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SELETUSKIRI 

Sissejuhatus 
Käesolev Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava on koostatud Valgjärve 
Vallavalitsuse tellimusel. Hoolduskava koostajaks on Maastikuarhitektuuri Büroo 
OÜ Maastikuarhitektuuri Stuudio allhankel. Töö on koostatud Keskkonnaameti poolt 
välja antud kaitsealuse pargi hoolduskava koostamise juhendile toetudes.1 Arvestatud 
on Firenze harta, Valgjärve valla arengukava 2008-2017a. suunitlusi. 

1 Üldandmed 

1.1  Töö eesmärk 
Töö eesmärkideks on anda ülevaade Valgjärve mõisa metsapargi ajaloolisest 
kujunemisest, maakasutusest, kaitsekorrast. Teadvustada, esile tuua probleemid ja 
väärtused. Esitada väärtusi mõjutavad tegurid ning väärtuste kaitseks suunatud 
kaitsekorralduslikud tegevused. Koostada ettepanekud pargiruumide edaspidiseks 
hoolduseks, tuues välja tööde kirjeldused ja mahud. 
 
Töö ülesandeks on suunata pargi haldaja tähelepanu, eelkõige erinevaid hooldustöid 
tehes, maastiku omapära hoidmisele ja säilitamisele, ning seeläbi pargi edasisele 
toimimisele. 
 
Hooldustöid läbi viies on vajalik eelnevalt mõelda ja täpsustada võimalused, mil 
viisil on võimalik väärtuslikul maastikul tegutseda, et saaksid hoitud ja säiliksid ning 
tuleksid paremini esile ajaloolise pargi väärtused, ülesehitus ja põhimõtted ning 
oleksid tagatud ka omanike huvid ja praktilised vajadused. Hoolduskava on eelkõige 
abimaterjaliks, juhendiks maaomanikele süsteemse hooldustegevuse teostamiseks 
kaitsealuses Valgjärve mõisa metsapargis (va Valgjärve osa). 
 
Hoolduskava koostamiseks on tellitud geodeetiline alusplaan Valgjärve 
Vallavalitsuse e tellija poolt määratud ala kohta kaitsealusest Valgjärve mõisa 
metsapargist. Geodeetilise alusplaani on koostanud (katastriüksusele 
85602:002:0068) OÜ Teegeodeesia, töö nr TGO112GEO. Hoolduskava on samuti 
koostatud tellija poolt määratletud ala kohta e siis Valgjärve mõisa metsapargi puistu 
osale, tööst on välja jäetud Valgjärve järv. Hooldustöid seades arvestatakse pargi 
terviklikkusest lähtuvalt Valgjärve kui olulist maastikulist tegurit. Pargi hoolduskava 
koostamise aluseks on võetud pargi ajalooline kompositsioon, välitöödel saadud 
andmed, arhiividest ja muuseumidest kogutud materjalid. 

1.2  Kaitsekord 
Valgjärve mõisa metsapark (KLO1200102) on tüübilt kaitsealune park 
(maastikukaitseala). “Maastikukaitseala e looduspark on haruldase või Eestile 
iseloomuliku loodus- või pärandkultuurmaastikuga kaitseala, mis on moodustatud 
looduskaitse, kultuuri- või puhke-eesmärgil. Maastikukaitseala eritüüpidena 
käsitletakse ka kaitse alla võetud parke, arboreetumeid ja botaanikaaedu. 

                                         
1Nutt, N. 2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet. Tartu. 
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Maastikukaitseala (looduspargi) territoorium jaotatakse sihtkaitsevööndiks ja 
piiranguvööndiks.”2 
 
Valgjärve mõisa metsaparki on erinevalt nimetatud. Endised nimed on EELISe 
andmete kohaselt: Valgjärve park, Valgjärve metsapark, Valgjärve metsapark ja 
Valgjärv.3 
 
Keskkonnaregistri andmetel (08.06.2011) on Valgjärve park ja järv kaitse alla võetud 
Põlva rajooni Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 29. märtsi 1972.a. otsusega nr. 29.4  
Valgjärve mõisa metsapargi kaitse korra määrab Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 
2006.a. määrus nr 64: “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”, 
millele vastavalt on pargi kaitse-eesmärgiks ajalooliselt kujunenud planeeringu, 
dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja 
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu säilitamine.5 
 
Pargi kogu pindala on Keskkonnaregistri andmetel 77,7 ha. Valgjärve mõisa 
metsapargi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega “Põlva maakonna 
kaitsealuste parkide ja puistute piirid” (vastu võetud 12.04.2007 nr. 107).6 
 

 
Skeem 1. Valgjärve mõisa metsapargi piirid.7 
 
12. aprillil 2011.a. kiitis Vabariigi Valitsus Keskkonnaministeeriumis valminud 
eelnõu kohaselt heaks Põlva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piiride 
kinnitamise, et neis võimalikult täpselt tagada kaitse-eeskirjaga kehtestatud 
kaitsekorra täitmine.8 
 

                                         
2Allikas: Keskkonnaministeerium. Kättesaadav: http://www.envir.ee/1687. 
3Allikas: EELIS. Kättesaadav: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=ala&id=1578. 
4Allikas: Keskkonnaregister. Kättesaadav: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelisftp/Failid/polvamaa/1972.03.29_nr29_Polvarj_TSN.pdf. 
5Allikas: EELIS. Kättesaadav: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=ala&id=1578. 
6Allikas: Riigiteataja. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/12818992. 
7Allikas: Riigiteataja. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/12818992. 
8Allikas: Keskkonnaministeerium. Kättesaadav: http://www.envir.ee/449356. 
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Valgjärve mõisa metsapargi alla kuulub ka Valgjärv (VEE2107700), mis on Põlva 
RTSN TK 1966.a. otsusega võetud looduskaitse alla. “Väärib säilitamist kui 
geoloogiline-hüdroloogiline uurimisobjekt ja kultuurilooga seotud maastikuline 
vaatamisväärsus.9 
Põlva rajooni Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 29. märtsi 1972.a. otsusega nr. 29, 
lisas nr 210 on välja toodud ka vabariiklikku tähtsust omavad loodukaitseobjektid, 
mille hulka kuuluvad Valgjärve pargis asuvad 3 põlist h. tamme (Quercus robur). 
Keskkonnaministri 02.04.2003.a. määrusega nr. 27 on paika pandud kaitstavate 
looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri. Kaitse all on Valgjärve tammed (2 puud) 
(KLO4000831).11  
Valgjärve mõisa metsapark on elupaigaks 4 nahkhiire liigile (veelendlasele, kääbus-
nahkhiirele, pargi-nahkhiirele, põhja-nahkhiirele)12. Kõik neli nahkhiire liiki 
kuuluvad looduskaitsealuste liikide II kategooriasse, haruldaseks liigiks peetakse 
kääbus-nahkhiirt (Pipistrellus pipistrellus Schreb.). Valgjärves kasvab kaitsealune 
taim: valge-vesiroos (Nymphaea alba). 
 
Valgjärve mõisa park kuulub ka Natura 2000 võrgustiku alale e. Valgjärve 
loodusalale (EE0080221),13 nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult 
rohketoiteline järv.14 See on rahvusvahelise tähtsusega ala.  
 
Valgjärve mõisa park ei kuulu muinsuskaitse alla, kuid pargi piiridest väljapool 
endise mõisa territooriumil asuvad kaitsealused Valgjärve mõisa hooned, mis on 
kaitse alla võetud “Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.08.1999 
määrusega nr. 17, (RTL 1999, 122,1666), kuupäev: 12.08.1999, ja kultusekivi, mis 
on kaitse alla võetud "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 01.09.1997 
määrusega nr. 59, (RTL 1997, 169-171, 954), kuupäev: 01.09.1997.15 
 
Valgjärve mõisa metsapargiga kontaktis oleval alal asuvad muinsuskaitse all olevad 
objektid: 

• Valgjärve mõisa ait-kuivati (reg.kood 23852); 
• Valgjärve mõisa moonakatemaja varemed (reg.kood 23853); 
• Valgjärve mõisa puukuur (reg. kood 23854); 
• kultusekivi (reg. kood 11611). 

 

                                         
9Allikas: EELIS. Kättesaadav: http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=yrg&id=-
1261339974. 
10Allikas: Keskkonnaregister. Kättesaadav: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelisftp/Failid/polvamaa/1972.03.29_nr29_Polvarj_TSN.pdf. 
11Allikas: EELIS. Kättesaadav:  
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=ala&id=540. 
12Masing, M. 2008. Nahkhiirte inventuur parkides jm 2008. aasta suvel. 2008. a. looduskaitse 
programmi projekti nr 1 “Liikide tegevuskavade täitmine 2008. a.” aruanne. Sicista Arenduskeskus 
MTÜ. 
13Allikas: EELIS. Kättesaadav:  
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=rahvala&id=-1250500354. 
14Allikas: Riigitetaja. Kättesaadav:  
https://www.riigiteataja.ee/akt/13175848. 
15Allikas: Muinsuskaitseamet. Kättesaadav: http://register.muinas.ee. 
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Kaart 1. Muinsuskaitse all olevad objektid Valgjärve mõisa pargi vahetus 
läheduses.16 
 

 
Kaart 2. Kaitse all olevad objektid ja piirangud.17 
 
Kaitserežiimiga tagatakse pargi ja temas olevate ükiskobjektide põhiväärtuste kaitse. 
Vaid kaitseala valitseja nõusolekul on pargis lubatud mitmed tegevused (nt. 
puuvõrade ja põõsaste kujundamine, puittaimestiku raie, ehitise, kaasa arvatud 
ajutise ehitise püstitamine, katastriüksuste sihtotstarvete ja piiride muutmine, detail- 
ja üldplaneeringute kehtestamine, ehitusloa andmine, metsamajandamiskava 
väljastamine, puhtpuistute kujundamine, uuendusraie, veekogude veetaseme ja 
kaldajoone muutmine, uue maaparandussüsteemi rajamine jne). 
 
Looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevad ranna ja kalda kasutamise 
piirangud. Valgjärve piiranguvööndi laius on 100 m, ehituskeeluvööndi laius on 50 
m ja kallasraja laius on 4 m. 
Muinsuskaitse all olevate mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise 
piirist arvates. 

                                         
16 Allikas: Maa-amet. Kättesaadav: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 
17 Allikas: Maa-amet. Kättesaadav: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 
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1.3 Omandisuhted 
Suur osa (10,72 ha) kaitsealusest pargist (maaüksus katastriüksuse tunnusega 
85602:002:0068) jääb munitsipaalomandisse. Valgjärve mõisa metsapargi hulka 
kuuluva Valgjärve (67,0 ha) maaüksuse (katastriüksuse tunnusega 85602:002:0566) 
valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise 
Keskus. Osaliselt kaitsealusesse pargialasse jääv maaüksus (kat. üksuse tunnusega 
85602:002:0673), kogu pindalaga 5,1 ha, kuulub eraomandisse. Nimetatud kinnistule 
jäävad ka kaitse all olev kultusekivi, Valgjärve mõisa puukuur. Kaitsealuse pargiga 
on otseselt seotud ka kinnistu (katastriüksuse tunnusega 85602:002:0568) pargist 
idas, mis on ajaloolise mõisaruumi ja eelkõige pargi terviklikkuse seisukohast 
oluline. Lisaks eelpool nimetatud aladele on kaitsealuse pargiga seotud riigistamata 
maa-ala, mis jääb kaitsealusest puistuga kaetud pargi osast itta ja osaliselt Valgjärve 
kaldaalale. Hoolduskava koostamisel arvestatakse pargi ümbrusega ja eelpool 
nimetatud aladega ja samas nendega, mis jäävad kaitse all oleva pargi piiridest 
väljapoole. 
 
Tabel 1. Endise Valgjärve mõisa pargialal olevad maaüksused 
Nr Katastriüksuse 

tunnus 
Maaüksuse 
nimi 

Pindala 
(ha) 

Maaomandi 
tüüp 

Kuulumine 
kaitsealuse 
pargi 
territooriumile 

Kuulumine 
teostatava 
hoolduskava 
hulka 

1 85602:002:0068 Valgjärve 
Pargi 

10,72 Munitsipaalmaa + + 

2 85602:002:0566 Erastvere 
metskond 

nr 92 

67,0 Riigimaa + - 

3 85602:002:0673 Pargi 5,1 Eramaa osaliselt - 
4 85602:002:0568 Järvesalu 1,1 Eramaa - - 

 

1.4 Uuringud ja kasutatud materjal 
Teadaolevaid ajaloolisi kujundusprojekte ei ole pargi kohta leitud. Valgjärve 
raamatukogus leidub pargi kohta 1970-ndatel aastatel koostatud ülevaade pargi 
elustikust. Uurimustöö alusel võib väita, et park on olnud küllaltki liigirikas.  
Valgjärve pargis loendati 7 liiki okaspuid, 11 liiki lehtpuid, 13 liiki põõsaid, 
huulõielisi 6 liiki, korvõielisi 11 liiki, roosõielisi 5, kukesabalisi 1, liblikõielisi 6, 
kurerehalisi 2, tatralisi 4, sarikalisi 3, nurmenukulisi 3, loalisi 1, madaralisi 2, 
tulikalisi 5, võhalisi 1, tobiväädilisi 1, jänesekapsalisi 1, liilialisi 5, kõrrelisi 11, 
maavitsalisi 1, karelehelisi 1, teelehelisi 2, mailaselisi 3, osjasid 3, sõnajalalisi 3, 
samblaid 6, samblikke 23 liiki, 10 erinevat linnuliiki ning erinevaid loomi.18 
2003. aastal on Valgjärve pargi kohta koostatud Valgjärve metsapargi territooriumi 
korrastamise projekt, töö autoriteks E. Jallai ja A. Roht OÜ Marksi Projektist, 
tellijaks Valgjärve Vallavalitsus.  
 
2008.a. suvel on Valgjärve mõisa metsapargis läbi viidud nahkhiirte inventuur, töö 
autoriks Matti Masing, Sicista Arenduskeskus MTÜ. 
 
Hoolduskava koostamisele eelnesid puistu hindamine, mille käigus anti ülevaatlik 
hinnang puistu olukorrale puude gruppide ja alade tasemel. 

                                         
18 Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Valgjärve raamatukogu. Käsikiri. 
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Ajalooline plaani- ja kaardimaterjal: 

• Ajalooline kaart Valgjärve mõisast. 1861 aasta. Situations-Karte von dem im 
Livländischen Gouvernement, Dörpt-Werroschen Kreise und 
Kannapächschen Kirchspiele belegenen privaten Gute Weissensee. (EAA, F. 
308, n. 6, s. 254). 

 
Ajaloolised fotod: 

• Ajalooline foto aastast 1967. Valgjärve mõisa endine peahoone. Allikas: 
Muinsuskaitseameti arhiiv. 

• Ajalooline foto aastast 1967. Valgjärve mõisa hoonete kompleks nõukogude 
ajal. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. 

• Ajalooline foto aastast 1967. Valgjärve mõisa endine moonakatemaja. 
Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. 

• Ajalooline foto aastast 1967. Valgjärve mõisa puukuur 1967 aastal. Allikas: 
Muinsuskaitseameti arhiiv. 

• Ajalooline foto aastast 1967. Ait-kuivati. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. 
• Ajalooline foto aastast 1977. Valgjärve mõis. Vaade üle tiigi endise mõisa 

peahoone asukohale. (MKA, M-1274). 
• Ajalooline foto. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Vaade endisele 

mõisa peahoonele, nõukogudeaegsele kolhoosikeskusele. Valgjärve 
raamatukogu. 

• Ajalooline foto. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Vaade pargi 
teelt kaugemal asuvale aasale. Valgjärve raamatukogu. 

• Ajalooline foto. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Vaade pargi 
põhja kaldalt. Valgjärve raamatukogu. 

• Ajalooline foto aastast 1977. Valgjärve mõis. Vaade pargi avatud aasale 
(MKA, M-1274). 

 
Dokumendid: 

• Looduskaitseseadus. 
Kättesaadav:http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12808270. 

• Veeseadus. Kättesaadav: http://www.riigiteataja.ee. 
• Valgjärve valla üldplaneering. 2007. Saverna. Valgjärve Vallavalitsus. 
• Valgjärve valla arengukava 2008-2017. 2008. Saverna. Valgjärve 

Vallavalitsus. 
 
Uurimustööd ja projektid: 

• Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve 
raamatukogu. 

• Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Valgjärve park. 
Käsikiri. Valgjärve raamatukogu. 

• Kotli, A. Valgjärve mõis. 1977. (MKA, M-1274). 
• Masing, M. 2008. Nahkhiirte inventuur parkides jm 2008. aasta suvel. 2008. 

a. looduskaitse programmi projekti nr 1 “Liikide tegevuskavade täitmine 
2008. a.” aruanne. Sicista Arenduskeskus MTÜ. 

• Mõnda Valgjärve mõisa ajaloost. Valgjärve raamatukogu. Käsikiri. 
• Rannik, V. 1974. Valgjärve mõis (Weissensee). Rüütlimõis. 
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• Valgjärve metsapargi korrastamise projekt. OÜ Marksi Projekt. Koostajad: E. 
Jallai ja A. Roht. 2003. Töö nr. T-103-03. 

 
Trükised: 
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• Järve, S., Eskla, V. 2009. Puude ja põõsaste lõikamine. Tallinn. 
• Kappo, J. 1989. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn. 
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2 Ajalooline ülevaade 

2.1  Valgjärve mõis 
Valgjärve mõisa ja pargi kirjeldus põhineb ajaloolise kaardimaterjalide, fotode, 
tekstide ning olemasoleva olukorra analüüsil. 
 
Valgjärve mõisa (Weissensee) on mainitud esmakordselt 1533. aastal. Algselt kutsuti 
mõisa Valgrimõisaks ja kuuludes siis von Tiisenhausenitele. Liivi sõja lõppedes sai 
mõisa omanikuks Jacob Socoiovsy, 1588. aastal läks mõis Johan Pavloresenile.19 
1625. aastast alates andis G. Adolf II mõisa Hans Bergile rendile.20 18. sajandi 
alguses kuulus mõis von Bergide suguvõsale. 1745. aastal müüs viimane pärija mõisa 
Kristof von Müllerile. 1773. a. ostis mõisa Caspar Anton v Berg. 13 aastat hiljem 
panditi mõis Ungern-Sternbergile. 18. sajandil vahetusid mitmed omanikud. 1872. a. 
ostis mõisa Voldemar von Müller.21 Viimased 46 aastat enne riigistamist oli mõis von 
Mülleri omanduses.22 
 

 
Kaart 3. Ajalooline kaart Valgjärve mõisast 1861 aastast (Situations-Karte von dem 
im Livländischen Gouvernement, Dörpt-Werroschen Kreise und Kannapächschen 
Kirchspiele belegenen privaten Gute Weissensee). 23 
 
 
 

                                         
19Mõnda Valgjärve mõisa ajaloost. Käsikiri. Allikas: Valgjärve raamatukogu. 
20Esko, E. 2005. Varbuse, Kanepi, Valgjärve. Maalehe Raamat. Tallinn, lk 83-87. 
21Mõnda Valgjärve mõisa ajaloost. Käsikiri. Allikas: Valgjärve raamatukogu. 
22Esko, E. 2005. Varbuse, Kanepi, Valgjärve. Maalehe Raamat. Tallinn, lk 83-87. 
23Allikas: Eesti Ajalooarhiiv. (EAA, F. 308, n. 6, s. 254). 
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Kaart 4. Väljavõte verstakaardist (1978-1989).24 
 
Arvatakse, et Valgjärve mõisa peamine hoonestus ja mõisa üldine struktuur oli välja 
kujunenud juba 19. sajandi keskpaigaks. Tänapäevani säilinud peamised hooned on 
ehitatud 19. sajandi II või III veerandil. Peahoone ja selle lähiümbruses paiknevad 
hooned moodustasid 20. sajandi alguses ühtse tervikliku ansambli. Suurem rõhk 
mõisas oli majandushoonetel. Mõisa tuumik jäi maanteest (Saverna-Pilkuse T-147) 
põhja. Mõisa tuumikalast läände ja loodesse jäi parkmetsa ala, mis oli 
majandustsooniga ühendatud teede ja alleede kaudu. 
 
Endine mõisa peahoone oli 1 korruseline puidust, krohvitud seintega ehitis. V. 
Ranniku andmete kohaselt pärines hoone 19. sajandi keskpaigast. Peahoone lähedal 
asus omapäraste kivipostidest seintega abihoone. Peahoonest eraldi järveäärsel alal 
asusid kõrvalhooned, millest on ta välja toonud viinavabriku, laudad, ait-kuivati.25 
 

 
Foto 1. Endise Valgjärve mõisa peahoone.26 
 

                                         
24Allikas: Maa-ameti kaardiserver, detsember 2011.a. Kättesaadav: 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/Xgis. 
25Rannik, V. 1974. Valgjärve mõis (Weissensee). Rüütlimõis. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv, lk 
137. Kättesaadav: www.muinas.ee. 
26Rannik, V. 1967. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Kättesaadav: www.muinas.ee. 
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Foto 2. Valgjärve mõisa hoonete kompleks nõukogude ajal.27 
 

 
Foto 3. Endise Valgjärve mõisa moonakatemaja, 1967.28 
 

 
Foto 4. Endise Valgjärve mõisa puukuur 1967 aastal.29 

                                         
27Rannik, V. 1967. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Kättesaadav: www.muinas.ee. 
28Rannik, V. 1967. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Kättesaadav: www.muinas.ee. 
29Rannik, V. 1967. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Kättesaadav: www.muinas.ee. 
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Foto 5. Ait-kuivati.30 
 

 
Kaart 5. Väljavõte NL topokaardist.31 
 

 
Kaart 6. Väljavõte nõukogudeaegsest katastrikaardist (1978-1989).32 
 
Suuremas osas säilitas mõisa keskne ruum sarnase struktuuri kuni nõukogude ajani, 
mil toimusid suuremad muutused, kas liigse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel. 

                                         
30Rannik, V. 1967. Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Kättesaadav: www.muinas.ee. 
31Allikas: Maa-ameti kaardiserver, detsember 2011.a. Kättesaadav: 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/Xgis. 
32Allikas: Maa-ameti kaardiserver, detsember 2011.a. Kättesaadav: 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/Xgis. 
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Nõukogude ajal paiknes vanas mõisa peahoones kolhoosi keskus, mille hulka 
kuulusid ka raamatukogu, rahvamaja ning sidejaoskond.  
 
Kaasajal on suurem osa hoonetest lammutatud, paljud hooned on ümber ehitatud, 
varemetes või nende asukohta märgistavad üksnes vundamendid või kivihunnikud. 
Mõisa vanadest hoonetest on säilinud mõisa puukuur, ait-kuivati. Moonaktemaja on 
varemetes, samuti on loetav pargis asunud maneeži ringjas kuju. Ümber ehitatud on 
paljud laudad. 

2.2  Valgjärve mõisa metsapargi kujunemine 
Arvatakse, et Valgjärve mõisa metsapark on kujundatud mõisa ajal tihedamast 
puistust, kuhu moodustati teed ning avatud- suletud alad. Valgjärve mõisa park on 
läbi ajaloo olnud sarnaste piiridega. Park orienteeriti pigem Valgjärvele ja maneežile 
kui mõisa peahoonele ja majandushoonete kompleksile. Säilinud andmete ja 
välivaatluse alusel võib arvata, et pargi lähialade struktuur lähtus ringjast maneežist, 
mis asus pargi lõunaosas, ja Valgjärvest ning suurematest teedest, mis on olnud 
samasuguse orientatsiooniga sajandeid.  
 
Valgjärve park on kujundatud 19. sajandi lõpus vabakujunduslikuna. Avatud- suletud 
alad on loetavad vanade pargipuude järgi. Pargi ajaloolise inventari ja rajatiste kohta 
on säilinud vähe informatsiooni. Pargi põhjaosas asub 5 astmega trepikivi, (mõnede 
andmete järgi kohtukivi).  
Legendi kohaselt olevat kohtunik/mõisnik kivist trepil olles rahvale otsuseid 
kuulutanud.33 Viie trepiastme raiumine rändrahnule võis toimuda mõisaajal (19 saj.) 
või varasemalt.  
 
Tänapäeval on säilinud ka kivihunnik Valgjärve kaldal, millest võib oletada, et seal 
oli kunagi mingi rajatis, näiteks paviljon ja/või paadisild. Oletatava viite ühele 
rajatisele annab ajalooline kaart, kuhu on punase täpiga märgistatud maanina kõige 
kaugemas tipus järve kaldal asuva ehitise asukoht. Võib oletada, et sinna oli loodud 
puhke- ja vaatekoht, kuid kindlaid andmeid selle kohta ei ole. Pilte oletatavast 
objektist säilinud ei ole.  
 
I aastatuhandest e.m.a. pärineb kultusekivi, rahvasuus “Orjakivi”,34 millel on 14 
lohku. Kivil olevad lohud kujutavad algelist maakaarti, millele on märgitud 
sarnaskonnad (asulad). Kultusekivi asub hetkel Pargi maaüksusel (katastriüksuse 
tunnusega 85602:002:0673). 
 

                                         
33Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu, lk 6. 
34Samas, lk 3. 
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Kaart 7. Oletatava paviljoni asukoht. Väljavõte 1861.a. kaardist.35 
 
Mõisa kirde-edelasuunalisest (Saverna-Pilkuse T-147) peamaanteest põhjas asus 
tiikide süsteem, mida sai samuti nagu mõisa peahoone lähedal asuvat tiiki ja haljakut 
pidada ühendavaks nn “lüliks” mõisatuumiku ja kaugemate ümbritsevate 
pargialadega. 1861.a. kaardilt võib välja lugeda tiikide süsteemi asukoha, mis oli 
üleminekualaks majandushoovist parki. Pargis olnud hobustemaneež viitab sellele, et 
tiikide süsteemi pargi äärealal, kasutati mitmel otstarbel- mõisa maastikus olid 
ühendatud nii ilu kui ka kasulikkus. Tiikide süsteem on arvatavasti säilinud kuni I 
Eesti Vabariigini, mil tiikide äärde rajati õunapuuaed. Nõukogude aja ja 
taasiseseisvumise perioodi jooksul on tiigid kinni kasvanud. 
 
Teadaolevalt pole pildimaterjali, mis looks kuvandi, milline oli tiikide ümbruse 
kujundus mõisa ajal. Üksikud säilinud fotod pärinevad nõukogude ajast, kuid töö 
autoritel puuduvad head vaated mõisa tuumikust parki ja vastupidi. Häid 
illustreerivaid vaateid on säilinud Valgjärve kallastelt Valgjärvele. Kaunimad vaated 
on avanenud Valgjärve kallastelt Valgjärvele ja ümbritsevatele maastikele ning 
pargis asuvatele avatud aladele. 
 

 
Foto 6. Vaade üle tiigi endise mõisa peahoone asukohale. 36 

                                         
35Allikas: Eesti Ajalooarhiiv. (EAA, F. 308, n. 6, s. 254). 
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Foto 7. Vaade endisele mõisa peahoonele, nõukogudeaegsele kolhoosikeskusele. 37 
 

 
Foto 8. Vaade pargi teelt kaugemal asuvale aasale. 38 
 

 
Foto 9. Vaade pargi põhjakaldalt. 39 

                                                                                                                    
36Kotli, A. 1977. Valgjärve mõis. M-1274. Muinsuskaitseameti arhiiv. Kättesaadav: www.muinas.ee 
37Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu. 
38:Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu. 
39Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu. 
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1861.a. kaardilt võib välja lugeda teedestruktuuri (vt. kaart 7), mis oli loodud 
ringkäiguna maastikus. Mõisaajast pärit kaardi alusel saab hea ülevaate tolleagsest 
teede ülesehitusest. Ristikujulise tuumikala moodustas pargis hobustemaneeži 
ümbrus- see oli ringkäigu algus ja lõpp-punkt. Mõisa pargi teedevõrku on aegade 
jooksul muudetud, kuid nn “väline ringtee” ülesehitus on jäänud samaks. Säilinud 
kaardimaterjali alusel saab välja tuua asjaolu, et nõukogude ajal muutus strukturaalne 
side pargi ja endise mõisa peahoone vahel olulisemaks. Katastrikaardilt on näha 
teede orientatsiooni Valgjärve kolhoosikeskusele (endisele mõisa peahoonele). 
Nõukogude ajal muudeti teedestruktuuri, endisest maneežist lähtuvaid teid vähendati, 
lihtsustati teedevõrku. Kasutusele jäid peamiselt väline ringtee, mis ühendati 
diagonaalis ristuvate ühendusteedega. 
 
Läbi aegade on mitmed pargiteed kinni kasvanud ning nende asukohta pole võimalik 
enam tuvastada, samas on kaasajal paljusid teelõike juurde rajatud peamiselt 
sporditegemise eesmärgil. 21. sajandil on mõningal määral pargi kasutus vähenenud 
ja seetõttu ka ennemalt pargina hooldatud ruum tihenenud.  
 
Haljastus 
Haljastatud ruumide vaatlusel võib välja tuua pargis esinevatest taimedest olulisi 
puude ridu, kaarjaid elemente, puude gruppe, üksikpuid, mis on seotud 
teedevõrgustiku ja avatud aasadega. 19. sajandile kohaselt toodi ka Valgjärve mõisa 
metsaparki erinevaid eksootilisi puuliike. 
 
Valgjärve pargis olla domineerinud kuused, vahtrad, tammed, haavad, lepad ja 
sarapuud. Mõisaajast pärinevad üksikud suured ja vanad hiidtammed, vanad kõverad 
euroopa lehised, siberi nulud, harilikud pärnad ning arukased. Erinevatel aegadel on 
parki puid ja põõsaid juurde istutatud. Nõukogude ajal täiendati endise mõisa 
tuumikala erinevat liiki haljastusega, rajati hekkisid ja pandi suurem rõhk 
okaspuuvormidele. 
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3 Olemasolev olukord 

3.1  Asukoht, suurus ja piirid 
Valgjärve mõisa metsapark asub Põlvamaal, Valgjärve vallas, Valgjärve külas, 
Otepääst 10 km, Savernast u 6 km ja Põlvast 35 km kaugusel. Osa pargist, millele 
antud tööga koostatakse hoolduskava, asub Valgjärve vallas, Valgjärve küla 
keskmes, Valgjärve ääres. Kaitsealuse Valgjärve mõisa metsapargi kogu suurus on 
77,7 ha, selle hulka kuulub ka Valgjärv. Käesolevas hoolduskavas on täpsemalt 
käsitletava ala suuruseks 10,72 ha, hõlmates Valgjärve Pargi maaüksust. 
Hoolduskava täpsemast käsitlusest on välja jäetud Valgjärve alla jääv ala. 
 
Osa kaitsealusest pargist, mis kuulub kinnistule Pargi (kat.üksuse tunnusega 
85602:002:0673) on arvestatud töösse, kuigi sellele osale ei soovinud tellija 
geodeetilist mõõdistust ega ka hoolduskava, sest maa-ala jääb eraomandisse. Kuna 
tegemist on aga kaitsealuse pargi alaga, siis on arvestatud selle territooriumiga 
üldiselt. Ala on arvatud hoolduskava väärtus- ja probleemikäsitlusse ning kaasatud 
hooldustööde raamistikku. Nimetatud ala puistut on töös käsitletud üldisemalt.  
 
Ajalooliselt ka mõisa tuumikus olnud ala pargi põhjaosas, mille ajalooline struktuur 
on osaliselt kadunud, jääb hetkel eravaldustesse ja kaitse all oleva pargi piiridest 
välja. Hoolduskava käsitletakse üldiselt ka kaitsealuse pargi puistualaga külgnevaid 
ruume, mis hetkel küll kaitse alla ei kuulu, kuid on siiski pargi terviklikkuse huvides 
soovitatavad hooldada. Pargi piirid on ära toodud plaanidel 1-4. 

3.2  Reljeef, vee- ja teeelement 
Reljeef: 
Valgjärve vald asub Otepää kõrgustikul, olles seetõttu reljeefilt väga vahelduv. 
Üldiselt iseloomustab Valgjärve piirkonda künklik reljeef.  
 
Pinnakate koosneb moreenidest, mandrijää sulamisvete kuhjatud liivadest ja 
kruusadest. Otepää kõrgustiku pinnavormid on tekkinud mandrijää sulamise 
tagajärjel. Mullastik on väga mitmekesine.40 Maa-ameti mullastikukaardi järgi on 
pargialal gleistunud mullad (KIg gleistunud leetjas muld ja LPg gleistunud kahkjas 
leetunud muld). 41 Kõrgem koht asub Valgjärve järvest idas (203 m). Valgjärv ja park 
asuvad ümbritsevatest aladest kõrgemal. Valgjärv paikneb 177 m kõrgusel 
Läänemere pinnast.  
 
Pargi reljeef on küllaltki tasane, maapind langeb põhja suunas ja samuti ida suunas, 
esineb erinevaid pisikesi lohke ja künkaid. Järsud nõlvad enamasti puuduvad. Pargi 
kirdeosas olevad järve kaldaalad on kõige järsemad. Pargi ala on suuremalt jaolt 
kuiv, üksnes Valgjärvega piirnev ala on kohati liigniiske, ning seetõttu ka raskemini 
hooldatav ja kasutatav. Kõrguste vahe pargis on ca 12 meetrit, mis loob võimaluse 
avada mitmekülgseid vaateid ümbritsevale maastikule. Kaunimad, kõrguste 
erinevusest tulenevad vaated avanevad pargi põhjaosast piki Valgjärve kaldajoont, 
pargi kaguosast ja laululava taguselt alalt avatud alade suunas.  
 
                                         
40Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri.Valgjärve raamatukogu, lk 11. 
41Allikas: Maa-ameti kaardiserver, detsember 2011.a. Kättesaadav: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/Xgis. 
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Vee-element: 
• Valgjärv 

Valgjärv on üks suuremaid järvi, mis on tekkinud surnud jää sulamisel. Järv ei ole 
väga sügav, kuid on väga rahutu põhjareljeefiga42. Valgjärve keskmine sügavus on 
3,2 m ja suurim sügavus 5,5 m. Absoluutne kõrgus on 176,5 m.43 Kalda lähedal, pargi 
põhjaosas on järvepõhi suuremalt jaolt kruusane ja kivine, mis loob võimaluse 
suplemiseks.44  
1930-ndatel aastatel alandati veetaset, mille tagajärjel tekkis kolm saart45- Suur ja 
Väike Mustassaar ja Pajusaar. Järves esineb vähe allikaid, toitudes peamiselt 
lumesulamisveest ja sademetest. Pajusaare juurest voolab Tamme oja, mis ühedab 
Valgjärve Neeruti-, Alapika- ja Vahejärvega.  
Valgjärve loodeosast algab Elva jõgi Emajõe paremakalda olulisem veesoon.46 
 
Valgjärve kaldad, tervest järve perimeetrist lähtuvalt, on enamuses osas kinni 
kasvanud ja nende kasutusala inimese poolt on väike. Kaldad on erineva tugevuse ja 
reljeefiga. Valgjärve parki ääristaval alal on suuremas osas kaldad tugevad, kuid 
esineb ka märjemaid kaldalõike. Pargi vastaskaldal e järve põhjasosas on kaldad 
õõtsikulaatsed. 
 
Kallastel ja kaldaäärsel alal kasvab mitmesuguseid taimi, eriti pilliroogu, konnaosja, 
järvekaislast ja tarna, vähem esineb kalmust ja hundinuia.47 Lisaks nimetatutele 
taimedele kasvab Valgjärves valge-vesiroos, mis on kaitsealune taim. 
Kaladest on Valgjärves esindatud luts, ahven, särg, latikas, haug, kiisk, linask, hink, 
koger. Nõukogude ajal on mitmel korral toodud järve erinevaid kalamaime, kala 
kasvatamise eesmärgil.48 
 
Valgjärve tekkimise kohta on ka liikvel mitu legendi. Ühe legendi kohaselt olevat 
järv tekkinud suurtest sajuvetest, mis langesid taevast Valge küla kohale, siis kui 
külarahva sekka olevat ilmunud sant koos pojaga, kellele külarahvas toidupoolist ei 
pakkunud.49 
 

• Tiigid ja kraavid 
Valgjärvest lähtuvalt on pargi põhjaossa rajatud tiik (tegemist võib olla algse 
allikaga) koos väikese kraaviga. Kaks suuremat tiiki asuvad ka praegusel ajal 
eramaadel, pargialast idas, endise mõisa tuumikalal, olles ümbritsetud nii vanade 
kaitse all olevate kui ka uusehitistega. Kõik kolm tiiki toimivad, kuid pargialal asuv 
tiik on kõige enam hooldamata ja kinni kasvamas ning kuivamas. Samuti on tiigi 
lähedal olev kraav kinni kasvamas ja halvas seisukorras. 
 
Teedestruktuur: 

                                         
42Mäemets, A. Matk Eesti järvedele. 1974. Kirjastus”Eesti Raamat”. lk 74-76. 
43Kappo, J. 1989. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn. lk 177-179. 
44Kappo, J. 1989. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn. lk 177-179. 
45Kappo, J. 1989. Põlva rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, lk 177-179. 
46Samas, lk 177-179. 
47Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu, lk 4. 
48Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. H. Uibo andmete põhjal. Valgjärve 
raamatukogu, lk 5. 
49Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu. 
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Mõisa pargi teedevõrku on aegade jookusl vähesel määral muudetud. 19. sajandi 
lõpus rajatud teedevõrgust on säilinud praeguse laululava juurest lähtuvad teed, 
ringjas jalutusrada ning avatud aasaala ümber, suure ringteega ühenduv kaarjas lõik. 
Hetkel saavad pargiteed alguse praeguse Valgjärve raamatukogu esiselt alalt. 
Peamine ringtee kulgeb laululava esiselt platsilt, pargi välist piiri pidi Valgjärveni, 
sealt piki järve kallast tagasi raamatukogu esisele väljakule. Suurimast ringteest 
saavad alguse väiksemad rajad ja ühendusteed lääne- ja idaosaga.  
Laiemad teed on peamiselt pinnasteed, osaliselt kruusakattega, u 2-3 m laiused. 
Väiksemad rajad on raskesti hoomatavad, olles peamiselt võsa sisse rajatud avaused, 
mis on peamiselt rohtunud. Väiksemad rajad on u 1-2 m laiused. 
 
Pargis on viis suuremat platsi. Üks neist on laululava esine ala koos sportimise 
atribuutikaga. Ranna lähedal paikneb kaks puhke-pikniku platsi. Pargi tuumikus 
asuvad 2 võrkpalliväljakut. 

3.3  Puistu 
Pargi puistu on arvatavasti suuremas osas välja raiutud looduslikust alast. Vanimad 
puud on ca 200-300 aastased h. tammed. Kuid puudub väga hea ülevaade, milline oli 
puistu varasematel aegadel. Pargis on ülekaalus Eesti metsadele omased puuliigid. 
Aegade jooksul on pargist saanud looduslike laialeheliste liikide (vaher, saar, haab) 
kasvuala. 
 
Rohkesti kasvab pargis h. vahtraid, h. tammi, h. saari, h. haabasid. Veel on esindatud 
näiteks vanad arukased, h. pärnad, h. jalakad, h. pihlakad, mustad ja valged lepad, 
pajud. Okaspuudest kasvavad h. kuused, h. männid, euroopa lehised, siberi nulud. 
Tugevalt domineerivad järveäärsetel aladel haava grupid.  
Haab paljuneb kiiresti juurevõsu abil, tavaliselt leidub võsundeid puust isegi 20-25 m 
kaugusel. Seepärast kattub raiesmik pärast raiet haava juurevõsuga.50 
 
Nõukogude ajast pärinevad hekkidest on alles jäänud nüüd metsistunult kasvavad 
kontpuud, taraenelad, läätspuud. Järvesalu kinnistu piirist pargi poole on istutatud 
madal hekk. Veel esineb põõsastest palju h. sarapuud, punast leedrit, h. toomingat. 
Metsases pargiosas, järve kallastel leidub lisaks mainitud liikidele veel tüüpilisi 
alusmetsa põõsaid (magesõstart, metsvaarikat, h. kuslapuud). Paljud puud on seente, 
samblike, sammalde elupaigaks. Puudel esineb ka putukakahjustusi. 
 
Kuna tegemist on suures osas küllaltki hooldamata metsase alalga, siis Valgjärve 
mõisa metsapargi puistut hinnati puude gruppide, alade tasandil (vt plaan 1 ja lisa 1). 
Üldine hinnang anti ka Pargi ja Järvesalu maaüksusel paiknevatele Valgjärve mõisa 
pargi puistuga piirnevatele lähialadele. Hinnatud alade juures on välja toodud 
territooriumil domineerivad liigid, piirkonnas kasvavate puude tervislik seisund, 
olulised märkused ala olukorra kohta ning hoolduse vajadus. Erinevate alade juures 
on välja toodud omapärased üksikpuud, millel on määratud liik, tervisliku seisukorra 
hinne, mõõdetud kõrgus, rinnasdiameeter, võra laius keskmiselt, antud kirjeldav 
hinnang. Valgjärve mõisa metsapargis ja lähialadel hinnati kokku 75 üksikpuud, 20 
puude gruppi ja 52 ala. Üksikpuudest moodustasid enamuse h. tammed, h. vahtrad ja 
h. haavad. Kõikidel aladel leidub suur hulk puid, mis on murdunud ja mädanevad 
maas. 

                                         
50Valk, V., Eilart, J. 1974. Eesti metsad. Tallinn. 
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Pargis kasvavad väga suured ja võimsad üksikpuud ja puude grupid. Suurimad 
üksikpuud pargis on vanad harilikud tammed. Üldiselt on pargi seisukord osaliselt 
rahuldav, osaliselt hea. Seisukorra parandamiseks on soovitatav valikuliselt välja 
raiuda loodusliku uuenduse teel kasvavad noored puud, mis on ohtlikud, kaldus 
(nõrgestatud), kuivanud (kontrollida, kas ei ole elupaigapuuks erinevatele liikidele), 
haiged. 
 
Puistu dendroloogilise hinnangu tabel (vt lisa 1) ja plaan on lisamaterjaliks 
teostatavatele hooldustöödele. 

3.4 Pargielustik 
Peale inimese kasutavad Valgjärve mõisa metsapargi ala palju erinevat liiki taimed ja 
loomad- need, keda me esmapilgul kohe märgatagi ei oska. Selles samas puistus 
(erinevate taimede kogumis) elutsevad erinevad loomad ja linnud. Näiteks loomadest 
võib kohata siili, oravat, pruuni ja rohelist kärnkonna ning kobrast. Koprast annavad 
märku tema poolt tekitatud tammid ja näritud puud. Kopra pesad asuvad pargi 
loodeosas järve kaldal. Lindudest võib kohata või kuulda kuldnokkasid, põõsalinde, 
lehelinde, tihaseid, kirjurähna, roherähna, pajuharakat, puukoristajat ja ööbikut. 
 
Nõukogude ajal on läbi viidud taimestiku ja loomastiku inventariseerimine. Töö 
autorit ei ole teada, on vaid alles käsikirjalised andmed läbi viidud analüüsi 
tulemustest. 
 
Nõukogude ajast pärit uuringu alusel kasvavad pargis järgmised taimed: 
Rohttaimed: 
Köömen, naat, naistepuna, valge ristik, punane ristik, keskmine ristik, aaskurereha, 
metskurereha, kortsleht, ojamõõl, angervaks, harilik maarjalepp, suur kirburohi, 
sahhalini tatar, pääsusilm, nurmenukk, sinilill, kullerkupp, võsaülane, soovõhk, 
jõgitakjas, metspipar, jänesekapsas, leseleht, ussilakk, kuldtäht, kuutõverohi, harilik 
härghein, vägihein. 
Huulõielised: 
Vinav tarinõges, maajalg, parkhein, vesimünt, verev iminõges. 
Korvõielised: 
Põldohakas, raudrohi, puju, paiseleht, seakapsas, võilill, aiatar, kuldvits, härjasilm. 
Kõrrelised: 
Salunurmikas, murunurmikas, lamba aruhein, kerahein, harilik nurmikas, 
luhtkastevars, rooghein, timut, kastehein, aaskaer, pilliroog. 
Osjad: 
Metsosi, põldosi, konnaosi. 
Sõnajalad: 
Naistesõnajalg, maarjasõnajalg, pruun raunjalg . 

Samblad: 
Niidukäharik, metsakäharik, teravtipp, soovildik, raunik jpt. 
Samblikud: 
Tavaline kuldsamblik, kare lapiksamblik, põdrasamblik, kahar habesamblik, lepa-
liudsamblik, hall käokõrv, harilik hallsamblik, hall lõhnasamblik, vagu lapiksamblik, 
harilik kopsusamblik, harilik rihmsamblik, näsasamblik, harilik seinakorp, toru 
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hallsamblik, harilik ripssamblik, kibe lumisamblik, trepp-soomussamblik, naaskel 
põdrasamblik, liudsamblik.51 
 
Puuduvad andmed, kas ka kõik nimetatud liigid ka tänapäeval pargis kasvavad. 
Metsa tihenemisega ja avatud alade vähenemisega muutub ka pargi liigiline kooslus. 
Seetõttu oleks mõistlik edaspidi koostada uuring Valgjärve mõisa pargis leiduvate 
liikide kohta, eriti võiks tähelepanu pöörata rohttaimedele. 

3.5  Pargiinventar ja rajatised 
Ajaloolistest väikevormidest on säilinud trepikivi e kohtukivi. Kohtukivi on 2,4 m 
pikkune ja 1,1 m kõrgune. Pargi põhjaosas olemasoleva tiigi ääres asub oletatava 
silla koht. Järve ääres asuvad kivihunnikud (mis võivad viidata paviljoni või muu 
sellise väikerajatiste asukohtadele). Pargis leidub veel palju suuri kive, mis asuvad 
enamasti suuremate teeradade ääres. Säilinud on kõrge rohu sees kultusekivi, mis ei 
kuulu praeguse kaitsealuse pargi piiridesse. Endisest mõisaaegsest maneežist on alles 
vaid ringjas kivimüür, mis on osaliselt lagunenud, osaliselt kaetud võsa ja suuremate 
puudega. Kõik need oletatavad ja olemasolevad objektid, pargis kui ka endise pargi 
aladel, vajavad hoolt. 
 
Valgjärve mõisa metsapargis puudub täielik pargiinventar. Laululava (heas 
seisukorras) lähedusse e endisesse hobustemaneeži alasse on rajatud istumiseks ja 
lõkke tegemiseks koht, kuhu on paigutatud üksikud, pakkudele asetatud 
istumisalused. Laululava ees olevast tantsuplatsist idas asub spordiplats 
spordirajatistega, mis on enamjaolt metallist, osaliselt lagunenud ja vähese 
kasutusega.  
 

 
Foto 10. Lagunenud sportimisatribuutika. 
 
Laululava on palkidest madalakaldelise viilkatusega üle 2,5 m kõrgune rajatis. 
Laululava ette on rajatud betoonkividest nelinurkne plats, mis on ääristatud 
äärekividega. Pargi põhjapoolsemasse ossa tee äärde on paigutatud katusega 6 
madalat pargivalgustit, 1 lipuvarras, 4 võrkpalliplatsi posti, 1 prügikast, mis on 

                                         
51Aigro, I. Valgjärve raamatukogu kroonika 1940-1975. Käsikiri. Valgjärve raamatukogu. 



 
 
 
Maastikuarhitektuuri Büroo   Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava 
 

 
 
 

24 

amortiseerunud ja ei ole kasutuses. Pargi keskmes, võrkpalliplatside juures asub ka 
endine lava, millest on põhiliselt alles jäänud raudkonstruktsioon, mis on lagunemas 
ning seetõttu ka ohtlik. Valgjärve mõisa metsapargi idanaaber, lähiaadressiga 
Järvesalu, on oma piiridest väljapoole ehk pargi territooriumile paigaldanud 
betoonist väravapostid.  
 

 
Foto 11. Vaade postidele, mis on paigaldatud parki. 
 
Väikevorme leidub veel järveäärsetel platsidel, kus kahes kohas paiknevad 
lõkkeplatsid (üks neist piiritletud puidust piirdega), mille juurde on paigaldatud 
piknikulaud, laud kahe pingiga, neli prügikasti (kõik erineva stiiliga) ja puude 
hoidmiseks lahtine varjualune. Platside vahetus läheduses paikneb väli-WC. 
Rajatised on amortiseerunud. Tegemist on looduslikult kauni puhkekohaga, kuhu on 
loodud liivaalaga supluskohad. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et hetkel puuduvad pargi tervikust lähtuvalt ühes stiilis 
prügikastid, viidad, istepingid, valgustus jmt. 

3.6  Pargi kasutajad 
Suurem osa pargi kasutajatest on kohalikud elanikud, Valgjärve endises koolimajas 
paikneva raamatukogu ja treeningsaali külastajad ning lähedal elavad nii noored kui 
ka vanad inimesed. Nimetatud pargi kasutajad viibivad pargis aastaringselt. 
Varakevadest-sügiseni kasutavad Valgjärveäärset ala nii Valgjärve valla elanikud kui 
ka turistid. Pargis korraldavad kohalikud Valgjärveäärsete külade elanikud (~300) 
rahvaüritusi, teevad rahvasporti (nt käivad jooksmas), talveti suusatatakse 
spetsiaalselt lahti lükatud suusaradadel. Samuti kasutatakse Valgjärve paadisõituteks, 
ujumiseks, kala püüdmiseks. Suurematest üritustest võtab osa erineval hulgal 
inimesi, enamasti on külastajate arv ca 100 inimest. Parkida on võimalik endise 
Valgjärve koolimaja juures, kus on olemas kõvakattega parkla. 
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Foto 12. Pargis olevad suusarajad suusatajatega. 
 
Valgjärve valla arengukavas aastateks 2008-2017 mainitakse, et looduslike olude 
tõttu on elanikel vallas suurepärased eeldused suusaspordi harrastamiseks. 
Traditsiooniks on saanud Valgjärve karikavõistlused suusatamises. Valgjärvel on 
rajatud multifunktsionaalne terviserada. Järve kaldale kavandatav puhkeala 
telkimisvõimalustega on suurepärane koht puhkamiseks.52 
 

                                         
52Valgjärve valla arengukava aastatakes 2008-2017. Valgjärve Vallavalitsus. 
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4 Väärtused ja probleemid 
Iga park on erineva ülesehituse ja iseloomuga. Iga pargimaastik vajab spetsiaalset 
lähenemist, erinevat hoolt, kuigi tihtipeale tundub materjal olevat sama, millest 
ajaloolised pargid koosnevad. Valgjärve mõisa pargi väärtusi tuleb kohal olles 
avastada, tuleb leida kontakt pargi koha vaimuga, mis kõnetab pargis viibijat alles 
pikemal kohalolul ja tunnetusel. Pargi väärtused on nii elus kui ka eluta osa. 
Väärtuste säilimiseks on oluline teadvustada probleemid e väärtusi ohustavad 
tegurid.  
Valgjärve mõisa metsapark on määratletud ka Valgjärve valla üldplaneeringus 
väärtuslike maastike hulka. “Väärtuslikud maastikud on määratletud lähtudes 
kultuurilis-ajaloolisest, rekreatiivsest, esteetilisest, looduslikust ja 
identiteediväärtusest.” Üldplaneeringus on öeldud, et tagama peab Valgjärve pargi 
avaliku kasutuse.53 
 
Valgjärve mõisa metsapargi väärtusteks (vt plaan 1 ja 2) on:  

• Säilinud pargile omane metsapargi ilme, vabakujunduslik ülesehitus, 
terviklikkus; 

• liigirikkus; 
• pargi seotus Valgjärvega ja Valgjärve/ tiigi/ kraavide olemasolu; 
• vana teedesüsteemi osaline säilimine, loetavus, kasutatavus, pargi reljeefsus; 
• looduskaitsealuste liikide esinemine pargialal (näiteks h. tammed); 
• omapärased, väärtuslikud puude grupid, read, üksikpuud; 
• säilinud avatud aas pargi keskmes ja avatud alad pargis ja pargi ümbruses; 
• pargimaastikus hästi väljajoonistuv endise maneeži asukoht, mis oli 

mõisaaegse pargi sõlmpunktiks; 
• osaliselt säilinud tajutavad vaatesihid; 
• ajalooliste elementide olemasolu pargis ja pargi ümbruses. Ainulaadse 

astmekivi olemasolu; 
• laululava olemasolu; 
• supelrandade ja lõkkekohtade, -platside olemasolu; 
• puhke- ja spordiala küla ja valla elanikele ning külalistele; 
• rahvaürituste korraldamise võimalus. 

 
Valgjärve mõisa pargi probleemideks (vt plaan 3) on:  

• Omandisuhted. Osa maad kuulub eraomanikele, millest tingitult on pargis 
tegutsemine jaotatud erinevate omanike vahel; 

• pargi kasutatavust, vaadeldavust ning niitmist takistab pealekasvav võsa. 
Paljudes kohtades on vaated suletud, alade kinnikasvamise oht; 

• maha langenud, kuivanud puud, ohtlikud puud; 
• järveäärse kalda võsastumine/ platside võsastumine; 
• puudub otsene juurdepääs Valgjärve asulast/elamualadelt Valgjärve mõisa 

metsaparki- kallasraja kinnikasvamine, eraomanike vastuseis ühendustee 
loomisele asula ja metsapargi vahel; 

• amortiseerunud objektid; 
• mudastumas, kinnikasvamas tiik; 

                                         
53Valgjärve valla üldplaneering. 2007. Saverna. Valgjärve Vallavalitsus. 
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• pargist puuduvad olulistest kohtadest pingid, valgustid, prügikastid jmt; 
• kivihunnikutele, varemetele, maakivist vundamentidele pealekasvav võsa 

varjab olulised kultuurimärgid pargiruumis; 
• naaberkinnistute omanikega puudub ühine kokkulepe piiride asukoha, piirete 

(rajatiste) kuju ja stiili osas. 

4.1 Pargiruum ja elustik 
Pargi kompositsioon 
Valgjärve mõisa metsapark on kujundatud looduslikust puistust ja seetõttu pargi 
ülesehitus on metsailmeline, allub vabakujunduslikele maastikupargi kujundamise 
põhimõtetele. Pargi ülesehitus lähtub avatud ja pool-suletud alade vaheldumisest. 
Pargiruum on küllaltki kompaktne, pole suudetud rikkuda juurdeehituste ja 
rajatistega pargiruumi tervikut. Tugevate kontrastide olemasolu ja terviklikkus ruumi 
ülesehituses on suurteks väärtusteks Valgjärve mõisa metsapargis.  
 
Vabakujunduslikule pargimaastikule omaselt on ka Valgjärve mõisa metsapargis 
loodud looklev teedevõrgustik, mis annab võimaluse liikuda ringjalt, läbimata 
seejuures sama teelõiku mitu korda. Omavahel on tugevas seoses vesi e Valgjärv, 
teed, objektid ja taimestatud alad- nende 4 komponendi vaheldusrikkusega on 
Valgjärve mõisa metsapargi kompositsioonis mängitud, ja oma lihtsuses on need neli 
komponenti rahuldavalt läbi aegade säilinud. Nelja olulise pargi komponendi 
tasakaal on veel pargis tajutav, kuid juhuslik, läbi mõtlematu raietegevus, 
hooldamatus võib seda tasakaalu rikkuda. Mõned alad pargis peavadki jääma 
suletuks. Et säiliks pargile omane vabakujunduslik kujundusstiil, tuleb pargis 
eelkõige tagada avatud- suletud alade vahekord, seda teadliku metsaraie, vaatesihtide 
avamise, avatud alade, teede korrastamise, niitmise ja looklevuse tagamise teel. 
 
Avatud-suletud alad 
Avatud ja suletud alade vahekord pargis on põhimõttelisest säilinud. Suletud ja pool-
suletud ruumid on pargi piirides küllaltki hästi säilinud, kuid samas esineb kohti, kus 
on liigselt võsastunud alasid. Puistu liigne tihedus on kahjustanud nii vanade puude 
kui ka vajalikku pargiuuenduslikku juurdekasvu. Võsastumine sulgeb pargis vaateid 
ja teeb ka liikumise ebamugavaks, ning seetõttu võib pargi kasutatavus väheneda. 
Raieid ei tohiks lükata edasi, sest võsa ja noorendik võib kahjustada vanu puid, 
eelkõige võrad saavad kahjustada sissekasvanud noorte puude poolt.  
 
Avatud alasid on jäänud hooldamatuse tõttu vähemaks. Mõned pargi tuumikus 
olevad pool-avatud alad on liiga tihedaks lastud kasvada. Võib oletada, et need 
avatud, pool- avatud alad, mis tänasel päeval veel on mingilgi määral loetavad, olid 
ka pargi rajamise ajal samades piirkondades avatud. Mahtude kohapealt ei saa täpset 
kirjeldust anda. Hea on tõdeda seda, et liigselt pole pargi avatud alasid niidetud, ega 
suletud alasid, 2011. a. lõpu andmetega, avatud. Liigne läbimõtlematu hooldus võib 
mõnel juhul olla pargile rohkem kahjuks kui kasuks. Näiteks liiga tihe niitmine ja 
alusmetsa raie võib vähendada pargi liigirikkust. Kuid samas noorte puude liigne 
suur pealekasv võib vähendada vanemate puude kasvuruumi ning selle tulemusena ei 
saa erinevas vanuses puud normaalselt kasvada. Pool-avatud aladest on enam-vähem 
veel loetav e. lehiste, h. kuuse, h. tamme ja s. nulu gruppide poolt kaunistatud alad. 
Kuid ka need nimetatud alad vajavad liigse võsa eemaldamist ja puude välja 
puhastamist looduslikust uuendusest.  
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Pargi suurim avatud ja samas keskne aas on võsastumas ja vaatesihid aasalt ja aasa 
suunas sulgumas. Järveäärsed alad, eelkõige pargi läänepoolses osas on tugevasti 
võssa kasvanud, kuid peaksid pargi ülesehituse põhimõtetest lähtuvalt olema avatud.  
 
Pargi puistu hooldamisel on peaeesmärgiks liigirikkuse, järelkasvu tagamine, vaadete 
olemasolu, avatud-suletud alade tasakaalu säilitamine ning paiga omapära ehk koha 
vaimuga arvestamine. 
 
Olulised puuderead 
Pargis on esindatud peamiselt h. tammede, h. pärnade, e. lehiste read. Üks h. tamme 
ridadest jääb käsitletava pargiruumi lõunaossa, vana maneeži ja sõidutee vahele, 
piiritledes parki lõunast. Teine h. tammedest rida, asub pargi idapoolses osas, saades 
alguse Pargi maaüksuselt. H. pärnadest katkendlik rida paikneb pargi kirdeosas. E. 
lehistest ja ka h. tammedest read paiknevad pargi põhjaosas ja keskmes.  
 
Tänapäeval on oletatavasti mõisaajast pärit alleed katkendlikud read, kuid siiski 
ruumis visuaalselt loetavad. Puude read, mis on arvatavasti istutatud 19. sajandi 
lõpus- 20. sajandi alguses (täpset istutamisaega võib ainult arvata), on elujõulised ja 
küllaltki heas seisukorras, samas kasvavad puude all ja vahetus läheduses noored 
puud, mis tuleks vanade puude alt läbi mõeldult eemaldada.  
 
Puude ridadel on praeguses pargiruumis pigem piiritlemise ja eraldamise funktsioon. 
Pargi tervikust lähtuvalt on oluline säilitada suunavad, piiritletavad read, kuna need 
elemendid annavad märku pargi piiridest ja pargi vanusest. Puude ridade regulaarne 
hooldus aitab tagade nende visuaalse kvaliteedi ja elu. 
 

 
Foto 13. Kaarjas e. lehiste rida pargi põhjaosas. Lehiste all kasvav võsa kindlasti 
eemaldada. 
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Fotod 14-15. Kaitse all olevad h. tammed. Vasakpoolsel pildil on näha järve kaldale 
rajatud rannaala, kuhu on kindlasti vaja tuua liiva. Tamme alt avanevat vaadet 
järvele võiks suurendada. 
 
Üksikpuud ja puude grupid 
Märkimisväärsed üksikpuud asuvad järveäärsel alal, kus kasvavad 3 vana võimsat 
harilikku tamme, ümbermõõtudega 5,07; 4,80; 3,63 m ja kõrgustega 20; 20; 17 m 
(mõõdetud detsembris 2011.a.). Kolme puu üldseisund on väga hea. Puude tähtsus 
pargis on väga suur, sest oma laia võra ja tüvega loovad nad meeldejääva paiga 
puhkajatele, samas kirjeldavad ja jäädvustavad oma vanusega pargi vanust ning on 
ka elupaigaks paljudele liikidele. 
 
Pargi keskmes kasvab samuti suur tamm, mis on väga heas kasvujõus. Puu on suunav 
ja tähistav objekt pargis. Maastikupargile omaselt paigutati üksikuid puid avatud 
aasade keskele või aasa teatud ossa, andes sellega aasale suurust ja võimsust. Selle 
puu olmasoluga saab rõhutada aasa ala suurust. Puule avanevad vaated on 
lummavad.  
 

 
Foto 16. Vaade vanal aasal kasvavale tammele. Ümbritseva aasa olukord on 
sügiseses meeleolus nukker. Aasa mõõtmed on tunduvalt vähenenud võsa ja noorte 
puude pealekasvust lähtuvalt. 
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Vana, laiuv h. tamm kasvab ka järve ääres pargi lõunaosas ja lava tagusel alal. 
Oletada võib, et ammustel aegadel on järve kaldal olnud tamme rida või allee, millest 
nüüd annavad märku üksikud vanad puud. 
Märkimist väärivad üksikud puud (arukased, h. kuused ja h. saared) on pargi ehteks. 
 
Järve kaldal kasvavad vanade e. lehiste grupp ja mitmes kohas pargis vanade h. 
tammede, h. haabade, h. kuuskede ja h. vahtrate grupid. Eraldi võib veel esile tõsta 
pargi keskmest nulugude gruppi ja nende kõrval kasvavad vanad kuused, mis on oma 
kujult ja suuruselt väga võimsad ja seetõttu pargis ainulaadsed. Need grupid 
peegeldavad 19. sajandi lõpu- ja 20. sajandi alguse pargi kujunduslikku kihistust, 
samas loovad omavahel koos kõrvuti eksisteerides erinevaid värvi- ja 
kontrastimomente. 
 
Vaatelisus 
Vaatelisus on pargis osaliselt säilinud- pargi äärealadel rohkem, pargi siseselt vähem. 
Tunnetatav on vaateline seos pargi ja Valgjärve vahel, mis on pargi 
kompositsioonilises mõttes väga oluline aspekt. Pole teada materjale, mis viitaks 
sellele, kust avanesid vaated mõisaaegses maastikus. Eeldatavasti on enamus vaateid 
seotud olnud Valgjärve ja tema kallastega, samuti suure avatud alaga pargi tsentris, 
objektidega ning teedesihtidega.  
 

 
Foto 17. Vaade pargi lõunaosast ümbritsevatele maastikele. 
 
Olulised on olnud pargisisesed vaated, mis hetkel on suuremas osas võsastumas. 
Pargis olles on võimalik osaliselt välja lugeda oletatavaid vaatesihte avatud aasale, 
järvele, ümbritsevatele aladele. Need välja loetavad vaatesihid tuleks ka taastada.  
 

   
Fotod 18-19. Vaade järvele ja piki kasutatavat teed. Järveääres leidub kohti, kus 
vaated järvele on väga raskesti tajutavad. Tee ääres kasvavat võsa tuleb eemaldada. 
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Fotod 20. Vaated järvele nn “välimiselt ringteelt”. 
 
Olulised vaatekohad järveäärselt teerajalt on paljudest kohtadest kinni kasvanud ja 
sulgunud. Pargiala keskne ruum on küllaltki tasane ja seega seda ala on kergem ka 
hooldada, järveäärne ala on seevastu mitmekesisem- seal vahelduvad niisked alad 
järsemate nõlvadega. Seetõttu on järveäärne ala küllaltki metsistunud.  
 

 
Foto 21. Säilinud on järve ääres ka kohti, kust avanevad kaunid vaated järvele, kuid 
kus on vette langenud puutüvesid, oksi jmt, mis tuleks hooldustööde raames ära 
koristada. 
 
Pargi terviklikkuse säilimise ja mitmekesisuse olemasolu vajadusest lähtuvalt oleks 
vaja järveäärselt teerajalt vaated avada, kallas osaliselt puhastada. Enamus 
järveäärsest kaldaalast on taimestusega kaetud ning madalamalt kohalt pole võimalik 
üle pilliroo näha. Kindlates kohtades (tähistatud plaan 4) tuleks pilliroog jm 
taimestus eemaldada ja vaatesihid järvele avada. Oluline on supluskohtade avatus ja 
hooldatus. 
 
Väljast poolt parki avanenud vaated on suuremas osas suletud, on säilinud üksikud 
avatud kohad- näiteks Järvesalu maaüksuselt (endise mõisa peahoone lähedalt) lääne 
suunas, kui ka järvelt näiteks suplusrannale ja pargi põhjaosale, kus on tugevam 
kallas. Vaatekoridoride taasavamine on tähtis. Kontakt endise mõisa tsentriga, 
peahoone asukoha ja tuumikuga peab säilima- ei tohi sulgeda pargist vaateid 
Järvesalu ja Pargi maaüksuste suunas. 
 
Teedesüsteem 
Vaatelisusega on seotud teed, mis üldiselt lähtuvad ajaloolisest ruumide 
ülesehitusest. 1861.a. pärit vana kaarti ja tänapäevast olukorda võrreldes tuleb selgelt 
välja erinevus eri aegade teedestruktuuris. Vanast teedesüsteemist on kõige paremini 
säilinud nn “ringjas teerada”, mis saab alguse maneeži kinnikasvanud 
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vundamendivalli juurest ning kulgeb mööda pargi välispiire, Valgjärve kallast pidi 
maneeži juurde tagasi. Säilinud on ka avatud aasa ümber kulgev teelõik, mis vanasti 
oli ühenduses lookleva kaarena välimise ringteega. Kuna võib oletada, et aasaala 
mõõtmed on kaasajal vähenenud, siis nn sisemine kaarjas lõik asub kaugemal 
preagustest aasa piiridest ja seetõttu on aasaga kontakti loomiseks rajatud juurde 
teelõike (~5 teelõiku), mis on suunatud aasale. Kaasajal on läbi avatud aasaala 
loodud murutee.  
 

 
Foto 22. Vaade avatud aasale, millest läbi on rajatud tee, mis on kinnikasvamas. 
Teed (isegi muruteid) ei tohiks läbi aasa rajada.  
 

  
Foto 23-24. Vaade pargi avatud aasale nõukogude ajal54 ja 2011.a. sügisel. 
 
Need hiljem rajatud teelõigud aasaala suunas ja aasale ei sobitu vabakujundusliku 
pargi kompositsiooniliste nõuetega. Kindlasti ei tohi läbi aasa teid rajada, see lõhub 
pargi kompositsioonilise ülesehituse täielikult. Avatud aasa ja tema keskel olevat 
kaunist puud, peab saama vaadata kaugemalt- mööda aasa ümber loodud ringjalt 
jalutusrajalt või teeradadelt avanevatelt vaatesihtidelt.  
 
Valgjärveäärset kallast ja kallasrada võiks saada kasutada suuremas osas. Hetkel 
puudub ühendustee metsapargi ja Valgjärve ääres (küla keskmes) asuva ranna-alaga. 
Võimalus mööda Valgjärve kallast käia, looks suurema kasutuse ka Valgjärve mõisa 
metsapargile. Tingimata peaks Valgjärve mõisa metsapargi ja avaliku rannaala 
ühendama. 
 

                                         
54Kotli, A. Valgjärve mõis. 1977. M-1274. Muinsuskaitseameti arhiiv. 
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Foto 25. Vaade pargi kirdeosast, Järvesalu ja Valgjärve Pargi kinnistu piirilt piki 
järve kallast. Kaldaalal on puud murdunud, kallasrada pole võimalik kasutada. 
Ühendus kaugemal asuva keskusega ja rannaga puudub. Samas looks kallasraja 
kasutamise võimalus hea ühenduse pargi ja keskuse vahel. 
 
Lihtsustunud on Pargi maaüksusel olev teedesüsteem, sest sealset ala väga ei 
kasutata ning ka hooldus on sellel alal väiksem. Kõige olulisem on hetkel säilitada 
olemasolev teedevõrk, uusi radu juurde lisamata. 
 
Teede olukord pargis on rahuldav, kuid osasid teelõike tuleks soojal perioodil täita, 
sest märjemal aastaajal on teed pehmed ja mudased. Teede rekonstrueerimisel on 
oluline aluseks võtta eelkõige vana teedeskeem ning inimeste selgitused vajalike 
sihtide kohta. Paljud puistusisesed teed on rohtu kasvanud, vajavad iga aastast 
niitmist. 
 

   
Foto 26-27. Vaade puistusisestele teedele. Kindlasti tuleb teeradu, mis on kattunud 
murukamaraga, vegetatsiooniperioodil niita. 
 
Vee-element 
Valgjärve mõisa metsapargi hulka kuulub Valgjärv, mis on võimas veepeegel ja 
oluliseks elemendiks pargi kompositsioonis. Valgjärve kaldad, mis on seotud pargi 
puistuga, ei ole väga heas seisukorras. Kindlasti oleks vaja kallastelt võsa eemaldada 
ja neid osaliselt täita ning tugevdada. Kuna tellitud ei ole Valgjärve kohta 
hoolduskava, siis põhjalikumalt järve seisundit antud töös ei käsitleta. 
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Foto 28. Vaade kaldaäärselt teelt Valgjärvele ja järve põhjakaldal asuvale rannale 
(mida võib kaugemalt näha). Vaade on loodusliku uuenduse poolt osaliselt suletud. 
 
Pargi põhjaosas asub väike tiik ja veidi kaugemal kraav. Mõlemad rajatised on kinni 
kasvamas ja oma funktsiooni kaotamas. Tiik pärineb oletatavasti mõisaajast ja on 
seetõttu ka oluline element pargistruktuuris. Võib-oletada, et tiigi ääres oli vanasti 
istumiskoht. Kraav on arvatavasti hilisem rajatis, mis on rajatud eesmärgiga sealset 
ala kuivendada. Kaks kraavi asuvad ka pargi lõunaosas paikneva sissepääsu juures. 
Mõlemad kraavid on võsastunud. 
 
Endisest Valgjärve mõisa tsentrist loodes asus tiikide süsteem, kus kaasajal on 
aiamaad ja asub kaitse all olev kultusekivi. Hetkel on endine veesüsteem suuremas 
osas kinni kasvanud. Endisest tiikide süsteemist loob aimduse Maa-ameti kaardilt 
vaadates madalama ala kujutis, millest on alles jäänud üks tiigi osa, mis omakorda on 
kraavi ja sillaga ühendatud teise tiigiga. Kuna reljeef pargi piirilt endise tiigi ala 
suunas langes (langeb ka kaasajal), siis avanesid kõrgemalt alalt veesüsteemile 
kaunid vaated. Kuna ajalooliselt on jäänud nimetatud vee-alad pargipiiridest välja, 
siis neid taastada endises kujus kindlasti vajadust ei ole. Pargi piiridest väljas 
Järvesalu kinnistul asub teine veesilm, mida kasutatakse ja hooldatakse regulaarselt. 
 

 
Foto 29. Vaade kuivamas ja mudastumas tiigile pargi põhjaosas. Vaatel on näha, et 
ka avatus järvele on sulgunud. 
 
Hooned, rajatised ja väikevormid 
Kuna tegemist on metsapargiga, siis puuduvad sellest pargist tüüpilised mõispargi 
väikevormid ja suuremad hooned. Hoonetest asus pargi lõunaosas maneež, millest on 
järgi ringjas kividest vundament. Vundamendist alles olevad elemendid on väga 
olulised pargi identiteedi säilitamise seisukohast, sest nad edastavad infot olnust. 
Kindlasti oleks vaja maneeži vundament esile tuua ja võsast puhastada. Teised mõisa 
hooned asusid väljaspool Valgjärve mõisa metsaparki, jäädes pargist itta. Ajalooline 
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hoonete võrk ei ole enam pargiga otseselt seotud. Vana peahoone asukoht, pargist 
kirdes asuva tiigi ääres, on pargiga tihedalt ühenduses avatud vaadete kaudu, mis 
peaksid säilitatama ka edaspidi. Endised majandushooned, mis jäävad pargist itta, on 
pargiga seoses eramaadel asuvate alade ja teede kaudu. Nimetatud teid tänapäeval 
küll enam aktiivselt ei kasutata, kuid ühendus vana mõisa tuumikalaga on tagatud 
avatud alade, vaadete ja teesihtide kaudu. 
 
Ajaloolistest rajatistest võib oletada, et pargi kõige kaugemas põhjapoolses tipus asus 
paviljon. Teede äärtes võis olla istumiskohti ja supluseks purdeid. Pole teada, mis 
rajatise vundamendi kivid asuvad vee ääres pargi põhjaosas. Kaasajal on vundamendi 
kivid võssa kasvanud. Pargi põhjaosas asuv trepikivi on heas seisukorras. Vajalik on 
kivi ümbruse pidev hooldus. Pargi piiridest väljapool asuva kultusekivi 
(muinsuskaitse all olev objekt) juurde tagada pääs. Kultusekivi seisukord on hea. 
Ajalooliste rajatiste asukohad ja viited asukohtadele peaks säilitama, sest need 
märgid on olulise tähtsusega. 
 

   
Fotod 30-31. Vaated kultusekivile Pargi kinnistul. Maaüksuse see osa, kus kivi asub, 
ei kuulu kaitsealuse pargi alla, kuid jääb endisse mõisaruumi. Ala avatus peaks 
säilima. 
 

 
Foto 32. Trepikvi ja tema ümber olev pargiruum vajab hooldust. 
 
Ülejäänud uuemad rajatised ranna-alal ja pargis on rajatud parki 21. sajandil. 
väikevormid (3 lõkkekohta, istepink-laud, prügikastid, puudealus, purded, pingid, 
väli-WC, valgustid jms) vajavad hooldust, muidu nad lagunevad, amortiseeruvad ja 
muutuvad risuks pargis. Tingimata tuleks ära koristada pargi põhjaosas aasa lähedal 
asuva teeraja ääres 4 valgustit ja lava jäänused, mis võivad olla ohtlikud pargis 
liiklejale. 
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Fotod 33-34. Pargi põhjaosas asuvad 2 lõkketegemise platsi. Rajatised on 
lagunemas ja erinevas stiilis. Parki pandud rajatised vajavad hoolt. 
 

 
Foto 35. Pargi keskmes avatud aasa lähedal oleva tee ääres on amortiseerunud 
vanad valgustid, mis tuleks eemaldada.  
 
Parki ehitatud laululava on küllaltki sobiv metsapargi kontekstist lähtuvalt. 
Laululavale valitud asukoht on hea, arvestatud on vana maneeži asukohaga. Ehitis on 
küllaltki uus ja seisukord väga hea. 
Laululava lähedal asuvad sportimisatrepuutika peaks olema valitud metsaparki 
sobilikumast materjalist, näiteks puidust. Nimelt puidust lahendused haakuksid 
ümbritseva olukorraga paremini.  
 

   
Fotod 36-37. Vasakpoolsel pildi on endise hobustemaneeži alal paiknev uus 
laululava, lõkkeplats ja istumisalused. Pole võimalik välja lugeda kaarjalt rajatud 
maneeži vundamenti, sest vundamendil kasvavad looduslik iseuuendus. Ajalooline 
element tuleks välja puhastada.  
Parempoolsel pildil on endisest maneežist idas asuv sportimisplats, mille atrebuutika 
võiks asendada puidust konstruktsioonidega. 
 
Parki on rajatud ka kaks võrkpalliväljakut, mis vajavad remonti ja pidevat hooldust. 
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Terviklikku pargiruumi kompositsiooni vaadates võib öelda, et suuremas osas 
territooriumist puuduvad korrastatud teerajad, istumiseks või peatumiseks kohad, nii 
jõeäärsel alal, tihedamas pargiosas kui ka avatud aladel, mis looks hubase võimaluse 
ümbritseva nautimiseks. 
 
Liigirikkus pargis 
Lähiaastatel pole pargis teostatud liigirikkuse uuringuid. Teada on 1970ndatest 
aastatest pärit liikide märgistamine ja 2008. aastal läbi viidud nahkhiirte uuring. 
2011.a. lõpu andmetega on park küllaltki liigirikas, täpsemad uuringud oleks vaja 
viia läbi vegetatsiooni perioodil. Et pargis olev liigirikkus säiliks, tuleb tagada 
erinevate elupaikade olemasolu ja toitumisalade mitmekesisus. Valgjärve mõisa 
metsapargi hooldamise seisukohast lähtuvalt peab märkima, et oluline on jätta 
võimalikult metsikuks pargi metsased ruumid. Niitmisel ja võsa koristusel tuleb 
tähelepanu pöörata tööde läbiviimise ajale ning taimerinnete mittmekesisuse 
säilitamise vajadusele. Ligirikkuse säilitamine on äärmiselt oluline, seetõttu ei tohiks 
seda ohtu seada liiga tiheda niitmise või valel ajal puude ja võsa raiumisega. 
 
Valgjärveäärsetel kallastel, samuti tihedamatesse kohtadesse puistus, tuleb jätta 
kasvama alusmetsa, põõsastikku ning õõnsustega puid (mis mõned võivad olla isegi 
poolkuivanud), sest need paigad on paljudele loomadele, lindudele, näiteks määratud 
nahkhiirtele elupaikadeks. 
 

 
Foto 38. Õõnsustega puud võivad olla erinevatele liikidele elupaikadeks, sellepärast 
ei tohi puid koheselt, ilma spetsialisti nõusolekuta raiuda. 
 

Valgjärve mõisa metsapargis pole läbi viidud putukate uuringut. Võib arvata, et 
mitmekesisest reljeefist, vanade puude, järveäärse ala olemasolust lähtuvalt on pargis 
erinevat liiki putukaid, seetõttu oleks vajalik läbi viia putukate uuringud. Loomade, 
lindude, samblate, samblike ja rohttaimede nimekirjad, mis põhinevad 1970ndate 
aastate andmetel, oleks vaja spetsialistidel üle kontrollida ja andmeid uuendada. 
Valgjärves kasvavatest taimedest on omapärasemad valge vesiroos, kaelus-penikeel, 
harilik pilliroog. Valge-vesiroos (Nymphaea alba) on looduskaitseline ühekojaline 
püsik. 
 
Kokkuvõtvalt 
Pargiruumi ja elustiku säilitamise seisukorrast on puistu, avatud/suletud alade 
vahekorra, vee- ja teedesüsteemi ning ajalooliste rajatiste säilitamine väga oluline. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et pargi terviku olemasolu on tajutav ning seetõtttu oluline 
selle väärtuste esitlemine ja probleemide vältimine. 
 
Hoolduskava üheks eesmärgiks on väärtuslike pargielementide esiletoomine ja nende 
säilimiseks nõuandmine, teiseks pargi kasutatavuse suurendamine, seejuures 
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säilitades olulised elukooslused pargiruumis. Pargi puistu, teede, aasade, veekogude 
läbi mõeldud korrastamise kaudu on võimalik muuta park kogu ulatuses meeldivaks 
jalutusruumiks, eluruumiks ning peatumis- ja puhkekohaks, kus on võimalik nautida 
kauneid vaateid kaugustesse ja olulistele objektidele, hingata puhast õhku, puhata 
ning ennast harida, tagades sealjuures kõikide teiste elusolendite liigirikkus ja 
olemasolu võimalikkus. 

4.2 Pargimaastiku väärtuste kaitse, probleemide ennetamine ja 
kaitse korraldamine 

 
Pargiruumi pikaajalised kaitse-eesmärgid  

• Valgjärve mõisa metsapargi looduslikust puistust kujundatud kompositsiooni 
säilimine; 

• Valgjärve mõisa metsapargi elurikkuse ja dendroloogiliselt, ökoloogiliselt 
väärtusliku puistu säilitamine. 

 
Hoolduskava perioodi kaitse-eesmärgid (2012-2021)  

• Valgjärve mõisa metsapargi terviklikkuse säilitamine; 
• Valgjärve mõisa metsapargi elurikkuse säilitamine; 
• Valgjärve mõisa metsapargi vabakujunduslikkuse ja metsase ilme säilitamine; 
• Valgjärve ja metsapargi puistu seotuse säilitamine; 
• Vaatesihtide olemasolu, rajatavate vaatesektorite säilitamine; 
• oluliste vanade puude ridade, gruppide, üksikpuude säilitamine; 
• kaitsealuste liikide säilitamine ja kaitse; 
• suletud-avatud alade vahekorra säilitamine, pargi seotuse säilitamine 

ümbritsevate aladega; 
• Valgjärve kallaste kasutatavuse, looduslikkuse säilitamine; 
• tiigi ja kraavide kasutatavuse ja olemasolu säilimine; 
• Valgjärve mõisa metsapargi oluliste sõlmpunktide ja ajalooliste objektide, 

elementide säilimine; 
• ajaloolise teedestruktuuri olemasolu ja kasutatavuse säilitamine; 
• ohutuse tagamine pargi külastajatele. 

 
Ohutegurid  

• Kontrollimatu, omavoliline ehitamine, raie ja/või istutamine, sellest tingituna 
liikide, elupaikade ja kasvukohtade hävitamine, ajaloolise pargi struktuuri 
kadumine; 

• ajaloolise maastikupargi väärtuste vähene teadlikus; 
• regulaarse, läbimõeldud hoolduse puudumine;  
• kaldaalade ja veepeeglite võsastumine, mudastumine, kinnikasvamine; 
• vaadete kinnikasvamine; 
• teede mitte hooldamine, korrastamine; 
• uute platside, teede ja väljakute rajamine; 
• ajalooliste rajatiste, vundamentide kinnikasvamine- võsastumine, maneeži 

vundamendi varisemine; 
• rajatiste, väikevormide hooldamatusest tekkiv ohtlikkus kasutajale; 
• kuivenduskraavide võsastumine ja liigniiskete alade teke; 
• avatud alade mitte niitmine või liigne niitmine; 
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• puistu seisukorra halvenemine, ohtlikuks muutumine valede töövõtete tõttu; 
• vanade puude murdumine, võraaluse võsastumine ja valgustingimuste 

halvenemine; 
• ehitus- ja hooldustöödel puujuurte/-tüvede/-võrade kahjustamine.  

 
Meetmed  

• Pargi väärtuste ja probleemide teadvustamine ning nendega arvestamine; 
• teadlikus kaitsealustest liikidest; 
• ajalooliste objektide pidev hooldus ja tähelepanu; 
• pideva hoolduse läbiviimine, mis on kooskõlas hooldusnõuete ja 

pargiruumide vajadustega; 
• kaldaalade ja veepeeglite puhastamine vastavalt ette nähtud mahtudele ja 

meetoditele; 
• kallasraja kasutusele võtmine teerajana; 
• võsastunud ja kinnikasvanud vaatesihtide avamine; 
• võsa- ja sanitaarraie, puuvõrade hooldus; 
• loodusliku uuenduse tagamine; 
• kindlates kohtades metsailmelisuse tagamine; 
• vanade puude ja põõsaste regulaarne hooldus; 
• teede korrastamine ja regulaarne hooldamine; 
• läbimõeldud tegevused olemasolevatel ja rajatavatel platsidel; 
• muruteede ja avatud või pool-avatud platside regulaarne, läbimõeldud 

niitmine; 
• ajalooliste objektide ja nende ümbruse pidev hooldus; 
• ohtlike objektide ärakoristamine pargiruumist; 
• pargi liikide täiendavate uuringute läbiviimine ja tulemustega arvestamine 

edaspidises hoolduses; 
• spetsiifiliste hooldus- ja ehitustööde kooskõlastamine Keskkonnaametiga. 

 



Tabel 2 Pargi väärtuste kaitse korraldamine. 
 

Nr Väärtus Kaitse-eesmärk Ohutegurid Meede (hooldustegevus) 
Oodatav tulemus 10 

aasta pärast 
1 Pargi terviklikkus  Pargiosade terviklikkuse 

säilimine. 
• Kontrollimatu, omavoliline 

puistu raie, ehitamine, 
pargiosade 
maastikuarhitektuurne 
muutmine; 

• pargiosade kinnikasvamine. 

• Pargi väärtuste ja probleemide 
tutvustamine, selgitamine 
vastavate spetsialistide poolt; 

• pideva hoolduse läbiviimine, mis 
on kooskõlas hooldusnõuete ja 
pargiruumide vajadustega. 

Pargi terviklikkus on 
säilinud. 

2 Pargi metsapargi 
ilme ja 
vabakujundlikkus 

Pargi metsapargi ilme 
ja vabakujunduslikkuse 
säilimine. 

• Liigne võsa ja noorte puude 
raie; 

• pargiosade 
maastikuarhitektuurne 
muutmine. 

• Läbimõeldud võsaraied; 
• pargi vabakujundusliku 

ülesehituse printsiipide 
tutvustamine, selgitamine. 

Pargi metsapargi ilme 
ja vabakujunduslikkus 
on säilinud. 

3 Pargi liigirikkus Liigilise mitmekesisuse 
säilimine. 

• Liigne loodusliku uuenduse 
raie ja võsaraie; 

• pargiosade kinnikasvamine; 
• avatud aasa kinnikasvamine; 
• elupaigapuude hävitamine või 

kahjustamine; 
• kasvukohtade hävitamine; 
• Valgjärve kaldaalade liigne 

puhastamine, raie; 
• toitumis- ja pesitsusalade 

hävitamine valede 
hooldustegevuste käigus. 

 

• Läbimõeldud võsaraied; 
• kaldaalade ja veepeeglite 

puhastamine vastavalt ette 
nähtud mahtudele ja meetoditele; 

• elupaiga puude säilitamine; 
• prahi ja risu ettevaatlik 

eemaldamine puude õõnsustest; 
• aasa ettevaatlik ja läbi mõeldud 

avamine; 
• aasaalade hooldamine 

hooldustegevuseks ettenähtud 
perioodidel; 

• pesitsuspaikade säilitamine ja 
hooldustööde õigeaegne 
teostamine; 

 

• Elupaiga puud ja 
olulised kasvukohad 
on kindlaks määratud 

• suletud ja avatud 
alasid hooldatakse 
vastavalt 
ettekirjutistele; 

• täiendavad liigilised 
uuringud on 
teostatud; 

• pargi liigiline 
mitmekesisus säilib. 
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• pargi liikide täiendavate 
uuringute läbiviimine ja 
tulemustega arvestamine 
edaspidises pargi hoolduses; 

• spetsiifiliste hooldus- ja 
ehitustööde kooskõlastamine 
Keskkonnaametiga. 

4 Pargi puistu 
seotus 
Valgjärvega 

Pargi puistu ja 
Valgjärve seotuse 
säilimine. 

• Valgjärve kaldaalade liigne 
puhastamine, raie; 

• vaadete kinnikasvamine; 
• teede kinnikasvamine ja 
teedestruktuuri muutmine. 

• Läbimõeldud võsaraied; 
• vaadete avamine, säilitades pargi 

loodusliku omapära; 
• läbimõeldud vaadete rajamine; 
• teede hooldamine. 

Valgjärv ja pargi puistu 
seotus on tagatud 
avatud vaadete, 
korrastatud teede ja 
läbimõeldud võsaraie 
kaudu. 

5 Valgjärv • Pargi ülesehituse 
säilimine; 

• veepeeglile vaatelisuse 
säilimine; 

• veekogu ja kallaste 
liigirikkuse säilimine; 

• veekogu kaitsealuste 
taimede säilimine; 

• vee-elemendi 
kasutusotstarvete 
lisamine ja 
säilitamine. 

• Kaldaalade võsastumine, 
kallasraja kinnikasvamine, 
kasutuse puudumine; 

• teedestruktuuri muutused; 
• liigne pilliroo jmt taimestuse 
likvideerimine; 

• liigniiskete alade liigne 
kuivendamine; 

• kaldaalade kasutuskõlbmatus- 
mudastumine ja liigniiskus; 

• rannaala ja telkimisala 
võsastumine. 

• Läbimõeldud võsaraied; 
• teedestruktuuri säilitamine; 
• vaadete avamine kindlatesse 
kohtadesse, säilitades 
järveäärsetele kallastele 
looduslikumaid, isereguleerivaid 
kohti; 

• alade täitmine; 
• ranna- ja telkimisala pidev 
hooldus, ranna-ala puhastamine ja 
korrastamine. 

 

• Valgjärve äärsetelt 
kallastelt avanevad 
kaunid vaated; 

• Valgjärve kallastel 
on võimalik 
jalutada; 

• Valgjärv ja tema 
kaldaalad on 
liigrikkad; 

• Valgjärve ääres on 
võimalik ujuda ja 
telkida. 

6 Tiik ja kraavid •Veepeegli säilimine; 
•elurikkuse säilimine; 
•liigse vee ärajuhtimise 

võimaldamine; 
•liigniiskete alade 

vähendamine. 

• Tiigi ja kraavide 
kinnikasvamine, mudastumine, 
võsastumine; 

• ohtlikkus vanade puude ja 
puuderidade kasvule; 

• murdunud, langenud puude 
kõdunemine vees; 

• Lehtede, okste, langenud puude 
eemaldamine; 

• võsa eemaldamine; 
• tiigi ja kraavide süvendamine. 

• Veetase on 
reguleeritud ja tiigi 
veepeegel taastatud; 

• kraavid puhastatud 
ja liigniiskete alade 
veerežiim taastatud; 
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kõdunemine vees; 
• tiigi ja kraavide kuivaks 
jäämine. 

• tagatud on 
põlispuude 
elujõulisus. 

7 Teedestruktuur • Vabakujundusliku 
pargile omase 
teedestrukuuri 
säilimine; 
• teede kasutatavuse 
säilimine. 

• Teede kinnikasvamine, 
kasutatavuse vähenemine; 

• teede mudastumine; 
• uute teede rajamine. 

• Teede täitmine ja freesimine; 
• teeäärte ja teeradade 

puhastamine võsast; 
• muruteede niitmine; 
• teede osaline puhastamine 

lehtedest sügisel. 

Hooldatud, parandatud 
ja säilinud ajalooline 
teedevõrgustik. 

8 Vaated pargis, 
pargile ja pargist 

Vaatesihtide rajamine, 
hooldamine ja 
säilitamine. 

• Valgjärve kaldaäärsete alade 
kinnikasvamine; 

• aasa, platside võsastumine; 
• mahalangenud puude 

võsastumine; 
• teesihtide kinnikasvamine. 

• Vaatesihtide regulaarne 
puhastamine looduslikust 
uuendusest, murdunud ja 
langenud puudest, okstest; 

• teede, platside, aasa hooldamine. 

Vaatesihtide avamine ja 
säilitamine. 

9 Pargiaasad Avatud ja pool-avatud 
pargiaasade olemasolu 
tagamine ja säilimine. 

• Võsastumine; 
• hoolduse puudumine; 
• teede rajamine läbi aasade. 

• Pargiaasadelt võsa 
eemaldamine; 

• regulaarne niitmine 
vegetatsiooniperioodil; 

• läbi aasa rajatud teede 
kaotamine. 

Avatud ja pool-avatud 
aasad säilivad. 

10 Avatud- suletud 
alade tasakaal 

Avatud-suletud alade 
tasakaalu tagamine ja 
säilitamine 

• Võsastumine; 
• noorte puude vähene hooldus. 
• suletud alade mahalangenud, 
murdunud puude ja rägu oht. 

• Regulaarne võsaraie ja niitmine. Avatud ja suletud alade 
tasakaalu säilimine. 

11 Väljakud ja 
platsid 

• Väljakute ja platside 
esteetilise 
väljanägemise 
säilitamine; 

• tegevuste 
koondamine 

• Võsastumine; 
• risustumine, vähene hooldus; 
• uute platside, väljakute 

rajamine uutesse ja mitte 
sobilikesse kohtadesse; 

• Muruplatside regulaarne niitmine; 
• lõkkeplatsi võsast puhastamine; 
• rannaalale liiva toomine; 
• võrkpalliplatside hooldamine; 
• lehtede koristamine; 

• Tagatud on 
puhkekohtade 
esteetiline ilme ja 
ohutu kasutus; 

• tagatud on platside 
koondatus 
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koondamine 
olemasolevate 
platside, väljakute 
lähedale; 

• kasutatavuse 
säilimine. 

• oht kasutajale. • sodist ja prügist puhastamine 
spordirajatiste ümbrus, ja 
jooksuks jmt tegevuseks vajalikud 
teed ning rajad, mis on ühendatud 
platsidega. 

koondatus 
kindlatesse 
kohtadesse; 

• tagatud on 
sporditegemise 
võimalus; 

• tagatud on 
lõkketegemise 
võimalus. 

12 Vanad puud • Puude kasvu 
tagamine; 

• pesitsuspuude 
säilitamine; 

• ohutu pargis 
viibimise tagamine. 

• Vale hooldustegevus (vale 
okstelõikus, juurte-, koore-, 
tüvekahjustused) 

• noorte puude massiline 
eemaldamine; 

• puude võradesse kasvavad 
noored puud; 

• kuivanud oksad puude võrades; 
• kuivanud tüved. 

• Noorte puude teadlik 
eemaldamine; 

• võra, okste, tüvede 
professionaalne hooldus ja lõikus; 

• võsa elimineerimine heintaimede 
niitmise kaudu. 

• Säilib vanade puude 
elujõud; 

• säilib liigirikkus. 

13 Puude grupid ja 
salud 

Grupis kasvavate puude 
elujõu tagamine, 
terviklikkuse säilitamine. 

• Vale hooldustegevus (vale 
okstelõikus, juurte-, koore-, 
tüvekahjustused) 

• puude võradesse kasvavad 
noored puud; 

• vanade grupis kasvavate puude 
asendamine uute, teisest 
liigist puudega. 

• Noorte puude teadlik 
eemaldamine; 

• võra, okste, tüvede 
professionaalne hooldus ja lõikus; 

• võsa elimineerimine heintaimede 
niitmise kaudu; 

• gruppide liigilisuse säilitamine; 
• saludes domineeriva puuliigi 

säilitamine.  

• Säilib pargi 
struktuurist ja 
kompositsioonist 
lähtuvate oluliste 
gruppide ja salude 
tasakaal ja elujõud; 

• valgustingimuste 
paranemine pargis. 

14 Puuderead Puuderidade kasvu 
tagamine, terviklikkuse 
säilitamine. 

• Puuderidade võsastumine; 
• osade puude murdumine, 

kuivamine. 

• Puude ridadesse kasvavate noorte 
puude ja võsa eemaldamine; 

• võimalusel puude aluse niitmine; 
• vajadusel juurdeistutuste 

teostamine. 

Tagatud puuderidade 
elujõud ja 
valgustingimused. 
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teostamine. 
 

15 Vanade hoonete, 
rajatiste 
vundamendid 

Vundamendi ja 
vundamendi kivide 
säilimine. 

• Vundamentide võsastumine, 
lehtede, okstega kattumine; 

• lagunemine, ohtlikus pargis 
viibijale. 

• Kivide ja vundamendi võsast 
väljapuhastamine; 

• kivide ümbruse niitmine vähemalt 
1 kord aastas. 

• Ajalooliste 
elemendid on 
säilinud pargiruumis; 

• kivid on ohutud 
pargis viibijale. 

16 Trepikivi jt 
ajaloolise 
tähtsusega kivid. 

Oluliste pargiobjektide 
säilimine. 

• Objektide ümbruse 
võsastumine, lehtede, okstega 
kattumine; 

• lagunemine, ohtlikus pargis 
viibijale. 

• Kivide võsast väljapuhastamine; 
• kivide ümbruse niitmine vähemalt 

1 kord aastas. 

• Ajalooliste 
elemendid on 
säilinud pargiruumis; 

• kivid on ohutud 
pargisviibijale. 

17 Laululava ja muud 
kaasaegsed 
rajatised 

Rajatised säilivad 
esteetiliste ja 
kasutuskõlblikutena. 

• Hooldamatusest tekkiv 
ohtlikkus kasutajale. 

• Lagunemas pingid, prügikastide, 
puudealuste, purrete 
korrastamine; 

• laululava treppide ja lava 
hooldamine; 

• vana lagunenud laululava remont 
või eemaldamine pargi keskmest; 

• metallist spordirajatiste 
asendamine uutega. 

• Tagatud on 
hooldatud, 
esteetilise ja sobiliku 
väljanägemisega 
kaasaegsete 
pargiobjektide 
olemasolu; 

• olemas on laululava, 
kus on võimalik 
erinevaid üritusi 
korraldada; 

• pargis on 3 
lõkkeplatsi ja 
võimalus puhke-ja 
sporditegemiseks. 

 
 



5 Tegevuskava 

5.1  Tegevuskava ülesehitus 
Valgjärve mõisa metsapark terviklikult vajab regulaarseid hooldustöid. Edaspidisteks 
hooldustöödeks on pargiruum jaotatud XIV eraldiseks, mis tulenevad ala iseloomust, 
hoolduse vajadustest, teedestruktuurist, dendroloogilisest inventuurist (vt plaan 4). 
Alad, hooldustööde mahud ja kirjeldused on eraldi välja toodud tabelis Tegevuskava 
(vt Tabel 4). 
 
Tabel 3. Hooldustööde eraldised. 
Eraldise 

nr 
Eraldise tüüp Eraldise asukoht 

Eraldise 
suurus (m²) 

Märkused 

I Hooldatud 
avatud ala 

Vana maneeži ala ja 
lähiümbrus. 
Pargi maaüksusel 
asuvate 
sportimisrajatiste 
ümbrus. 

3261 • Regulaarselt niidetud ala, mis 
vajab seisundi säilitamiseks 
regulaarset niitmist. 

• Ala ümbrus vajab võsaraiet ja 
maneeži kivivared puhastamist, 
konserveerimist. 

• Spordirajatistega alal 
amortiseerunud rajatised 
remontida või likvideerida. 

II Pool-suletud 
ala 

Jääb Pargi 
maaüksusele, 
maantee ja 
sissesõidutee ning 
avatud heinamaa 
vahelisele alale. 

8396 • Regulaarse hoolduseta ala. 
• Hooldada regulaarselt puude 

alust. 

III Võsastunud 
puuderead ja 
nende 
lähiümbrus 

Pargi lõunapoolsest 
sissepääsust kagus 
kui ka loodes 
sõidutee ääres. 

4334 • Alal kasvavad vanad puud 
ridadena, ridade vahel on aimatav 
kraav. Kraavis ja vanade puude 
all kasvav noor võsa ja põõsastik 
on vaja eemaldada. Puud vajavad 
hooldusraiet ja puudealune 
regulaarset niitmist. 

IV Ala, kus on 
teostatud 
võsaraiet 

Endise maneeži ala 
ja suure avatud ala 
vahele jääv puistu. 

18999 • Ala on pool-avatud e ülemineku 
ala avatud alale. 

• 2011.a. sügis-talvel on teostatud 
võsaraiet, osalist hooldusraiet. 

• Alal kasvavad üksikud suured 
arukased, h. tammed, h. kuused, 
mille alus tuleb võsast ja 
langenud, murdunud puudest 
vabastada, regulaarselt seda ala 
ka niita. Avada teesihid ja vaated 
aasale, niita regulaarselt teid ja 
hooldada pinnasteid. 

V Taastatav 
avatud ala 

Suur ajalooliselt 
avatud ala pargi 
keskmes.  

15043 • Hooldutööde eesmärgiks on ala 
taas avada, aasa välispiire 
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keskmes.  suurendada regulaarse raie 
käigus. 

• Eemaldada võsa, mis on aastate 
jooksul ala äärtesse kasvanud. 

• Regulaarselt ala niita. 
VI Taastatav 

pool-avatud 
ala ja 
ülemineku 
ala 
poolsuletud 
ja suletud ala 
vahel 

Suurest avatud alast 
kirdes olev ala. 

12379 • Alal vaja teostada võsaraiet, 
plaanil tähistatud ala ulatuses. 

• Alal kasvavad puud vajavad 
sanitaarraiet, vanad puud 
võrahooldust. 

• Raied tuleb ette võtta pikema aja 
jooksul, et ei tekiks tuulemurdu. 

• Alal teostada regulaarset niitmist 
hooldusplaanil tähistatud 
piirkonna ulatuses.  

• Teerajad vajavad regulaarset 
hoolt. 

VII Metsatüüpi 
puistu 

Ala asub pargi 
põhjaosas kalda ala 
vahetus läheduses. 

17918 • Metsased alad, mis tuleks 
säilitada võimalikult 
puutumatuna. 

• Eemaldada tuleks teede äärest 
võsa ja noorendik. Vanade ja 
dekoratiivsete puude alt võsa 
eemaldada. 

• Kraav puhastada võsast ja seda 
regulaarselt hooldada. 

VIII Taastatav 
kaldaäärne 
ala 

Ala asub Valgjärve 
ääres pargi 
põhjaosas. 

7884 • Ala vajab pidevat hooldust. 
• Hooldusplaani peal tähistatud 

kohtades avada vaatesihid 
järvele, eemaldada pilliroog ja 
võsa. Vajadusel vaatekohtades 
pinnas tugevdada. Säilitada 
vaated regulaarse hooldusega. 

• Puhastada alal asuv tiik ja avada 
see maastikule.  

• Teed parandada. 
• Teedeäärsed puud vajavad 

pidevat hooldust. 
• Ette nähtud kohtadest niita. 

IX Osaliselt 
hooldatud 
kaldaäärne 
ala 

Asub pargi 
loodeosas 
telkismisplatside 
ümbruses. 

4312 • Korrastada regulaarselt ala. 
• Ranna-alad puhastada võsast. 
• Rannaaladele tuua liiva. 
• Kaitsealuste tammede ala hoida 

regulaarselt puhas ja niita 
regulaarselt.  

• Avada vaateid järvele ja säilitada 
need avatuna regulaarse 
hooldusega. 

X Taastatav 
kaldaäärne 

Asub pargi loode 
osas järve ääres. 

5334 • Hooldusplaani peal tähistatud 
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kaldaäärne 
ala 

osas järve ääres. kohtades avada vaatesihid 
järvele, eemaldada pilliroostik ja 
võsa, säilitada hooldusega 
vaated. 

• Eemaldada ohtlikud puud. 
• Suurte, vanade puude alt võsa 

eemaldada. 
• Niita vähemalt 1 kord aastas 

plaanil tähistatud kohtades. 
XI Metsatüüpi 

puistu 
Asub avatud suurest 
aasast läänes. 

11045 • Väärtusliku haaviku puistu, 
säilitada haaviku domineeriv 
ülekaal.  

• Metsase ala kese säilitada 
võimalikult puutumatuna. 
Hooldama peaks 
liikumiskoridore. 

• Lagunenud kohad teedel 
parandada. 

XII Metsatüüpi 
pool-suletud 
puistu 

Asub XI alast 
edelas. 

6630 • Väärtuslike kuuskede puistu, 
säilitada kuusiku domineeriv 
ülekaal.  

• Alal olevad puud vajavad 
hooldust. 

• Hooldama peaks 
liikumiskoridore ja teedeäärseid 
alasid. 

• Teostada võsaraiet. 
XIII Pargiäärne 

ala 
Asub pargi edelaosa 
piiril. 

1332 • Hooldama peaks võssa kasvanud 
pargi ja heinamaa vahelist ala. 

XIV Suuremas 
osas suletud 
pargiosa 

Asub pargi 
kaguosas. 

3634 • Mahalangenud, murdunud puud 
ja võsa oleks vaja eemaldada. 

• Hooldama peaks tervet ala. 
• Säilitama teesihid regulaarse 

hooldusega. 
 

5.2 Puistu hooldus55 
Enamus Valgjärve mõisa metsapargi puistust on küllaltki pikka aega olnud 
hoolduseta. 2011. aasta sügisel ja 2012. aasta talvel on läbi viidud teatud aladel 
võsaraiet ja koristustöid. Et säiliks puistu oma väärtustega, on üheks kõige 
olulisemaks teguriks puistu korrapärane, pidev hooldus. Pargi hooldustööde 
peaeesmärgiks on eelkõige likvideerida mahalangenud, murdunud puud, oksad, 
ladvad, tüved. Eemaldada võsa ja looduslik juurdekasv olulistest vaatekohtadest ja 
vanade puude lähedalt ning ajalooliselt avatud aladelt, seejuures säilitades pargis 
liigirikkus, terviklikkus, hea kasvukeskkond ja teatud kohtades metsane ilme. 

                                         
55 Arvestatud on “Pargi hoolduskava koostamise juhendis” välja toodud seisukohtadega. Nutt, N. 
2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet. 
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5.2.1 Raietööd 

Valgjärve mõisa metsapargis on esmaste töödena väga olulised just nimelt raietööd, 
sest suured alad on jäetud varasemalt hoolduseta- nendel aladel kasvab võsa ja 
looduslik uuendus. Raietööde planeerimisel tuleb eelkõige arvestada ajaloolise pargi 
hooldamise ja säilitamise põhimõtteid ning dendroloogilisest hinnangust tulenevaid 
seisukohti. Dendroloogiline hinnang viidi läbi pargis erinevate eraldistena, millest 
toodi välja ka olulised üksikpuud ja puude grupid. Raietööde all peetakse antud 
hoolduskavas silmas võsaraiet, loodusliku iseuuenduse raiet (sh vanade puude 
võradesse kasvavate isekülvsete noorte puude eemaldamist ning ka ohtlike puude 
raiet) ja sanitaarraiet. 
 
Võsaraie all mõeldakse looduslikku pealekasvu, mille üksiku puu tüve 
rinnasdiameeter on all 8 cm. Nimetatud võsa võib likvideerida ilma raieplaanita, 
hoolduskavas esitatud hooldsuplaani alusel. 
 

  
Foto 39-40. Vaade pargi lõunaosas ja edelas asuvatele võsastunud aladele.  
 
Raietööde käigus tuleb eriliselt tähelepanu pöörata ajalooliselt välja kujunenud 
avatud-suletud alade vahekorrale, et pargis säiliks kontrastsus. Raietöid tuleb 
teostada järk-järgult, eesmärgiga säilitada tasakaal ja rindelisus (olulised on ka 
põõsad) pargiruumis. Oluline on vältida ruumide kiiret muutumist, sest see võib 
mõjuda pargile halvasti- võivad kaduda ka need väärtused, mis on siiani säilinud. 
Ulatuslike raiete puhul võib olla ohuks ka tuulemurd või –heide. Võsaraietega tuleb 
parandada potentsiaalsete noorte puude (järelkasvu) kasvutingimusi, nende 
edaspidine hooldus on ülimalt vajalik. Noorte puude säilimine tagab puistu säilimise. 
Pärast raietöid on oluline läbi viia ka välja valitud puudel regulaarset võrahooldust. 
 
Raietöid peab teostama arborist. Vigastatud ja ohtlike puude lõikust pargis peab läbi 
viima arboristi koolitusega spetsialist. Raietöid on soovitatav alustada teekoridoridel. 
Pärast võsalõikust on alati vajalik raiejäätmed ära koristada. Raiutud võsa ja 
looduslik iseuuendus ning põõsastik tuleb ladustada pargis kindlasse kohta ja sealt 
see ka ära vedada. Põletada raiejääke võib ainult laululava juures oleval lõkkeplatsil. 
Põletamise ajal ei tohi saada kannatada vanad ja noored väärtuslikud puud ja põõsad.  
 
Raietööde käigus on vaja tagada vanadele pargipuudele ja põõsastikele 
valgustinigmused. Likvideerida tuleb kõik puud (va olulised elupaigapuud), mis on 
ohtlikud just teedel liiklejatele, suletud aladelt pole vaja koheselt kõveraid, 
vigastatuid puid eemaldada. Metsase pargiosa puhul on oluline säilitada selle 
metsailmelisus, kuid samas tagada hooldus vaatesihtidel ja liikumisteede äärtes.  
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Foto 41. Murdunud puu tee ääres. 
 
Peale esmaseid raietöid tuleb pargis läbi viia sanitaarraie ning sellega seoses välja 
valida puud, mis sobivad vanadele puudele asenduspuudeks. Kujundusraie viiakse 
läbi hiljem ja selleks tuleb tellida eraldi projekt.  
 
Pargis olevad ja juurde tekkivad kännud tuleb jätta kändudena metsa alles (need 
vanade puude kännud aitavad paremini mõista olnut) või siis freesida. Mitte mingil 
juhul ei tohi kände juurida, eriti vanade puude lähedusest, sest see võib olla väga 
ohtlik vanade puude juurtele ja nende edaspidisele kasvule. Tuleb arvestada ka 
sellega, et vanade puude külgmised juured ulatuvad tihtipeale väga kaugele ja 
seetõttu ei tohi vanade puude juures kaevetöid sooritada, sest juurte kahjustamisel 
võivad vanad puud hukkuda.  
 
Raietööde aeg: 
Võsaraieks on sobiv aeg lehtedeta periood ja kui lindudel ei ole pesitsemisaeg. 
Soovitatavalt võiks olla maapind külmunud, sest muidu võivad masinad ja 
hooldetöödega seonduv tegevus kahjustada pinnast. Juure- ja kännuvõsude raie on 
soovitatav planeerida sügiskuudele. Suuremad raied tuleks läbi viia juuli keskpaigast 
alates, kui puud ei ole veel hakanud talveks varusid korjama. 
 
Kokkuvõtvalt raietööde ülesanded: 

• Pealekasvava uuenduse likvideerimine väärtuslike põlispuude ja põõsaste  
lähedalt ja ümbert. Hoolduse käigus tuleb välja raiuda ebaperspektiivne looduslik 
uuendus (Va, Pi, Tm) ning piisava kasvuruumita noored puud (Sa, KsA, Hb). Põõsad 
tuleb vajadusel säilitada. 

• vanade pargipuude kasvutingimuste parandamine; 
• eemaldada pargiteedelt, teede äärest ja avatud kohtadelt liiklejatele 

ohtlikud puud;  
• vaadete avamine parki, pargist ümbritsevatele maastikele ja pargis olevatele  

objektidele, elementidele; 
• säilitada metsasematel aladel elustikupuud (pesapuud õõnetes pesitsejatele,  

kasvukohad samblikele jne), mis ei pruugi olla kõige paremas kasvujõus; Vanad 
pargipuud võivad olla väärtuslikud isegi suurte õõnsustega. Õõnsuste põletamine, 
desinfitseerimine, augustamine on rangelt keelatud. Elustikupuude eemaldamine on 
lubatud vaid juhul, kui nad on haiguskolleteks või kujutavad ohtu hoonetele ja parki 
külastavatele inimestele. 

• pool-suletud alade raietöid läbi viia järk-järgult. 
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• terve pargialal teostada võsa järelraie. 
• metsased suletud alad jätta isereguleerivaks, hooldada üksnes teeradasid, 

kraave ja nende lähedal olevaid alasid. Ära peab koristama jalal kuivanud ja 
kuivavad puud ainult metsases suletud ruumis jalutusteede lähedusest. 

• raietöödel on oluline säilitada dekoratiivsete kuusesalude ja haavikusalude  
looduslikud uuendused; 

• väärtuslike noorte puude kasvutingimuste parandamine ja järjepidev hooldus; 
• oluliste avatud alade taastamine; 
• avatud-suletud alade vahekorra taastamine; 
• järväärse kaldaala puhastamine, vaadete avamine, säilitades seejuures  

kaldaalade liigirikkuse; 
• sanitaarraie (vanadelt hooldust vajavatelt puudelt, põõsastelt kuivanud,  

vigastatud ja murdunud okste eemaldamine); 
• vundamendi kivide ja teiste oluliste objektide võsast ja looduslikust  

uuendusest puhastamine ja esiletoomine. 

5.2.2 Üksikpuude hooldus 

Valgjärve mõisa metspargis teostati 2011. a. sügis-talvel dendroloogiline inventuur, 
mille käigus anti hinnang tähelepanuväärsematele, erilistele üksikpuudele. Hinnatud 
üksikpuid on pargis kokku 75 puud. Märkused puu olukorra ja vajaduste kohta on ära 
toodud tabelis “Dendroloogiline hinnang” (vt lisas 1). 
 
Raiete kavandamisel tuleb igat üksikpuud vaadata eraldi, sest mõni kahjustunud puu 
võib elada veel aastaid vastavas seisukorras. Kindlasti peaks vanade puude hoolduse 
juures tööd tegema arborist. Soovitatav on hooldustöid teha kevadel aprilli alguses, 
enne mahlade liikuma hakkamist.  
 
Sanitaarraie juures on oluline eemaldada hargnevad juhtoksad, risti kasvavad oksad, 
ja rebenemisohtlikud oksad. Suurte tugevate okste eemaldamine tuleb läbi viia järk-
järgult, eesmärgiga vältida rebendite teket. Eesmärgiga säilitada puu elujõud, ei 
tohiks mingil juhul ühe kasvuperioodi jooksul kogu võra ulatusest eemaldada 
rohkem kui 20 % puu okstest. Okste murdumise tagajärjel tekkinud koorevigastused 
tuleb likvideerida, selleks peab lahtise koore ettevaatlikult eemaldama ja oksad, mis 
on rebenenud peab terve puiduni tagasi lõikama. 
 
Deformeerunud tüvedega või võraga puude puhul ei ole vajalik koheselt puud 
eemaldada, sest omapärane ja teistsuguse kujuga puu võib olla pargi ehteks. Kui 
deformeerunud puu kahjustab teiste oluliste puude kasvu või on ohtlik, siis peab 
analüüsi tulemusel otsustama, mis puudega ette võtta tuleks.  
“Pargist ei tohiks võimaluse korral koristada jämedaid puutüvesid, sest need on 
olulised putukatele, samblikele ja seentele.”56 
“Surnud ja suremas vanad puud tuleks eemaldada vaid kohtades, kus nad kujutavad 
endast ilmset ohtu inimestele või ehitistele või kui on tegemist nakkuslike 
haiguskolletega (jalakasurm vms).” 57 
 
Kahjustunud üksikpuid tuleks toestada, jämedad kuivanud oksad saagida vastavalt 
nõuetele, õõnsuseid ei tohi täita betooni, kividega vmt materjaliga, sest seest tühi puu 

                                         
56 Nutt, N. 2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet. 
57 Hellström., K. 2010. Maastikuhooldus. Kirjastus Argo. Tallinn. lk 92. 
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vajab õhu liikumist, et ei tekiks tüves mädanikku. Puude tüvede kaitseks loomade 
eest võib puud erinevatel viisidel kaitsta. Näiteks kobraste elupaiga juures 
kasvavatele vanadele tammedel, vahtrate, saarte tüvedele võib paigaldada 
metallvõrgu. Sama võrk aitab ka puutüve kaitsta metsloomade eest. 

5.2.3 Puude ridade, puude gruppide hooldus 

Valgjärve mõisa metsapargis leidub erineva pikkuse ja liigilise koosseisuga puude 
ridasid. Pargis kasvab väga palju puid gruppidena. Inventeerimisplaanil on välja 
toodud olulisemad puude grupid (sh read) ja üksikpuud (vt paan 1). Puude read kui 
ka enamus puude gruppidest vajavad võraaluste puhastamist võsast ja looduslikust 
uuendusest. Ridades ja grupis kasvavate puude juures on vaja teostada ka 
võralõikust. Võrast tuleb välja lõigata suured ja väikesed kuivanud, murdunud oksad 
ja ka puuharud. Kindlasti peab jälgima, et puu ei muutuks peale lõikust inetuks nn 
“tömbiks”, puu peab säilitama oma dekoratiivsuse ja elujõu. Puude ridade ja 
gruppide hooldamisel on oluline see, et säiliks pärast töid ka puude ruumiline mõju. 
Suuremahulisi hoolduslõikusi võib teha üksnes arborist. 
 
Gruppi istutatud puude liigiline tasakaal peab peale raieid ja hoolduslõikust säilima. 
Vältida tuleks gruppi kasvanud puude osalist välja raiumist, sest puude grupp võib 
kaotada oma esteetilise väärtuse, kuna puud, mis on kaua aega üheskoos kasvanud 
võivad olla ühepoolse võraga. Metsasematel kohtadel võib grupis kasvanud puude 
lähedusse istutada uusi sama liiki puid (seda tuleb teha haljastusplaani alusel). 
Noortele puudele peab tagama head valgustinigmused, et puu ei jääks kiratsema. 

5.2.4 Vaadete hooldus 

Vaated on väga olulised ning seetõttu on vaja tegeleda ajaloolises pargis pidevalt 
võsa eemaldamise ja heina ning muru niitmisega. Vaadete säilitamiseks on vaja 
esmajärjekorras eemaldada looduslik juurdekasv ning neid alasid vastavalt asukohale 
niita või vajadusel täita, juhul kui on tegemist liigniiske alaga. Vaadete hooldus peab 
olema regulaarne. Võimalusel alustada vaatesektorile jäävatel puudel alumiste okste 
eemaldamisega ning alles siis raiuda vajadusel terve puu. Kindlasti ei tohi 
vaatesektoreid kujundada sirgete sihtidena, vaid maastikku harmoneeruvana. 
 
Olulised vaatesihid ja -sektorid pargis on välja toodud graafilises materjalis(vt plaan 
2 ja 4).Valgjärve mõisa metsapargis on olulisi vaatesektoreid kokku 27. Need on ka 
peamised kohad, mis peaksid jääma avatuks. Loodusliku uuenduse, võsa 
eemaldamine vaatesektoritest esmajärjekorras (vaatesektor nr. 9, 10, 13, 15, 16, 17, 
18, 24, 25, 26, 27). Loodusliku uuenduse ja võsa eemaldamine vaatesektoritest teises 
järgus (vaatesektor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23). 
Vaatesektorite korrashoid kajastub tegevuskava tabelis, “hooldus, taastamine ja 
ohjamine” peatükis. 

5.2.5 Uusistutus 

Pargi puistus on piisavalt noort juurdekasvu ning seetõttu tuleb eelkõige teha valik, 
millised noortest puudest tuleks säilitada, millised mitte. Esimeses järjekorras ei 
tohiks uusi puid ja põõsaid parki juurde tuua. Eelkõige oleks vaja vaadata, milliseks 
kujuneb park võsaraie tulemusel. Peale võsaraiet ja esmast sanitaarraiet oleks 
mõistlik uuesti analüüsida oluliste ruumide vajadust ning siis koostada uusistutuste 
plaan. Uusistutuste planeerimisel tuleb lähtuda ajaloolisest pargikompositsioonist ja 
vabakujulise planeeringuga pargi kujundusprintsiipidest. 
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Valgjärve mõisa parki uusistutuse kavandamiseks on vaja haljastuprojekti. 
Haljastusprojektiga pannakse paika, kus ja millised liigid tuleb parki istutada. 
Kindlasti peaks hilisemad projektid arvestama seda, et tegemist on metsapargiga ja 
seega ei sobi sellesse parki väga “linnalikud” taimed, mis ei haaku pargi metsase 
üldmuljega. 

5.3  Pargi murualad ja aasad, niitmine, lehtede koristus 
Pargi murualadel ja aasaaladel tuleb esmajärjekorras pealekasvav võsa eemaldada ja 
seejärel regulaarselt avatud alasid niita. 
 
Pärast võsa eemaldamist, tuleb regulaarselt niita järgnevalt nimetatud alasid: 

• Endise maneeži ala ja lähedal asuvat sportimisplatsi niita kevade lõpus 1  
kord, suvekuudel 2 korda kuus ja sügisel 1 kord. 

• Valgjärve ääres asuvate lõkkeplatside ümbrust niita vajadusel 2 korda– suve 
alguses ja suve lõpus. 

• Avatud vaatesektoreid niita Valgjärve äärsetel kallastel vähemalt 1 kord suve  
jooksul (eelistatavalt suve lõpus).  

• Suurt aasaala pargi keskmes (eraldist nr V) niita 1-2 kord aasta jooksul ja  
esimene kord peaks olema enne võsa eemaldamist. Endine pargiaas, mis on oma 
endiseaegsed mõõtmed kaotanud, vajab äärtest pealekasvava võsa eemaldamist 
(soovitatavalt varakevadel, enne lindude pesitsusaja algust). Seejärel on ala vaja 
pidevalt paar korda vegetatsiooniperioodil niita. Niidetavatele avatud aladele uute 
puude istutamine on keelatud. 
 
Aasadel niita heina ca 2 kord aastas peale enamuse aasataimede õitsemist. Et säiliks 
õitsev aas, on vaja niita peale taimeseemnete valmimist (juuli teisel poolel või 
augustis). Murualadel ei tohiks niita suurte puude lähedalt, ei tohi kahjustada puude 
juuri.  
 
Kevadel ja sügisel on soovitatav heina niita kõrgemalt kui suvel. Niita tuleks avatud 
aasal ja järveäärsetel aladel mitte väga madalalt, sest oluline on säilitada ka 
väärtuslikud alustaimed. Piirkonnas on alustaimestik rikkalik ja seeõttu tuleb anda ka 
alustaimestusele kasvuvõimalusi. Niidetud hein murualadelt tuleb kokku koguda ja 
ära vedada. Aasaaladel peaks heina jätma kuivama, et soodustada aasal esinevate 
taimekoosluste väljakujunemist. “Liigirikka rohttaimestikuga niidu niitmiseks peaks 
kasutama vikatit, lattniidukit või võsalõikurit, et säilitada rohttaimestiku 
liigirikkust.”58 Trimmeriga niites ei tohi vigastada suuri tugevaid ja kasvujõus noori 
puid. Suure keskse pargiala niitmiseks soovitatakse kasutada vastavat 
niitmismeetodit: alustada niitmist ühest aasa servast teise serva või aasaala keskelt 
külgede suunas. Enne rahvaürituse korraldamist aasadel oleks vajalik aasad niita, see 
tegevus annab parema võimaluse aasa taimestiku taastumiseks. Paanil 4 on ära 
toodud niitmiseks vajalikud alad.  
 
Pargialaga piirnev Pargi kinnistu aas, kus asub ka kultusekivi, vajab aastas vähemalt 
korra niitmist. Oluline on säilitada avatud ala ja vältida selle ala võsastumist. 
 
Lehtede riisumine ja äravedu 

                                         
58 Hellström., K. 2010. Maastikuhooldus. Kirjastus Argo. Tallinn. lk 59. 
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• Lehti võiks vajadusel riisuda üksnes laululava ümbrusest ja  
võrkpalliväljakutelt ja äärmisel juhul ka telkimisplatsidelt.  

• Lehepuhuriga võib lehed kokku puhuda ka välimiselt ringteelt, mis on kõige  
enam kasutatav.  

• Kokku pühitud ja riisutud lehed tuleb kokku koguda ühte kohta ja ära viia  
või laotada laiali metsasemale alale, kus nad on huumuseks taimedele. Võimaluseks 
on ka lehed purustada, mis tagab toitainete alles jäämise parki. 

• Lehtesid pargialal ei tohi põletada, va juhul, kui lehed tassitakse lõkkeplatsile  
laululava juurde ja põletatakse seal. Liiga suur tuli võib olla ohuks vanadele ja ka 
noortele puudele ning rajatistele. Lõkketegemise koht ei tohi muutuda kohaks, kuhu 
ladustatakse prügi. 

5.4  Teed, parkimine 
Valgjärve mõisa metsapargis on säilinud suuremas osas endine mõisaaegne 
teedestruktuur, rajatud on ka mõned uued teed ning hulgaliselt on ka tihedamatesse, 
metsasematesse osadesse sisse käidud teid. 
 
Pinnasteede hoolduse juures on kõige olulisem see, et olemasoleva teed ja teede 
ääred säiliksid puhtana ja kuivana. Enamustes tihedamates alades on teed võsastumas 
ja heintaimed kõrged. Iga aasta tuleb muruteesid niita ja teede äärest võsa eemaldada. 
 
Teeradade taastamisel ei tohi kasutada kõvakatet. Teed metsapargis peavad jääma 
pinnasteedeks või muruteedeks. Uusi teid pole soovitatav enam rajada, eelkõige tuleb 
vanu teeosasid hooldada. Kõige enam kasutatav suur ringtee, tuleb osaliselt 
niiskemates kohtades kruusaga täita (täitmist vajavad kohad tähistatud plaanil 4). 
Teeosade taastamisel eemaldada pinnasekiht ~10 cm ulatuses, puude juuri 
kahjustamata. Olemasolevad, rekonstrueeritavad teed tuleks katta ~10 cm 
kruusakihiga, vajadusel pealiskiht freesida. Tööde käigus anda teedele ja teeradadele 
2% ristikalle ning suunata liigveed järve suunas. Rekonstrueerimist vajavad 
pinnasekattega metsateed ja muruteed. Võrkpalliväljakutelt eemaldada võsa ja hein, 
vajadusel täita platsid liivaga. 
 
Kuna järve kaldaala võiks saada osaliselt kasutada, siis tuleks peamiselt pargi 
kirdeosas ala niita ja selles osas ette näha kaldakindlustuste rajamine (eraldis nr 
VIII). Vajadusel teed kindlustada nõlvadel vitspunutisega. Järsemates kohtades 
nõlval on soovitatav paigutada ka käsitugesid ning paremaks alade kasutamiseks ka 
astmeid. Kaldakindlustamiseks tuleb koostada eraldi projekt. 
 
Kuna pargiteed on pinnasteed, siis märjemal ajal muutuvad teed ja rajad poriseks ja 
pehemeks. Raskete sõidukitega niisketel aladel sõites jäävad pinnasesse sügavad 
rööpad, mis võivad omakorda kahjustada vanade puude juuri, mis asuvad tee ääres. 
Tuleks vältida märjal, soojal ajal mootorsõidukitega sõitmist nii pargiteedel kui ka 
murualadel, aasadel. 
 
Parkimine: 
Hetkel pargitakse raamatukogu ja katlamaja juurde viiva asfaltkattega tee serva. 
Parki mootorsõidukiga sõitma minna ei tohi (va juhul kui selleks on andnud loa pargi 
valdaja e Keskkonnaamet), samuti ei tohi parkida lõkkeplatside juurde. Külaliste 
teavitamiseks on vaja paigaldada parkimise korralduse kohta parkimisteave. 
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Õpperada: 
Valgjärve mõisa metsaparki võiks luua õpperaja, mis võimaldaks pargikülastajate 
viibimise veelgi huvitavamaks teha. Koostataval plaanil võiks olla välja töötatud 
õpperaja kulgemine, huvitavad kohad, pargirajatised, olulised puud, legendid jne. 
Pargis olevates huvitavates kohtades võiksid olla madalad betoonvundamendil 
infopostid, kus on objekti kohta kirjas oluline informatsioon. 
“Infokandjate (stendid, tahvlid, viidad jms) kasutamisel pargis tuleks lähtuda 
põhimõttest „nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik” Infotahvlil võiks 
kajastada pargi kujunemislugu, kompositsiooni ja omanike lugu ning kaitsestaatust, 
juhtida tähelepanu pargi elustikule ning põnevatele puu- ja rohttaimedele.59 

5.5  Rannaala 
Rannaalad asuvad pargi loodeosas järve kallastel. Hetkel on olmasolevaid kahte 
vettemineku kohta mingil määral hooldatud, kunagi on isegi sinna toodud liiva, kuid 
vaikselt hakkavad alad võsastuma ning vaated kinni kasvama. Rannaalale, vanade h. 
tammede all ja põhjakaldal asuvate puude alla on vaja tuua ~30 cm kihina liiva. Liiva 
paigaldamisega ei tohi vanadele kaitse all olevaid h. tammesid kahjustada. 
Rannaaladele võiks projektiga ette näha istumiskohti ning viitasid oluliste lubatud 
tegevuste kohta kui ka info pargiruumi ja elustiku kohta. 

5.6 Pargiinventarja hooldus 
Pargis olevad ajaloolised ja kaasaegsed rajatised vajavad hoolt. Ajaloolistelt 
elementidelt tuleb võsa eemaldada, kivid sodist, samblast välja puhastada, kohad 
markeerida. Vanemad ja väärtuslikumad puud, põõsad vundamendi lähedal säilitada. 
Kive olemasolevatest kohtadest ei tohi laiali tassida.  
Nõuded ajaloolistele objektidele: 

• Ajaloolise hoone-maneeži vundamendi puhastamine ja hooldus, edasine  
konserveerimine vajab vastavasisulist projekti.  

• Järve ääres arvatavasti asunud pargipaviljoni asukoht (hetkel kasvab seal  
võsa), kuhu vastava projekti alusel võiks soovituslikult ehitada puidust paviljoni, 
puhastada võsast. 

• Puhastada võsast ja esile tuua trepikivi.  
• Esile tuua suuremad teeäärtes olevad kivid. Luua teatud suuremate kivide  

juurde istumis- peatumispaiku. 
 
Kaasaegsed rajatised on küll veel toimivad, kuid vajavad juba hoolt. Rajatiste 
hoolduse juures on kõige olulisem kasutajate turvalisus ja pargi esteetilise 
väljanägemise säilimine. 
Nõuded kaasaegsetele objektidele: 

• Hästi on säilinud laululava, kuid kindlasti on vaja puidust karkassi õlitada,  
lava esist ala puhstada liivast, heinast, lehtedest.  

• Lõkkeplatsidele rajatud inventar tuleb esmalt korrastada, puhastada ja samuti 
kas õlitada või värvida. See on vajalik selleks, et puit paremini säiliks. 

• Edasiste tööde raames tellida projektid, mille alusel paigutada olulistesse  
peatumiskohtadesse pargipingid ja lahendada pargivalgustite, prügikastide, 
jalgratastehoidjate asukohad. Hooldusplaanil on märgitud soovituslikult 
pargipinkide, prügikastide, paviljoni, purrete ja viitade asukohad. Valgustid, 

                                         
59 Nutt, N. 2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet. Tartu. 
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prügikastid ja pargipingid ei tohi olla ajaloolisi rajatisi imiteerivad lahendused, 
soovitavalt võiksid nad olla metsaparki sobivad rustikaalse vormiga. Arhitektuursed 
väikevormid ja rajatised peaksid haakuma pargi üldstruktuuri, vaadete ja ilmega. 
Uued rajatised peavad olema vandaalikindlad. 

• Olemasoleva lava vastas alal asuvad sportimisvahendid tuleb võimalusel  
vahetada sobilikumast materjalist vahendite vastu, mille edaspidine hooldus on 
kohustuslik. 

• Amortiseerunud lava ja valgustid tuleb pargi keskelt, kas remontida või  
eemaldada. Need on ohtlikud pargis viibijale. Uus , planeeritav valgustus võiks olla 
minimaalne. Uue valgustuse võiks ette näha “välimise ringteele” ja laululava juurde. 
Valgustus võiks olla eraldi väljalülitamise võimalusega. Eraldi tuleb koostada 
elektriprojekt. 

• Pargi kirdeosas asuv naaber peab piiripostid (väravapostid) paigaldama oma  
maale. 

5.7  Järv, tiigid, kraavid 
Valgjärve mõisa metsapargi territooriumil olevad veekogud ja rajatised vajavad 
hooldamist. 
 

• Tiik vajab puhastamist ja süvendamist. Pargi põhjaosas asuv tiik puhastada.  
Tiigi kallastel kasvavad vanad puud on osaliselt halvas seisukorras ja ohtlikud pargis 
viibijale. 

• Kraavid on vaja võsast puhastada. Eriliselt tähelepanu pöörata pargi  
põhjaosas asuvale kraavile.  

• Valgjärve kaldaäärne ala on osaliselt kinni kasvanud, võsastunud. Järve  
kaldaääred on suuremas osas muutunud kasutuskõlbmatuks. Järväärsed alad on ajuti 
väga liigniisked ja seetõttu tuleks kaldaäärseid alasid võsa ja niitmise teel teatud 
kohtades paremini läbitavamaks muuta. Hooldustööde käigus võiks kaldaalad 
(plaanil 4 tähistatud kohtades) vähemalt teeni võsast puhastada, koristada vette 
vajunud puud. Valgjärve kaldaääred vajavad osalist puhastamist, vajadusel osalist 
täitmist, mille juures arvestada seal olevate elustikega (nt kopra territooriumiga) ning 
otsuste langetamisel on kindlasti vaja eelnevalt teha koostööd Keskkonnaametiga. 
Eemaldatud võsa ja pilliroog tuleb veest välja tõsta ja lõkkeplatsile viia või pargist 
ära vedada. 
 
Veekogude ja kraavide puhastamisega oleks oluline tegeleda, kas varakevadel või 
hilissügisel, ajal, mil kõige vähem kahjustatakse nii pinnast kui ka muid eluslooduse 
osasid. Nimetatud tööd vajavad kooskõlastust kaitseala valitsejaga. 

5.8 Elustiku kaitse 
Valgjärve mõisa pargis on teada kopra olemasolu, seega on oluline nende 
elamistingimuste säilitamine järveäärsel alal (vt plaan 2). Pargis kasvavad vanad 
väärtuslikud kaitse all olevad h. tammed, nende head kasvutingimused tuleb 
säilitada. Pargis on nahkhiirte elupuud, mis tuleks säilitada. Linduderikka pargi 
säilitamiseks on vajalik erinevate elupaikade kaitse (sh kindlasti põõsaste 
olemasolu). Siinkohal on oluline, et säiliks metsasemad alad, kus jääb alles ka 
aluspõõsastik ja võsa. Kaitsealuste taime- ja loomaliikide kindlaks määramiseks on 
oluline läbi viia täiendavad uuringud, mis toob välja olulised liigid ja nõuded nende 
kaitsmiseks. 
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5.9 Pargi kaitse korraldamine60 
Tähistamine: 
Pargi territoorium tuleb infotahvlite või muu taolisega tähistada. Samuti on oluline 
pargiruumi tegevuste ja elustiku tutvustamine. 
 
Infotahvli paigaldamine: 
Valgjärve valla piirkond on väga omapärane. Külastajatele informatsiooni jagamine 
on oluline. Vaja on paigaldada selleks infotahvel parki, näiteks olemasolevasse 
parklasse või siis peasissepääsu juurde. Tahvli tekst peaks olema nii eesti, vene, 
saksa kui ka inglise keelne. Tekst kooskõlastada eelnevalt kaitseala valitsejaga. 
 
Tulemuslikkuse hindamine: 
Kaitsekorraldusperioodi keskel ja viimasel aastal tuleb läbi viia pargi ülevaatus ning 
hinnata seni kehtinud hoolduskava tulemuslikkust. Tulemuslikkuse hindamine on 
aluseks uue hoolduskava koostamisele. Korraldajaks on Keskkonnaamet. 
 
Külastusmõjude hindamine: 
Tähtis on hinnata ka külastusmõjusid. Hinnangu alusel saab korraldada paremat 
hooldamist. 
 
Uue kava koostamine: 
Uue kava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. 
Kava koostamise raames hinnatakse kaitse tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid 
järgmiseks kaitsekorraldusperioodiks. Korraldajaks on Keskkonnaamet. 
 
 

                                         
60 Arvestatud on juhendis “Pargi hoolduskava koostamise juhend” soovitustega. Nutt, N. 2011. 
Keskkonnaamet. Tartu. 



Tabel 4. Tegevuskava. 
I tähtsusklass- hädavajalikud tegevused, milleta kaitse-eesmärke ei ole võimalik täita. 
II tähtsusklass- vajalikud tegevused, mille teostamisel aidatakse kaasa väärtuste säilitamisele ja ohtude kõrvaldamisele pargist. 
III tähtsusklass- soovituslikud tegevused, millel on väiksem mõju väärtuste kadumisele. 
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Märkused 

Ptk nr Tegevuse nimetus 
Tegevuse 

tüüp 
Ühik Maht Korraldaja 

Tähtsus-
klass 

Sadades eurodes 
 
Inventuurid, seired, uuringud 
 
5.8 Linnu- ja loomaliikide uuring uuring   KA, VV II + + +       +  

5.9 Kaitse-eesmärkide 
seisundseire ja 
tulemuslikkuse hindamine 

seire   KA, VV I     + 
 

    +  

 
Hooldus, taastamine ja ohjamine 
 
5.2.1 Üldine võsaraie sh 

isetekkeliste noorte puude 
raiumine (Mahu hulka on 
arvestatud ka hilisemad 
kaldaääre puhastused). 
 

hooldus-töö ha ca 7,9 VV, O I + +  +  +  +   Kaldaalasid 
kontrollida 
vähemalt üle 
aasta. 

5.2.1 Alad, mis peavad säilitama 
peale võsaraiet pool-
suletud ilme. 
 

plaan m² 9624 VV, O II            
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5.2.1 Plaanil märgitud 
üksikpuude raiumine 
esmajärjekorras. 
 

hooldus-töö tk 46 VV I + + +         

5.2.4 Loodusliku uuenduse ja 
võsa eemaldamine 
vaatesektoritest 
esmajärjekorras 
(vaatesektor nr. 9, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 
27). 
 

taastamis-
töö 

tk 11 VV, O I + + +        Vaatesektoritel 
peavad olema 
looduslikud 
piirjooned. 

5.2.4 Loodusliku uuenduse ja 
võsa eemaldamine 
vaatesektoritest teises 
järgus (vaatesektor nr.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 
19, 20, 21, 22, 23). 
 

Taastamis-
töö 

tk 16 VV, O II   + +       Vaatesektoritel 
peavad olema 
looduslikud 
piirjooned. 

5.2.1 Võsa järelhooldus hooldus-töö ha ca 6,9 VV, O II    + +  +  +   

5.2.1 Kändude freesimine hooldus-töö tk 46 VV, O II + + + + + + + + + +  

 
Puude hooldus 
 
5.2.3 Puude ridade ja puude 

gruppide hooldus (sh 
sanitaarraie) 

hooldus-töö hulk 24 VV, O I  + + + + + + + + +  

5.2.3 Oluliste, omapäraste 
üksikpuude hooldus 

hooldus-töö hulk 75 VV   + + + + + + + + +  
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5.2.3 Metsasalude sanittaarraie, 
hooldus 

hooldus-töö ha ca 3,9 VV II  +    +    +  

 
Teed ja platsid (ühekordne ja regulaarne hooldus) 
 
5.4 Pinnastee (välimise 

ringtee) (ca 3 m lai) 
hooldus  

hooldu-töö jm 1200 VV I + + + + + + + + + +  

5.4 Pinnasteede (va välimise 
ringtee) (ca 1-2,5 m lai) 
hooldus 

hooldus-töö jm 728 VV II + + + + + + + + + +  

5.4 Pinnasteede parandamine 
(aukude täitmine) 

hooldus-töö jm ca 140 VV I +  +  +  +  +   

5.4 Muruteede niitmine (ca 3 
korda 
vegetatsiooniperioodil) 

hooldus-töö jm ca 664 VV, O I + + + + + + + + + +  

5.4 Platside hooldus (va 
rannaalad) 

hooldus-töö m² ca 1789 VV I + + + + + + + + + +  

5.5 Rannaalade hooldus hooldus-töö m² ca 275 VV II + + + + + + + + + +  

5.6 Vana maneeži vundamendi 
puhastamine ja hooldus 

hooldus-töö jm ca 120 VV II + + + + + + + + + +  

 
Niitmine ja lehtede koristamine (regulaarne hooldus) 
 
5.3 Muru niitmine avatud 

platsidelt 
hooldus-töö ha ca 0,2 VV I + + + + + + + + + +  

5.3 Heina niitmine avatud 
aasaalalt (vähemalt 2 

hooldus-töö ha ca 1,2 VV, O I + + + + + + + + + +  
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korda suvel) 
5.3 Heina niitmine pool-

avatud alalt (va järve 
kallastelt) (vähemalt 1 
kord suvel)  

 

hooldus-töö ha ca 3,4 VV, O I + + + + + + + + + +  

5.3 Heina niitmine järve 
kallastelt plaanil 
märgistatud kohtades 
(vähemalt 1 kord suvel) 

 

hooldus-töö ha ca 0,5 VV I  + + + + + + + + +  

5.3 Lehtede koristamine 
platsidelt (vähemalt 1 kord 
sügisel) 

 

 

hooldus-töö m² ca 1789 VV, O I + + + + + + + + + +  

5.3 Lehtede koristamine 
teedelt (vähemalt 1 kord 
sügisel) 

 

hooldus-töö m² ca 2592 VV II + + + + + + + + + +  

 
Veekogude ja veekogude kallaste hooldamine (regulaarne hooldus) 
 
5.7 Pargis asuva tiigi 

puhastamine ja hilisem 
hooldus 

 

hooldus-töö m²  35 VV II + + + + + + + + + +  

5.7 Vaatesektorite kohtades hooldus-töö tk 12 VV II   +  +       
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vajadusel pinnase täitmine 

5.7 Pargis asuva tiigi 
süvendamine 

 

taastus-töö m² 35 VV II   +         

5.7 Pargis asuvate kraavide 
puhastamine 

 

hooldus-töö jm ca 542 VV I  +  +  +  +  +  

5.7 Valgjärve kallaste 
puhastamine okstest, 
prahist. Kindlatest 
kohtadest võsa 
eemaldamine ja niitmine. 

 

hooldus-töö ha ca 1 VV I + + + + + + + + + +  

 
Loodusõppe ja puhkemajandusega seotud tegevused 
 
 
Pargiinventar ja rajatised (ühekordne ja regulaarne hooldus) 
 
5.6 Pargis asuvate ajalooliste 

objektide asukohad 
puhastada. 

 

hooldus-töö tk 5 VV, KA, O I + + + + + + + + + +  

5.6 Prügiurnide paigaldamine. 

 

muu tk 5 VV III   +         

5.6 Pargipinkide paigaldus 

 

muu tk 14 VV III   +         
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5.6 Pargipaviljoni 
paigaldamine 

muu tk 1 VV III   +         

5.6 Purde paigaldamine muu tk 3 VV III   +         

5.6 Luua välise ringtee äärde 
suurte kivide juurde 
puhkamis- ja istumispaiku 

hooldus-töö tk ca 5 VV III +           

5.6 Olemasolevate ha uute 
pargipinkide/ prügikastide/ 
laud-pinkide/ lava/ väli-
WC hooldus 

hooldus-töö  pargiala VV II + + + + + + + + + +  

5.6 Amortiseerunud rajatised 
eemaldada või asendada 

hooldus-töö tk ca 16 VV, O II + +          

5.6 Prügikoristus hooldus-töö  pargiala VV I + + + + + + + + + +  

 
Külastajate teavitamine 
 
5.4 Teavitamine muu   VV, KA II + + + + + + + + + +  

5.4 Parki tutvuststava 
infostendi koostamine ja 
paigaldamine (sh ümbruse 
ettevalmistus jms) 

 

Tähista-
mine 

tk 1-3 VV, KA III + + +         

5.4 Parki tutvustava infostendi 
hooldamine 

 

hooldus-töö tk 1-3 VV II  + + + + + + + + +  
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Kavad, plaanid, eeskirjad 
 
 Kava uuendamine 

(väärtuste täpsustamine) 
kava   KA I      +    +  

 Tulemuslikkuse hindamine kava   KA I     +     +  
 Külastusmõjude 

hindamine 
kava   KA II            

5.2 Vajadusel 
kujundusprojekti koos 
täiendava dendroloogilise 
hinnangu koostamine 

plaan   VV III     +       

5.4 Õpperaja koostamine plaan tk 1 VV, KA, O III + + +         
5.7 Tiikide süvendamise 

projekt 
plaan   VV, KA, O III            

5.6 Pargipaviljoni ja muude 
väikevormide 
kujundusprojekti 
koostamine 

plaan   VV III            

5.6 Pargi valgustusprojekti ja 
elektriprojekti koostamine 

plaan   VV III            

5.7 Valgjärve kaldaalade 
kaitserajatiste projekti 
koostamine 

plaan   VV, KA, O III            

KA- Keskkonnaamet, VV- Valgjärve Vallavalitsus, O- pargi teiste kinnistute omanikud 
• Juhul kui pole aastate lahtritesse lisatud “+” märki, tuleks tegevuse nimetuse lahtris nimetatud tegevus läbi viia hoolduskava perioodi jooksul- aastatel 

2012-2021. 
 

 



 

6 Tulemuslikkuse hindamine 
 
Nimetatud peatükis antakse ülevaade põhimõtetest, millele toetudes võiks hiljem 
hoolduskava tulemuslikkust hinnata. Hoolduskava tulemuslikkust saab hinnata 
võrreldes saavutatud tulemusi kavandatud tegevustega. Hoolduskavaga on 
fikseeritud väärtuse algne seisund. “Tulemuslikkust tuleb hinnata vähemalt 
hooldusperioodi lõpus, kuid soovitatav on seda teha ka kava keskel, et vajadusel 
saaks kaitsekorraldusmeetmeid korrigeerida.”61 
 

• Kaitsealuste liikide kaitseks teostavate tegevuste tulemuslikkust hinnatakse  
kaitstavate liikide seisundi alusel – elujõulisus jmt. 

• Tulemsulikkuse hindamisel analüüsitakse, kas seatud tegevused aitasid kaasa  
väärtuste kaitse saavutamisele ja kui edukalt.  

• Hoolduskava analüüsitakse vajadusel kaitsekorraldusperioodi keskel ja  
uuendatakse hinnangu tulemuste alusel kaitsekorraldusperioodi lõpus.  

• Pargi kaitse tegevus loetakse tulemuslikuks, kui kaitsekorraldusperioodi  
lõpus on pargi kaitse-väärtused säilinud ning väärindatud62: 

1. Tagatud on pargiruumi vabakujunduslikkus ja terviklikkus. 
2. Avatud alade pindala (ha) ei ole vähenenud, on tagatud avatud-suletud  

alade vahekord. 
3. Võsast on puhastatud olulised pool-avatud ja pool-suletud alad (sh  

platsid ja rannaalad). 
4. Avatud alad on puhastatud võsast ja neid hooldatakse pidevalt. 
5. Tagatud on Valgjärve ja puistu omavaheline seos. 
6. Tagatud on seos pargi ja ümbritsevate alade vahel. 
7. Taastatud ja rajatud on vaatesektorid. 
8. Võsast on puhastatud, regulaarselt niidetud järveääres märgistatud  

kohad ja neid hooldatakse pidevalt. 
9. Puhastatud on tiik ja kraavid. 
10. Puistu hooldusraiega on võimalikult hästi tagatud väärtuslike  

üksikpuude, puude gruppide, puude ridade, salude kasvutingimused. Paranenud on 
nende puude valgustingimused. 

11. Puistu hooldusraiega ei ole hävitatud pargi metsailmet. 
12. Olulised esiletoodud puude võrad on heas seisukorras. 
13. Vana ajalooline teedestruktuur on säilinud ja seda kasutatakse. 
14. Pargi reljeefsus on säilinud. 
15. Maneeži müür ja teiste ajalooliste rajatiste asukohad on puhastatud ja  

konserveeritud ning neid hooldatakse pidevalt. 
16. Pargis on läbiviidud elustiku kohta lisauuringud. 
17. Pargis elutsevate liikidega on arvestatud. 
18. Uuringute tulemusel leitud kaitsealused liigid on kantud  

Keskkonnaregistrisse ning nendega arvestatakse pargi hooldamisel. 
 
 
 

                                         
61 Nutt, N. 2011. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet. Tartu. 
62 Samas. 



Tabel 5. Tulemuslikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil. 
 

Ptk 
nr 

Väärtus Indikaator Kriteerium/lävend Tulemus Selgitus 

4.1 Pargiruum Pargiruumi 
vabakujunduslikkus, 
terviklikkus ja seotus 
ümbritsevate aladega. 

Teedevõrk on liiga tihe, 
osaliselt lagunemas.  
Reljeefsuse vähene tajutavus. 
Platse on loodud erinevatesse 
kohtadesse.  
Vaated on kinnikasvamas. 
Pargi ja ümbritsevate alade 
seotus on vähenemas. 

Teedevõrk on säilitatud, 
juurde pole loodud uusi 
teid, ega platse. Teedel 
parandamist vajavad 
kohad on parandatud. 
Kasutatakse 
olemasolevaid teid ja 
platse.  
Võsaraie ja niitmisega 
on tagatud reljeefsete 
alade mõju. 
Vaated on säilitatud 
avatuna.  
Pargiruumi ja 
ümbritsevate alade 
seotus on tagatud. 
 

Hinnatakse teede, platside 
seisukorda ja kasutatavust. 
Hinnatakse vaadete olemasolu 
ja seisukorda.  
Hinnatakse reljeefsuse 
olemasolu ja tajutavust. 
Hinnatakse seotust pargi ja 
ümbritsevate alade vahel. 

Avatud alade pindala 
ja hooldatus. 

Hooldust vajavate avatud 
alade pindala on ca 1,45 ha. 

Hooldatud avatud alade 
pindala on vähemalt 2 
ha. 
 

4.1 Suletud-avatud 
alade taskaal 

Pool-avatud ja pool-
suletud alade pindala 
ja hooldatus 

Pool-avatud pool-suletud alad 
on liialt võsastunud. 

Pool-avatud alad ja 
pool-suletud alad on 
hooldatud. 
 

Hinnatakse avatud alade 
pindala. 
Hinnatakse avatud-suletud alade 
vahelduvust ja tasakaalu. 
Hinnatakse järveäärsete alade 
seotust puistuga ja hooldust. 
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  Järveäärsete alade 
pindala ja hooldatus. 

Hooldatud jäärveäärsed alad 
on liialt võsastunud. 

Järveäärsed alad on 
hooldatud. Säilitatud on 
kaldaäärsete alade 
looduslik ilme. 
 

 

4.1 Puistu Parkmetsa puistu 
seisukord, hooldatus 
ja seotus Valgjärvega. 

Puistu seisukord on 
rahuldavast- heani. Puistut on 
väga vähe hooldatud, puistu 
seotus Valgjärvega on 
tajutav. 
 

Dendroloogilise 
hinnangu alusel on 
hooldatud puistut. 
Vajadusel on koostatud 
täiendav hinnang. Puistu 
seisukord on hea. 
Säilitatud on puistu 
metsailmelisus ja seotus 
Valgjärvega. 
 

Hinnatakse puistu seisukorda 
peale hooldust, tema liigirikkuse 
säilimist, seotust Valgjärvega. 

4.1 Märkimisväärsed 
üksikpuud, puude 
read, puude grupid 
ja salud 

Säilimisväärsete 
üksikpuude, puude 
gruppide, ridade ja 
alade arv ja seisukord. 

Märkimisväärsete 
üksikpuude, puude gruppide, 
ridade, salude arv on kokku 
ca 21. Seisukord on hea- väga 
hea. 

Hooldatud ja säilitatud  
on märkimisväärsed 
üksikpuud, puude 
grupid, read, salud. 

Perioodi alguses toodi välja 
märkimisväärsed üksikpuud, 
puude read, grupid, salud ning 
anti hinnang nende seisukorrale. 
Hinnatakase puude gruppide, 
ridade, salude seisundit 
võrreldes 2011.a. lõpu- 2012.a. 
alguse seisundiga. 

4.1 Muu elustik Kaitsealuste 
taimeliikide 
esinemine, 
kaitsealuste 
loomaliikide 
esinemine. 

Keskkonnaregistrisse kantud 
liikide arv on teada. 

Säilitatud on kaitsealuste 
liikide kasvukeskkond. 

Kaitsealuste liikide seisukorda 
kontrollitakse perioodi keskel ja 
lõpus. 
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  Pole läbi viidud 
uuringuid kõikide 
pargis esinevate 
taime- ja loomaliikide 
kohta. Üksnes on 
ülevaade taime- ja 
loomaliikidest 
1970ndatest aastatest. 
 

Kõikide liikide arv ei ole 
teada. 

Pargis esinevate liikide 
kohta on viidud läbi 
uuringud ja nende 
kasvukohtadega ja 
elutingimustega on 
arvestatud. 

Teada on pargi liigirikkus. 

4.1 Valgjärv, tiik ja 
kraavid 

Valgjärveäärsete 
alade olukord. 
Tiigi ja kraavide 
olukord. 

Valgjärveäärsed alad on 
paljudes kohtades 
võsastunud, puuduvad kohad 
istumiseks, rannaalad ja 
telkimisalad vajavad hoolt. 
Tiik ja kraavid on võsastumas 
ja mudastumas. 

Korrastatud on 
rannaalad, loodud on 
peatumiskohti Valgjärve 
äärde, puhastatud on 
kindlastest kohtadest 
Valgjärveäärne ala. 
Tiik ja kraavid on 
puhastatud. 
 

Hinnatakse Valgjärve äärsete 
alade olukorda. 
Hinnatakse tiigi ja kraavi 
olukorda. 

4.1 Endise maneeži ja 
teiste ajalooliste 
elementide 
vundamendid, 
asukohad. 

Ajalooliste 
elementide 
vundamentide ja 
asukohtade olukord, 
säilivus. 

Ajalooliste elementide 
asukohad vajavad võsast 
puhastamist, heintaimedest 
niitmist. 

Ajaloolised elemendid 
on säilinud, nende 
asukohti on puhastatud 
ja hooldatakse. 

Hinnatakse ajalooliste 
elementide ja asukohtade 
seisukorda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAAFILINE MATERJAL 


