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1. Sissejuhatus 

2.1. Asukoht ja üldandmed 

Käesolev hoolduskava on koostatud Põltsamaa linnas asuva Uue-Põltsamaa mõisa pargi 

kohta. Käsitletava ala suurus on ca 7 ha, asukoht  on esitatud skeemil nr 1.  

Alusmaterjalina on kasutatud Põltsamaa linnavalitsusest saadud digitaalsed alusplaanid 

mõõtkavas 1:500.  

Uue-Põltsamaa mõisa park on kaitsealune park: 

• Looduskaitsealune Uue-Põltsamaa mõisa park, reg kood: KLO1200489. 

• Ehitismälestis Uue-Põltsamaa mõisa park, reg nr 24013. 

 

Skeem 1. Uue-Põltsamaa mõisa park (Skeemi alus: Keskkonnaamet). 
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Foto 1. Mõisa barokkstiilis peahoone. 

Foto 2. Sild Naistesaarele. 

2.2. Ajalooline lühiülevaade 

Ajalooline ülevaade on refereering peamiselt Kultuurimälestiste registri materjalidest
1
 ja 

Keskkonnaameti materjalidest
2
.  

Uue-Põltsamaa mõis eraldus Põltsamaa 

mõisast 1750. aastal, kui omanikuks sai J. 

H. von Lilienfeld. Mõis oli Lilienfeldide 

perekonna valduses kuni 

võõrandamiseni aastal 1919. Aastail 

1917–1967 töötas peahoones kool, 

2004. aastast on mõisasüda 

eraomanduses. 

Barokne poolkelpkatusega härrastemaja 

ehitati 18. sajandi II poolel. 

Kõrvalhoonetest on säilinud teenijate-

maja ja kuivati.  

18. sajandil rajati härrastemajaga 

samaaegselt regulaarse kujundusega park. Peahoone ees oli algselt barokne aed, mis kujundati 19. 

sajandil ümber vabakujuliseks.  

Korrapäraselt tagaväljakult algab härrastemaja keskteljele orienteeritud peatee. Algsest regulaarstiilis 

pargist on hästi säilinud kiirtena hargnev teedevõrk ja katkendlikud puuderead teede ääres. 

Peahoone juurest lähtuv tee lõpeb põlispuugruppidest ümbritsetud avara muruplatsiga, mille keskel 

on väike kõrgendik – Murelimägi –, kus 

oli varem triiphoone. Pargi põhjaosas 

olnud kahest ruudukujulisest tiigist on 

tänaseni säilinud üks. 1950. aastate 

algul rajati esiväljaku keskmesse 

betoonist bassein ja lillepeenrad. 

Muruväljaku edelakülge istutati 

kaskederida, servadesse grupiti vahtraid 

ja kaski. 1990. aastate alguseni täiendati 

pargiaasu istutustega põhilist kujundust 

muutmata. Pargi juurde kuulub silla abil 

kaldaga ühendatud Põltsamaa jõe 

Naistesaar, kus enne II maailmasõda 

ainult naised võisid päevitamas käia. Nn 

Lillemetsas (mõisnik Lilienfeldi järgi),  

                                                             

1
 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=24013 

2
 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pargid/pargid-2/uue-poltsamaa-moisa-park/ 
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Foto 3. Vabadussõjas langenute ausammas. 

Foto 4. Estonia katastroofi mäestusmärk. 

pargi vabakujulises osas, mis ulatub mõisa südamest Suure 

sillani, asuvad Estonia katastroofis hukkunute mälestusmärk 

ja Vabadussõjas langenute ausammas: puhkava sõduri kuju 

(autor V. Melnik, 1924), mis taastati J. Soansi kavandi järgi 

1989. aastal. 

Vabadusplatsil kasvab 

Põltsamaa linnaks 

nimetamise 10. 

aastapäeval (1936) 

istutatud tamm. 

Erinevatel aegadel on 

selle ümberistutatud 

puid ja põõsarühmi. 

Mõisa endisesse 

puuviljaaeda on 

ehitatud koolimaja, 

praegune Põltsamaa 

Ühisgümnaasium. 

 

Uue-Põltsamaa mõisapargi koosseisu kuulub ka selle läänenurgas asuv kollektsiooniaed. 1923. aastal 

mõisa tarbeaia asemele loodusloo-õpetaja P. Pedoste poolt rajatud aias oli dekoratiivtaimede, 

üldbioloogia ning taimegeograafia osakond. Selle ala esialgne planeering ning puidust paviljon on 

hästi säilinud. 
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1. Peahoone 

2. Elamu 

3. Saeveski 

4. Koolimaja 

5. Veski 

6. Tallid 

7. Õllekelder 

8. Loomalaut 

9. Sepikoda 

10. Härjatall 

11. Õllekoda 

12. Pesukoda 

13. Elumaja 

14. Hobusetall 

15. Koeratall 

16. Rehealune 

17. Kartulikelder 

18. Jääkelder 

19. Triiphoone 

20. Kelder 

21. Elamud 

22. Ait 

23. Viinakelder 

24. Kuivati 

25. Ülemine veski 

26. Saeveski 
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Skeem 2 . 

Uue-Põltsamaa mõisa kaart aastast 1877 
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2.3. Kaitsekord 

Uue-Põltsamaa mõisa park on kaitsealune park: 

• Maastikukaitseala Uue-Põltsamaa mõisa park, reg kood: KLO1200489. 

• Ehitismälestis Uue-Põltsamaa mõisa park, reg nr 24013. 

 

Pargis asuvad lisaks eraldi objektidena muinsuskaitse all olevad Uue-Põltsamaa mõisa peahoone 

(reg.nr.24012), mõisa teenijatemaja (reg nr 24014), mõisa kuvati (reg nr 24015) ja Vabadussõja 

mälestussammas (reg nr 27113). 

 

  
Skeem 3. Maastikukaitseala piir (www.maaamet.ee).                   Skeem 4. Kultuurimälestised (www.maaamet.ee) 

Uue-Põltsamaa mõisa park võeti looduskaitse alla 17.07.1968.a. Jõgeva raj. TSN TK otsusega nr.113 

"Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis". Looduskaitsealustes parkides kehtib Vabariigi Valitsuse 

3.03.2006.a määrusega nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” 

kehtestatud piiranguvööndi kaitsekord. Vastavalt kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute 

kaitse-eeskirjale on pargi kaitse-eesmärk ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 

kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja 

aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise 

suunamisega.  

Igasugune füüsilise keskkonna muutmine, mis võib kahjustada ökoloogilist tasakaalu ja pargi 

visuaalset ilmet, on keelatud. See puudutab kõiki pargisisese ja pargiga vahetult piirneva 

infrastruktuuri aspekte (kuivendustööd, niisutussüsteemid, teed, parklad, tarad, hooldusrajatised, 

objektid pargikülastajate teenindamiseks jne). 

Kaitse-eeskirjaga kehtestatavad piirangud on sätestatud ulatuses, mis tagavad pargimaastiku, sh 

avatud-suletud ruumi ja maastikuvaadete, põlispuude, liikide ja elupaikade soodsa seisundi. Pargi 

kaitse ja hooldamise korraldamise aluseks on võetud ajalooliselt kujunenud planeering. Pargi ilme ja 
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liigikoosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd niitmine, puu- ja põõsarinde kujundamine 

ning põlispuude hooldamine. 

TEadaolöevalt on Uue-Põltsamaa mõisa pargis varasemalt uuritud vaid puistut: 

• 2005 – Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu liiginimekiri3. 

Käesoleva hoolduskava koostamise eeltööna inventeeriti pargi puistu. Hinnang anti 1119 puu kohta 

(lisa 1). 

Park jääb mõisa Uue-Põltsamaa mõisa peahoone (reg.nr.24012), Uue-Põltsamaa mõisa teenijatemaja 

(reg nr 24014)  , Uue-Põltsamaa mõisa kuvati (reg nr 24015)  ja Vabadussõja mälestussamba (reg nr 

27113)  kaitsevööndiks. 

2.4. Maakasutus 

Tabelis 1 on esitatud Uue-Põltsamaa mõisa pargi territooriumile jäävad maaüksused 01.06.2013 
seisuga. Park on enamjaolt reformimata riigimaa ja munjitsipaalmaa eravalduses on vaid väike osa (vt 
joonis). 

 

Tabel 1. Maaomand4 

Jrk 

nr. 

Katastriüksuse 

tunnus Pindala ha Nimetus Maaomandi tüüp 

1 61701:001:0610 10159 m² Veski tn 7 Eraomand 

2 61701:001:0048 10.5 ha Jõeääre Munitsipaalomand 

3 61701:001:0300 1095 m² Veski tn 6 Eraomand 

4 61701:001:0051 6311 m² Lillemetsa park Munitsipaalomand 

5 61701:001:0240 2600 m² Veski tn 4 Munitsipaalomand 

6 61701:001:0033 27496 m² Veski tn 5 Munitsipaalomand 

7  ca 3,2 ha  Reformimata riigimaa 

                                                             

3
 http://www.keskkonnaamet.ee/public/pargid/Uue-Poltsamaa.pdf 

4
 www.maaamet.ee.  
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3. Väärtused ja kaitse-eesmärgid 

3.1. Pargiruum 

Uue-Põltsamaa pargiruum koosneb peahoone taga asuvast regulaarosast (A), vabakujulistest osadest 

(B,C,D,E,F,G) ning kollektsioonaiast (H). 

 
Skeem 5. Pargi tsoneering (skeemi alus www.maaamet.ee). 

A 

B 

C 

D E 

F 

G 

H 
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Pargi põhiosa moodustab peahoone taga asuv pargi regulaarosa (A). See on orienteeritud mõisa 

peahoonele. Peahoonest lähtuv kesktelg ulatub pargi tagaosas oleva avara muruplatsini, mille keskel 

on kõrgendik (Murelimägi), kus asus triiphoone. Kõrgendikust mõlemal pool on säilinud põlised 

puudegrupid – tammed ja lehised. Kogu regulaarosa on jagatud kiirtena hargnevate teedega 

(iseloomulik varaklassitsistlikule kujundusele) kolmnurkadeks. Teed on ääristatud tänaseks 

katkendlikuks muutunud puuderidadega. Algselt on enamuspuuliigiks olnud arvatavasti harilik pärn, 

mis on aegade jooksul asendatud asendunud hariliku vahtraga. Säilinud on üksikud pargi 

rajamisaegsed pärnad.  

Vabakujuliselt oli kujundatud pargi põhjaosas olevate tiikide ümbrus (B - Kahest tiigist on tänaseni 

säilinud vaid üks), peahoone esine ala ja Põltsamaa jõe kallas.  

Uue-Põltsamaa mõisapargi koosseisu kuulub ka selle läänenurgas asuv kollektsiooniaed (H). 1923. 

aastal mõisa tarbeaia asemele loodusloo-õpetaja P. Pedoste poolt rajatud aias oli dekoratiivtaimede, 

üldbioloogia ning taimegeograafia osakond. Selle ala esialgne planeering ning puidust paviljon on 

säilinud, kuid kollektsiooni seisukord on kehvade valgustingimuste, hooldamatuse ja väärika ea tõttu 

üsna halb. 

Peahoone ees (C) on olnud barokne aed, mis 19. sajandil kujundati vabakujuliseks.  

Nõukogude aastate algul rajati eesväljaku keskmesse betoonist bassein koos istumiskoha, 

ebakorrapäraste teede, lillede ja õitsvate põõsastega. Muruväljaku edelakülge on istutatud kaskede 

rida, mujale muruväljaku servadesse grupiti vahtraid ja kaski. Puude tervislik seisukord on hea, kuid 

need varjavad vaateid peahoonele.  

Pargi juurde kuulub silla abil kaldaga (E) ühendatud Põltsamaa jõe Naistesaar (D) – need on 

vabakujunduslikud linna haljasalale iseloomulikud pargiosad. 

Linnahaljastuslikult olulise pargiosa moodustab nn Lillemets (F, G), mis ulatub mõisa südamest Suure 

sillani. Lillemetsa jõeäärses küljes asub ujumiskoht koos endise rannarestorani (alates 2010 a 

tegutseb seal Põltsamaa noorte-ja elukestva õppe keskus), võrkpalliplatside ja muu ranna taristuga. 

3.2. Vaated 

Pargi algkujunduse kohased vaated on arusaadavaimalt säilinud pargi regulaarosas, samuti vaated 

jõeäärsetelt aladelt piki jõeorgu (skeem 6 ja fotod 5 - 16). Enamus ajaloolisi vaateid on puistu 

ülekasvamise tõttu kadunud või kadumas, samuti on muutunud situatsioon pargi kontaktvööndis 

(ehitustegevus jms). 

Tänasel päeval on säilinud vaadeted kuivatile, mõisa peahoonele, kuid ka vaated piki Veski ja Aia 

tänavate alleeruumidele. Praktiliselt on kadunud vaatelised seosed Vana-Põltsamaa pargiga, kuna 

jõekaldal puudub kallasrada kust vaated avanevad. Vana-Põltsamaa pargi poolt on vaadeldav 

eelkõige ranna-ala, mis pargi seiukohalt ei ole oluline. 

Kuna algupäraste vaadete defineerimine ei ole muutunud situatsiooni tõttu kaasajal võimalik, tuleb 

esmajärjekorras tegeleda olemasolevate võtmevaadetega (skeem 6) ning mitte raiuda lahti 

oletatavaid ajaloolisi vaateid. 
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Skeem 6. Vaated (skeemi alus www.maaamet.ee). 
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Foto 6. Vaade õitsevale esiväljakule (vaade 1, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 

 

Foto 7. Vaade suurele lehisele (vaade 2, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto 8. Vaade suurte tammede grupile (vaade 3, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 

 

Foto 9. Vaade piki peatelge peahoone suunas (vaade ka vastupidi) (vaade 4, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto 10. Vaade tiigile (vaade 5, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 

 

Foto 11. Vaade peahoonele (vaade 6, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto 12. Vaade peahoonele (vaade 7, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 

 

Foto13. Piiratud vaade peahoonele. Soovitav on vaade avada,. (vaade 8, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto 14. Piiratud vaade peahoone eest esiväljakule ja jõele. Soovitav on vaade avada. (vaade 9, skeem 6). (2013 a. foto 

autor T. Breede) 

 

Foto 15. Vaade Naistesaarelt jõele ja jõe paremkaldale (vaade 10, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto16. Vaade säilinud kuivati müüridele (vaade 11, skeem 6). (2013 a. foto autor T. Breede) 

3.3. Pargi puistu 

Pargi puistu väärtuslikum osa on peahoone taga säilinud regulaarne pargiosa. Teede ääres asunud 

pärnaread on aegade jooksul asendunud peamiselt vahtratega, kuid regulaarne üldilme on säilinud. 

Pargi rajamise ajast on säilinud üksikud pärnad. Pargi põhjaosas esineb võimsate tammede grupp (8 

puud) ning suured lehised (3 puud). Põliste tammede ring (8 puud) kasvab ka jõe ääres, endise kuivati 

kõrval. Rinnasdiameetrilt on silmapaistvad koolipoolses pargiservas kasvavad paplid (5 puud), 

jämedaima puu tüve läbimõõt on 140 cm. Paplite võrad on lõigatud ca 10 m kõrguselt maha - 

tüvedest kasvavad uued võsud ning üldilme on hea. 

Kinnitamata andmetel on pruutpaarid istutanud 1960…70ndatel pargi regulaarosasse puid. Puud on 

tähistamata ning neid saab käsitleda koos pargi puistuga. Tulevikus on sellisel kombel ilma projektita 

parki istutamine lubamatu.  

Pargi puistu (välja arvatud kollektsioonaed) on üsna liigivaene. Okaspuid esineb vähe, on vaid üksikud 

kuused ja nulud. Põõsastest kasvavad pargis arvukamalt magesõstar  (Ribes alpinum) ja harilik sirel 

(Syringa vulgaris).  

Kollektsioonaias kasvas algaastatel üle 300 liigi 5, millest säilinud on umbes pooled. Haruldasemad 

neist on kõrgetüveline sarapuu (Corylus colurna), põldvaher (Acer campestre), jaapani tiib-pähklipuu 

(Pterocarya rhoifolia), paberikask (Betula papyrifera), kollane kask (Betula alleghaniensis), valge 

mooruspuu (Morus alba) ja alpi kuslapuu (Lonicera alpigena).  

                                                             

5
 Keskkonnaamet 
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4. Hooned ja rajatised 

Kavas ei ole ette nähtud hoonete taastamise või hoolduse vajadust. Hoonetega seotud probleeme 
tuleb käsitleda pargist eraldi. 

Kavas ei ole ette nähtud uute väikevormide paigaldamist ega uute rajatiste ehitamist – nende 
rajamine tuleb lahendada projektiga  

Käesoleva hoolduskavaga juhime tähelepanu olemasolevate rajatiste seisukorrale ning nende 
hoolduse või remondivajadusele. 

Mõisa peahoone seisab tühjana, aknad ja uksed on võõrastele suletud. Välisvaatlusel ei ole võimalik 
tuvastada katuse seisukorda. Soovitav on teostada hoonele tehnilise seisukorra hinnang ning 
tegutseda edasi sellest lähtuvalt.  

Kuivatist on säilinud müürid ning korstnad. Varemed on konserveerimata ning lagunemine on 
progresseeruv. Säilitamiseks tuleb rajada müüridele ajutine katus.  

Kollektsioonaias asuv paviljon on visuaalsel hinnangul heas seisukorras.  

Keldril asuv väliklass on visuaalsel hinnangul heas seisukorras. 

Vabadussõjas langenute mälestusmärgi ja selle ümbruse seisukord on rahuldav. Estonia katastroofi 
mälestustahvli seisukord on rahuldav, kuid mälestustahvli ümbruses puudub kujunduslahendus ning 
tahvel jääb esmapilgul märkamatuks.  

Pargis, Naistesaare silla juures, asub pargi infotahvel koos kaardiga, mis annab ülevaate pargi ajaloost 
ja selle struktuurist. Lisaks on pargis väiksemate infotahvlitega märgistatud loodusõpperada. 
Kollektsioonaia osas asub aeda tutvustav infotahvel ning lisaks väikesed sildid taimenimedega. Pargi 
infotahvlid on heas seisukorras. Kollektsioonaia infotahvlite seiskord on rahuldav. 

Pargi alal leidub üksikuid pinke ja prügikaste, läbiv ühtne stiil puudub. Inventar on (välja arvatud 
mõned üksikud uuemad eksemplarid) amortiseerunud. Inventari hulk on pargi mugavaks 
kasutamiseks ebapiisav. 

Pargis asub üks sild (vt foto 2), mille kaudu pääseb Naistesaarele. Silla seisukord on hea.  

Pargi alale jääva ranna inventar (riietuskabiinid, võrkpalliplatsid, võimlemisvahendid) on töökorras 
kuid vajavad välimuse taastamiseks remonti.  

   

Foto 17, 18, 19. Amortiseerunud pingid ja prügikastid ranna-ala juures ja Lillemetas. (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto 20, 21, 22. Rannaalal olev riietuskabiin.  Lillemetsas olev prügikast. Mänguväljaku juures olevad pingid, prügikast ja 

viltuvajunud infotahvel (2013 a. foto autor T. Breede) 

Lillemetsa on rajatud hiljuti uus laste mänguväljak. Mänguvahendite seisukord on hea. Mänguväljaku 
üldlahendus on poolik - välja on ehitamata korrektselt sillutatud teed ning lahendamata on 
üleminekualad parki ja naabruskonna teedele. Fotol nr 22 on näha viltuvajunud infotahvel ning 
pinkide ümbruses olev betoonkivisillutis, mis ei ulatu olemasolevate asfaltteedeni. 

Peahoone ette viiva tee ääres tuvastati välitööde käigus graniidist postid (foto 23 ja 24). Postide 
seisukord on pigem halb – esineb lagunenud poste ning postide ümbrus oli välitööde ajal niitmata. 

  

Foto 23, 24. Graniitpostid on viltu vajunud ning kõrge rohu sees vaevu märgatavad (2013 a. foto autor T. Breede) 

5. Teed ja platsid 

Uue-Põltsamaa mõisa pargist kulgeb läbi Veski tn ja Aia tn. Mõlemad on asfaltkattega teed. Veski tn 

teostati kava koostamise ajal kaevetöid. Kaeviku servades oli asfaltkatte all aimatav endisaegne 

munakivisillutis. Sillutise seisukord on teadmata ning selle eksponeerimne või taastamine vajab 

täiendavaid uuringuid, analüüsi ning projekti. Asfaltkate on amortiseerunud kuid mitte avariiline. 

Kasutusmugavuse tõstmiseks on soovitav paigaldada uus kate.  
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Pargi regulaarosas on teed kas kruusakattega või  pinnasteed (vt skeem 7). Väiksemad teed on 

rohtunud ning teedest on järgi jäänud vaid jalgrajad. Osaliselt on suuremate teede äärde paigaldatud 

äärekivid.  Suuremate kruusateede seisukord on rahuldav, väiksemad on kinni kasvamas, vajalik 

ristprofiil on kadunud, teed vajavad servamist ja kattekihi täiendamist (ristprofiili taastamiseks). 

Pinnasteede/sissetallatud radade olukord on halb, kuna teede servad on valdavalt niitmata ning 

vihmase ilmaga muutuvad teed poriseks. Soovitav on olulisemad pinnasekattega teed katta 

purustatud kruusaga. Teede katendi asendamine on vajalik lahendada projektiga. Teedest annab 

ülevaate skeem nr 5. 

Lisaks teedele asuvad pargis mitu asfaltkattega platsi – Suure silla poolse platsi ääres asub rularamp. 

Jõe ääres on kaks liivakattega võrkpallipatsi. Vaadete poolest on need pargi seiukohalt ebaolulised 

rajatised. 
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Skeem 7.  Teed ja platsid (skeemi alus: www.maa-amet.ee). 

Tingmärgid 

Asfalteed 

Kruusateed 

Sõelmeteed 

Pinnasteed 

Asfaltplats 

 

Mänguväljak 

 

Võrkpalliplats 
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6. Puistu inventeerimine ja hinnang 

6.1. Dendroloogilise inventeerimise metoodika  

Käesolev dendroloogiline hinnang on koostatud üksikpuude ja põõsaste ning  puude- ja 
põõsagruppide kaupa.  

Puistu hindamisel on takseeritud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 

− tüvediameeter; 

− tervislik seisukord; 

− vigastused ja kahjustused; 

− võra ning tüve seisukord. 
 

Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter. Põõsastel diameetreid üldjuhul ei mõõdeta. Diameetrid 
on mõõdetud 1 cm täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.  

Puu/põõsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik 
põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel6): 

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

− kahjustamata, terved puud (5): 

                                                             

6
 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 



Uue-Põltsamaa mõisa pargi 
hoolduskava  2014…2023 

39HK12 

 

Artes Terrae 25 
 

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

 

Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, tüvel või võras. 
Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud kirjeldatud alljärgnev: 

− vigastuse tüüp (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 

− vigastuse asukoht; 

− vigastuse ulatus (orienteeruv suurus). 
 

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

Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 

− kahjustuse tüüp ja põhjus: 

− kahjustuse asukoht (paiknemine); 

− kahjustuse ulatus. 
 

Tüve hindamisel on kirjeldatud: 

− seisukord (tüvi on terve või vigastatud – praod, õõnsused jms); 

− harulisus; 

− deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 

− dekoratiivsus. 
 

Võra hindamisel on kirjeldatud: 

− kuivade okste hulk ning paiknemine võras; 

− ladvaosa olukord; 

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

− võra dekoratiivsus. 
 

Kui vigastusi või kahjustusi ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on märkuste osa 
hindamistabelis (lisa 1)  jäetud tühjaks. 
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Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 1 asuvas tabelis. (seletuskiri ja tabelid on 
kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi).  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud silmaga 
nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite märkuste veergu. Tabelis on välja 
toodud eraldi tulbad hooldust vajavate puude kohta ning soovitavalt raiutavate puude kohta. 

6.2. Puistu koosseis 

Pargi puistu on hinnatud üksikpuudena või üksikpuude grupina. Gruppidena on üldjuhul hinnatud 
kõrvuti kasvanud samaliigilisi ja tihedalt liitunud võradega samasuguste tervislike näitajate ning 
välimusega puud. Gruppidena hindamist on kasutatud ka maastikuarhitektuurses kompositsioonis 
loogiliselt kokkukuuluvate puudekogumite hindamiseks.  

Takseeritud puistu (välja arvatud kollektsioonaed) on üsna liigivaene (ca 35 erinevat liiki ). Pargi 
põhjaosas kasvavad võimsad vanad tammed ja lehised. Põliste tammede ring kasvab ka jõe ääres, 
endise kuivati kõrval. Okaspuid esineb vähe, vaid üksikud lehised, kuused ja nulud. Põõsastest 
kasvavad pargis magesõstar  ja harilik sirel. Märkimist väärivad Lillemetsas kasvavad hallid 
pähklipuud (Juglans cinera). 

Kollektsioonaias kasvas algaastatel üle 300 liigi 7, millest säilinud on umbes pooled. Haruldasemad 
neist on kõrgetüveline sarapuu (Corylus colurna), põldvaher (Acer campestre), jaapani tiib-pähklipuu 
(Pterocarya rhoifolia), paberikask (Betula papyrifera), kollane kask (Betula alleghaniensis), valge 
mooruspuu (Morus alba) ja alpi kuslapuu (Lonicera alpigena).  

Pargi puistus esineb enim harilikku vahtrat (Acer platanoides), rohkelt esineb ka harilikku jalakat 
(Ulmus glabra), harilikku pärna (Tilia cordata) ja harilikku saart (Fraxinus excelsior). Veidi vähem 
esineb harilikku tamme (Quercus robur). Vaata ka liigilist osakaalu tabelis 2.  

Põõsastest esineb pargis enim harilikku sirelit (Syringa vulgaris) ja mage sõstart (Ribes alpinum).   

Puistu liigiline koosseis koos osakaalu protsendiga on esitatud tabelis 2 

Tabel 2 Pargi puistu liigiline koosseis 2013. aastal 

nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

1 Va harilik vaher Acer platanoides 33,7 

2 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14,0 

3 Pä harilik pärn Tilia cordata 10,8 

4 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 10,8 

5 Ta harilik tamm Quercus robur 6,8 

6 KsA arukask Betula pendula 2,1 

7 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 1,6 

8 Ku harilik kuusk Picea abies 1,3 

9 Pa paju Salix sp 1,2 

10 Lm must lepp Alnus glutinosa 1,2 

11 Re Pappel 'Rasumowskiana' Populus 'Rasumowskiana' 1,1 

12 Nu nulg Abies sp 0,9 

13 Si harilik sirel Syringa vulgaris 0,9 

14 El harilik elupuu Thuja occidentalis 0,9 

15 Lv hall lepp Alnus incana 0,8 

                                                             

7
 Keskkonnaamet 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

16 Lh lehis Larix sp 0,6 

17 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 0,5 

18 Tm harilik toomingas Padus avium 0,5 

19 NuS siberi nulg Abies sibirica 0,5 

20 SõM mage sõstar Ribes alpinum 0,4 

21 SaP pensilvaania saar Fraxinus pensylvanica 0,4 

22 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia 0,4 

23 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 0,4 

24 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius 0,4 

25 Si sp sirel Syringa sp 0,4 

26 Ju harilik jugapuu Taxus baccata 0,4 

27 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 0,3 

28 TaP punane tamm Quercus rubra 0,3 

29 Õ aedõunapuu Malus domestica 0,3 

30 VaP põldvaher Acer campestre 0,3 

31 Ksl kuslapuu Lonicera sp 0,3 

32 Srp harilik sarapuu Corylus avellana 0,2 

33 KuKC kanada kuusk "Conica" Picea glauca "Conica" 0,2 

34 LäS suur läätspuu Caragana arborescens 0,2 

35 KopV verev kontpuu Swida sanguinea 0,2 

36 Po pooppuu Sorbus intermedia 0,2 

37 Ld leeder Sambucus sp 0,2 

38 Ks kask Betula sp 0,2 

39 Poen põisenelas Physocarpus opulifolius 0,2 

40 TphJ jaapani Tiib-pähklipuu Pterocarya rhoifolia 0,2 

41 KsPa paberi kask Betula papyrifera 0,2 

42 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina 0,2 

43 EjL laialehine ebajasmiin Philadelphus pubescens 0,1 

44 Mä mänd Pinus sp 0,1 

45 Sõ sõstar Ribes sp 0,1 

46 MäS seedermänd Pinus sp 0,1 

47 En enelas Spiraea sp 0,1 

48 PäS suurelehine pärn Tilia platyphyllos 0,1 

49 TaF harilik tamm Fastigiata Quercus robur Fastigiata 0,1 

50 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 0,1 

51 LhS siberi lehis Larix sibirica 0,1 

52 
ElF 

harilik elupuu 'püramiidvorm' 
Fastigiata Thuja occidentalis Fastigiata 0,1 

53 ViD douglase viirpuu Crataegus douglasii 0,1 

54 SrpK kõrgetüveline sarapuu Corylus colurna 0,1 

55 Kr kreegipuu Prunus insititia 0,1 

56 HoS suurelehine hortensia Hydrangea macrophylla 0,1 

57 Tr harilik türnpuu Rhamnus catharticus 0,1 

58 Kik kikkapuu Euonymus sp 0,1 

59 ElK harilik elupuu 'keravorm' Thuja occidentalis 'Globosa' 0,1 

60 KslA alpi kuslapuu Lonicera alpigena 0,1 

61 Kb kibuvits Rosa sp 0,1 

62 Ldj harilik lodjapuu Viburnum opulus 0,1 

63 VaS saarvaher Acer negundo 0,1 

64 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus 0,1 

65 KopS siberi kontpuu Cornus alba 0,1 

66 VaM mägivaher Acer pseudoplatanus 0,1 
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nr liigi lühend liik eesti keeles liik ladina keeles osakaal (%) 

67 Lum harilik lumimari Symphoricarpos albus 0,1 

68 SiU ungari sirel Syringa josikaea 0,1 

69 MahL läiklehine mahoonia Mahonia aquifolium 0,1 

70 Kd kadakas Juniperus sp 0,1 

71 KslT tatari kuslapuu Lonicera tatarica 0,1 

72 PitT tähk-toompihlakas Amelanchier spicata 0,1 

73 KsKo kollane kask Betula alleghaniensis 0,1 

74 TmV virgiinia toomingas Prunus virginiana 0,1 

75 RbH harilik robiinia Robinia pseudoacacia 0,1 

76 KuK kanada kuusk Picea glauca 0,1 

77 DiV värd-diervilla Diervilla ×splendens 0,1 

78 MäSA alpi seedermänd Pinus cembra 0,1 

79 MäsKä kääbusseedermänd Pinus pumila 0,1 

80 LäV väike läätspuu Caragana frutex 0,1 

81 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 0,1 

82 MoV valge mooruspuu Morus alba 0,1 

83 EnH hambuline enelas Spiraea ×billardii 0,1 

84 RdK katavba rododendron Rhododendron catawbiense 0,1 

 

6.3. Puistu hinnang 

Üldine puistu tervislik seisukord on hea. Vaid ca 3 % puistust on kuivav või kuivanud (tervise 
hindamise klass 1),  9 % puistust on tugevasti kahjustatud puud (tervise hindamise klass 2). Enim 
esineb nõrgestatud puid 41% (tervise hindamise klass 3) ja veidi vähem kergelt vigastatud puid 33 % 
(tervise hindamise klass 4). Terveid kahjustamata puid esines 15 % (tervise hindamise klass 5).  

Kehvemas seiukorras olevate puude osas esineb enim jalakat, saart ja tamme. 

Puistu tervislik seisukord on esitatud skeemil 8. 

 

Skeem 8. Puistu tervisliku seisundi osakaal. 

Pargi üldine hooldus on rahuldav – jalal kuivanud või kuivavaid puid tuvastati inventeerimise käigus 
30 eksemplari. Murdunud puid leidus pargis vaid ühel juhul (puu nr 205, foto 22). Kuna antud 
murdunud puu on dekoratiivne on soovitav seda hoida kuni puu hääbumiseni.  
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Vanadel puudel on levinumateks probleemideks kuivanud oksad. Puistu dendroloogilise hinnangu 
koondtabelis on märgitud hooldust vajavad takseerühikud (puu, põõsas, puittaimede grupp) – kokku 
535 tk. Hoolduse täpne olemus on kirjeldatud eelnimetatud tabeli märkuste lahtris. 

Eraldi käsitlemist vajab pargi loodenurgas olev kollektsiooniaed, mille seisund tervikuna on halb. 
Esineb rohkelt kuivanud või väga kehva tervise juures olevaid eksemplare. Väga tiheda istutusskeemi  
tõttu on valgustingimused halvad, mistõttu on taimed kaotanud dekoratiivsuse. Samuti on 
kollektsiooniaia hooldus ebapiisav. Kollektsiooniaed vajab säilitamiseks puistu harvendamist ja 
olemasolevate puittaimede põhjalikku ja järjepidevat hooldust. 

 

   

 Fotod 25, 26. Võimsad tammed pargi tagaosas (nr 433…436). Suur lehis pargi tagaosas (nr 448). (2013 a. 

foto autor T. Breede) 
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Foto 27. Vanad paplid 'Rasumowskiana' koolimaja kõrval (nr 7…11). (2013 a. foto autor T. Breede) 

 

Foto 28. Säilitatav elustikpuu (puu nr 572). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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Foto 29. Kollektsioonaed. Tagaplaanil tihe ja võsastuv puistu. (2013 a. foto autor T. Breede) 

 

Foto 30. Dekoratiivne murdunud (ronimis) puu (nr 205). (2013 a. foto autor T. Breede) 
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6.4. Raied  

Käesoleva hinnanguga on esitatud soovitavalt raiutavad puud - kokku 169 tk. Esmajärjekorras tuleb 
raiuda sanitaarraiesse määratud 57 puud. Järgmiseks oluliseks raieks on hooldusraiesse määratud 66 
puud. Kujundusraiesse on määratud 30 puud ning perspektiivsesse raiesse 16 puud. Perspektiivsesse 
raie puhul on soovitav enne raiumist puu seisukorda paar aastat järgina ning seejärel teha lõplik 
ostus.  

Sanitaarraiesse määratud puud on valdavalt kuivanud või kuivavad puud. Hooldusraiesse kuuluvad 
puud on enamasti suurema ja olulisema puu võrasse kasvavad puud. Kujundusraiesse kuuluvad 
valdavalt ebadekoratiivsed või pargi kompositsiooniliselt mittesobilikus asukohas kasvavad puud. 
Perspektiivse raie puhul tuleks enne raiumist mõnda aega isendi seisundit jälgida ja raie teostada 
vaid juhul, kui seisund kiiresti halveneb. 

Raiete liigid on esitatud puistu dendroloogilise hinnangu koondtabelis.  

Raiete tegija peab olema läbinud arboristi koolituse (omama vastavat tunnistust), tundma puuliike 

ning tal peab olema varasem pargihoolduse kogemus.  

Enne raiete teostamist on soovitav koostada pargile elupaikade uuring – täpsemalt nahkhiirte uuring. 

Mitteametlikel andmetel võib leiduda pargis nahkhiiri. 

Raietööd tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

6.5. Puistu edasine hooldus 

Hoolduse eesmärk on pargi järjepidev säilitamine, pargipuistu seisukorra stabiliseerimine ja 

pargistruktuuri esiletoomine. Esteetilise välimuse saavutamiseks on olulisim isetekkelisest 

looduslikust uuendusest vabanemine.  

Pärast joonisel nr 1 ja lisas nr 1 esitatud raiete ja hooldustööde tegemist tuleb puistus regulaarselt 

läbi viia järgmised hooldustööd: 

• säilitatavatel puudel tuleb igal aastal üks kord üle vaadata võrad ning vajadusel teostada 
probleemsete puude võrahooldus – likvideerida kuivanud ja murdumisohtlikud suured oksad 
ning vajadusel kärpida võrasid puude elujõu suurendamiseks; 

• säilitatavatel põõsastel tuleb vähemalt kord aastas teostada ülevaatus ja vajadusel viia läbi 
võrahooldus;  

• säilitatavatel põõsastel tuleb vajadusel teha noorenduslõikus põõsaste dekoratiivsuse hoidmiseks 
või suurendamiseks; 

• regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb põõsamassiivide servaalasid piirata, et vältida 
põõsastike levimine, põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud lehtpuude looduslik 
uuendus; vajadusel tuleb põõsamassiivide tühjaks jäänud keskosadesse servadelt siirdada noori 
taimi (võib teostada aprilli lõpust mai keskpaigani); 

• puude alust kogu pargiala regulaarselt niita vähemalt üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul, et 
välistada soovimatu loodusliku uuenduse teket ja arengut. 

 

Puude-põõsaste võrahooldustööd tuleb tellida arboristi kutsetunnistusega vana pargi puude 

võrahoolduse töökogemust omavalt spetsialistilt. Puudealuste trimmeriga hooldamisel tuleb tagada 

puude tüvede kaitse, eriti noortel puudel, millele pole tekkinud korpa.  
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Pargipuude tüvede hooldusel on vajalik igaaastaselt üle vaadata koorevigastused ja lahtised 

õõnsused ning neid käidelda alljärgnevalt:  

• puhastada õõnsused neisse kogunenud prahist (sh puulehed); 

• suuremad õõnsused katta võrguga; 

• eemaldada lahtised kõdunenud puiduosad; 

• suurtel õõnsustel tagada nn tüvetuulutus; 

• eemaldada koorevigastustel kuivanud kooretükid, et soodustada kalluse arenemist; 

• eemaldada rebenditest puidukiud, oksatüükad jne, et soodustada vigastuste paranemist. 
 

6.6. Toestamist vajavad puud 

Murdumisohtlikud puud, mida on vaja säilitada, tuleb toestada, kasutades selleks ettenähtud 

spetsiaalseid tugisidemeid ja toestikke, mille võib paigaldada vaid vastava kogemusega spetsialist. 

Toestamist tuleb kaaluda üldiselt erandjuhul eraldi, kui: 

• säilitatava puu mehaaniline tugevus, asend ja morfoloogilised omadused võimaldavad puu 
toestamise;  

• säilitatav puu on üksikpuuna olulise koduloolise, looduskaitse- või muinsuskaitseväärtusega ja 
puu üldiselt on elujõuline; 

• säilitatava puu rinnasümbermõõt on üle 3 m ja puu üldiselt on elujõuline; 

• puu on harvaesineva liigi esindajana tähelepanuväärsete mõõtmetega; puu on elupaigaks 
kaitsealustele liikidele ning puu seisund võimaldab toestamist. 

 

Korrektselt toestatud puu on turvaline pargi kasutajatele ja teistele puudele. 

Inventeerimisest lähtuvalt on säilitamiseks vajalik toestada puu nr 1012 (harilik tamm ’Fastigiata’). 
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7. Hooldustööd 

7.1. Hooldustööde üldised põhimõtted 

Hooldustööde teostamise esmaseks eesmärgiks on pargi seisundi hoidmine ja parandamine. 

Saavutatud eesmärgi säilitamiseks peab peale joonisel nr 1 ja lisas nr 1  esitatud raie ja 

hooldustöödele järgnema regulaarne ja asjakohane hooldus. Avatud alade säilitamiseks ja vaadete 

hoidmiseks tuleb neid regulaarselt niita. 

7.2. Hoolduspiirkonnad 

Täpsed hooldustööde mahud ja nende tähtsus (eelisjärjestus) on koondatud tegevuskava  tabelisse 

(tabel 3). Pargiosad, kus tuleb vastav hooldus läbi viia on märgitud kaardile numbriga (joonis 2); sama 

numbriga alad leiab ka hoolduspiirkondade tabelist 3.  

Tabel 3.Hoolduspiirkonnad. 

Ala 
nr 

Ala tüüp Pindala 
m² 

Märkused 

1 Regulaarpark  16 800 Regulaarpargi osa moodustavad kiirtena hargnevad kruusateed 
ning nende ääres kasvavad puuderead. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“.  Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. 
Kruusateid tuleb kinnikasvamise vältimiseks regulaarselt 
servata. Vajadusel tuleb täita auke ning hoida tee ristprofiili. 
Alal puuduvad pingid ja prügikastid (välja arvatud keldri peal 
asuv väliklass). Valgustid on amortiseerunud. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab teede rekonstrueerimist, pinkide, 
prügikastide ja valgustite paigaldamist. 

2 Avatud ala 7 700 Avatud pargiaasad üksikute suurmate puudega. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. 
Kruusateid tuleb kinnikasvamise vältimiseks regulaarselt 
servata. Vajadusel tuleb täita auke ning hoida tee ristprofiili. 
Asfaltkattega teed on amortiseerunud ning vajavad katendi 
väljavahetamist. Asfalt kate on soovitav asendada purustatud 
kruusaga, kuid selle teostamiseks tuleb koostada projekt. Alal 
puuduvad pingid ja prügikastid. Valgustid on amortiseerunud. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab teede rekonstrueerimist, pinkide, 
prügikastide ja valgustite paigaldamist. 

3 Avatud ala 1800 Avatud pargiaasad üksikute suurmate puudega. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. Alal 
esineb sissetallatud pinnasteid, mis muutuvad vihmase ilmaga 
poriseks. Pinnasteed on soovitav asendada purustatud 
kruusaga, kuid selle teostamiseks tuleb koostada projekt. Alal 
puuduvad pingid, prügikastid ja valgustid. 
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Ala 
nr 

Ala tüüp Pindala 
m² 

Märkused 

Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab teede rekonstrueerimist, pinkide, 
prügikastide ja valgustite paigaldamist. 

4 Pargi 
põhjaosa 

5300 Pargi põhjaosa iseloomustavad pargipiiril kasvavad puuderead, 
kattega jalgteed puuduvad. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. 
Alal esineb sissetallatud pinnasteid, mis muutuvad vihmase 
ilmaga poriseks. Pinnasteed on soovitav asendada purustatud 
kruusaga, kuid selle teostamiseks tuleb koostada projekt. Alal 
puuduvad pingid, prügikastid ja valgustid. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab teede rekonstrueerimist, pinkide, 
prügikastide ja valgustite paigaldamist. 

5 Tiik 650 Tiigi seisukord on hea. Veepind on puhastatud ning kallastelt 
võsa eemaldatud. 
Tiigi säilitamiseks puhastada regulaarselt veepinda 
sissekukkunud okstest ja leheprahist. Kaldaäärt tuleb 
regulaarselt niita kuni veepiirini. Vette langenud niide tuleb 
eemaldada. 
Tiigi kvaliteedi tõstmiseks tuleb koostada projekt, mis hõlmab 
vajadusel tiigi süvendamist ja setetest puhastamist ning kallaste 
kindlustamist. 

6 Kollektsioon
aed 

3200 Kollektsioonaia üldine struktuur on säilinud, kuid selle 
seisukord on halb. Dendroloogilisest inventeerimisest selgub, 
et  valdav osa taksonitest on eluea lõpusirgel või kehvade 
valgustingimuste tõttu deformeerunud. Kollektsioonaia taristu 
– piirdeaed, pingid, prügikastid, peenraääred jne on 
amortiseerunud. 
Kollektsioonaia säilitamiseks tuleb esmalt läbi viia raie ja 
võrahooldustöö mis on esitatud joonisel nr 1 „Puistu plaan“ ja 
lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise hinnangu 
koondtabel“.  
Kollektsioonaia kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab täiendavat puistu ülevaatamist 
ning täiendavate raiete teostamist, üldkujunduse 
rekonstrueerimist, uusistutusi, teede ja inventari kavandamist. 

7 Jõeäärne 
pargiosa 

9400 Pargi jõeäärset ala iseloomustab hõre puistu, kattega teed 
puuduvad. Selles pargiosas asub Uue-Põltsamaa mõisa parki 
tutvustav infotahvel ning siit pääseb üle silla Naistesaarele. Ala 
kaguservas asuv katuseta vare. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. 
Alal esineb sissetallatud pinnasteid, mis muutuvad vihmase 
ilmaga poriseks. Pinnasteed on soovitav asendada purustatud 
kruusaga, kuid selle teostamiseks tuleb koostada projekt. Alal 
puuduvad pingid, prügikastid ja valgustid. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
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Ala 
nr 

Ala tüüp Pindala 
m² 

Märkused 

koostada projekt, mis hõlmab teede rekonstrueerimist 
(sealhulgas piki jõeäärt kulgev jalgtee), pinkide, prügikastide ja 
valgustite paigaldamist ning jõekallaste kindlustamist. 

8 Naistesaar 2200 Naistesaart iseloomustab väikeste lagendikega hõre puistu, 
kattega teed puuduvad. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita.  
Alal esineb sissetallatud pinnasteid, mis muutuvad vihmase 
ilmaga poriseks. Pinnasteed on soovitav asendada purustatud 
kruusaga, kuid selle teostamiseks tuleb koostada projekt. Alal 
puuduvad pingid, prügikastid ja valgustid. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab teede rekonstrueerimist, pinkide, 
prügikastide ja valgustite paigaldamist ning jõekallaste 
kindlustamist. 

9 Kanal 600 Kanal eraldab Naistesaart pargi põhiosast. Kanali seisukord on 
halb. Kividest kaldakindlustus on valdavalt lagunenud või 
lagunemas ja kanal on setteid täis valgunud. 
Kanali kvaliteedi tõstmiseks tuleb koostada projekt, mis hõlmab 
vajadusel selle süvendamist ja setetest puhastamist ning 
kaldakindlustuse rekonstrueerimist. 

10 Jõeäärne 
rannaga 
pargiosa 

14000 Pargi jõeäärset ala iseloomustab väikeste lagendikega hõre 
puistu. Selles pargiosas asub ametlik rand, riietuskabiinid, 
liivakattega võrkpalliplatsid, rularamp, võimlemisvahendid ning 
üksikud pingid ja prügikastid. Alal on kaks asfaltkattega 
parkimisplatsi, millest loodepoolne on amortiseerunud kattega. 
Teed on amortiseerunud asfaltkattega ning sissetalatud 
pinnasteed. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
koostada projekt, mis hõlmab alal komplekset üldlahendust 
koos rannaala lahendusega, teede rekonstrueerimist 
(sealhulgas piki jõeäärt kulgev jalgtee, võimalik 
rannapromenaad), palliplatside, mängu- ja 
võimlemisvahendite, pinkide, prügikastide ja valgustite 
paigaldamist, jõekallaste kindlustamist ja ujumiskoha 
rekonstrueerimist. 

11 Lillemets 7700 Lillemetsa iseloomustab hõre puistu. Selles pargiosas asub 
hiljuti rajatud mänguväljak, vabadussõja mälestusmärk ja 
Estonia huku mälestusmärk. Ala on ümbritsetud asfaltkattega 
sõiduteedest, alas sees on sõelmekattega kõnnitee ja 
amortiseerunud trepid. Mänguväljaku teede lahendus on 
puudulik. Alal asub parkipink ning prügikast. 
Puistuga seotud hooldustööd on esitatud joonisel nr 1 „Puistu 
plaan“ ja lisas nr  1 asuvas tabelis „Puistu dendroloogilise 
hinnangu koondtabel“. Pargialal tuleb ala regulaarselt niita. 
Pargiosa kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks tuleb 
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Ala 
nr 

Ala tüüp Pindala 
m² 

Märkused 

koostada projekt, mis hõlmab teede ja treppide 
rekonstrueerimist pinkide, prügikastide ja valgustite 
paigaldamist. 

12 Esiväljak 7700 Käesoleva hoolduskava piir ei hõlma pargi esiväljakut, kuid 
annab üldised suunitlused ala edasiseks tegevuseks. 
Alale koostada geodeetiline alusplaan. Teostada puistu 
dendroloogiline inventeerimine ning määrata raied. Avada 
Veski tänavalt vaated peahoonele ning peahoone eest jõele. 
Kaasata ala Uue-Põltsamaa pargi projekti koosseisu ning 
lahendada esiväljaku kujundus, raied, uusistutused ja inventar. 

7.3. Võsaraie 

Pargi hooldustööde üldiseks eesmärgiks on tagada pargi säilimine hooldusvõtete abil, st eemaldada 

looduslik uuendus (enamasti tüve läbimõõduga alla 8 cm) vanade pargipuude ümbrusest ja puistu 

alalt, puhastada allee ja säilitatavate puudegruppide alused võsast, eemaldada ehitistele ja 

inimestele ohtlikud puud. Eemaldada võib ka kõik väärtuseta puud ja põõsad, mis asuvad hoonetele 

lähemal kui pool nende võra läbimõõdust (puude puhul min 5 m) ning ohustavad 

arhitektuuriväärtusena arvel olevaid hooneid. Tähelepanu - võsa eemaldamisel ei tohi eemaldada 

väärtuslike liikide (kodumaised nn kõvad lehtpuud ja võõrliigid) elujõulist looduslikku uuendust, mis 

on heas seisukorras, millel on liigiomane iseloomulik võrakuju, millele on tagatud kasvuruum ja mis 

pargi kompositsiooni arvestades kasvavad sobival kasvukohal. 

Võsaraieks ja säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg lehtedeta 

periood, kui linnud ei pesitse (sügisest kevadeni); kevaditi ja suvel kahjustavad raietööd lisaks 

lindude-loomade häirimisele ka rohttaimestikku ja pargipinnast. Lehtpuude ja -põõsaste raieks on 

sobivaim aeg augustis-septembris, sel ajal raiumine nõrgestab puujuuri ning uued võsud kas ei teki 

või on vastuvõtlikud talvekülmadele (peale raierahu). Raied tuleks läbi viia järkjärgult, sest äkiline 

valgustingimuste muutmine ei mõju puudele hästi, samuti võivad allesjäävad puud muutuda 

tuulehellaks. Võsa eemaldamisega tuleks alustada hoonete ja teede lähedusest. Võsast puhastatud 

alasid tuleb pärast kändude freesimist regulaarselt niita, sest vastasel juhul mõjub lehtpuude 

eemaldamine neid noorendavalt ning hiljem on võsa kasv veel lopsakam. Pärast võsalõikust tuleb 

raiejäätmed alalt ära viia; põletamine puude all või pargimurul ei ole lubatav. Vanad pargipuud, mis 

pärinevad pargi võimalikust rajamise perioodist on väärtuslikud isegi juhul, kui neis on suured 

õõnsused. Säilitada võiks vanade puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja 

elustikuline väärtus. Ajaloolist väärtust mitteomavate puude kännud, mis segavad niitmist, tuleb 

kännufreesi abil eemaldada; kändude juurimist tuleb vältida, sest sellega kaasneb kahju 

ümbritsevatele puudele (põhiliselt juurte vigastamine) ja murupinnale. Vigastatud ja ohtlike puude 

hoolduslõikuse puhul tuleb konsulteerida arboristiga või tellida hoolduslõikuse tegemine, et vältida 

puude kahjustamist valede hooldusvõtete kasutamise tõttu. 

7.4. Niitmine 

Pargi avatud alasid ning puudealust tuleb regulaarselt niita. Murupind peab olema kasvuperioodil 

suhteliselt madal, soovitavalt mitte üle 15 cm. Peale niitmist tuleb niide eemaldada või kasutada nn 

niitmisel multšivat niidukit. Lehed tuleb riisuda ja/või purustada vähemalt kord aastas, soovitavalt 

novembri I poolel, vajadusel kevadel korrata. Lehtede põletamine pargis on keelatud.  
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Aladel millelt on eelmisel vegetatsiooniperioodil võsa eemaldatud tuleb uue võsa eemalhoidmiseks 

kahel kuni viiel esimesel aastal niita tihedamalt suve jooksul võimalusel kolm korda, kuid mitte 

vähem kui kaks korda.  

Eraldi tähelepanu tuleb pöörata niitmise kvaliteedile. Kõige suuremaid probleeme on endaga kaasa 

toonud liiga suurte (raskete) masinate kasutamine ja trimmerdamine. Niiske või õrna pinnase puhul 

(jõeäärne ala) ei tohi mitte mingil juhul kasutada raskeid masinaid, mis lõhuvad murupinda, jättes 

endast maha sügavad jäljed. Rööbaste tasandamine lõhub murukamarat omakorda ja selle 

taastumine võtab kaua aega. Trimmeriga niites ei tohi vigastada säilitamisväärsete puutüvede koort. 

Puuvõrade all tuleb niita kõrgemalt, seal on sageli puujuured üles kerkinud. 

7.5. Vaated 

Vaated annavad pargile avaruse ja lisamõõtme. Vaadete hooldamise eesmärk on tagada objekti 

(mälestise, põlispuu, väikevormi vms) või selle eriosade vaadeldavus. Vaated on esitatud skeemil nr 

6. Vaadete hoidmiseks tuleb vaatesektorid hoida võsast ja isetekkelistest puudest puhtana. 

Võimalusel puude raiele eelistada suurte puude alumiste okste eemaldamist kuni 4.5 m kõrguselt 

vaatesektori piires (vaid need oksad, mis vaadet ka tegelikult segavad). Peale võsa likvideerimist 

jätkata vaatesektori regulaarset niitmist.  

7.6. Veekogud 

Kava koostamise käigus teostatakse Põltsamaa linna paisu renoveerimise ja kalatee rajamise töid. 

Tööde hõlmavad ka Uue-Põltsamaa pargi Suure silla poolset osa.  

Tiigi täiskasvamise vältimiseks tuleb seda regulaarselt puhastada sissekukkunud okstest, lehtedest ja 

prügist. Tiigi ja Jõe ja Naistesaare juures oleva kanali kaldaid niita kuni veepiirini, vette paiskunud 

niide tuleb eemaldada.  

7.7. Teed 

Asfaltkattega teed on rahuldavas seisukorras. Võimalusel teostada katendi uuendamist, kuid see on 

teostatav vaid projektiga. Hoolduse osas piisab tee regulaarsest puhastamisest. Aukude tekkimisel 

tuleb need paigata.  

Kruusakattega ja pinnasteede hooldus seisneb eelkõige teepinna kuiva ja puhtana hoidmises ning 

teeäärte hoolduses. Teede hooldus seisneb aukude täitmises ja teede ettenähtud ristprofiili 

hoidmises, et tagada liigvee äravool. Selleks võib vajadusel täiendada tee kattekihti olemasoleva 

kattega sama materjaliga. Teeäärte hoolduse eesmärk on takistada teede rohtumist ja see seisneb 

umbrohutõrjes, servamises ja „laialivalguvate” teeäärte parandamises murumätastega.  

Suuremate rekonstrueerimistööde, sh teede vertikaalplaneerimise, sillutise vahetamise, nõvade 

planeerimise, valgustuse paigaldamise jms jaoks tuleb koostada projekt.  

7.8. Pargiinventar 

Pinke ja prügikaste esineb pargis väga vähe ning need on, välja arvatud mõned erandid, 

amortiseerunud. Pargis asuv infotahvel ja sildid on hea seisukorras. Pargivalgustus on lünklik, 

amortiseerunud või puudub üldse. Erinevates pariosades on kasutatud eriilmelisi valgusteid. 

Olemasolevaid valgusteid tuleb hooldada vastavalt vajadusele – vahetada läbipõlenud pirne ja 

katkiseid lambikupleid.   
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Pargiinventari osas vajab Uue-Põltsamaa park kindlasti täiendamist ja uuendamist, kuid seda saab 

teostada vastava projekti alusel.  

7.9. Prügi koristamine 

Raskesti ligipääsetavate ja võsastunud aladega kaasneb tihti prügistamine. Uue-Põltsamaa pargis ei 

ole prügistamine suur probleem – siin seal leidub mahavisatud purke ja pudeleid - mis viitab 

vajadusele prügikoristamise intensiivsuse või prügikastide arvukuse ümbervaatamiseks. Prügistamise 

vastu on soovitav paigaldada parki rohkem prügikaste. 

7.10. Pargi kaitse korraldamine 

Pargis on olemas infotahvel koos pargiplaani ja ajaloo kokkuvõttega. Lisaks asub pargis tähistatud 

siltidega loodusõpperada. Kollektsioonaias on eraldi infotahvel ja tähistus.  

Uue kava koostamisega alustada käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. Kava 

kehtivusperioodi keskel (5. või 6. aastal) ja viimasel aastal teha ülevaatus tehtud töödest ja hinnata 

kava rakendamise tulemuslikkust. Pargi hooldus loetakse tulemuslikuks kui hooldusperioodi lõpus on 

pargi struktuur ja väärtused säilinud ning väärindatud: 

• teostatud puistu hinnanguga määratud raied; 

• teostatud on puistu hinnanguga määratud puude esmased hooldustööd; 

• kogu pargialal teostatakse regulaarset niitmist. 

7.11. Pargi kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmine 

Pargi kvaliteedi ja kasutusmugavuse tõstmiseks on tarvis koostada pargile maastikuarhitektuurne 

põhiprojekt.  

Projektiga tuleb lahendada olemasolevate teede rekonstrueerimine ja uute teede rajamine. Kindlasti 

on vajalik rajada kvaliteetse kattega katkematu jalgtee jõe äärde, rannaala juures kaaluda 

rannapromenaadi kavandamist. Projektiga kavandada teede äärde pargipingid ja prügikastid.   

Projektiga käsitleda uushaljastuse rajamise võimalusi. Kuna pargi põõsarinne on tagasihoidlik, näha 

ette eelkõige uute põõsaste istutamist kohtadesse, kus seda võimaldavad valgustingimused.. 

Projektiga lahendada rannaala üldkujundus – ujumispiirkond, riietuskabiinid, palliplatsid, mängu- ja 

võimlemisvahendid, pingid, prügikastid jne… 

Lahendada kogu pargi valgustus ühtsete põhimõtete alusel.  
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8. Tegevuskava 2014…2023 

Nr 
Töö nimetus 

Tegevuse 

tüüp 

Ühik Maht Tähtsus Maht Maht 
kokku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Puistu hinnanguga määratud raied (sanitaarraie) Taastamine tk 57 I 57x          57x 

2 Puistu hinnanguga määratud raied (hooldusraie) Taastamine tk 66 I 66x          66x 

3 Puistu hinnanguga määratud raied 

(kujundusraie) 

Taastamine tk 30 I 
30x          30x 

4 Puistu hinnanguga määratud raied (perspektiivne 

raie) 

Taastamine tk 16 I 
16x          16x 

5 Säilitatavate puude võrahooldustööd (seisund 2) Taastamine tk 41 I 41x          41x 

6 Säilitatavate puude võrahooldustööd (seisund 3) Taastamine tk 316 I  316x         316x 

7 Säilitatavate puude võrahooldustööd (seisund 4) Taastamine tk 162 I   162x        162x 

8 Säilitatavate puude võrahooldustööd (seisund 5) Taastamine tk  16 I    16x       16x 

9 Säilitatavate puude toestamine  (nr 979) Taastamine tk 1 I 1x          1x 

10 Avatud pargialade niitmine (hooldusala nr 2 ja 3) Hooldus m² 9500 I 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

11 Hõreda puistu alt niitmine (hooldusalad nr 7, 8, 

10, 11, 12) 

Hooldus m² 41000 I 
5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 50x 

12 Tihedama puistu alt niitmine (hooldusalad nr 1, 

4) 

Hooldus m² 22100 I 
3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 30x 

13 Erihooldust vajavad alad (hooldusala nr 6) Hooldus m² 3200 I 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 100x 

14 Tiigi ja kanali puhastamine (hooldusalad nr 5 ja 

9) 

Hooldus m² 1250 i 
1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x 

15 Rannaala erihooldus (liiva puhastamine, prügi 

koristamine, teede liivast puhastamine) 

Rannahooajal vajalik igapäevane hooldus. 

Hooldus tk 1 I 

1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x 
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16 Kruusateede hooldus (keskmine laius 2 m) 

(hooldusalad nr 1, 2 ja 6) 

Hooldus jm 1315 I 
x x x x x x x x x x 10x 

17 Kruusateede ristprofiili taastamine (vastavalt 

vajadusele kruusa lisamine kuni 5 cm paksuuse 

kihina) 

Hooldus  jm 1315 I 

x   x   x   x 4x 

18 Asfaltkattega teede ja platside hooldus (ei hõlma 

Veski ja Aia tn) (hooldusala d nr 2, 10) 

Hooldus m² 3000 I 
x x x x x x x x x x 10x 

19 Pinnasteede hooldus (teede niitmine) 

(hoodlusala nr 1, 3, 4) 

Hooldus jm 400 I 
x x x x x x x x x x 10x 

20 Võrkpalliplatside hooldus (liiva puhastamine, 

riisumine, asendamine) (Hooldusala nr 10) 

Hooldus tk 2 I 
x x x x x x x x x x 10x 

21 Mänguväljaku hooldus (mänguvahendite 

igaaastane ülevaatus ja vajadusel remondi 

teostamine 

Hooldus tk 1 I 

x x x x x x x x x x 10x 

22 Inventari hooldus (pingid prügikastid, 

riietuskabiinid, valgustid, võimlemisvahendid, 

infotahvlid)  - igaaastane ülevaatus ja vajadusel 

remondi teostamine, ülevärvimine, puhastamine. 

Hooldus tk 1 I 

x x x x x x x x x x 10x 

23 Põõsaste hooldus (piiramine, vajadusel 

noorendamine) 

Hooldus tk 58 II 
 58x  58x  58x  58x  58x 290x 

24 Prügikoristus  Hooldus   II x x x x x x x x x x 10x 

25 Elupaikade (nahkhiirte) uuring Uuring tk 1 II x         x x 

26 Pargi heakorrastamise põhiprojekti koostamine -  

vajalik pargi kvaliteedi ja kasutusmugavuse 

tõstmiseks. 

projekt tk 1 II 

  x        x 

27 Uue hoolduskava koostamine Kava tk 1 I          x x 

 

 

Tööde korraldajaks on maa omanik, kohalik omavalitsus. 
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Raiutavad ja võrahooldust vajavad puud on puud on esitatud joonisel nr 1. Hooldust vajavate puude täpne hooldusvajadus on kirjeldatud lisas 1- Puistu 

dendroloogilise hinnangu koondtabelis. 

Tööde nimetuses esitatud tööde kirjeldus on esitatud peatükis 4 ja hooldusalade piirid joonisel nr 2. 

 

Tegevused on jaotatud tähtsuse alusel klassidesse: 

I – esimene eelistus – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu; 

II – teine eelistus – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;  

III – kolmas eelistus – soovituslik tegevus mis aitab kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele
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9. Joonised 

 

Joonis 1 – Puistu plaan M 1:500 

Joonis 2 – Hooldusalade plaan M1:2000 
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Joonis 1 - Puistu plaan M1:500 
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Joonis 2 – Hooldusalade plaan M1:2000 
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Lisa 1 
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Puistu dendroloogilise hinnangu koondtabel 

nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

1 Pä harilik pärn Tilia cordata 57 48 3 võrahooldus lõhe, õõnsus, tüükad, kasv pidurdunud 

2 Pä harilik pärn Tilia cordata 64   3 võrahooldus kasv pidurdunud, kuivanud oksad kogu võras 

3 Pä harilik pärn Tilia cordata 71 54 3 võrahooldus lõhe, õõnsus, kasv pidurdunud 

4 Pä harilik pärn Tilia cordata 50 45 3 võrahooldus lõhe, õõnsus, tüvevigastus 

5 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

36 33/28 3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras 

6 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

89   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud harud, 

ühepoolne võra 

7 Re Pappel 'Rasumowskiana' Populus 'Rasumowskiana' 140   2 säilitada mahasaetud tüügas 10m, võsu, õõnsus 

8 Re Pappel 'Rasumowskiana' Populus 'Rasumowskiana' 100   2 säilitada mahasaetud tüügas 10m, võsu, õõnsus 

9 Re Pappel 'Rasumowskiana' Populus 'Rasumowskiana' 105   2 säilitada mahasaetud tüügas 10m, võsu, õõnsus 

10 Re Pappel 'Rasumowskiana' Populus 'Rasumowskiana' 125   2 säilitada mahasaetud tüügas 10m, võsu, õõnsus 

11 Re Pappel 'Rasumowskiana' Populus 'Rasumowskiana' 115   2 säilitada mahasaetud tüügas 10m, võsu, õõnsus 

12 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

40   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne võra, 
all sirel 

13 Va harilik vaher Acer platanoides 30   4   ühepoolne võra, all ebajasmiin 

14 Va harilik vaher Acer platanoides 46 23 4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

15 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

38   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, ühepoolne võra 

16 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

51   3 võrahooldus 
ühepoolne võra, viltune, murdunud haru, 

kuivanud oksad kogu võras 

17 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

18 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

45   3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

19 Va harilik vaher Acer platanoides 55   3 võrahooldus murdunud haru, kuivanud oksad kogu võras 

20 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 47   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

21 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4     

22 Va harilik vaher Acer platanoides 26   3   kasv pidurdunud 

23 Va harilik vaher Acer platanoides 26   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

24 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

28   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 
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nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

25 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4     

26 Va harilik vaher Acer platanoides 43   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

27 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

30   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras 

28 Va harilik vaher Acer platanoides 19   5     

29 Va harilik vaher Acer platanoides 43 26 3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

30 Pä harilik pärn Tilia cordata 12   5     

31 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

40   2 võrahooldus 
kasv pidurdunud, kuivanud harud, murdunud 
haru 

32 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

30   3 võrahooldus 
kasvab suurema puu võrasse, kuivanud oksad 

kogu võras 

33 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 1   5     

34 Va harilik vaher Acer platanoides 42   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

35 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

34   3 võrahooldus õõnsus, viltune, kuivanud põhioksad kogu võras 

36 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5     

37 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4   ühepoolne võra 

38 KsA arukask Betula pendula 40   4 võrahooldus viltune, kuivanud oksad kogu võras 

39 Va harilik vaher Acer platanoides 62 51 3 võrahooldus viltune haru, kuivanud põhioksad kogu võras 

40 Va harilik vaher Acer platanoides 18   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad kogu võras 

41 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad kogu võras 

42 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

43 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

44 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4   ühepoolne võra, tüükad 

45 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

46 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad kogu võras 

47 Va harilik vaher Acer platanoides 19   4     

48 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4     

49 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4   tüükad 

50 Pä 

harilik pärn Tilia cordata 

62   3 võrahooldus 
viltune, juurevõsu, murdunud haru, ühepoolne 

võra, kuivanud põhioksad kogu võras 
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nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

51 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

69   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne võra, 

juurevõsu 

52 Pä harilik pärn Tilia cordata 46   3   õõnsus, lõhe 

53 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

38   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras 

54 Pä harilik pärn Tilia cordata 98   2   suur õõnsus, tüvevigastus, juurevõsu 

55 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

66   3 võrahooldus juurevõsu, kuivanud oksad kogu võras, viltune 

56 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

43   3 võrahooldus 
viltune, kuivanud põhioksad kogu võras, toetub 
puule nr 57 

57 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4     

58 Va harilik vaher Acer platanoides 20   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

59 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 43   2   kasv pidurdunud 

60 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4     

61 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

62 Pä harilik pärn Tilia cordata 13   4     

63 Va harilik vaher Acer platanoides 37   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüvevigastus 

64 Va harilik vaher Acer platanoides 9   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

65 Va harilik vaher Acer platanoides 29   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

66 Pä harilik pärn Tilia cordata 55   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

67 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4     

68 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4     

69 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

81   3 võrahooldus murdunud haru, kuivanud põhioksad kogu võras 

70 Va harilik vaher Acer platanoides 40   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras 

71 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

60   2 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

72 Va harilik vaher Acer platanoides 39   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

73 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

33   3 võrahooldus 
tüvevigastus, tüükad, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

74 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

75 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 võrahooldus tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras 
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nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

76 Va harilik vaher Acer platanoides 17   4     

77 Pä harilik pärn Tilia cordata 30   4     

78 Pä harilik pärn Tilia cordata 68   3 võrahooldus õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 

79 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

80 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4   tüükad 

81 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

82 Va harilik vaher Acer platanoides 30   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

83 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4     

84 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

85 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

59   3 võrahooldus 
õõnsus, murdunud haru, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

86 Pä harilik pärn Tilia cordata 52   3   viltune, tüükad 

87 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21   2 sanitaarraie kuivab 

88 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

89 Va harilik vaher Acer platanoides 10   4     

90 KsA arukask Betula pendula 15   4     

91 Va harilik vaher Acer platanoides 9   4     

92 Va harilik vaher Acer platanoides 9   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

93 Va harilik vaher Acer platanoides 36   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

94 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3     

95 Va harilik vaher Acer platanoides 36   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras 

96 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

56   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

97 Va harilik vaher Acer platanoides 12   4     

98 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4     

99 Va harilik vaher Acer platanoides 5   3 hooldusraie allajäänud 

100 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas 

101 Pä harilik pärn Tilia cordata 68   3 võrahooldus õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 

102 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

103 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

104 Va harilik vaher Acer platanoides 11   4     

105 Va harilik vaher Acer platanoides 12   4     
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nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

106 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

26 9 3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, peenem haru 

välja lõigata 

107 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4   tüükad 

108 Va harilik vaher Acer platanoides 36   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

109 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

110 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

111 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, traat tüves 

112 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, pesakast 

113 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

31   3 võrahooldus viltune, õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 

114 KsA arukask Betula pendula 9   4     

115 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, pesakast 

116 Va harilik vaher Acer platanoides 14   3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

117 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

118 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

119 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

120 Va harilik vaher Acer platanoides 10   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

121 Va harilik vaher Acer platanoides 35   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

122 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4     

123 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras 

124 kuiv     48   1 sanitaarraie kuiv 

125 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

126 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 3   5 kujundusraie juurevõsu 

127 Va harilik vaher Acer platanoides 8   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

128 Va harilik vaher Acer platanoides 56   4   tüükad 

129 Va harilik vaher Acer platanoides 28   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

130 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

88   2   
õõnsus, murdunud latv, ühepoolne võra, võra 

tasakaalustada 

131 Va harilik vaher Acer platanoides 1   5 kujundusraie juurevõsu 

132 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

133 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

134 Pä harilik pärn Tilia cordata 98   3 võrahooldus õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 
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135 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4   kasvab suurema puu võrasse 

136 Va harilik vaher Acer platanoides 19   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

137 Va harilik vaher Acer platanoides 36   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

138 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

139 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüvevigastus 

140 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3 võrahooldus kuivanud harud 

141 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3   tüükad, tüvevigastus 

142 Va harilik vaher Acer platanoides 11   3 kujundusraie kuivanud põhioksad kogu võras 

143 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

144 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

145 Va harilik vaher Acer platanoides 18   3 kujundusraie kuivanud põhioksad kogu võras 

146 Pä harilik pärn Tilia cordata 74   3   õõnsus, viltune  

147 Pä harilik pärn Tilia cordata 14   4 võrahooldus   

148 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

149 Va harilik vaher Acer platanoides 30   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

150 Va harilik vaher Acer platanoides 1   5 kujundusraie juurevõsu 

151 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

152 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

64   3 võrahooldus 
õõnsus, tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

153 Va harilik vaher Acer platanoides 36   3   kasvab suurema puu võrasse, kaaluda raiet 

154 Pä harilik pärn Tilia cordata 76   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

155 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 sanitaarraie kuivanud põhioksad kogu võras 

156 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe 

157 Va harilik vaher Acer platanoides 24   3 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

158 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

98   2   
juurevõsu, õõnsus, kuivanud põhioksad kogu 

võras, ühepoolne võra, võra tasakaalustada 

159 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

32   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras 

160 Va harilik vaher Acer platanoides 26   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

161 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

162 Pä harilik pärn Tilia cordata 48   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

163 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 
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164 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

165 Va harilik vaher Acer platanoides 37   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

166 Ta harilik tamm Quercus robur 12   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

167 Va harilik vaher Acer platanoides 9   3 hooldusraie kuivanud põhioksad võra allosas 

168 Va harilik vaher Acer platanoides 29   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

169 Va harilik vaher Acer platanoides 20   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

170 Va harilik vaher Acer platanoides 16   3   juurevõsu, tüvevigastus, kaaluda raiet 

171 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

172 Va harilik vaher Acer platanoides 29   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

173 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

53   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, 

ühepoolne võra, viltune 

174 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

175 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

59   3 võrahooldus 
kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras, 
ühepoolne võra 

176 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

177 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

36   3 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

178 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

45   3 võrahooldus 
murdunud haru, kuivanud põhioksad kogu võras, 
külmalõhe 

179 Va harilik vaher Acer platanoides 44   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

180 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4     

181 Va harilik vaher Acer platanoides 36   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

182 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 40   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

183 Va harilik vaher Acer platanoides 24   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

184 kuivab     28   1 sanitaarraie   

185 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 24   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, viltune 

186 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3   murdunud haru 

187 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe 

188 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, allajäänud 

189 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

190 Pä harilik pärn Tilia cordata 65   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

191 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 17   2 hooldusraie juurevõsu, kasvab suurema puu võrasse 
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192 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4     

193 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

62   3 võrahooldus 
tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras, 

tüükad 

194 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

44   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, all magesõstar 

195 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

196 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

52   2 võrahooldus 
õõnsus, murdunud haru, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

197 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 102   1 sanitaarraie kuivab, murdunud haru 

198 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

42 26 3 võrahooldus 
maapinnalt harunev, murdunud haru, tüükad, 

külmalõhe, kuivanud põhioksad kogu võras 

199 kuiv     39 35/29 1 sanitaarraie kuivanud põhioksad kogu võras 

200 Va harilik vaher Acer platanoides 30 20/17/13 3 sanitaarraie kuivanud harud, kasvab hoonele liiga lähedal 

201 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32   3 hooldusraie hoone lähedal 

202 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26   3 hooldusraie kasvab hoonele liiga lähedal 

203 Pä 

harilik pärn Tilia cordata 

75 72/58 3 võrahooldus 
maapinnalt harunev, kuivanud harud, kuivanud 
põhioksad kogu võras, murdunud haru, õõnsus, 

viltune, eemaldada naaberpuule toetuv haru 

204 Pä harilik pärn Tilia cordata 51   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

205 Pä harilik pärn Tilia cordata         murdunud, dekoratiivne, juurevõsu 

206 Pä harilik pärn Tilia cordata 100   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, juurevõsu 

207 Va harilik vaher Acer platanoides 19   4 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

208 Va harilik vaher Acer platanoides 35   3 hooldusraie ühepoolne, kuivanud põhioksad kogu võras 

209 Pä harilik pärn Tilia cordata 48   3 võrahooldus viltune, kuivanud põhioksad kogu võras 

210 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

44   3 võrahooldus 
kasv pidurdunud, vesivõsu, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

211 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

24   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras 

212 Pä harilik pärn Tilia cordata 100   2 võrahooldus õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 

213 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 28   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad kogu võras 

214 Pä harilik pärn Tilia cordata     5 võrahooldus juurevõsu, kujundada puuks 
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215 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

216 Ta harilik tamm Quercus robur 20   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

217 Va harilik vaher Acer platanoides 6   4     

218 Va harilik vaher Acer platanoides 29   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

219 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

220 Va harilik vaher Acer platanoides 23   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

221 Va harilik vaher Acer platanoides 21   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

222 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

21   3 kujundusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, viltune, all pärna 
juurevõsu 

223 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

224 Va harilik vaher Acer platanoides 23   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüvevigastus 

225 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

27   3 võrahooldus 
õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras, 

tüvevigastus 

226 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

227 Va harilik vaher Acer platanoides 16   3 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

228 Va harilik vaher Acer platanoides 19   4 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

229 Va harilik vaher Acer platanoides 3   5     

230 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

17   3 hooldusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kasvab suurema 
puu võrasse 

231 Pä harilik pärn Tilia cordata 82   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

232 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32   3 võrahooldus pesakast, kuivanud põhioksad kogu võras 

233 Va harilik vaher Acer platanoides 32   2 sanitaarraie murdunud haru, kuivab 

234 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

235 Va harilik vaher Acer platanoides 24   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

236 Va harilik vaher Acer platanoides 35   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

237 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

25   3 hooldusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kasvab suurema 

puu võrasse, allajäänud 

238 Va harilik vaher Acer platanoides 41   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

239 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

240 Va harilik vaher Acer platanoides 20   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

241 SõM mage sõstar Ribes alpinum     4     

242 Va harilik vaher Acer platanoides 16   4     
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243 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

244 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4     

245 Va harilik vaher Acer platanoides 13   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

246 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     5 võrahooldus kujunduslõikus 

247 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

248 Pä harilik pärn Tilia cordata 46   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

249 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   4   pesakast 

250 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

251 Va harilik vaher Acer platanoides 14   4 hooldusraie ühepoolne võra 

252 Pä harilik pärn Tilia cordata 58   3 võrahooldus õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 

253 Pä harilik pärn Tilia cordata 59   3   murdunud haru, juurevõsu, õõnsus 

254 Pä harilik pärn Tilia cordata 51   3 võrahooldus õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras 

255 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4     

256 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

21   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, all magesõstar 

257 Va harilik vaher Acer platanoides 13   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

258 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

259 Va harilik vaher Acer platanoides 15   3 hooldusraie kuivanud põhioksad võra allosas 

260 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

261 Ku harilik kuusk Picea abies 31   4     

262 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

38   2   murdunud haru, kasv pidurdunud, tüvevigastus 

263 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4     

264 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3     

265 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3     

266 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

63   3 võrahooldus 
õõnsus, juurevõsu, kuivanud põhioksad kogu 

võras, all põõsas 

267 SõM mage sõstar Ribes alpinum     5     

268 Ta harilik tamm Quercus robur 91   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

269 Va harilik vaher Acer platanoides 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

270 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

55 30 3 võrahooldus 
Kõrval kasvav harilik saar likvideerida. kuivanud 

põhioksad kogu võras 
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271 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4     

272 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 5   3 hooldusraie   

273 Pä harilik pärn Tilia cordata 67   3     

274 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 27   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

275 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

276 Pä harilik pärn Tilia cordata 53   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, pesapuu 

277 Ku harilik kuusk Picea abies 37   4     

278 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

42   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

279 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 54   4     

280 Ku harilik kuusk Picea abies 19   4     

281 Va harilik vaher Acer platanoides 13   4     

282 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4   tüükad 

283 Va harilik vaher Acer platanoides 47   3   all magesõstar, külmalõhe 

284 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3   kitsas võra 

285 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4     

286 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4     

287 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4     

288 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3   külmalõhe 

289 Pä harilik pärn Tilia cordata 45   3     

290 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

291 Pä harilik pärn Tilia cordata 62   3     

292 Va harilik vaher Acer platanoides 19   4   pesakast 

293 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

294 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4     

295 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4     

296 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4     

297 Pä harilik pärn Tilia cordata 77   3     

298 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

299 Va harilik vaher Acer platanoides 50   3 võrahooldus külmalõhe, kuivanud põhioksad kogu võras 

300 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 19   2 sanitaarraie   

301 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 25   2 sanitaarraie   
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302 Va harilik vaher Acer platanoides 50   3   külmalõhe, õõnsus, pesapuu 

303 Va harilik vaher Acer platanoides 47   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

304 Va harilik vaher Acer platanoides 49   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

305 Ta harilik tamm Quercus robur 3   4   kuivanud haru 

306 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

84   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, murdunud haru 

307 Pä harilik pärn Tilia cordata 17   5     

308 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 10 4 5     

309 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 27   3 sanitaarraie juurevõsu, vesivõsu 

310 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 34   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

311 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe 

312 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 22   2 sanitaarraie kuivab 

313 Nu nulg sp Abies sp 6   5     

314 Pä harilik pärn Tilia cordata 74   3   juurevõsu, õõnsus, natuke viltune 

315 Pä harilik pärn Tilia cordata 52   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

316 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

317 Nu nulg sp Abies sp 7   5     

318 Nu nulg sp Abies sp 13   4     

319 Nu nulg sp Abies sp 11   5     

320 Nu nulg sp Abies sp 9   5     

321 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

322 Nu nulg sp Abies sp 6   5     

323 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 võrahooldus tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras 

324 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

325 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

326 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   4     

327 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4   tüükad 

328 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4     

329 Pä harilik pärn Tilia cordata 55   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

330 Pä harilik pärn Tilia cordata 55   3   all jalaka juurevõsu likvideerida 

331 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5   juurevõsu 

332 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30   1 sanitaarraie kuivab, murdunud 
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333 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

334 Nu nulg sp Abies sp 5   5     

335 Mä Mänd sp Pinus sp 2   5     

336 Pä harilik pärn Tilia cordata 59   3 võrahooldus juurevõsu, kuivanud põhioksad kogu võras 

337 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

338 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

60   3 võrahooldus 
lõhe, õõnsus, kuivanud põhioksad kogu võras, 

juurevõsu 

339 Ku harilik kuusk Picea abies 30   3   ühepoolne võra 

340 Ku harilik kuusk Picea abies 23   3   võra hõre 

341 Ku harilik kuusk Picea abies 29   3   võra hõre 

342 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40   3 võrahooldus tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras 

343 Pä harilik pärn Tilia cordata 67   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, pesakast 

344 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 39   3 võrahooldus pesakast, kuivanud põhioksad kogu võras 

345 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

56   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, õõnsus, 

külmalõhe 

346 Ta harilik tamm Quercus robur 1   3     

347 Tm 
harilik toomingas Padus avium 

  
21/16/14/10 + 

10/14 + 15 
5 kujundusraie 

säilitada toomingas, likvideerida sees kasvavad 

lehtpuud 

348 kuiv     39   1 sanitaarraie   

349 Pä harilik pärn Tilia cordata 81   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

350 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

351 Pä harilik pärn Tilia cordata 12   3 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse, allajäänud 

352 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35   4   tüükad 

353 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   4     

354 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 18   2 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

355 Kuiv     30   1 sanitaarraie   

356 Va harilik vaher Acer platanoides 30   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

357 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25   3     

358 SõM mage sõstar Ribes alpinum     5     

359 Va harilik vaher Acer platanoides 40   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

360 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

361 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 
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362 Va harilik vaher Acer platanoides 43   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

363 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

62   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

364 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

33   3 võrahooldus murdunud haru, kuivanud põhioksad kogu võras 

365 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3 sanitaarraie murdunud haru, kasv pidurdunud 

366 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   3   pesakast 

367 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 61   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

368 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 49   2 sanitaarraie kuivab 

369 Sa harilik saar Fraxinus excelsior     5 kujundusraie kännuvõsu, kujundada puuks 

370 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 24   4     

371 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31   2 võrahooldus külmalõhe, kuivanud põhioksad kogu võras 

372 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 8 3/8 5     

373 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4 võrahooldus all saare juurevõsu 

374 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 50   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

375 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5   põõsasjas 

376 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 6 5 5 kujundusraie maapinnalt harunev 

377 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   4     

378 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 38   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

379 
Sa + Ja + 

Va harilik vaher Acer platanoides 
    5 kujundusraie juurevõsu 

380 Va harilik vaher Acer platanoides 21   2 sanitaarraie   

381 Va harilik vaher Acer platanoides 40   4     

382 Ja harilik jalakas Ulmus glabra   35, 55 3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, pesakast 

383 Ja+Pä harilik vaher Acer platanoides   37, 22 3 hooldusraie Pärn säilitada , jalakas raiuda 

384 Va harilik vaher Acer platanoides 28   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

385 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

386 Ja + Sa harilik vaher Acer platanoides     5 kujundusraie juurevõsu 

387 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 78   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

388 Va harilik vaher Acer platanoides 31   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

389 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 92   2 sanitaarraie õõnsus, murdumisohtlik 

390 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38 37 3   tüükad, all on juurevõsu 
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391 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

64 54/30 3 kujundusraie maapinnalt harunev, kaaluda haru 54 raiumist 

392 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 71   2 sanitaarraie õõnsus, kuivanud harud, murdunud haru 

393 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 59   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras  

394 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

26   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

395 Va + Ja harilik vaher Acer platanoides     5 kujundusraie kännuvõsu, all suur läätspuu 

396 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 8 4/4 5 kujundusraie   

397 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

47   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, all jalaka 
juurevõsu - likvideerida 

398 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

  43, 38, 15, 46 3 kujundusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad, all 

säilitada suur läätspuu 

399 kuiv     23   1 sanitaarraie   

400 kuiv     39   1 sanitaarraie kuivanud põhioksad kogu võras 

401 Tm harilik toomingas Padus avium 13   5     

402 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 16   4     

403 kuiv     6   1 sanitaarraie   

404 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33   4 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

405 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33 24 3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

406 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37   4   tüükad 

407 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

408 kuiv     42   1 sanitaarraie kuivanud põhioksad kogu võras 

409 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 44   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

410 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 38   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

411 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 45   4     

412 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

45 25 3 kujundusraie sissekasvav jalakas ja saar likvideerida, kopkv 

413 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

414 Va harilik vaher Acer platanoides 43   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

415 Va + Ja harilik vaher Acer platanoides     5 kujundusraie juurevõsu 

416 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

38   3 kujundusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kasvab suurema 

puu võrasse, juurevõsu likvideerida 
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417 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

69   3 võrahooldus 
kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras, 

külmalõhe 

418 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

25   3 hooldusraie all suur läätspuu, kasvab suurema puu võrasse 

419 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41 18 3     

420 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5 kujundusraie juurevõsu 

421 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

53   3 võrahooldus 
kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras, 

all toomingas 

422 Va harilik vaher Acer platanoides 3   5     

423 kuiv     38   1 sanitaarraie   

424 Va harilik vaher Acer platanoides 2   5     

425 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 2   5     

426 Si harilik sirel Syringa vulgaris 4   3 kujundusraie raiuda välja lehtpuu uuendus, noorendada 

427 Va harilik vaher Acer platanoides 56   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

428 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 64   2 sanitaarraie kuivanud harud 

429 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41   3   kuivanud harud 

430 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

49   3   
kasv pidurdunud, kaaluda raiet, kasvab suurema 

puu võrasse (tammevõrasse) 

431 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 8   5     

432 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

38   3 hooldusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kasvab suurema 

puu võrasse (tamm) 

433 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

81   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

434 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

116   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

435 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

81   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

436 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

73   2 sanitaarraie 
kasvab suurema puu võrasse, latv kuiv, kaaluda 

raiet, seen 

437 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37   3 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse (tamm) 

438 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

54   3 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 
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439 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

59   2 võrahooldus 
kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras, 

külmalõhe, kasv pidurdunud 

440 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

441 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 39   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

442 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

87   2 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

443 Ta harilik tamm Quercus robur 52   1 sanitaarraie kuiv 

444 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   4     

445 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

446 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

447 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

68 19 2 sanitaarraie 
peenem haru kuivanud, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

448 Lh lehis sp Larix sp 74   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

449 Ta harilik tamm Quercus robur 30   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

450 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   4     

451 Lh lehis sp Larix sp 62   3     

452 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

27   2 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

453 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33   4     

454 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

44   2 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

455 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4     

456 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

51   2 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

457 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 54   1 sanitaarraie kuivab 

458 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

46   2 võrahooldus kuivanud harud, kuivanud põhioksad kogu võras 

459 Lh lehis sp Larix sp 41   3 võrahooldus tüvevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras 

460 Va harilik vaher Acer platanoides 20   2 sanitaarraie seen 

461 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 21   5     

462 Va harilik vaher Acer platanoides 21   5   ühepoolne võra 

463 Va harilik vaher Acer platanoides 42   3   koorevigastus 
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464 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

465 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

466 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

27   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra allosas 

467 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 46   3   ühepoolne võra, murdunud latv, külmalõhe 

468 Va harilik vaher Acer platanoides 39   4     

469 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

470 Va harilik vaher Acer platanoides 41   3   külmalõhe, tüükad, seen 

471 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5     

472 Va harilik vaher Acer platanoides 9   5 võrahooldus   

473 Va harilik vaher Acer platanoides 39   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

474 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 30   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne võra 

475 Va harilik vaher Acer platanoides 24   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

476 Va harilik vaher Acer platanoides 22   5     

477 Ta harilik tamm Quercus robur 13   5     

478 Pä harilik pärn Tilia cordata     5 võrahooldus kännuv6su, jämedaim haru kujundada puuks 

479 Va harilik vaher Acer platanoides 27   5     

480 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4   külmalõhe  

481 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29   4   külmalõhe 

482 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 19   4     

483 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 42   4 võrahooldus külmalõhe, kuivanud põhioksad võra allosas 

484 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne võra 

485 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, suur pahk 

486 Pä harilik pärn Tilia cordata 74   3     

487 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

28   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, ühepoolne võra 

488 Va harilik vaher Acer platanoides 26   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

489 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

73   3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, koorevigastus, 
kõrvalkasvav kännuvõsu 

490 Pä harilik pärn Tilia cordata 39   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

491 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

492 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 



Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu  
inventeerimine ja hinnang 

39HK12 

 

Artes Terrae 65 
 

nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

493 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31   4   koorevigastus 

494 Va harilik vaher Acer platanoides 50   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

495 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 50   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

496 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

37   3 võrahooldus 
seen, kuivanud põhioksad võra allosas, 

külmalõhe 

497 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

40   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe, 

ühepoolne võra 

498 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

27   3 kujundusraie 
ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas, 
raiuda - avada vaade tammedele 

499 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

36 34 3 kujundusraie 
kuivanud põhioksad kogu võras , teine haru 

kuivganud, raiuda - avada vaade tammedele 

500 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

13   4 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

501 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 15   5 hooldusraie   

502 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

32   3 võrahooldus 
külmalõhe, tüükad, kuivanud põhioksad võra 
allosas 

503 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 19   2 sanitaarraie kuivanud oksad võra allosas 

504 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31   4     

505 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 36   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, külmalõhe 

506 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

24   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra allosas 

507 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   4 võrahooldus kuivanud oksad üleval ladvas 

508 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 13   3 hooldusraie koorevigastus, kitsas võra 

509 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 11   3 hooldusraie deformeerunud võra 

510 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17   4 hooldusraie deformeerunud võra 

511 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

56   3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

512 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 25 20 3 hooldusraie deformeerunud võra, seen 

513 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29   2 sanitaarraie kuivanud oksad kogu võras 

514 Va harilik vaher Acer platanoides 38   5     

515 Va harilik vaher Acer platanoides 32   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 
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516 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

30   3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

517 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 41   5   juurevigastus 

518 Lh lehis sp Larix sp 73   4     

519 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   3 hooldusraie külmalõhe, kasvab suurema puu võrasse 

520 Ta harilik tamm Quercus robur 15   4   tüükad 

521 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

48   2 perspektiivne raie 
kuivanud põhioksad kogu võras, vesivõsud, 

olukorra halvenedes raiuda 

522 Ta harilik tamm Quercus robur 22   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

523 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 34   4   külmalõhe 

524 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 48   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, rippes oks 

525 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

44   3 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

526 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

43   1 sanitaarraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud oksad 
kogu võras, vesivõsud 

527 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

528 Va harilik vaher Acer platanoides 52   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe  

529 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

43   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud oksad kogu võras, 

koorevigastus 

530 Va harilik vaher Acer platanoides   25,26,22 4 võrahooldus üksikud kuivanud oksad võra allosas 

531 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 4   4 võrahooldus koorevigastus 

532 Va harilik vaher Acer platanoides 18   5     

533 Va harilik vaher Acer platanoides 27   4 hooldusraie   

534 Pä harilik pärn Tilia cordata 72   3 võrahooldus kuivanud latv 

535 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   4     

536 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

25   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 

kogu võras, koorevigastus 

537 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4   ühepoolne võra, koorevigastus 

538 Va 

harilik vaher Acer platanoides 

21   3 hooldusraie 

ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas, kuivanud oksad kogu võras, 
deformeerunud võra, kasvab suurema puu 

võrasse 



Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu  
inventeerimine ja hinnang 

39HK12 

 

Artes Terrae 67 
 

nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

539 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

26   3 hooldusraie 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas, kuivanud oksad kogu võras  

540 Pä harilik pärn Tilia cordata 66   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

541 Pä harilik pärn Tilia cordata 60   3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

542 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas 

543 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  29,19 4 võrahooldus 
ühepoolne võra, soovitavalt peenem haru 

likvideerida 

544 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

83   3 võrahooldus õõnes, tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas 

545 Pä harilik pärn Tilia cordata     5 võrahooldus kännuvõsu, kujundada ühest harust puu 

546 Va harilik vaher Acer platanoides 41   4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

547 Pä harilik pärn Tilia cordata 77   4     

548 Va harilik vaher Acer platanoides 20   4 hooldusraie deformeerunud võra 

549 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

28   4 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud oksad võra 
allosas 

550 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

551 Va harilik vaher Acer platanoides   21,25 4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

552 Pä harilik pärn Tilia cordata 59 20 4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

553 Pä harilik pärn Tilia cordata 85   3   külmalõhe, õõnes 

554 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

47   4 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

555 SaP pensilvaania saar Fraxinus pensylvanica     5 võrahooldus   

556 SaP pensilvaania saar Fraxinus pensylvanica     5 võrahooldus   

557 Ku harilik kuusk Picea abies     4   hekk 

558 TaP punane tamm Quercus rubra 3   5     

559 TaP punane tamm Quercus rubra 7   5     

560 Ta harilik tamm Quercus robur 33   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

561 Pä harilik pärn Tilia cordata 81   3   õõnes,õõnsus 

562 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   4   ühepoolne võra 

563 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

43   2 perspektiivne raie 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

564 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 36   4     
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565 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 võrahooldus sissekasvanud lehtupuu uuendus 

566 Ta harilik tamm Quercus robur 50   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas 

567 Va harilik vaher Acer platanoides 39 29 3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

568 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40   4   ühepoolne võra 

569 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

52   4 võrahooldus 
ühepoolne võra, deformeerunud võra, kuivanud 

oksad võra allosas 

570 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

42   2 võrahooldus 
seen, külmalõhe, ulatuslik koorevigastus, 

kuivanud põhioksad võra allosas 

571 Ta harilik tamm Quercus robur 82   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, külmalõhe 

572 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 88   1 säilitada kuivanud,seen 

573 Pä harilik pärn Tilia cordata 83   3 võrahooldus seen, tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

574 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 39   4 hooldusraie kuivanud oksad võra allosas 

575 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

72   2 perspektiivne raie 
seen, kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud 
oksad kogu võras 

576 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5 kujundusraie põõsasjas 

577 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

33 21 3 hooldusraie 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas, seen 

578 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

29   3 hooldusraie 
deformeerunud võra, vesivõsud, kasvab suurema 

puu võrasse 

579 Pä 

harilik pärn Tilia cordata 

94 73/38/85 3 võrahooldus 

kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 

võra allosas, seen, õõnes, suured kuivanud 
oksad,  

580 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

36   4 hooldusraie 
deformeerunud võra, tüükad, kasvab suurema 

puu võrasse 

581 Va harilik vaher Acer platanoides 7   5 hooldusraie deformeerunud võra 

582 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

583 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

78   3 võrahooldus tüükad, külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas 

584 Tm harilik toomingas Padus avium 13   5 võrahooldus koorevigastus 

585 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 võrahooldus sissekasvanud vahtra uuendus 

586 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 55   3   ulatuslik tüvevigastus (piksekahjustus) 

587 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 9   5     
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588 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 37   5     

589 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 65   3   seen 

590 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

65   4 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, juurevõsu 
likvideerida 

591 Va harilik vaher Acer platanoides 20   5   puu all kasvab sõstar 

592 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

44   2 sanitaarraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud oksad 

kogu võras, vesivõsud 

593 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

36   2 sanitaarraie 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud oksad 
kogu võras, vesivõsud 

594 Pä harilik pärn Tilia cordata 70   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, rippes oks 

595 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   4   külmalõhe, tüükad 

596 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, ühepoolne võra 

597 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

69   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne võra, 

tüükad 

598 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

58   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras 

599 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29   4   üks põhioks kuivanud 

600 Va harilik vaher Acer platanoides 31   5     

601 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

28   3 hooldusraie 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad üleval 
ladvas 

602 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 38   4     

603 Ta harilik tamm Quercus robur 34   1 sanitaarraie latv kuivanud 

604 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

60   3 võrahooldus 
kuivanud oksad võra allosas, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

605 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

67   3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 
võra allosas, külmalõhe 

606 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

70   3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

607 Lh lehis sp Larix sp 55   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas 

608 Va harilik vaher Acer platanoides 34 34 3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

609 SaP pensilvaania saar Fraxinus pensylvanica     5     
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610 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

  25,28,18 3 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

611 Ta harilik tamm Quercus robur 16   5     

612 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

    5 võrahooldus kännuvõsu, kujundada elujõuliseim haru puuks 

613 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   5     

614 Ta harilik tamm Quercus robur 20   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, tüükad 

615 Pä harilik pärn Tilia cordata 25   5   deformeerunud võra 

616 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

42   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, ühepoolne võra 

617 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

72   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

kuivanud oksad kogu võras, seen 

618 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   5   tüükad 

619 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

  42,39 3 võrahooldus 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad kogu võras, 
kuivanud oksad kogu võras 

620 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 45   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

621 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

28   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra allosas 

622 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5 hooldusraie kännuvõsu 

623 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 56   3 võrahooldus seen, kuivanud põhioksad võra allosas 

624 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

68   2 võrahooldus 
kuivanud haru, kuivanud  põhioksad kogu võras , 

seen, üks suur kuivanud oks 

625 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

94   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

kuivanud oksad kogu võras 

626 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

47   2 sanitaarraie 
kuivanud põhioksad võra allosas, õõnes, 
murdumisohtlik 

627 Va harilik vaher Acer platanoides 24   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

628 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   4   ühepoolne võra 

629 SaP pensilvaania saar Fraxinus pensylvanica     5     

630 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

47   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 
kuivanud oksad kogu võras 

631 Va harilik vaher Acer platanoides 34   4   ühepoolne võra, tüükad 
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632 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

33   3 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

633 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

53   3 võrahooldus 
külmalõhe, tüükad, kuivanud põhioksad võra 
allosas 

634 Va harilik vaher Acer platanoides   37,33,24 4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

635 Va harilik vaher Acer platanoides 43   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

636 KsA arukask Betula pendula 82   3   tüükad, vanus 150 või rohkem 

637 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

48   4 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 
kogu võras 

638 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

  
46,25,27,40,30,3

2,31 
4 võrahooldus üksikud kuivanud põhioksad alaosas 

639 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3   õõnes, külmalõhe, ühepoolne võra 

640 Va harilik vaher Acer platanoides 47   2   seen, ühepoolne võra 

641 Va harilik vaher Acer platanoides 39   4   külmalõhe 

642 Va harilik vaher Acer platanoides 49   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

643 Va harilik vaher Acer platanoides 38   4 võrahooldus külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas 

644 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

24   4 võrahooldus 
kuivanud oksad võra allosas, deformeerunud 

võra 

645 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

23 19 4 hooldusraie 
kasvab suurema puu võrasse, deformeerunud 
võra 

646 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 35   4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

647 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

72   2 perspektiivne raie 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud põhioksad 

võra allosas, kuivanud oksad üleval ladvas 

648 Sa 

harilik saar Fraxinus excelsior 

    1 sanitaarraie 
külmalõhe, kuivanud põhioksad kogu võras, 
kuivanud oksad kogu võras, õõnsus, võib olla 

murdumisohtlik 

649 Sa 

harilik saar Fraxinus excelsior 

71   2 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

võra allosas, külmalõhe, murdunud haru 

650 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 75   3   tüükad, külmalõhe, ühepoolne võra 

651 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

24   4 hooldusraie 
kasvab suurema puu võrasse, kuivanud oksad 
üleval ladvas 
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652 Ja 

harilik jalakas Ulmus glabra 

21   4 hooldusraie 

kuivanud põhioksad võra allosas, 

deformeerunud võra, kasvab suurema puu 

võrasse 

653 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23   3   ühepoolne võra, koorevigastus, seen 

654 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 23 11 4     

655 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

52   4 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra allosas 

656 Va harilik vaher Acer platanoides 30   5     

657 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

66   3 võrahooldus 
tüükad, kaheharuline, rippes oks, kuivanud oksad 
võra allosas 

658 Pä harilik pärn Tilia cordata 58   3   ühepoolne võra 

659 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

85   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

külmalõhe, õõnes 

660 KsA arukask Betula pendula 43 38 2 võrahooldus kuivanud põhioksad üleval ladvas 

661 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4 noorenduslõikus   

662 KsA arukask Betula pendula 58   4     

663 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     5     

664 Va harilik vaher Acer platanoides 47   4 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra alaosas 

665 Va harilik vaher Acer platanoides 35   2 sanitaarraie külmalõhe, õõnsus 

666 KsA arukask Betula pendula 68   4     

667 Õ aedõunapuu Malus domestica 20   4 võrahooldus kuivanud oksad võra alaosas 

668 NuS Siberi nulg Abies sibirica 23   3   ühepoolne võra 

669 NuS Siberi nulg Abies sibirica 16   4     

670 KsA arukask Betula pendula 54   4     

671 Va harilik vaher Acer platanoides 54   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

672 Va harilik vaher Acer platanoides 36   4   ühepoolne võra 

673 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

64   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

juurevigastus 

674 Va harilik vaher Acer platanoides 55   3 võrahooldus külmalõhe, kuivanud põhioksad võra allosas 

675 Pp 
pappel sp Populus sp 

32   3 perspektiivne raie 
seen, tüvevigastus, kuivanud oksad võra allosas, 
kaaluda raiet 

676 Pp pappel sp Populus sp 41   3 perspektiivne raie kuivanud oksad kogu võras, kaaluda raiet 
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677 Va harilik vaher Acer platanoides 24   5     

678 Ta harilik tamm Quercus robur 72   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

679 KsA arukask Betula pendula 50   5     

680 Re remmelgas sp Salix sp     5 võrahooldus likvideerida kännuvõsu 

681 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     5 võrahooldus sissekasvanud vahtrauuendus 

682 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 22   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

683 KsA arukask Betula pendula 38 24/36 3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, rippes oks 

684 TaP 
punane tamm Quercus rubra 

45   4 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, 
külmalõhe 

685 KsA arukask Betula pendula 43 40 5     

686 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     5     

687 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 13   3 kujundusraie ühepoolne võra, tüvi viltu, koorevigastus 

688 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

36   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra ülaosas, kuivanud 
oksad kogu võras 

689 Va harilik vaher Acer platanoides 44   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe 

690 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

74   2 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 

kogu võras 

691 Va harilik vaher Acer platanoides 17   5 kujundusraie ühepoolne võra 

692 Va harilik vaher Acer platanoides 43   3 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

693 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

44   4 võrahooldus külmalõhe, tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

694 Va harilik vaher Acer platanoides 49   3 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad kogu võras,õõnsus 

695 
PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 

  
25,28,30,24,23,3

5/28 
4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, koorevigastus 

696 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 24 17/18 3 võrahooldus üks harulatv kuivanud 

697 KsA arukask Betula pendula 50   5   juurevigastus 

698 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 6   5   leinavorm 

699 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 20 16/18 2 hooldusraie kuivanud oksad kogu võras,seen 

700 Pa 
paju sp Salix sp 

30 26 3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 
kogu võras 

701 Pa 
paju sp Salix sp 

27 21 3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 

kogu võras 
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702 Pa paju sp Salix sp 39   3 kujundusraie ühepoolne võra, külmalõhe 

703 Pi 
harilik pihlakas Sorbus aucuparia 

30 26/24 3 võrahooldus 
seen, kuivanud oksad kogu võras, kuivanud 

põhioksad võra allosas 

704 KsA arukask Betula pendula 51   4 võrahooldus tüükad, rippes oks 

705 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 26 26 3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

706 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 22   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

707 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 26 22 4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

708 Va 

harilik vaher Acer platanoides 

27 
20/18/12/16/18/
18/9/16 

5 perspektiivne raie 

hulka kasvab saar, likvideerida kõik peenemad 

harud, säilitada jämedaim, jämedaima haru raie 

otsustada peale teiste raiet 

709 Va harilik vaher Acer platanoides 53   3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

710 Va harilik vaher Acer platanoides 55   3   külmalõhe, seen, õõnsus 

711 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 55   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

712 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

50   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra allosas 

713 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

71   4 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, harude vahel 

lõhe 

714 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 20 4 võrahooldus deformeerunud võra, koorevigastus 

715 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 61   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra ülaosas   

716 Va harilik vaher Acer platanoides 45   2   seen, külmalõhe 

717 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 46   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad kogu võras 

718 Pä harilik pärn Tilia cordata 50   4     

719 Pä harilik pärn Tilia cordata 45   2   ühepoolne võra, seen, murdunud haru 

720 Nu nulg sp Abies sp 44   2 perspektiivne raie kuivab, seisukorra halvenemisel raiuda 

721 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 võrahooldus kasvab isetekkeline lehtpuude uuendus 

722 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 14 41620 4     

723 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 29 26 4   ühepoolne võra, tüükad 

724 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   4   tüükad, juurevigastus 

725 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas   

726 KsA arukask Betula pendula   30,16,16 4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

727 Va harilik vaher Acer platanoides 16 41621 5   koorevigastus 



Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu  
inventeerimine ja hinnang 

39HK12 

 

Artes Terrae 75 
 

nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

728 Va harilik vaher Acer platanoides 21   4   juurdekasvud lühikesed 

729 Va+Ja 

harilik vaher Acer platanoides 

  
24,16,18,19,19,1

8,13,17,15 
4 kujundusraie 

sees 2 jalakat, kuivanud põhioksad võra 

allosas,ühepoolne võra, alla 18 cm välja raiuda 

730 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

28   2 hooldusraie 
kuivanud põhioksad võra ülaosas, külmalõhe, 

kasvab suurema puu võrasse 

731 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35   4 hooldusraie ühepoolne võra, kasvab suurema puu võrasse 

732 KsA arukask Betula pendula 67   4   tüükad 

733 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

55   3 võrahooldus 
ühepoolne võra, rippes oks, kuivanud põhioksad 
võra allosas 

734 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

25 23 3 hooldusraie 
viltune tüvi, ühepoolne, kasvab suurema puu 

võrasse 

735 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

25   3 hooldusraie 
kuivanud põhioksad võra allosas, kasvab 

suurema puu võrasse 

736 Hb harilik haab Populus tremula 32   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne võra 

737 Hb harilik haab Populus tremula 32   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, ühepoolne võra 

738 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 18   3 hooldusraie ühepoolne võra, kasvab suurema puu võrasse 

739 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 37   4     

740 KsA arukask Betula pendula 40   4   ühepoolne võra 

741 
Hb harilik haab Populus tremula 

48 42/37/32 3 kujundusraie 
üks haru pooleks murdunud, seen, 
murdumisohtlik 

742 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 41   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

743 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 

744 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

745 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 30   4   juurevigastus 

746 Pä harilik pärn Tilia cordata 17   5     

747 Va harilik vaher Acer platanoides 55   2 võrahooldus seen, murdunud latv 

748 Va harilik vaher Acer platanoides 40   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

749 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

50   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanund 

oksad kogu võras 

750 Pä harilik pärn Tilia cordata 5 4 5 võrahooldus   

751 Pä harilik pärn Tilia cordata 12   5 võrahooldus   
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752 Va harilik vaher Acer platanoides 34   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, seen 

753 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 71   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, koorevigastus 

754 Va harilik vaher Acer platanoides 28   3 võrahooldus tüükad,kuivanud oksad kogu võras 

755 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

49   1 sanitaarraie 
murdunud haru, kuivanud oksad kogu võras, 

tüükad 

756 Va harilik vaher Acer platanoides 53   3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, rippes oks 

757 Pä harilik pärn Tilia cordata 49 38/41/36 4 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

758 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

39   4 võrahooldus 
ühepoolne, koorevigastus, kuivanud põhioksad 
võra allosas 

759 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

56   2 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad kogu võras, külmalõhe 

760 Va harilik vaher Acer platanoides 44   3 võrahooldus külmalõhe, kuivanud oksad võra ülaosas 

761 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 52   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

762 Va harilik vaher Acer platanoides 62   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

763 Va harilik vaher Acer platanoides 33   4 võrahooldus ühepoolne 

764 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 võrahooldus ühepoolne 

765 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 57   3 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

766 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

767 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 62   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

768 Re remmelgas sp Salix sp 24 22/16/21 3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

769 Hb harilik haab Populus tremula 27   4     

770 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 44   1 perspektiivne raie seisundi halvenemisel likvideerida 

771 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 52   1 perspektiivne raie seisundi halvenemisel likvideerida 

772 Si harilik sirel Syringa vulgaris     5 võrahooldus   

773 Va harilik vaher Acer platanoides 47 28 4 võrahooldus tüükad, tüvevigastus 

774 Hb harilik haab Populus tremula 36   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

775 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 48   3 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

776 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 noorenduslõikus   

777 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 võrahooldus murdunud latv 

778 Va harilik vaher Acer platanoides 18   5     

779 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 noorenduslõikus   

780 Va harilik vaher Acer platanoides 10   5 hooldusraie kasvab suurema puu võrasse 



Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu  
inventeerimine ja hinnang 

39HK12 

 

Artes Terrae 77 
 

nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

781 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 39 35 4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

782 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 15   5     

783 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 10 9 4 perspektiivne raie   

784 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

24   2 sanitaarraie koorevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras 

785 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

55   3 võrahooldus 
külmalõhe, kuivanud põhioksad võra allosas, 

kuivanud oksad kogu võras 

786 Va harilik vaher Acer platanoides 41   4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad kogu võras 

787 Va harilik vaher Acer platanoides 28   2 sanitaarraie kuivanud oksad kogu võras, ühepoolne 

788 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 50   2 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

789 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 50   2 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras, tüükad 

790 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   2 võrahooldus tüükad 

791 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

792 Sa 

harilik saar Fraxinus excelsior 

40   2 perspektiivne raie 

kuivanud põhioksad võra ülaosas, seen, kuivanud 

oksad kogu võras, seisundi halvenemimsel 
likvideerida 

793 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 58   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

794 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

42   3 võrahooldus 
külmalõhe, kuivanud oksad kogu võras, rippes 

oks 

795 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 võrahooldus tüvevigastus 

796 Va harilik vaher Acer platanoides 35   4 võrahooldus ühepoolne, tüükad 

797 Va harilik vaher Acer platanoides 37   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, külmalõhe 

798 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 59   2 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra ülaosas 

799 Va harilik vaher Acer platanoides 37   4     

800 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

31   3 hooldusraie 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas, deformeerunud võra, külmalõhe 

801 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

35   3 hooldusraie 
ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas, deformeerunud võra  

802 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

59   2 võrahooldus 
külmalõhe, seen, õõnsus, kuivanud põhioksad 

kogu võras 

803 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14 12 3 hooldusraie koorevigastus 

804 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 13 6./9 4 võrahooldus peenemad harud likvideerida 
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805 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42 37 4     

806 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius     4 noorenduslõikus   

807 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

56   3 perspektiivne raie 
tüvevigastus, tüükad, tüve kalde suurenemisel 
likvideerida 

808 Va harilik vaher Acer platanoides 50   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, külmalõhe 

809 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

44 33 2 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, tüükad, 

koorevigastus 

810 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 49 45 4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

811 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius     4     

812 Va harilik vaher Acer platanoides 44   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

813 Sõ sõstar sp Ribes sp     4 võrahooldus   

814 KsA arukask Betula pendula 30   5   ühepoolne võra 

815 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 25   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

816 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

38   1 sanitaarraie 
seen, kuivanud, külmalõhe, kuivanud oksad kogu 
võras 

817 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

37 34 4 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

kuivanud oksad kogu võras 

818 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 55   4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

819 KsA arukask Betula pendula   20,27/16 4     

820 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4 võrahooldus ühepoolne võra 

821 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

50   3 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

kuivanud oksad kogu võras 

822 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 45   3 võrahooldus ühepoolne, kuivanud oksad võra allosas 

823 Va harilik vaher Acer platanoides 50   4     

824 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

50   4 võrahooldus 
tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas, 

kuivanud oksad kogu võras, külmalõhe 

825 Ku harilik kuusk Picea abies 31   4   ühepoolne võra 

826 Ku harilik kuusk Picea abies 25 19 3 hooldusraie koorevigastus 

827 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 48   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

828 Ku harilik kuusk Picea abies     2 kujundusraie ühepoolne võra, deformeerunud võra 

829 Va harilik vaher Acer platanoides 21 15 4   ühepoolne võra 
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830 MäS 
seedermänd sp Pinus sp 

    3   
ühepoolne võra, likvideerida võrasse kasvanud 

pihlaka oksad 

831 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 28 25/21/17/19 4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

832 En Enelas sp Spiraea sp     5     

833 PäS 
suurelehine pärn Tilia platyphyllos 

37   2 võrahooldus 
tüvevähk, putukakahjustus, kuivanud oksad kogu 

võras 

834 Pa paju sp Salix sp     5 hooldusraie   

835 Lv Hall lepp Alnus incana     4 hooldusraie juurevõsu 

836 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 20 19 4     

837 Lm must lepp Alnus glutinosa 36   5     

838 Lm must lepp Alnus glutinosa 45   4   tüükad, likvideerida juurevõsu 

839 Pä harilik pärn Tilia cordata 37   5 võrahooldus tüükad 

840 Pä harilik pärn Tilia cordata 26   5   likvideerida juurevõsu 

841 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

84   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 
kogu võras 

842 Ta harilik tamm Quercus robur 47   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad kogu võras 

843 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

53   2 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, ühepoolne, 

kuivanud oksad kogu võras 

844 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

67   3 võrahooldus 
ühepoolne võra, tüükad, kuivanud oksad kogu 
võras 

845 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 38   4   ühepoolne võra 

846 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

40   3 võrahooldus 
kuivanud oksad võra allosas, tüükad, kuivanud 

põhioksad võra allosas 

847 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 52   3 võrahooldus seen, kuivanud oksad võra allosas 

848 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

50   2 võrahooldus 
ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras, seen, 
õõnes,õõnsus, murdumisohtlik 

849 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

62   2 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, 

külmalõhe, õõnes, õõnsus, murdumisohtlik 

850 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

45   2 võrahooldus 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

851 Ta harilik tamm Quercus robur 57   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

852 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 5   4 hooldusraie ühepoolne võra, tamme külgvarjus 
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853 Ta harilik tamm Quercus robur 53   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

854 Ta harilik tamm Quercus robur 36   1 sanitaarraie   

855 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 7   5     

856 Ta harilik tamm Quercus robur 63   3 võrahooldus ühepoolne võra, kuivanud oksad võra allosas 

857 Ta harilik tamm Quercus robur 47   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

858 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

40   3 võrahooldus 
seen, ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas, tüükad 

859 Ta harilik tamm Quercus robur 36   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

860 Ta harilik tamm Quercus robur 50   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

861 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

60   3 võrahooldus 
kuivanu põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 

võra ülaosas, koorevigastus 

862 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

46   2 võrahooldus 
koorevigastus, kuivanud põhioksad kogu võras, 

kuivanud oksad kogu võras 

863 Ta harilik tamm Quercus robur 68   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

864 Ta harilik tamm Quercus robur 53   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

865 Ta harilik tamm Quercus robur 62   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

866 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 26   3 kujundusraie koorevigastus, külmalõhe, ühepoolne võra 

867 Sa 

harilik saar Fraxinus excelsior 

56   1 sanitaarraie 
kuivanud oksad kogu võras, kuivanud põhioksad 

kogu võras, vesivõsud, õõnes, õõnsus, seen 

868 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

869 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

63   4 võrahooldus 
kuivanud oksad võra allosas, kuivanud põhioksad 

võra allosas 

870 Va harilik vaher Acer platanoides   21,17,29 5 hooldusraie ühepoolne võra 

871 Pä harilik pärn Tilia cordata 32   5     

872 Lm must lepp Alnus glutinosa 29 23 5   ühepoolne võra 

873 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 29 27/27 4   tüükad 

874 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 21 2 sanitaarraie kuivanud põhioksad võra ülaosas 

875 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

46 21 2 perspektiivne raie 
külmalõhe, tüükad, kuivanud põhioksad kogu 
võras 

876 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   3   saarevähk?, juurevigastus, ühepoolne võra 

877 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 32 23 4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 
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878 Va harilik vaher Acer platanoides 48   2   koorevigastus, seen 

879 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

62   2 võrahooldus 
seen, ühepoolne võra, kuivanud põhioksad võra 

allosas 

880 Va harilik vaher Acer platanoides 36   2 hooldusraie kuivanud põhioksad kogu võras, seen 

881 Pä harilik pärn Tilia cordata 58   2   viltune tüvi, õõnes? 

882 Pä harilik pärn Tilia cordata 82   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

883 Pä harilik pärn Tilia cordata 43   4   viltune tüvi, murdunud oks 

884 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

885 Re 
remmelgas sp Salix sp 

40   2 võrahooldus seen, murdunud latv, säilitada kuni hääbumiseni 

886 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   4   juurdekasv lühike 

887 Lv Hall lepp Alnus incana 28   2 perspektiivne raie   

888 Lm must lepp Alnus glutinosa 33 27/28/27 4     

889 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 17   5     

890 Ta harilik tamm Quercus robur 35   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

891 Ta harilik tamm Quercus robur 39   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

892 Ta harilik tamm Quercus robur 24   3   tüükad 

893 Ta harilik tamm Quercus robur 29   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

894 Ta harilik tamm Quercus robur 38   4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

895 Re remmelgas sp Salix sp 35 29/22/34 2 võrahooldus seen, tüükad, säilitada kuni hääbumiseni 

896 Ta harilik tamm Quercus robur 30   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

897 Ta harilik tamm Quercus robur 29 25 4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

898 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 33   5     

899 Ja harilik jalakas Ulmus glabra   28,22/28 1 sanitaarraie   

900 Pä harilik pärn Tilia cordata 53   4   tüükad 

901 Pä harilik pärn Tilia cordata 31   5     

902 Pä harilik pärn Tilia cordata 67   4     

903 Va harilik vaher Acer platanoides 45   3   tüvevigastus 

904 Va harilik vaher Acer platanoides 56   3   seen, õõnsus 

905 Va harilik vaher Acer platanoides 33   3 võrahooldus külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas 

906 Lm must lepp Alnus glutinosa   24,18/24 5     

907 Lm must lepp Alnus glutinosa 35   4   ulatuslik koorevigastus 
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908 Ta harilik tamm Quercus robur 32   5     

909 Ta harilik tamm Quercus robur 23   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

910 Ta harilik tamm Quercus robur 29   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

911 Pä harilik pärn Tilia cordata 15   3   tüükad, tüvevähk 

912 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 22   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

913 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

43   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 

kogu võras, külmalõhe 

914 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

58   4 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 
võra allosas 

915 Lv Hall lepp Alnus incana 17 16 5   tüükad, ühepoolne võra 

916 Lv Hall lepp Alnus incana 17   5   tüükad 

917 Va harilik vaher Acer platanoides 18   5   ühepoolne võra 

918 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28 24 1 sanitaarraie üks haru kuivanud 

919 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 19   5     

920 Pä harilik pärn Tilia cordata 47   5     

921 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 20   4     

922 Lm must lepp Alnus glutinosa 28 35 4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

923 Pä 
harilik pärn Tilia cordata 

39   3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, seen 

924 Ta harilik tamm Quercus robur 32   4 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

925 Lm must lepp Alnus glutinosa 30 26/16/28 5   tüükad 

926 Lm must lepp Alnus glutinosa 25   5     

927 Lm must lepp Alnus glutinosa 30   4   ühepoolne võra 

928 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

38   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, kuivanud oksad 
kogu võras, tüükad 

929 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 27 25 5   tüükad 

930 Re remmelgas sp Salix sp 27   2 perspektiivne raie seen, harud meetri kõrguselt maha lõigatud 

931 Tm harilik toomingas Padus avium 19 19 3 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas 

932 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

34 33 2 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud oksad 
kogu võras 

933 Lm must lepp Alnus glutinosa 30   3   seen, tüvevigastus  

934 Lv Hall lepp Alnus incana 24 19 3 hooldusraie ühepoolne võra, kasvab suurema puu võrasse 
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935 Pä harilik pärn Tilia cordata 22 21/13 4 võrahooldus   

936 Pä harilik pärn Tilia cordata 42   4     

937 Lm must lepp Alnus glutinosa 32   4     

938 Va harilik vaher Acer platanoides 39   3 võrahooldus koorevigastus, murdunud latv, külmalõhe 

939 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 62   4 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

940 Va harilik vaher Acer platanoides 38   3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, seen 

941 Lm must lepp Alnus glutinosa 29   5     

942 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 26   4     

943 Va harilik vaher Acer platanoides 31   4 võrahooldus ühepoolne võra 

944 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

61   3 võrahooldus 
tüükad, külmalõhe, kuivanud põhioksad võra 

allosas 

945 Va harilik vaher Acer platanoides 53   4   tüükad, külmalõhe  

946 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 58   3   koorevigastus, tüükad 

947 Pä harilik pärn Tilia cordata 35   5     

948 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 27   2 võrahooldus vesivõsud, kuivanud põhioksad kogu võras 

949 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 42   4     

950 Pä harilik pärn Tilia cordata 39   3 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas, tüvevähk 

951 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 31   5     

952 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 87   3 võrahooldus tüükad 

953 Va harilik vaher Acer platanoides 71   3 võrahooldus üksikud kuivanud oksad  

954 Pä harilik pärn Tilia cordata 39   4 võrahooldus kuivanud oksad võra allosas 

955 Sa 
harilik saar Fraxinus excelsior 

69   3 võrahooldus 
kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad, 
ulatuslik tüvevigastus 

956 Va harilik vaher Acer platanoides 45   2   seen, suur murdunud oks, külmalõhe 

957 Ja harilik jalakas Ulmus glabra   55,36 4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

958 Lv Hall lepp Alnus incana 18   5     

959 Ta harilik tamm Quercus robur 71   3 võrahooldus kuivanud oksad kogu võras 

960 Ta 
harilik tamm Quercus robur 

56   2 võrahooldus 
kuivanud põhioksad kogu võras, kuivanud oksad 
kogu võras 

961 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 89   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

962 Pä harilik pärn Tilia cordata 26 26/25 4 võrahooldus tüükad 

963 Lv Hall lepp Alnus incana 16   5     
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964 KsA arukask Betula pendula 43   5     

965 KsA arukask Betula pendula 26   4   koorevigastus 

966 Ja 
harilik jalakas Ulmus glabra 

63   2 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, seen, õõnsus 

967 Pä harilik pärn Tilia cordata 38   4     

968 Pä harilik pärn Tilia cordata 28   4 võrahooldus ühepoolne võra, tüükad 

969 Pä harilik pärn Tilia cordata 44   4   seen 

970 KsA arukask Betula pendula 43 43/41/43 5     

971 KsA arukask Betula pendula 51 31/4/46 5     

972 Re remmelgas sp Salix sp 37 31 2 sanitaarraie seen, külmalõhe 

973 Ta harilik tamm Quercus robur 5   5     

974 Lv Hall lepp Alnus incana 32   4   koorevigastus 

975 ku harilik kuusk Picea abies 35   3     

976 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 79   4     

977 Va harilik vaher Acer platanoides 44 44 4 võrahooldus tüükad, kuivanud oksad võra allosas 

978 Va 
harilik vaher Acer platanoides 

47   3 võrahooldus külmalõhe, kuivanud oksad võra allosas, seen 

979 Va harilik vaher Acer platanoides 47   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

980 Va harilik vaher Acer platanoides 46   3 võrahooldus tüükad, kuivanud põhioksad võra allosas 

981 Va harilik vaher Acer platanoides 58   4 võrahooldus kuivanud oksad võra ülaosas 

982 Ta harilik tamm Quercus robur 87   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra allosas, tüükad 

983 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 64   4     

984 KuKC kanada kuusk "Conica" Picea glauca "Conica"     5     

985 KuKC kanada kuusk "Conica" Picea glauca "Conica"     5     

986 Va harilik vaher Acer platanoides 53   3   tüükad, külmalõhe 

987 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 53   3   ühepoolne, kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

988 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   4   tüükad 

989 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 42   4 võrahooldus kuivanud põhioksad võra alaosas 

990 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4   ühepoolne 

991 Va harilik vaher Acer platanoides 65   2 võrahooldus seen, külmalõhe, koorevigastus, tüükad 

992 Va harilik vaher Acer platanoides 23   4   ühepoolne 



Uue-Põltsamaa mõisa pargi puistu  
inventeerimine ja hinnang 

39HK12 

 

Artes Terrae 85 
 

nr 

liigi 

lühend liik eesti keeles liik ladina keeles tüve rinnasdiameeter seisund raie/hooldutööd 
märkused 

993 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 28   3 
võrahooldus kuivanud põhioksad võra alaosas, koorevigastus, 

ühepoolne 

994 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 40   3   kuivanud oksad võra alaosas, külmalõhe 

995 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 57   2 
võrahooldus kuivanud kõhioksad võra ülaosas, ühepoolne, 

tüükad, külmalõhe 

996 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 71   3   kuivanud oksad kogu võras 

997 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4   ühepoolne, tüükad 

998 Va harilik vaher Acer platanoides 54   4   kuivanud oksad võra alaosas 

999 Va harilik vaher Acer platanoides 59   4     

1000 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 57   4   ühepoolne 

1001 Va harilik vaher Acer platanoides 48   4   kuivanud oksad võra alaosas 

1002 NuS Siberi nulg Abies sibirica 5   5     

1003 NuS Siberi nulg Abies sibirica 10   4     

1004 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 80   2 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

1005 Va harilik vaher Acer platanoides 42   4     

1006 El harilik elupuu Thuja occidentalis 6   5   sammasjas vorm 

1007 El harilik elupuu Thuja occidentalis 6   5   sammasjas vorm 

1008 LäS suur läätspuu Caragana arborescens     5     

1009 LäS suur läätspuu Caragana arborescens     5     

1010 El harilik elupuu Thuja occidentalis 41   4   ühepoolne 

1011 El harilik elupuu Thuja occidentalis 38   4   ühepoolne 

1012 TaF harilik tamm Fastigiata Quercus robur Fastigiata 44 /32/37 2 toestada kuivanud oksad kogu võras, seen, toestada 

1013 Ku harilik kuusk Picea abies 31   3   ühepoolne 

1014 Ku harilik kuusk Picea abies 29   3   ühepoolne 

1015 Mä harilik mänd Pinus sylvestris 31   2   ühepoolne 

1016 LhS siberi lehis Larix sibirica 19   3   ühepoolne 

1017 ElF 

harilik elupuu 'püramiidvorm' 

Fastigiata Thuja occidentalis Fastigiata 29   4   ühepoolne 

1018 ViD douglase viirpuu Crataegus douglasii 16 /13/11 4   ühepoolne 

1019 KopV verev kontpuu Swida sanguinea     4   viirpuu külgvarjus 

1020 KopV verev kontpuu Swida sanguinea     4     

1021 Tm harilik toomingas Padus avium 6   5     
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1022 El harilik elupuu Thuja occidentalis     4 võrahooldus hekk, raiuda sissekasvanud lehtpuud 

1023 SrpK kõrgetüveline sarapuu Corylus colurna 44   1   see, kuivab, hoida kuni hääbub 

1024 VaP põldvaher Acer campestre     2   seen 

1025 VaP põldvaher Acer campestre     4   seen, poosasjas 

1026 Õ aedõunapuu Malus domestica 10   4 hooldusraie ühepoolne 

1027 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 11   3   võra deformeerunud 

1028 Po pooppuu Sorbus intermedia 36   3   kuivanud oksad kogu võras 

1029 Kr Kreegipuu Prunus insititia     2 sanitaarraie   

1030 HoS suurelehine hortensia Hydrangea macrophylla     5     

1031 Tr harilik türnpuu Rhamnus catharticus 8   5     

1032 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius     5     

1033 Kik kikkapuu sp Euonymus sp     4     

1034 ElK harilik elupuu 'keravorm' Thuja occidentalis 'Globosa'     5     

1035 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4     

1036 Ld leeder sp Sambucus sp 5   3     

1037 EjL laialehine ebajasmiin Philadelphus pubescens     5     

1038 Ld leeder sp Sambucus sp     3     

1039 KslA alpi kuslapuu Lonicera alpigena     5     

1040 Kb kibuvits sp Rosa sp     4     

1041 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     5     

1042 Ldj harilik lodjapuu Viburnum opulus     2 sanitaarraie   

1043 VaS Saarvaher Acer negundo 9 8 5   ühepoolne 

1044 TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus     5     

1045 KopS siberi kontpuu Cornus alba     5     

1046 VaM mägivaher Acer pseudoplatanus 24 15 4   ühepoolne 

1047 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4 noorenduslõikus noorenduslõikus 

1048 Lum harilik lumimari Symphoricarpos albus     3 võrahooldus hoolduslõikus 

1049 Ksl kuslapuu sp Lonicera sp     4     

1050 SiU ungari sirel Syringa josikaea     5     

1051 Si sp sirel sp Syringa sp     4     

1052 Si sp sirel sp Syringa sp     4     
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1053 Si sp sirel sp Syringa sp     4     

1054 Si sp sirel sp Syringa sp     3   ühepoolne 

1055 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 49   3   kuivanud oksad kogu võras, tüükad 

1056 Ks kask sp Betula sp 38   3 võrahooldus kuivanud põhioksad kogu võras 

1057 El harilik elupuu Thuja occidentalis 37   4   ühepoolne 

1058 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 58   4     

1059 MahL läiklehine mahoonia Mahonia aquifolium     4 võrahooldus likvideerida lehtpuueendus 

1060 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 48   4     

1061 Poen põisenelas Physocarpus opulifolius     4 noorenduslõikus noorendada 

1062 Kd kadakas sp Juniperus sp     4     

1063 Poen põisenelas Physocarpus opulifolius     4     

1064 TphJ Jaapani Tiib-pähklipuu Pterocarya rhoifolia 30 5 3     

1065 KslT tatari kuslapuu Lonicera tatarica     3 noorenduslõikus noorendada 

1066 PitT tähk-toompihlakas Amelanchier spicata     4   ühepoolne 

1067 Ej harilik ebajasmiin Philadelphus coronarius     5     

1068 KsKo kollane kask Betula alleghaniensis 17   4   viltu 

1069 EnT taraenelas Spiraea chamaedryfolia     5     

1070 El harilik elupuu Thuja occidentalis 28   5     

1071 KsPa paberi kask Betula papyrifera 29   3   kuivanud oksad kogu võras 

1072 TmV virgiinia toomingas Prunus virginiana 4   4     

1073 El harilik elupuu Thuja occidentalis     3   ühepoolne 

1074 El harilik elupuu Thuja occidentalis     3   ühepoolne 

1075 RbH harilik robiinia Robinia pseudoacacia     2   ühepoolne 

1076 Nu nulg sp Abies sp     1 sanitaarraie kuivanud 

1077 NuS Siberi nulg Abies sibirica 9   2 sanitaarraie ühepoolne 

1078 Lh lehis sp Larix sp 28   5     

1079 Ju harilik jugapuu Taxus baccata     4     

1080 Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 13 12/5 3 hooldusraie ühepoolne 

1081 Po pooppuu Sorbus intermedia 50   3   seen, kuivanud oksad kogu võras 

1082 Õ aedõunapuu Malus domestica 4   4 hooldusraie kasvab suurema puu võrsasse 

1083 KuK kanada kuusk Picea glauca     5   ühepoolne 

1084 Ks kask sp Betula sp 30   5     
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1085 DiV värd-diervilla Diervilla ×splendens     5     

1086 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 7 6 5     

1087 Lh lehis sp Larix sp 30   5     

1088 Ju harilik jugapuu Taxus baccata     5     

1089 Srp harilik sarapuu Corylus avellana     4 hooldusraie   

1090 Ku harilik kuusk Picea abies 20   5 hooldusraie kasvab suurema puu võrsasse 

1091 KsA arukask Betula pendula 53   5     

1092 Nu nulg sp Abies sp 6   2 sanitaarraie allajäänud 

1093 MäSA alpi seedermänd Pinus cembra 28   3   ühepoolne 

1094 Ta harilik tamm Quercus robur 48   3   ühepoolne 

1095 Hk harilik hobukastan Aesculus hippocastanum 11   3 hooldusraie ühepoolne, kasvab suurema puu võrsasse 

1096 SõM mage sõstar Ribes alpinum     5     

1097 Ju harilik jugapuu Taxus baccata     5     

1098 MäsKä kääbusseedermänd Pinus pumila     4     

1099 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina     5     

1100 KdS sabiina kadakas Juniperus sabina     5     

1101 Ja harilik jalakas Ulmus glabra     5   põõsasjas 

1102 VaP põldvaher Acer campestre     3     

1103 Kuiv         1 sanitaarraie   

1104 Ju harilik jugapuu Taxus baccata     5     

1105 Kuiv         1 sanitaarraie   

1106 LäV väike läätspuu Caragana frutex     5 noorenduslõikus   

1107 PhH hall pähklipuu Juglans cinerea 62   2   tüükad, s, kuivanud põhioksad kogu võras 

1108 Si+Ksl harilik sirel Syringa vulgaris     4 võrahooldus   

1109 MoV valge mooruspuu Morus alba     2     

1110 TphJ Jaapani Tiib-pähklipuu Pterocarya rhoifolia 56   4   seen, õõndus 

1111 KsPa paberi kask Betula papyrifera 39   4     

1112 EnH hambuline enelas Spiraea ×billardii     5 noorenduslõikus välja raiuda lehtpuuuendus 

1113 Si harilik sirel Syringa vulgaris     4     

1114 El harilik elupuu Thuja occidentalis     5   kollasevõrseline vorm 

1115 RdK katavba rododendron Rhododendron catawbiense     4     
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1116 Ja harilik jalakas Ulmus glabra 68   3   seen 

1117 Pä harilik pärn Tilia cordata 35 22/34/27/26 4     

1118 Re remmelgas sp Salix sp 67 

52/21/56/54/47/

63/67 3   
seen, kuivanud põhioksad 

1119 Õ aedõunapuu Malus domestica 2   5   Vorm Malus Royaly 

 


