraie, tormis 
murdunud 

  sanitaarraie 

279 Vaher, harilik Acer platanoides Va 33 4 külmalõhe, koorevigastus     

280 Tamm, harilik Quercus robur Ta 31 4 
jalal kasvab lumimari, kuivanud kõrvaloksad 
võra alaosas 

    

281 Tamm, harilik Quercus robur Ta 69 4 
tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas, 
jalal kasvab lumimari 

    

282 Vaher, harilik Acer platanoides Va 30 3 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

283 Sookask 
Betula 
pubescens 

KsS 50,58,41,42,52,55 3 tüükad, rippes oksad, 6tk võrahooldus   

284 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 4 külmalõhe, viltu     
285 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 74 4       

286 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 63 4 eemaldada juurevõsud 
võraalune 
puhastada 

  

287 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 4 tüükad     

288 Vaher, harilik Acer platanoides Va 83 2 
külmalõhed, harude vahel avatud lõhe, 
soovitatav toestada 

toestada   

289 Tamm, harilik Quercus robur Ta 56 5 tüükad     
290 Tamm, harilik Quercus robur Ta 47 4 pahk, kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

291 Vaher, harilik Acer platanoides Va 46 3 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas, tüükad 

    

292 Tamm, harilik Quercus robur Ta 51,39,51 4 
3tk, kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, 
külmalõhed 

    

293 Kuusk, harilik Picea abies Ku 58 3 ühepoolne, vaigujooks     

294 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 83 3 
eemaldatud suur haru, õõnes?, külmalõhe, 
õõnsus 

    

295 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 54 4 
rippes oks, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

võrahooldus   

296 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 39 5 
ühepoolne, üksikud kuivad kõrvaloksad võra 
alaosas 

    

297 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 56 5       
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298 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 52 5 tüükad     
299 Kuusk, harilik Picea abies Ku 38 4 juurevigastus     
300 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 4 tüükad     
301 Kuusk, harilik Picea abies Ku 13 5       
302 Vaher, harilik Acer platanoides Va 33 5 tüükad     
303 Vaher, harilik Acer platanoides Va 40 4 tüükad, viltu     

304 Vaher, harilik Acer platanoides Va 43 2 
tüükad, harude vahel avanenud lõhe, tormis 
murdunud 

  sanitaarraie 

305 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 55 5       

306 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 44 4 
tüükad, kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, 
juurevigastus 

    

307 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 49 5 tüükad     

308 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 4 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras,tüükad, 
rippes oks 

võrahoolduse 
vajadus 

  

309 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4 tüükad, külmalõhe     

310 Tamm, harilik Quercus robur Ta 27 4 
kitsas võra, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, juurevigastus 

    

311 Tamm, harilik Quercus robur Ta 60 3 tüükad, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

312 Tamm, harilik Quercus robur Ta 48 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, tüükad 

    

313 Tamm, harilik Quercus robur Ta 60 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, tüükad 

    

314 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 28 3 ühepoolne, tüükad, halb okstelõikus     

315 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 3 
ühepoolne, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, tüükad 

    

316 Tamm, harilik Quercus robur Ta 76 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, tüükad, 
ühepoolne, ilus puu 

    

317 Tamm, harilik Quercus robur Ta 60 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, kuivanud põhioksad võra alaosas 

    

318 Tamm, harilik Quercus robur Ta 48 4 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas 

    

319 Tamm, harilik Quercus robur Ta 77 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

320 Tamm, harilik Quercus robur Ta 71 3 tüükad, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

321 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 38 1 kuivav puu, sanitaarraie   sanitaarraie 
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322 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 33 5       
323 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 29 5       
324 Vaher, harilik Acer platanoides Va 34 4 paranenud koorevigastus, ühepoolne     

325 Vaher, harilik Acer platanoides Va 30 4 
ühepoolne, koorevigastus, üksikud kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

326 Tamm, harilik Quercus robur Ta 43 3 
tüvevigastus, kuivanud põhi- ja kõrvaloksad 
võra ülaosas, kitsas võra 

    

327 Tamm, harilik Quercus robur Ta 65 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, tüvevigastus 

    

328 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 17/36 3 
2-haruline 0.7 m kõrguselt, ulatuslik 
koorevigastus 

    

329 Vaher, harilik Acer platanoides Va 41 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
koorevigastus 

    

330 Tamm, harilik Quercus robur Ta 56 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad, 
soovitus likvideerida 

  
kaaluda 
sanitaarraiet 

331 Tamm, harilik Quercus robur Ta 29;47; 33;52 5 
4 tk, koorevigastused, üksikud kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

332 Tamm, harilik Quercus robur Ta 56 4 
juurevigastus, kuivanud kõrvaloksad võra 
ülaosas 

    

333 Tamm, harilik Quercus robur Ta 61 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas ja 
kõrvaloksad võra ülaosas 

    

334 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 109 3 õõnsus, külmalõhe     
335 Kuusk, harilik Picea abies Ku 37 3 ühepoolne, juurevigastused     

336 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 66 3 
osa grupist, avanenud külmalõhe, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

    

337 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 68 3 
osa grupist, harud vajavad toestamist, 
külmalõhe 

harude toestamine   

338 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 66 4 osa grupist, ühepoolne     
339 Kuusk, harilik Picea abies Ku 58 4 hõre, ühepoolne     
340 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 48 5 viltune     
341 Tamm, harilik Quercus robur Ta 18 4 ühepoolne, potentsiaalne uus puu võrahoolduse   
342 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 83 1 kuivanud, murdumisohtlik, sanitaarraie   sanitaarraie 
343 Vaher, harilik Acer platanoides Va 39 5 koorevigastus     

344 Tamm, harilik Quercus robur Ta 61 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad, 
ühepoolne 

    

345 Tamm, harilik Quercus robur Ta 75 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad,     
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ühepoolne, koorevigastus 
346 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 35 5 ilus puu     
347 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 46 5 tüükad     

348 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 47;42 3 

2 tk, kitsad võrad, koorevigastused, 
kuivanud põhioksa võra ülaosas 

    

349 Tamm, harilik Quercus robur Ta 82 4 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas     
350 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 26 5       
351 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

352 Tamm, harilik Quercus robur Ta 47 4 
koorevigastus, tüükad, kuivanud põhioksad 
võra keskel, kitsas võra 

    

353 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 4 seen, murdunud haru (maapinnalt)     
354 Tamm, harilik Quercus robur Ta 52 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad     
355 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 42 1 kuivanud puu, sanitaarraie   sanitaarraie 

356 Kuusk, harilik Picea abies Ku 21 5 eemaldada võrasse kasvav vahtra uuendus 
võraaluse 
puhastamis-
vajadus 

  

357 Tamm, harilik Quercus robur Ta 58 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, tüükad, 
ühepoolne, juurevigastus 

    

358 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 54 5 
viltune, juure- ja koorevigastus, 
ebaprofessionaalne oksalõikus 

    

359 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 52 3 
harude vahel avanenud pikilõhe, toestada, 
murdumisohtlik 

toestada   

360 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 43 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
361 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 55 4       
362 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 34 4 tüükad, ühepoolne, juurevigastused     
363 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 41 5       
364 Kuusk, harilik Picea abies Ku 52 4 ühepoolne     

365 Tamm, harilik Quercus robur Ta 85 4 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, tüükad 

    

366 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 

hippocastanum 
Hk 24 5 ühepoolne     

367 Arukask Betula pendula KsA 34 5 ühepoolne, ilus puu     

368 Tamm, harilik Quercus robur Ta 
60; 55; 65; 75; 37; 

46; 46 
4 

grupp, 7 tk, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, ühepoolsed, hooldamisel ja pargi 
arendamisel käsitleda koos! 
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369 Kuusk, harilik Picea abies Ku 38 5 juurevigastus     

370 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 11 5 
ühepoolne, võra alt eemaldada Pi looduslik 
uuendus 

võraaluse 
puhastamis-
vajadus 

  

371 Tamm, harilik Quercus robur Ta 15 4 ühepoolne     

372 Tamm, harilik Quercus robur Ta 35 4 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas 

    

373 Sookask Betula pubescens KsS 60 3 ühepoolne, tüükad, viltune, juurevigastus     

374 Tamm, harilik Quercus robur Ta 61 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, kuivanud 
põhioksad võra alaosas 

    

375 Kuusk, harilik Picea abies Ku 31 5 ühepoolne, juurevigastus     

376 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 41 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

377 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 55/55 3 
maapinnalt 2-haruline, toestada, 
juurevigastus, õõnsus 

toestada   

378 Vaher, harilik Acer platanoides Va 39 4 koore- ja juurevigastus, ühepoolne     
379 Tamm, harilik Quercus robur Ta 73 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
380 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 16 4 koorevigastus, latv vigastatud     

381 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 76 3 
õõnsus, külmalõhe, tüükad, kuivanud 
kõrvaloksad võra ülaosas, eemaldada 
jalamilt Va looduslik uuendus 

võraaluse 
puhastamis-
vajadus 

  

382 Tamm, harilik Quercus robur Ta 25 5       
383 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 32 5       

384 Tamm, harilik Quercus robur Ta 47 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, kuivanud põhioksad võra alaosas 

    

385 Tamm, harilik Quercus robur Ta 38 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne, 
külmalõhe 

    

386 Kuusk, harilik Picea abies Ku 5 5       

387 Tamm, harilik Quercus robur Ta 43 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

388 Tamm, harilik Quercus robur Ta 43 3 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, tüükad 

    

389 Tamm, harilik Quercus robur Ta 43 3 
kuivanud põhioksad võra ülaoosas, 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras 

    

390 Tamm, harilik Quercus robur Ta 50 3 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, koore- ja 
juurevigastus 
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391 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 

hippocastanum 
Hk 43 4 külmalõhe, ühepoolne, juurevigastus     

392 Tamm, harilik Quercus robur Ta 71 4       
393 Tamm, harilik Quercus robur Ta 50 4 ühepoolne     
394 Tamm, harilik Quercus robur Ta 44 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras     
395 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 12/6 5 2-haruline 1.0 m kõrguselt     

396 Tamm, harilik Quercus robur Ta 44 4 
külmalõhe, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, kitsas 

    

397 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras, tüükad, 
juurevigastus 

    

398 Tamm, harilik Quercus robur Ta 46;56;40 4 
grupp, 3 tk, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, kitsad 

    

399 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, 
kõrvaloksad kogu võras, ühepoolne, tüükad 

    

400 Vaher, harilik Acer platanoides Va 28 3 
koorevigastus, ühepoolne, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

    

401 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 

hippocastanum 
Hk 37/33 4 

2-haruline 1.5 m kõrguselt, ühepoolne, 
külmalõhe 

    

402 Kadakas, harilik 
Juniperus 

communis 
Kd 4 5 koorevigastus     

403 Tamm, harilik Quercus robur Ta 59 4 
ühepoolne, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, tüükad 

    

404 Tamm, harilik Quercus robur Ta 40;55 3 2 tk, kuivanud põhioksad kogu võras     
405 Vaher, harilik Acer platanoides Va 36 3 külmalõhe, õõnes?     

406 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 4 
kuivanud oksad võra alaosas, harud kokku 
kasvanud 

    

407 Kuusk, harilik Picea abies Ku 53 4 ilus puu     

408 Tamm, harilik Quercus robur Ta 74 4 
kuivanud põhioksad võra alaosas, 
kõrvaloksad kogu võras, tüükad 

    

409 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 40 5 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

410 Kuusk, harilik Picea abies Ku 39 3 
ühepoolne, hooldusraiesse Pä nr 114-le 
kasvuruumi andmiseks 

  hooldusraie 

411 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad, 
hooldusraiesse Pä nr 114-le kasvuruumi 
andmiseks 

  hooldusraie 
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412 Tamm, harilik Quercus robur Ta 71 4 
ühepoolne, tüükad, kuivanud kõrvaloksad 
kogu võras 

    

413 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54 3 
eemaldatud suur haru, tüükad, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras, koorevigastus 

    

414 Tamm, harilik Quercus robur Ta 56 4       
415 Vaher, harilik Acer platanoides Va 41 4 tüükad     
416 Tamm, harilik Quercus robur Ta 57 4       
417 Tamm, harilik Quercus robur Ta 88 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
418 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 33 4 rippes oks, võrahoolduse vajadus võrahooldus   
419 Vaher, harilik Acer platanoides Va 54 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     
420 Tamm, harilik Quercus robur Ta 61 4 kuivanud põhioksad võra alaosas, tüükad     

421 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42/30 2 
õõnsus, suur koorevigastus, külmalõhed, 2-
haruline 1.7 m kõrguselt, seen, tüükad 

    

422 Tamm, harilik Quercus robur Ta 59 3 
seen, ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad 
kogu võras 

    

423 
Pärn, 
suurelehine Tilia platyphyllos PäS 39/46 4 maapinnalt 2-haruline     

424 Tamm, harilik Quercus robur Ta 46 4 ühepoolne     
425 Tamm, harilik Quercus robur Ta 55 1 kuivav puu, sanitaarraie   sanitaarraie 

426 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 65 4 

ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas, pahk 

    

427 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 32 2 
kuivanud põhioksad kogu võras, lõlmalõhe, 
sanitaarraie 

  sanitaarraie 

428 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 55 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

429 Vaher, harilik Acer platanoides Va 28 4 koorevigastused     

430 Sookask Betula pubescens KsS 39 3 
viltu, hõre, hooldusraiesse Pä nr 136 kasvu 
soodustamiseks 

  hooldusraie 

431 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 31 5       

432 Tamm, harilik Quercus robur Ta 39 4 
kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, 
ühepoolne 

    

433 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 4 üksikud kuivanud kõrvaloksad võra alaosas     

434 Tamm, harilik Quercus robur Ta 46; 33; 48; 41; 38 4 
5 tk, kitsad, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras, ühel puul suur koorevigastus 

    

435 Põõsastik   põõsas-   5 harilik lumimari, siberi kontpuu, taraenelas,     
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tik harilik pihlenelas. Likvideerida põõsastikust 
lehtpuude looduslik uuendus. Piirata levikut 
põõsastiku äärealade niitmisega. 

436 Tamm, harilik Quercus robur Ta 69 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, 
kõrvaloksad kogu võras, tüükad 

    

437 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 54 3 õõnsus, eemaldada jalalt juurevõsud jalami hooldus   
438 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 46 4       

439 Vaher, harilik Acer platanoides Va 46 2 
seen, õõnsus, külmalõhe, soovitatav 
likvideerida 

  
kaaluda 
sanitaarraiet 

440 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54;55 4 
1 tk, kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
ühepoolne, tüükad, lalal kasvab harilik 
lumimari 

    

441 Vaher, harilik Acer platanoides Va 41 1 kuivanud   sanitaarraie 
442 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 21 5       

443 Tamm, harilik Quercus robur Ta 38 3 
ühepoolne, tüvevigastus, ulatuslik 
koorevigastus, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas, viltu  

    

444 Vaher, harilik Acer platanoides Va 48 3 külmalõhe     

445 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 33 3 
külmalõhe, kuivanud kõrvaloksad võra 
alaosas 

    

446 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 25 5       

447 Tamm, harilik Quercus robur Ta 48 3 
koorevigastus, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

448 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 50 2 

kuivanud põhioksad võra ülaosas, 
koorevigastus 

    

449 Tamm, harilik Quercus robur Ta 53 3 
koorevigastused, kuivanud põhioksad võra 
alaosas, kõrvaloksd kogu võras 

    

450 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 21 4 ühepoolne, koorevigastus     
451 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 48 4       

452 Sookask Betula pubescens KsS 49 2 
juurevigastus, külmalõhe, õõnes?, 
murdumisohtlik 

    

453 Kuusk, harilik Picea abies Ku 40 4 juurevigastus, ühepoolne     

454 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 70/40 4 
2-haruline 2.5 m kõrguselt, harude vahel 
pikilõhe, toestada 

toestada   

455 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 71/71 3 
kuivanud põhioksad võra ülaosas, 2.0 m 
kõrguselt 2-haruline, õõnsus 
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456 Tamm, harilik Quercus robur Ta 55 4 ühepoolne     

457 Saar, harilik 
Fraxinus 

excelsior 
Sa 53 3 

kuivanud põhioksad võra alaosas, 
kõrvaloksad kogu võras, ühepoolne 

    

458 Lumimari, harilik 
Symphoricarpus 

albus 
Lum   5 piirata niitmisega äärealadelt     

459 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 59 4 kuivad kõrvaloksad võra ülaosas     
460 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 4 ühepoolne, kuivad kõrvaloksad võra keskel     

461 Tamm, harilik Quercus robur Ta 85 3 
külmalõhe, tüükad, kuivanud põhioksad 
võra alaosas, kõrvaloksad kogu võras 

    

462 Tamm, harilik Quercus robur Ta 89; 86; 82 3 
3 tk, kuivanud põhioksad kogu võras, 
koorevigastused 

    

463 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 37 3 ülatuslik koorevigastus, ühepoolne     
464 Kuusk, harilik Picea abies Ku 29 4 ühepoolne     
465 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 22 3 ulatuslik koorevigastus     
466 Kuusk, harilik Picea abies Ku 27 3 külmalõhe, ühepoolne     
467 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 23 4 koorevigastus     

468 Vaher, harilik Acer platanoides Va 50 4 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
juurevigastus, pesakast 

juurevigas-tuste 

hooldus 
  

469 Vaher, harilik Acer platanoides Va 35 3 ühepoolne     

470 Vaher, harilik Acer platanoides Va 60 3 
ühepoolne, kuivanud põhioksad kogu võras, 
murdumisohtlik, lõhe (harude vaheline) 

vajab põhiokste / 
ladvaosa okste 

lõikust ja toestamist 
  

471 Vaher, harilik Acer platanoides Va 61 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad     
472 Vaher, harilik Acer platanoides Va 50 3 tüükad, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
473 Lehis perek Larix sp Lh 30 4 ühepoolne     
474 Lehis perek Larix sp Lh 57 4 ühepoolne     

475 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 3 
ühepoolne, kuivanud põhioksad kogu võras, 
tüükad 

    

476 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 49 4 pesakast     
477 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

478 Vaher, harilik Acer platanoides Va 58 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
kinnikasvanud lõhe 

    

479 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 64 4 
ühepoolne, kuivanud kõrvaloksad kogu 
võras 

    

480 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras,   kaaluda 
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koorevigastus raiet 
481 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 52 4       

482 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 45 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
tüvevigastus 

    

483 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 67 4 õ?, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

484 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 78 2 kuivanud põhioksad kogu võras   sanitaarraie 

485 Tamm, harilik Quercus robur Ta 68 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
tüvevigastus, kuivanud haru 

    

486 Tamm, harilik Quercus robur Ta 44 4 pesakast     
487 Vaher, harilik Acer platanoides Va 43 4 koorevigastus, teha tammedele ruumi   hooldusraie 

488 Tamm, harilik Quercus robur Ta 67 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, 
koorevigastus 

    

489 Tamm, harilik Quercus robur Ta 71 4 tüükad, juurekaela vigastus     
490 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 30 5       
491 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 28 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
492 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 5       
493 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4 tüükad     

494 Tamm, harilik Quercus robur Ta 53 3 
kuivanud haru, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

    

495 Vaher, harilik Acer platanoides Va 36 4       
496 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 53 3 õõnsus     
497 Tamm, harilik Quercus robur Ta 60 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
498 Vaher, harilik Acer platanoides Va 59 4 külmalõhe     
499 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4       
500 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 63 3 õõnsus     
501 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 75 3 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas, viltune     
502 Känd?   Känd     tüügas   sanitaarraie 
503 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 42 1 kuivab, pesakast   sanitaarraie 
504 Kuivanud puu   Kuiv 49 1 kuivanud   sanitaarraie 

505 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 43 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

506 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 80 3 
murdunud haru, õõnsus, murdumisohtlik 
haru, pesakast 

toestada   

507 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 37 4       
508 Känd?   Känd     tüügas   sanitaarraie 
509 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 57 4       
510 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 53 4       
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511 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 53 4       
512 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 65 4       
513 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 115 3 õõnsus     
514 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 81 3 õõnsus, pesakast     
515 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 86 2 suur õõnsus, ühepoolne     

516 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 75 4 
ühepoolne, kuivanud põhioksad kogu võras, 
pesakast 

    

517 Vaher, harilik Acer platanoides Va 57 3 seen, lõhe, murdumisohtlik?     
518 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 126 3 õõnsus     
519 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 91 3 õõnsus, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
520 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 78 3 õõnsus toestada   
521 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 37 4       

522 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 4 pesakast 
võraalune 
puhastada 

  

523 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 121 3 
1,5 m pealt 2-haruline, kuivanud põhioksad 
kogu võras, tüükad, kuivanud haru 

toestada   

524 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 65 3 õõnsus, pesakast     
525 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 61 4       
526 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 45 4 pesakast     
527 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 47 4 koorevigastus, juurekaela vigastus     
528 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 33 4       
529 Vaher, harilik Acer platanoides Va 30 5       
530 Vaher, harilik Acer platanoides Va 15 5       
531 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 57 4       

532 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 42 2 
deformeerunud võra, palju kuivanud oksi, 
latv tormis murdunud 

  kujundusraie 

533 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 31 3 deformeerunud võra, palju kuivanud oksi   kujundusraie 
534 Tamm, harilik Quercus robur Ta 16 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
535 Kontpuu, siberi Cornus alba KoS     pügatud hekk   kujundusraie 
536 Kontpuu, siberi Cornus alba KoS     pügatud hekk   kujundusraie 
537 Tamm, harilik Quercus robur Ta 21 3 kuivanud kõrvaloksad kogu võras   kujundusraie 
538 Vaher, harilik Acer platanoides Va 40 4 ühepoolne     
539 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 45 3 kuivanud põhioksad kogu võras, pesakast     
540 Tamm, harilik Quercus robur Ta 11 3 allajäänud   kujundusraie 

541 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 30 3 külmalõhe, kasvab pärna võras   hooldusraie 

542 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 47 4       
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543 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 53 4 tüükad, külmalõhe     
544 Vaher, harilik Acer platanoides Va 38 5       
545 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 68 3 õõnsus, pesakast     
546 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 41 3 õõnsus, viltune     
547 Kuivanud puu   Kuiv 37 1 kuivanud   sanitaarraie 
548 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 26 1 kuivab   sanitaarraie 
549 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 50 2 kasv pidurdunud     
550 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 61 4       
551 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 69 3 õõnsus, murdunud haru, pesakast     

552 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 30/25/33 3 
3 haru, kuivad kõrvaloksad võra alaosas, 
murdunud haru 

    

553 Kuusk, harilik Picea abies Ku 16 3 vaigukooks   
kujundus-
raie 

554 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 40 1 kuivanud   sanitaarraie 
555 Vaher, harilik Acer platanoides Va 13 5       
556 Tamm, harilik Quercus robur Ta 61 3 tüükad     

557 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 3 
tüükad, kuivanud haru, kuivanud põhioksad 
kogu võras 

    

558 Tamm, harilik Quercus robur Ta 89 3 
tüükad, kuivanud haru, kuivanud põhioksad 
kogu võras, murdunud haru 

    

559 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 60 3 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas     

560 Vaher, harilik Acer platanoides Va 55 3 
murdunud haru, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

    

561 Vaher, harilik Acer platanoides Va 34 3 latv kuiv     

562 Pihlakas, harilik 
Sorbus 
aucuparia 

Pi 26 3 juurevigastus     

563 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 60 3 ühepoolne     
564 Kuusk, harilik Picea abies Ku 37 4       
565 Kuusk, harilik Picea abies Ku 21 4       
566 Kuusk, harilik Picea abies Ku 21/31 3 2 haru     
567 Vaher, harilik Acer platanoides Va 37 3 tüvevigastus, õõnes?     
568 Tamm, harilik Quercus robur Ta 58 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

569 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 51/47 3 2 haru, õõnsus 
võraalune 
puhastada 

  

570 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 69 3 õõnsus, kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas     
571 Kuusk, harilik Picea abies Ku 49 4       
572 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 46 4 õõnsus     
573 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 39 2 õõnsus   sanitaarraie 
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574 Kuivanud puu   Kuiv 22 1 kuivanud   sanitaarraie 
575 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 94 2 õõnsus, seen, tormis murdunud   kujundusraie 
576 Kuusk, harilik Picea abies Ku 68 3       
577 Vaher, harilik Acer platanoides Va 45 4 juurevigastus     
578 Tamm, harilik Quercus robur Ta 53 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
579 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 18 5       
580 Kuusk, harilik Picea abies Ku 63 3 koorevigastus     
581 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 65 4       

582 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 46 4 tüükad     

583 Tamm, harilik Quercus robur Ta 38 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas     
584 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 43 4 tüükad     
585 Tamm, harilik Quercus robur Ta 50 3 viltune, kuivanud põhioksad kogu võras     
586 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 27/32 4 2 haru, murdunud oks     
587 Tamm, harilik Quercus robur Ta 51 3 kuivanud põhioksad kogu võras, seen     
588 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 46 3 kuivanud põhioksad võra alaosas     
589 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 38 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
590 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 41 4 kuivanud põhioksad võra alaosas     

591 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 
hippocastanum 

Hk 13/17 3 põuakahjustus     

592 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 37 5 üksikud kuivanud oksad, pesakast     
593 Tamm, harilik Quercus robur Ta 51 3 kuivanud haru     

594 Tamm, harilik Quercus robur Ta 63 3 
väga suur tüvevigastus, kuivanud põhioksad 
kogu võras 

    

595 Tamm, harilik Quercus robur Ta 77 3 
kuivanud haru, kuivanud põhioksad kogu 
võras, lõhe, pesakast 

    

596 Tamm, harilik Quercus robur Ta 35 4       
597 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 68 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
598 Vaher, harilik Acer platanoides Va 26 5 tüükad     
599 Vaher, harilik Acer platanoides Va 31 5       
600 Kuusk, torkav Picea pungens KuT 14 3       

601 Pihlakas, harilik 
Sorbus 
aucuparia 

Pi 23 4 koorevigastus     

602 Vaher, harilik Acer platanoides Va 50 4 tüükad, pesakast     
603 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 34 5       

604 Tamm, harilik Quercus robur Ta 97 3 
kuivanud haru, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

    

605 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 28 5       
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606 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 10/18/14/11 4 4 haru, kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
607 Tamm, harilik Quercus robur Ta 56 3 kuivanud põhioksad kogu võras, pesakast     
608 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4   kujundus-lõikus   
609 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 19 5       
610 Kuusk, harilik Picea abies Ku 49 4 juurevigastus     

611 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 117 3 
kuivanud põhioksad võra alaosas, õõnsus, 
pesakast 

    

612 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 68 4       
613 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 46 5       

614 Vaher, harilik Acer platanoides Va 60 3 
külmalõhe, kuivanud põhioksad kogu võras, 
tüükad, lõhe (harude vaheline) 

    

615 
Hobukastan, 
harilik 

Aesculus 
hippocastanum 

Hk 34 3 põuakahjustus     

616 Tamm, harilik Quercus robur Ta 9 3       
617 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 39 5       
618 Kuusk, harilik Picea abies Ku 21 5       
619 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 45 5       
620 Tamm, harilik Quercus robur Ta 21 4 koorevigastus     

621 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 35 5   
võraalune 
puhastada 

  

622 Kuusk, harilik Picea abies Ku 25 3 hõre     
623 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 72 3 tüükad, üksikud kuivanud oksad     

624 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 62 2 kuivab   sanitaarraie 

625 Tamm, harilik Quercus robur Ta 38 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras 
võraalune 
puhastada 

  

626 Mänd, harilik Pinus sylvestris Mä 53 4 koorevigastus, tüükad     
627 Vaher, harilik Acer platanoides Va 48 3 seen     

628 Tamm, harilik Quercus robur Ta 80 2 
kuivab, likvideerida vaid ohtlikud (lõhedega) 
kuivanud oksad ja harud, säilitada kuni 
hääbumiseni 

    

629 Kuusk, harilik Picea abies Ku 36 3 ühepoolne     

630 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 44 5 pesakast 
võraalune 
puhastada 

  

631 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4   kujundus-lõikus   
632 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4   kujundus-lõikus   
633 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4   kujundus-lõikus   
634 Mänd, harilik Pinus sylvestris Mä 49 5       
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635 Mänd, harilik Pinus sylvestris Mä 62 5       
636 Tamm, harilik Quercus robur Ta 45 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
637 Tamm, harilik Quercus robur Ta 51 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad     
638 Tamm, harilik Quercus robur Ta 53 4       

639 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 68 4   
võraalune 
puhastada 

  

640 Tamm, harilik Quercus robur Ta 45 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
641 Vaher, harilik Acer platanoides Va 39 5       
642 Kuivanud puu   Kuiv 41 1 kuivanud   sanitaarraie 
643 Kuivanud puu   Kuiv 47 1 kuivanud   sanitaarraie 
644 Vaher, harilik Acer platanoides Va 43 4 tüükad     
645 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 56 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras     
646 Vaher, harilik Acer platanoides Va 37 3 lõhe (harude vaheline)     
647 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 39 5       
648 Kuusk, harilik Picea abies Ku 57 3 ühepoolne     

649 Pihlakas, harilik 
Sorbus 
aucuparia 

Pi 17 4       

650 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 38 3 
lõhe, tüükad, juurekaela vigastus, kuivanud 
kõrvaloksad võra alaosas 

    

651 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 3 
lõhe, tüükad, juurekaela vigastus, kasv 
pidurdunud 

    

652 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 47 4 kuivanud põhioksad kogu võras     
653 Kuusk, harilik Picea abies Ku 10 5       
654 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 47 5       
655 Arukask Betula pendula KsA 51 4 tüükad     
656 Arukask Betula pendula KsA 32 4 ühepoolne, juurekaela vigastus     
657 Arukask Betula pendula KsA 39 4 koorevigastus     

658 Vaher, harilik Acer platanoides Va 59 3 
murdunud haru, õõnsus, tüvevigastus, 
kasvab kiviaias 

    

659 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 53 5       
660 Vaher, harilik Acer platanoides Va 50 4 kasvab kiviaias     
661 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4   kujundus-lõikus   

662 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 41 4 
kuivanud kõrvaloksad kogu võras, kasvab 
kiviaias 

    

663 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 5 kasvab kiviaias     

664 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 41 3 
kasvab kiviaias, kuivanud põhioksad võra 
ülaosas 

    

665 Vaher, harilik Acer platanoides Va 39 5 kasvab kiviaias     
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666 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 35 3 tüvevigastus, õõnsus     
667 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 34 5       

668 Kuusk, harilik Picea abies Ku 55 3 deformeerunud võra 
võraalune 
puhastada 

  

669 Kuusk, harilik Picea abies Ku 41 3 deformeerunud võra, kasvab kiviaias     

670 Vaher, harilik Acer platanoides Va 39 3 
kasvab kiviaias, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

    

671 Vaher, harilik Acer platanoides Va 41 3 
kasvab kiviaias, kuivanud põhioksad võra 
alaosas 

    

672 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 79 4 õõnes?     
673 Lehis perek Larix sp Lh 83 4       
674 Vaher, harilik Acer platanoides Va 36 4 kasvab lehise võras   hooldusraie 
675 Kuusk, harilik Picea abies Ku 50 3       
676 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4 tüükad     
677 Mänd, harilik Pinus sylvestris Mä 48 5       
678 Mänd, harilik Pinus sylvestris Mä 48 5       
679 Tamm, harilik Quercus robur Ta 45 4 kuivanud põhioksad kogu võras     
680 Tamm, harilik Quercus robur Ta 67 4 kuivanud põhioksad kogu võras     
681 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 38 1 kuivab   sanitaarraie 
682 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 46 4 kuivanud põhioksad võra keskel     

683 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 14 4       

684 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 40 4 koorevigastus     

685 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 31 1 kuivanud   sanitaarraie 

686 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 31/25 3 2 haru, kuivanud põhioksad kogu võras 
võraalune 
puhastada 

  

687 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 41 4 tüükad     

688 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 4 kuivanud põhioksad kogu võras     
689 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 16 5       
690 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 42 3 kuivanud haru, juurekaela vigastus     
691 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 15 5       
692 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 40 4 koorevigastus     
693 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 3 tüükad, külmalõhe     
694 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 63 4 tüükad     
695 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 5   võraalune   
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puhastada 

696 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 47 3 
tüvevigastus, paranenud lõhe, kuivanud 
kõrvaloksad kogu võras 

  kujundusraie 

697 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 69 3 õõnsus, lõhe     
698 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54 4 tüükad     
699 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 5       
700 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 49 5       
701 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 28 3 juurekaela vigastus, kasv pidurdunud   kujundusraie 
702 Tamm, harilik Quercus robur Ta 53 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
703 Tamm, harilik Quercus robur Ta 42 3       

704 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 37 5   
võraalune 
puhastada 

  

705 Vaher, harilik Acer platanoides Va 29 4 kuivanud kõrvaloksad võra keskel     

706 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 23 2 kuivav   kujundusraie 

707 Vaher, harilik Acer platanoides Va 65 2 
lõhe, kuivanud põhioksad kogu võras, 
õõnsus 

  kujundusraie 

708 Vaher, harilik Acer platanoides Va 52 4 tüükad     
709 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
710 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 3 kasvab kiviaias, latv kuivanud     
711 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 33 4 koorevigastus     
712 Kuusk, harilik Picea abies Ku 74 3       
713 Vaher, harilik Acer platanoides Va 51 4 kuivanud kõrvaloksad võra ülaosas     

714 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 67 3 
viltune (sõidutee kohale), ühepoolne, 
kasvab kiviaias 

    

715 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 60 4       
716 Kuusk, harilik Picea abies Ku 35 3 juurekaela vigastus   kujundusraie 
717 Vaher, harilik Acer platanoides Va 29 5       
718 Vaher, harilik Acer platanoides Va 55 4 tüükad     

719 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 47 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

720 Kuusk, harilik Picea abies Ku 71 3       
721 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 45 5       
722 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4 grupp kujundus-lõikus   

723 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 67 2 kuivab   sanitaarraie 

724 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 50 3 murdunud haru, kasvab tamme võrasse   hooldusraie 
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725 Tamm, harilik Quercus robur Ta 57 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad     
726 Vaher, harilik Acer platanoides Va 63 4 külmalõhe     
727 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 3 ühepoolne, kasvab lehise võrasse   hooldusraie 
728 Lehis perek Larix sp Lh 93 4       

729 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 60 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, kasvab 
lehise võrasse 

  hooldusraie 

730 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 22 5       

731 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 40 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras 
võraalune 
puhastada 

  

732 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 37 5       

733 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 76 2 
murdunud haru, kuivanud põhioksad kogu 
võras, ulatuslik tüvevigastus 

  hooldusraie 

734 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 45 5 ükksikud kuivanud oksad     
735 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 39/59 4 2 haru, 1 haru viltu, tüükad     
736 Kuusk, harilik Picea abies Ku 34 4 koorevigastus     

737 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50/46 3 2 haru, lõhe (harude vaheline) 
võraalune 
puhastada 

  

738 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 74 4 külmalõhe 
võraalune 
puhastada 

  

739 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 31 3 kuivanud põhioksad kogu võras 
võraalune 
puhastada 

  

740 Tamm, harilik Quercus robur Ta 62 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, murdunud 
haru, ühepoolne 

    

741 Tamm, harilik Quercus robur Ta 65 3 kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne     
742 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4 tüükad     
743 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 56 4       
744 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 42 5       
745 Tamm, harilik Quercus robur Ta 51 3 ühepoolne, tüükad, kuivanud haru   kujundusraie 
746 Tamm, harilik Quercus robur Ta 86 3 kuivanud põhioksad kogu võras, lõhe   kujundusraie 
747 Vaher, harilik Acer platanoides Va 42 3 tüükad   kujundusraie 

748 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 24 5   
võraalune 
puhastada 

  

749 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 68 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas     

750 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 41 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras     

751 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 27 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

752 Tamm, harilik Quercus robur Ta 73 3 kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud     
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haru 
753 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 46 3       
754 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 45 3 tüvevigastus, kitsas võra     

755 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 66 4 ühepoolne, tüükad 
võraalune 
puhastada 

  

756 Kuusk, harilik Picea abies Ku 57 4       
757 Kuusk, harilik Picea abies Ku 86 3 vaigujooks     

758 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 41 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras 
võraalune 
puhastada 

  

759 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 37 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     
760 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 55 4 õõnsus     
761 Tamm, harilik Quercus robur Ta 57 4       
762 Mänd, harilik Pinus sylvestris Mä 67 5       
763 Vaher, harilik Acer platanoides Va 34 4 juurekaela vigastus     

764 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 53 3 kuivanud põhioksad võra ülaosas 
võraalune 
puhastada 

  

765 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 45 4 kuivanud põhioksad kogu võras 
võraalune 
puhastada 

  

766 Arukask Betula pendula KsA 56 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras     
767 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 30 4 koorevigastus     
768 Kuusk, harilik Picea abies Ku 48 4       
769 Kuusk, harilik Picea abies Ku 14 5 likvideerida sissekasvav pärn     
770 Kuusk, harilik Picea abies Ku 12 5       
771 Kuusk, harilik Picea abies Ku 8 5       
772 Kuusk, harilik Picea abies Ku 20 5       
773 Kuusk, harilik Picea abies Ku 60 3       
774 Kuusk, harilik Picea abies Ku 39 3       
775 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 26 5       
776 Kuusk, harilik Picea abies Ku 37 4       
777 Tamm, harilik Quercus robur Ta 17 4       

778 Lehis perek Larix sp Lh 73 3 ühepoolne 
võraalune 
puhastada 

  

779 Kuusk, harilik Picea abies Ku 75 3 pesakast     
780 Tamm, harilik Quercus robur Ta 8 4       
781 Vaher, harilik Acer platanoides Va 65 4       
782 Vaher, harilik Acer platanoides Va 51 4 külmalõhe, pesakast     
783 Nulg, euroopa? Abies alba NuE (?) 26 4       
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784 Tamm, harilik Quercus robur Ta 55 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, lõhe, 
tüvevigastus 

    

785 Tamm, harilik Quercus robur Ta 55 3 
murdunud haru, kuivanud haru, seen, 
kuivanud põhioksad kogu võras 

    

786 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 46 3 õõnsus     
787 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 51 4 viltune     
788 Vaher, harilik Acer platanoides Va 53 3 viltune   kujundusraie 
789 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 4 koorevigastus     
790 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 7 5 likvideerida sissekasvav sarapuu     
791 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 5       
792 Tamm, harilik Quercus robur Ta 44 4 kuivanud kõrvaloksad võra alaosas, viltune     

793 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 79 3 
külmalõhe, lõhe (harude vaheline), tormis 
murdunud 

  kujundusraie 

794 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 54 4 pesakast     
795 Vaher, harilik Acer platanoides Va 43   tormis murdunud     

796 Tamm, harilik Quercus robur Ta 76 3 
tüükad, kuivanud haru, kuivanud põhioksad 
kogu võras, ühepoolne, pesakast 

    

797 Tamm, harilik Quercus robur Ta 74 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud 
haru 

    

798 Kuivanud puu   Kuiv 54 1 kuivanud   sanitaarraie 

799 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 83 3 viltune 
võraalune 
puhastada 

  

800 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 110 2 suur õõnsus, murdumisohtlik     

801 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 36 5   
võraalune 
puhastada 

  

802 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 64 3 õõnsus, murdunud haru toestada   
803 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 75 4       
804 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 88 3 lõhe (harude vaheline) toestada   

805 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 5   
võraalune 
puhastada 

  

806 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 69 3 õõnsus, lõhe, murdumisohtlik haru 
võraalune 
puhastada 

  

807 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 77 3 õõnsus, lõhe, murdunud haru     
808 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 77 3       
809 Tamm, harilik Quercus robur Ta 78 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

810 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 6 5       

811 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 47/62/61 4 3 haru     
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812 Tamm, harilik Quercus robur Ta 69 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
813 Nulg, siberi Abies sibirica NuS 25 4       

814 Tamm, harilik Quercus robur Ta 73 3 
tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras, 
tüvevigastus 

    

815 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 65 4 tüükad     

816 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 51/36 3 
2 haru, kuivanud kõrvaloksad kogu võras, 
kasv pidurdunud 

    

817 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 38 5       
818 Sarapuu, harilik Corylus avellana Sap   4   kujundus-lõikus   
819 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 79 4 tüükad     

820 Tamm, harilik Quercus robur Ta 69 3 
õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras, 
kuivanud haru 

    

821 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 42 4 tüükad     

822 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 25 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, kasv 
pidurdunud 

    

823 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 40 5       
824 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 37 4 murdunud haru     
825 Känd?   Känd   1 tüükad   sanitaarraie 

826 Tamm, harilik Quercus robur Ta 46 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud 
haru 

    

827 Tamm, harilik Quercus robur Ta 54 3 kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad     
828 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 50 5       
829 Tamm, harilik Quercus robur Ta 42 3 viltune, kuivanud põhioksad kogu võras     

830 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 36 3 kuivanud põhioksad kogu võras     

831 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 37 3 kuivanud põhioksad kogu võras     
832 Pärn, harilik Tilia cordata Pä 23 4 koorevigastus     
833 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 60 4 kuivanud kõrvaloksad kogu võras     

834 Tamm, harilik Quercus robur Ta 67 3 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud 
haru 

    

835 Tamm, harilik Quercus robur Ta 61 2 
kuivanud haru, ulatuslik tüvevigastus, 
kuivab 

    

836 Tamm, harilik Quercus robur Ta 67 3 tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras     

837 Tamm, harilik Quercus robur Ta 98 3 
murdunud haru, kuivanud haru, kuivanud 
põhioksad kogu võras 

    

838 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 46 4 koorevigastus     
839 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 43 3 kasvab kiviaias, tüvevigastus     
840 Vaher, harilik Acer platanoides Va 48 4 tüükad     
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841 Vaher, harilik Acer platanoides Va 47 4 kasvab kiviaias, ühepoolne     
842 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 46 4 kasvab kiviaias     

843 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 69 4   
võraalune 
puhastada 

  

844 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 34 5       

845 Saar, harilik 
Fraxinus 
excelsior 

Sa 16 4 ühepoolne     

846 Vaher, harilik Acer platanoides Va 67 3 tüükad, kuivanud põhioksad võra keskel     
847 Jalakas, harilik Ulmus glabra Ja 30 4 koorevigastus     

848 Eraldis       4 

I rinne Sa, Ja ja üksikud Ku, all Tm; II rinne 
40% Ta, 30% Va ja üksikud NuP. Täpsema 
seisundi välja selgitamiseks tuleb läbi viia 
võsa raie. Likvideerida jalal kuivanud ja 
murdunud puud ning teede äärde jäävad 
murdumisohtlikud suured oksad. 
Soodustada II rinde kasvu väärtuslikemate 
isendite näol. 
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LISA 2 - Lähtetingimused Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekti 

koostamiseks 
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LISA 3 - Prügikast 

Prügikast Quattro „Type 860H”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terasosade värvus: must RAL 7021. 

Puitosade värvus: pähkli pruun RAL 8011. 

Kõrgus: 1060 mm. 

Pikkus/laius: 396/396 mm. 

Maht: 50 L. 

Valmistaja: VeksØ A/S. 

http://www.parkdisain.ee/prugikastid/quatro/prugikorv-quattro 

Kasutada võib mistahes tootja analoogset toodet. 
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LISA 4 - Jalgrattastatiiv 

Jalgrattastatiiv „Sihva“. 

 

Terasosade värvus: pulbervärvitud must RAL 7021. 

Kõrgus: 850 mm. 

Valmistaja: Deconord OÜ. 

http://haljastuselement.ee/uued-tooted/jalgrattahoidja-SIHVA 

Kasutada seda toodet või selle tootega sarnast teiste firmade toodet. 
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LISA 5 - Pink 

Pargipink Art-Metal „LA 8“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallosade värvus: must RAL 7021. 

Puitosade värvus: pähkli pruun RAL 8011. 

Valmistaja: Art-Metal Sp.j. 

Kasutada seda toodet või selle tootega sarnast teiste firmade toodet. 
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LISA 6 - Mastvalgusti 

Mastvalgusti masti stiilinäide Tehomet. 

 

Metallosade värvus: must RAL 7021. 

Puitosade värvus: pähkli pruun RAL 8011. 

Valmistaja: Tehomet Baltic OÜ. 

Kasutada seda toodet või selle tootega sarnast teiste firmade toodet. 

Valgusti tehnilised spetsifikatsioonid täpsustatakse vastava elektriprojektiga. 
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LISA 7 - Infotahvel 

Infotahvli stiilinäide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roostevaba terasest postide värvus: pulbervärvitud RAL 

7040. 

Kõrgus: 1350 mm. 

Laius: 1000 mm. 

Vajalik informatsioon graveeritakse alumiiniumsulamist 

lehe pinnale (vt ka joonis 7). 

Kasutada võib mistahes tootja analoogset toodet.  
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LISA 8 - Väravapost 

Väravaposti stiilinäide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graniidist väravapost (vt ka joonis 6). Kõrvaloleval fotol (Sulev 

Nurme 2013) on näha Kõpu kiriku ees paiknevat väravaposti, 

mille sarnast on kasutatud ka projektalal. 
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LISA 9 - Illustratiivne 

 

Prügikonteinerite hoiuala varisein (vt ka joonis 7). Illustratsiooni on koostanud Eigo Tarkin. 
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LISA 10 – Peenraääris 

Kasutamine: 

• üksikobjektide piirdeks, ümbritsemiseks (puud, kivid, skulptuurid, mälestusmärgid); 

• erinevate pinnakatete eraldamiseks (teed, peenraalad); 

• hoonete ääred (hoone sokliosa äärde paigaldatavate materjalide eraldamiseks); 

• peenraalade, sh tõstetud alade piirdeks (köögiviljadele, maitsetaimedele, ilutaimedele, 

kollektsioonidele); 

• kalmistutele (piirdeks, eralduseks). 

 

 

 

Äärise materjal:  

Toode on valmistatud tsingitud plekist, pulbervärvitud ja kergesti paigaldatav. Värvi ja tsinkkatte 

tõttu on oksüdeerumine takistatud. 

Metallpiire tagab puhta, ühtlase joone ja annab painutamisel võimaluse luua täpselt soovitud 

raadiusega või küljepikkusega peenraid, looklevaid alasid ja teid, mida on kerge hooldada. 

http://www.gardenfix.ee/peenrapiire/ 
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JOONISED 

1. Geodeetiline alusplaan        M 1:500 

2. Dendroloogilise inventeerimise ja  raiete plaan     M 1:500 

3. Koondplaan         M 1:500 

4. Sidumine ja vertikaalplaneerimine      M 1:500 

5. Detailjoonis 1         M 1:20 

6. Detailjoonis 2         M 1:20 

7. Detailjoonis 3         M 1:20 

 


