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1.SISSEJUHATUS 

1.1 Projekteerimise alus 

Käesolev kujundusprojekt on koostatud Audru Vallavalitsuse tellimusel Audru vallas 

Audru alevikus asuva mõisapargi korrastamiseks. Töö aluseks on vallahange nr 

nimetusega „Audru mõisapargi rekonstrueerimisprojekti koostamine“ lisas 1 esitatud 

lähtetingimused. Töö koostajaks ja autoriks on Kati Niibo (kontaktid: kati@hyyp.ee, 

tel 51 61 593).  

 

Kujunduslahendus on antud põhiprojekti staadiumis. Projektiga lahendatakse 

projektala haljastuspõhimõtted, teed, parklad, arhitektuursed väikevormid ning 

valgustus (ektriprojek on lisatud eraldi kaustana. Töö koostaja Kagu Elekter OÜ).  

 

Projekti koostamisel on kasutatud Geobüroo OÜ poolt koostatud geodeetilist 

alusplaani M1:500, töö nr 1444. 

 

Lisaks on projekti lähtematerjalina kasutatud järgnevaid dokumente: 

• Audru mõisa kõrvalhooned. Arhitektuurimälestise pass. VLAKV.1.11 

• Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Pärnu rajoon. V. Ranniku. Tallinn 1977. 

P-3320. ERA.T-76.1.3211 

• Audru mõisa inventeerimise ankeet. ERA.T-76.1.16080 

• Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade. Arhiiviuuringute aruanne. 

Köide I. Pärnu. 1999. koost M. Kötsi. Kättesaadav Audru muuseum 

 

Mõisasüdamikust on säilinud plaanid aastatest 1878, 1895 ja 1902, vt lisa 2 

muinsuskaitse eritingimuste osas. 

 

Kujundusprojekti osana on pargile koostatud detailne hooldusjuhend, kus 

planeeritavad tööd on jaotatud ettappidesse lähtuvalt loogilisest rajamise järjekorrast. 

Hooldusjuhendis on esitatud vajalike hooldustööde mahud. 
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1.2 Asend 

 Käsitletav park asub Audru alevikus Audru vallas Pärnumaal, katastritunnus 

15904:003:2033. Kinnismälestise kaitsevööndi kogupindala on 9,7 ha, 

kujundusprojektiga käsitletava ala moodustab sellest ca 3,2ha. 

 

1.3 Kaitserežiim  

Looduskaitse 

Audru mõisapark on looduskaitsealune park, reg kood KLO1200068. Tegevus 

kaitsealuses pargis peab olema kooskõlas „Looduskiatseseadusega“, samuti 

reguleerib tegevust kaitsealuses pargis Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr 64, 3. 

märtsi 2006. a „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“.  

 

Muinsuskaitse 

Audru mõisa park on muinsuskaitsealune park, mälestis on kaitse alla võetud 

kultuuriministri määrusega "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 

21.04.1998 määrus nr. 13, (RTL 1998, 179/180, 697) Kuupäev: 21.04.1998. Pargil on 

määratud kaitsevöönd "Kultuurimälestisele kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri 

käskkiri 21. juuni 2006 nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967) Kuupäev: 21.06.2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audru mõisapargi 
muinsuskaitse 
kaitsevöönd ja 
pargis asuvad 
mälestised  
 
Allikas: 
http://xgis.maaamet.ee
/xGIS/XGis  
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Kultuuriministri käskkirjaga 21.06.2006 nr 208 "Kultuurimälestisele kaitsevööndi 

määramine" (RTL, 04.07.2006, 52, 967) kehtestati mälestistele reg nr-tega 8304, 

16599-16607, 16609-16611 ja 16613-16617 ühine kaitsevöönd. 

 

Kultuurimälestiste Riikliku Registri andmetel asuvad Audru mõisa pargis järgmised 

kaitse alla võetud mälestised: 

 

Mk reg 
nr Nimetus Aadress Mälestise liik 
16616 Audru mõisa kõrts Audru alevik 

Pärna allee 2 
ehitismälestis 

16613 Audru mõisa 
koertemaja 

Audru alevik 
Ringi tn 10 

ehitismälestis 

16611 Audru mõisa 
teenijatemaja-
kellatorn 

Audru alevik 
Ringi tn 6 

ehitismälestis 

16607 Audru mõisa viinaait Audru alevik ehitismälestis 

16605 Audru mõisa maneez Audru alevik 
Käreda tee 9 

ehitismälestis 

16604 Audru mõisa park Audru alevik 
Audru kõlakoda 

ehitismälestis 

16603 Audru mõisa 
valitsejamaja 

Audru alevik 
Pärna allee 14 

ehitismälestis 

16602 Audru magasiait Audru alevik 
Pärna allee 1 

ehitismälestis 

16617 Audru mõisa 
kalmistu 
väravapostid 

Audru alevik ehitismälestis 

8304 II maailmasõjas 
hukkunute ühishaud 

Audru alevik ajaloomälestis 

 

1.4 Pargi haldaja 

Pargi territooriumit haldab Audru Vallavalitsus. Täpsem info ja kontakt www.audru.ee.  
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1.5 Puistu uurituse aste 

Kujundusprojekti koostamise aluseks on põhjalik dendroloogiline inventeerimine. 

Kogu planeeritav ala on inventeeritud üksikpuude tasandil.Töö koostaja Marek Lind 

august-oktl 2013, töö on kättesaadav Audru Vallavalitsuses. 
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2. AJALOOLINE ÜLEVAADE JA DATEERINGUD 

2. 1 Ajalooline ülevaade 

Audru mõisa (saksa k Audern) on esmamainitud 1449. aastal. Tollal oli ta Saare-

Lääne piiskopkonnale kuulunud piiskopimõis ja piiskopid valitsesid mõisa Atman´ide 

ja Landknecht´ ide kaudu kuni 17.sajandinin. Liivi sõja järgselt ehk Poola ajal oli mõis 

riigi omanduses. Rootsi ajal kinkis kuningas Gustav II Adolf mõisa 1627. aastal von 

Thurnide perekonnale, kuid sama sajandi lõpul läks mõis de la Gardie'de 

aadliperekonna kätte.  

Põhjasõja järgselt 1725. aastal kinkis Vene keisrinna Katariina I esmalt pool mõisast 

ja hiljem teise poole Andres von Drewninckite suguvõsale. 1807. aastast siirdus mõis 

Pilar von Pilchaude aadliperekonna valdusesse, kelle kätte jäi mõis kuni 1919. aasta 

võõrandamiseni.  

Mõisa viimaseks omanikuks oli Adolf Konstantin Jakob Pilar von Pilchau, kes sai 

mõisa omanikuks pärast enda isa surma 1876.a. Edumeelse mehena oli ta Pärnu I 

piirkonna kihelkonnakohtunik. 1878. aastal valiti ta Pärnu kreisi järelvalvekohtunikuks 

ning 1879 Pärnu linnanõunikuks, kelle kompetentsi kuulus arvukate linnamõisade 

haldamine. 1884 valis rüütelkonna konservatiivne tiib Pilar von Pilchau 

kreisisaadikuks. 1899 sai temast Liivimaa maanõunik, 

1919.a aastal lahkus Adolf Pilar von Pilchau perekonnaga Saksamaale, kust tulid 

tagasi Eestisse ja elu viimasel aastatel elas taas Audrus. Adolf Pilar von Pilchau suri 

17. juunil 1925 Pärnus ja maeti perekonnakalmistule Audrus. 

 

2.2 Park. Rajamine, stiil ja suuremad ümberkujundusetapid 

Park asub Audru jõe mõlemal kaldal ja jõesaartel ning on ümbritsetud elamute, 

põldude ja aedadega. Algselt asus kunagise peahoone taga väike regulaarpark, mida 

laiendati 19. sajandi algul ümbritsevate puistute arvelt tol ajal levinud vabakujulise 

planeeringuga maastikupargiks. Jõgi on pargi osas paisutatud. 
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Vabakujuline park kujundati olemasolevast puistust jättes kasvama 

tähelepanuväärsemad puud-põõsad, milledele istutati täiendavalt juurde aktsendina 

võõrliike. Kujunduse aluseks oli jalgteede võrgustik, kus avatud pargialad vaheldusid 

suletud puistualadega ja jalgteedelt avanesid vaated pargi erinevatele osadele ja 

ümbritsevale maastikule. 

 

Mõisaaegne hoonestus paiknes enamuses omaette pargist lääne suunas või siis 

üksikute hoonetena pargi servaaladel. Peahoone asus pargikompositsiooni 

seisukohalt kesksel kohal. 

 

Keskmise suurusega 9,7 hektariline pargiala koosneb kolmest eriilmelisest osast: 

Uruste oja ja Audru jõega piirnev vabakujunduslik metspargi osa. Selle pargiosa 

idaservas asub Pilar von Pilchaude perekonna matmispaik. Millest on säilinud vaid 

graniidist tahutud väravapostid, tagasihoidlik mälestuskivi on paigaldatud hiljem.  

Metspargi läänepoolsemas osas on mälestusmärk II maailmasõjas langenutele.   

 

Kunagist peahoonet ümbritses regulaarne pargiosa, mis on ühtlasi ka pargi kõige 

vanem osa asus Audru-Valgeranna teest lääne suunas. Esinduslikult kujundatud 

peahoone esiväljak laius jõe kaldal, minnes sujuvalt üle jõe asuvaks maastikupargiks 

 

Audru-Valgeranna teest ida pool Audru jõe mõlemal kaldal asub pargi põhiosa – suur 

vabakujunduslik maastikupark, mille olulisteks kujunduselementideks on jõesaared. 

Jõge saab ületada ja saartele pääseb kolme silla kaudu.  

Kolme saart ja jõekaldaid ühendav teedevõrk oli ajalooliselt vaba planeeringuga, 

algselt olid teed seotud vaatekohtadega jõekallastelt hoonetele või veepeeglile. 

Tänaseks on vaateid vähe alles jäänud kuid mitmed vaated on võimalik puistu 

harvendamisega taasavada vt täpsemalt vaadete kaart muinsuskaitse eritingimuste 

osast.. 

Üle vete viib kolm silda ja üks autosild. Audru pargist on säilinud üks postkaart, kus 

on näha kunagine paviljon (vt muinsuskaitse eritingimuste osa). Paviljoni asukoht on 

ka täna looduses väga hästi leitav. Nõukogude ajast asub pargis laululava koos 

istepinkidega, mis on aktiivses kasutuses tänaseni. 
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Põhjaosas on pargipuistu tihedam ja noorem, lõunaosas vahelduvad pargilagendikud 

ja puudegrupid. Peahoone taga on säilinud ajaloolised puuderead. 

Kunagise peahoone juurest viib pärnaallee kirikuni, tammeallee Valgeranna suunale, 

kust viis väljasõidutee suvemõisa, on sellest noorem. 

 

Pargi põhipuuliikideks on harilik tamm, harilik pärn, harilik vaher ja harilik saar. 

Pargis kasvab Eesti kõrgeim har. saar. H= 31,5 m. (T. Aja andmed 2000, Eesti 

põlispuud) 

 

Pargis elavad kaitsealused nahkhiired: põhja-nahkhiir, veelendlane, pargi-nahkhiir, 

Brandti lendlane ja habelendlane ning linnud: tamme-kirjurähn ja valgeselg-kirjurähn; 

kuuldud on kodukakku (http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-

3/pargid/pargid-2/audru-moisa-park/#Omand). 

 

2.3 Varasemad uuringud 

Audru mõisa kohta on varasemalt koostatud järgmised uuringud või inventeerimised: 

• Audru mõisa kõrvalhooned. Arhitektuurimälestise pass. VLAKV.1.11 

• Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Pärnu rajoon. V. Ranniku. Tallinn 1977. 

P-3320. ERA.T-76.1.3211 

• Audru mõisa inventeerimise ankeet. ERA.T-76.1.16080 

• Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade. Arhiiviuuringute aruanne. 

Köide I. Pärnu. 1999. koost M. Kötsi. Kättesaadav Audru muuseum 

 

Mõisasüdamikust on säilinud plaanid aastatest 1878, 1895 ja 1908, vt lisa 2 

muinsuskaitse eritingimuste osas. 
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3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS JA SEISUKORD 

3.1 Planeeritava ala suurus, ruumiline ülesehitus ja kujundus 

Planeeritav ala moodustab osa kogu Audru pargist Käsitletav ala moodustab ühtse 

terviku, mis on looduses väga hästi jälgitav. Ühes küljest piirab ala Audru jõgi, teisalt 

Käreda tee, lisaks kuulub planeeritava ala sisse jõe keskel asuv suurem saar. 

Planeeritava ala pindala kokku u 5ha. 

 

Käsitletav ala on klassikaline maastikupark, kus avatud pargialad vahelduvad suletud 

aladega. Pargi keskne elament on laululava, mida suvel kasutatakse üsna palju. 

Pargis on rohkelt sisse tallatud jalgteid, mis tõendab, et parki kasutatakse nii 

läbikäiguks kui ka niisama jalutamiseks. Parki on regulaarselt hooldatud. 

 

3.2 Reljeef ja veestik 

Planeeritud pargiosa on kavandatud Audru jõe kaldale. Jõgi on pargi selles osas on 

laiem ja jõe keskel asuvad kaks saart. Jõe kaldad on mõlemal küljel kõrged kuid mitte 

järsud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reljeef on hästi jälgitav NL Topokaardilt aastast 1942. 

Allikas www.maaamet.ee 
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Kogu pargis tervikuna on reljeef lauge ega mängi kujunduslikult olulist rolli.  

Arvestades, et park asub jõekäärus mängib jõgi kogu pargipargikujunduses väga 

keskset rolli ja annab pargile omase kordumatu näo. Probleemiks on jõe kinni 

kasvamine just sildade vahelisel alal. Jõgi vajab süvendamist ja puhastamist, et 

taastada oluline veepeegel. Samuti vajavad jõe kaldad kogu ulatuses puudest 

puhastamist, et paraneks jõe pargikujunduslikult oluline roll. 

 

3.3 Vaated 

Erineva pikkuse ja ulatusega vaated on maastikupargi üks olulisemaid 

kujunduselemente. Kõiki ajaloolistelt plaanidelt leitavaid vaatesuundi ei ole võimalik 

tänasesse maastikku ümber kanda, kuna vajadused ja olemasolev olukord on üsna 

palju muutunud kuid pargi paremks sidumiseks mõisasüdame ja jõega on vajalik 

olulisemad vaatesuund avada. 

 

Peaaegu kogu pargi ulatuses on jõekaldad kasvanud tihedalt kinni ning puudub side 

pargi ja jõe vahel. Lisaks on vajalik avada vaateid tähelepanuväärsematele 

hoonetele, sildadele jms, mis paiknevad vahetult jõe kallastel.  

 

Pargi puistuosas on vajalik raietega avada tähelepanuväärsemaid üksikpuid või 

puudegruppe.  

 

3.4 Teedevõrk 

Pargis on rohkelt sissetallatud jalgradu olulisematel suundadel ja teid kasutatakse 

intensiivselt. Valdavalt on vaid sissetallatud jalgteed, teekate on vaid neil jalgteedel, 

mis viivad sildadele ja peale sildu teekate lõpeb. Teedevõrku võiks pargis laiendada, 

et haarata suurem osa pargist kasutusse. Jalgteede planeerimise eelduseks on, et 

puistus viiakse läbi harvendusraie. Oluline on lahendada ka autoga juurdepääs 

laululavale ning ürituste ajal parkimine laululava ümbruses.   
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3. 5 Väikevormid, valgustus 

Park vajab täiendamist ja ühtset lahendust istepinkide ja prügikastide osas, pargis 

sisuliselt puudub võimalus istuda mujal kui laululava esistel istepinkidel.  

 

Pargis on varemalt asunud jõe kaldal paviljon, mille kohta on säilinud ajalooline foto. 

Paviljoni asukoht on looduses leitav. 

 

Välisvalgustus on pargis vaid laululava ümbruses. Uute jalgteede kavandamisel on 

vajalik läbi mõelda ka valgustuse vajadus enamkäidavamate jalgteede 

valgustamiseks. 

 

3.6 Pargi puistu 

Pargi puistu kohta on koostatud põhjalik dendroloogiline inventeerimine, kus on 

üksikpuudena hinnatud kõigi puude tervislikku olukorda, töö on kättesaadav Audru 

Vallavalitsuse. Töö koostaja Marek Lind, Hüüp OÜ, töö on koostatud august-okt 

2013.a. Sellest tulenevalt ei ole peetud vajalikuks käesolevas töös uuesti puistu 

olukorda käsitleda, küll aga on nimetatud töö oluline alusmaterjal kujundusprojekti 

koostamisel.   
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4. PROJEKTLAHENDUSE KIRJELDUS 

Uus kujunduslahendusega ei ole parki kavandatud midagi senisest erinevat, pigem 

tugevdada ja väärtustada olemasolevat. Kujunduslahendus ei püüa taastada mingit 

kindlat ajajärku kuid lähtutud on maastikupargile iseloomulikust 

kujunduslahendusest. Selle aluseks on viited säilinud ajaloolistele materjalidele aga 

ka tänane maastikupilt.  

 

Kujunduslahenduse väljatöötamisel on arvestatud, et park oleks edaspidi suhteliselt 

lihtne hooldada, materjalide valikul on arvestatud, et tegemist on avalikus kasutuses 

oleva pargiga.  

    

4.1 Teed ja katendid 

Pargi erinevad osad on omavahel ühendatud jalutusteedega. Nende planeerimisel on 

arvestatud olemasolevaid sissetallatud teeradu. Teedevõrgu kavandamisel on 

arvestatud, et jalgteed läbivad kogu parki.  

 

Teekattena on kogu pargis kasutatud piirkonnale iseloomulikult purustatud kruusast 

teekatet (kivimaterjali segu nr 5). 

 

Laululavale juurdepääs ning parkimine on planeeritud plastikust murukärjega (vt lisa). 

Laululava ümbruses on murukärg vajalik vaid ürituste ajal laululava teenindale 

transpordile, parkimist nimetatud alale ei ole ette nähtud, sest selleks puudub 

vajadus. 4 auto parkimine on planeeritud vaid Käreda tee äärse sissesõidutee serva. 

Arvestades, et nimetatud kohtades on parkimine vajalik vaid suvel toimuvate ürituste 

raames on tugevdatud murust parkla piisav, et pinnas ei saaks kahjustada, samas ei 

ole kasutuskoormus ka nii suur, et oleks vaja ala katta kõvast kattega. 

  

Pargi idaküljes, kus pargiosa on tihedam on planeeritud puistut läbiv jalgtee 

niidetavast murust. Kuna puistu on selles pargi osas väga tihe saaksid puude juured 

teeehituse käigus liialt kahjustada ja ka kasutuskoormus ei ole alal liialt suur on 

korrapäraselt niidetud jalgtee piisav. Tee asukoht niita minimaalselt 1x kuus, et 

tagada piisav tee asukoht.  
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4.2 Laululava esine 

Pargi lõunaserv jõe ja laululava vaheline ala on kogu planeeritava ala hõredaim. 

Nimetatud alal on pargi hoolduse käigus säilinud maastikupargile iseloomulikud 

pargiaasad. Kavandatud raietega on avatud tähelepanuväärsemate üksikpuude või 

puudegruppide vahetu ümbrus. Samuti on puhastatud jõekaldada väheväärtuslikest 

puudest, et tugevdada sidet pargi ja jõe vahel.   

 

Olemasolevad laululava esised istepingid on projektlahendusega likvideeritud kuna 

pingid on amortiseerunud ja nende jalgade konstruktsioon on ebamugav hooldada. 

Joonisel 3 on esitatud uue pingi lahendus, mis on samuti puitpink metalljalgadel kuid 

on konstruktsioonilt lihtsam.  

 

Alal asuv lõkkekoht on uue projektlahendusega likvideeritud. Senise suure lõkke 

asemel võiks edaspidi süüdata tagasihoidlikuma lõkke, mis valmistatakse ette 

vahetult enne pidu ja likvideeritakse peale igat üritust, sel juhul ei koguta parki läbi 

aasta puiduhunnikut, mis ootab süütamist. Lõkkealusena on kavandatud 

statsionaarne metallalus, madalatel jalgadel vt lisa 4.  

 

4.3 Laululava tagune  

Praegu on laululava tagune tihedama puistuosaga kuid olemasolevaid puid 

analüüsides on selgelt näha, et kunagi on puistus olnud sees erineva suurusega 

avatud pargiaasasid. Uue kujunduslahendusega on raietega eemaldatud 

väheväärtuslikumad ja loodusliku uuenduse käigis ise kasvama hakanud puud, mille 

tulemusena tekivad alale avatud päikselised alad. Puude eemaldamisega tekib ka 

pargisiseseid vaateid nii jõele kui ka tähelepanuväärsetele üksikpuudele. Alal läbib 

niidetud jalgtee, mis tänu raietele saab olema kord varjulisema metsa all, kord jälle 

päiselisemal alal.   
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4.4 Uusistutus 

Arvestades, et pargis on rohkel loodusliku uuenduse käigus kasvama jäänud lehtpuid 

ei ole uusistutusena parki puid juurde planeeritud va üksikud grupid okaspuid, sest 

nende osakaal on pargis väga väike. Lisaks on parki kavandatud lehtpõõsastest 

istutusalasid, erineval ajal õitsvad põõsad toovad muidu rohelisesse parki värvi ja 

tekitavad olulist rindelisust. 

 

4.5 Väikevormid 

Kogu pargialale on kavandatud seljatoega istepinke, pingid on puidust, värvitoon 

valge. Pinkide asukohtade valikul on arvestatud, et istumiseks leidub kohti nii päikese 

käes kui ka varjulisematel aladel. Lisaks on suurele saarele kavandatud kaks 

ringpinki. Pinkide kohta vt täpsemalt lisa 4.  

 

Valgustust on parki kavandatud vaid minimaalselt, valgustades vaid osasid jalgteid, 

ülejäänud pargialal on kas valgustus juba olemas olemasoleva tänavavalgustuse 

näol või ei peeta otstarbekaks valgustuse väljaehitamist. Valgustuse kohta vt 

täpsemalt elektriprojekti osa. 

Käreda teel asuva autosilla lähedusest likvideerida nn. betoonjalas (kanal 

mootorsõidukite remondiks). 

 

4.5.1 Paviljon 

Projekteeritud Audru pargi paviljon on asendiplaaniliselt paigutatud kunagise paviljoni 

asukohta. 

Vertikaalne sidumine – arvestatakse olemasoleva betoonalusega. 

Horisontaalne sidumine – posti tsentrite koordinaadid 

Post koordinaat X koordinaat Y 

P1 6474137,80 520876,97 

P2 6474137,80 520978,56 
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P3 6474139,01 520979,07 

P4 6474140,22 520978,56 

P5 6474140,22 520976,97 

P6 6474139,01 520976,27 

P7 6474138,47 520975,93 

P8 6474137,80 520976,57 

4.5.1.1 Arhitektuurne lahendus 

Audru pargi paviljoni kuju on tuletatud kunagise paviljoni säilinud alusest, mis on 

looduses vaadeldav. Betoonalusel on selgelt näha kunagised katuse kandepostide 

asukohad. Arhitektuurne lahendus on inspireeritud vanaaegsest fotost, mis on tehtud 

jõe vastaskaldalt vaatega pargi poole. Lopsaka looduse keskelt paistab paviljoni 

katusekuju, kuid ei ole määratletavad detailid. 

Projekteeritud pargipaviljoni postid on kui sirguvad puud, mis kasvavad välja 

puitpiirdest, mille laudisesse lõigatud lehemotiiv loob mulje kasvudest. 

Katusealusesse post-tala ristumistele paigutatud detailid on kui oksad ja puitpitsis on 

samuti esindatud lehemotiiv.  

4.5.1.2 Konstruktiivne lahendus 

Vundament puitpostide alla – metallist maakruvivundament (76x1000 mm) 

Kandekonstruktsioon – puitkarkass-konstruktsioon: puitpostid (100x100 mm), puittala 

(75x100 mm)  

Põrand – olemasolevale betoonalusele kinnitatakse ilmastikukindlad immutatud 

puitlaagid; laagide ja betooni vahele paigaldatakse hüdroisolatsiooniriba; laagidele 

paigaldatakse ilmastikukindlad immutatud puidust terrassilauad; perimeetris 

paigaldatakse horisontaalne serva lõpetuslaud 

Katus – puitsarikatel (50x100 mm) ja tihedal laudis-roovitisel valtsplekk-katus 

Piire – vertikaalse laudisega puitpiire; paigaldatakse postide vahele; kaetakse 

horisontaalse puitlauaga 
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Iste – varjualuse siseperimeetrisse, kinnitusega kandepostide külge, paigaldatake 

puidust iste 

4.5.1.3 Värvilahendus 

Põrand, iste - pruun 

Postid, puitpitsid, katuse ehisviilulauad, talad, sarikad – elevandiluu-valge 

Katus, piirde horisontaalne lõpetuslaud – roheline 

Katusealune roovitis - valge 

Vertikaalne piire – liivakarva-beež 

 

4.6 Raied 

Raiete kavandamisel on esmalt lähtutud puude tervislikust seisukorrast, seejärel on 

oluline taastada maastikupargile oluline avatud ja suletud alade vahekord. Raiete 

kohta vaata lisaks joonis 2. Pargis on aja jooksul kasvama jäänud rohkelt isetekkelisi 

puid, mis on vajalik eemaldada, et taastada maastikupargi iseloom. Suurimad raied 

on planeeritud laululava taha jäävas puistuosas, kust eemaldatakse valdavalt 15-25 

cm tüveläbimõõduga puud. Samuti on ulatuslikumad raied ette nähtud jõe kalda 

puhastamiseks.  

Kõik raied on määratud üksikpuude tasemel. 

 

Kogu pargis on vajalik raied jaotada mitmesse etappi. Esmajärjekorras eemaldatakse 

haiged ja väheväärtuslikud puud, samuti põlispuid kahjustavad puud. Seejärel puud, 

mis kasvavad asukohtades, kus puul ei ole perspektiivi või siis asuvad olulistel 

vaatesuundadel. Säilitatakse 1,2 väärtusklassi puud ja eemaldatakse puud, mis 

segavad väärtuslike puude kasvu.  

Raied on vajalik planeerida minimaalselt kolmele aastale, et vältida tuulemurdu ning 

anda puistule võimalus uue olukorraga kohaneda. Raiete ettappidesse jaotamise 

aluseks on dendroloogilise hindamise väärtusklassid st  

1.aasta -  kõik raiesse määratud 5 väärtusklassi puud (170 tk),  

2.aasta - puud mis on eelnevate raiete tulemusena muutunud murdumisohtlikuks, 

kõik raiesse määratud 4 väärtsklassi puud (140 tk).  
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3. aasta - puud mis on eelnevate raiete tulemusena muutunud murdumisohtlikuks, 

raiesse määratud 3. väärtusklassi puud (28tk) 

Samuti on raiete jaotamine vajalik, et hinnata puistu olukorda erinevate raieetappide 

vahel, kuna avanev pilt võib erineda algselt planeeritust. Raiete teostamisel on vajalik 

erialaspetsialisti pidev järelvalve.  

  

4.7 Planeeritavate materjalide mahud 

Planeeritavate materjalide mahud  
      

  ühik kogus 
TEEKATTED     
Sõelutud kruusast teekate m2 1526 
   
  
  
  
  

  
  

 

   

plastikust murukärg (vt lisa)       m2 898 
niidetav jalgtee       m2 528 

  
VÄIKEVORMID       
Seljatoega istepink (vt lisa)       tk 7 
Lõkke alus (vt lisa)       tk 1 
Laululava esised pingid       tk 40 
Paviljon (vt joonis 3)       tk 1 
likvideeritavad laululava esised pingid       tk 54 

 

  
UUSISTUTUS JA RAIED 

   
raiutavad puud, erineva jämedusega tk 338 
põõsaste istutusala (min 30cm kasvumulda)       m2 215 
Planeeritud taimmaterjali loetelu           

Settekivikillustik fr 16/32 h=20cm
Peen- või keskliiv alus h (min)= 20cm
Ol ol aluspind

sõelutud kruusast jalgtee ääristatakse 
süvaimmutatud lauaga 22x100mm

SÕELUTUD KRUUSAST JALGTEE LÕIGE

Sõelutud kruus, maksimaalne terasuurus 7cm  
h 10cm (kivimaterjali segu nr 5)

2,0%
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alpi seedermänd 3tk       tk 3 
harilik põisenelas 12tk        tk 12 
Ottawa kukerpuu „Superba“ 7tk       tk 7 
harilik sirel „Alba“ 6tk       tk 6 
harilik ebajasmiin "Lemoinei" 18tk        tk 18 
hall nulg 1tk       tk 1 
aedhortensia „Grandiflora“ 11tk       tk 11 
h vaher "Atropurpurea" 1tk       tk 1 
serbia kuusk 6tk       tk 6 
h sarapuu "Fuscorubra" 6tk       tk 6 
Siberi kontpuu „Spaethii“  tk 5 
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LISAD 

Lisa 1. Hankekirjeldus 

Vallahange “AUDRU MÕISAPARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKTI 
KOOSTAMINE” Audru Vallavalitsuse 28.03.2013 korraldusele nr 156 

Audru Vallavalitsus soovib leida Audru mõisapargi rekonstrueerimisprojekti koostaja.  

Rekonstrueerimisprojekt hõlmab: 

1. Muinsuskaitse eritingimused 
2. Geodeetiline alusplaan 
3. Dendroloogiline inventeerimine 
4. Pargi põhijoonis ja istutusjoonis 
5. Väikevormide lahendused koos detailjoonistega 
6. Vertikaalplaneerimine  
7. Elektriprojekt 

Audru mõisapargi maa-ala plaan 

 

 

 

 

 

Töövõttu kuulub üksipuudena geodeetilise alusplaani ja dendroloogilise hinnangu 
koostamine vastavalt allpool lisatud plaanil märgitud, ligikaudu 18000 m2 
suurusel maa-alal ja välisvalgustuse projekti koostamine Audru kõlakoja kinnistule 
(katastriüksus 15904:003:2033). 
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Lisa 2 Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest 

1. Audru mõisa peahoone vahetu ümbrus kujundada regulaarseid 

pargielemente kasutades. Maastikupark kahel pool jõe kallastel kujundada 

vabakujulisi pargielemente kasutades;  

2. Leida kujunduslikult võimalus tugevdada sidet mõisa hoonestatud ala ja 

pargi vahel; 

3. Teedevõrgu korrastamisel lähtuda olemasolevatest jalgteedest kuid võtta 

aluseks ka säilinud ajaloolised pargiplaanid. Vähemkasutatavad, kuid 

ajalooliselt olulised teed markeerida nt säilitada osad teed pinnasteena või 

markeerida niitmisega. Teedevõrgu kujundamisel võtta aluseks 

maastikupargile iseloomulik vabakujuline kujunduslahendus. Teede 

asukohtade valikul arvestada väljakujunenud puistu ja puujuurtega, et 

ehituse käigus võimalikult vähe kahjustada põlispuude juurestikku. 

Teedevõrgu planeerimisel on oluline arvestada ka pargi avatud ja suletud 

aladega, et jalgtee läbiks võimalikult erinevailmelist pargiala; 

4. Teekattena kasutada kas graniitkivi, graniitsõelmeid või purustatud kruusa, 

teed rajada ilma ääriseta. Pargi puistuosas, kus teed on vähemkäidavamad 

markeerida tee asukoht niites tee kohta minimaalselt 2x kuus; 

5. Audru jõgi puhastada, süvendada, rippsildade vahelisele alale kavandada 

paadi hoidmise võimalused. Kallastelt eemaldada isetekkelised puud. Kogu 

pargi ulatuses avada vaateid jõele;  

6. Jõe kaldale säilinud asukohale kavandada pargipaviljon. 

Kujunduslahenduse aluseks kasutada säilinud ajaloolist fotot (vt lisa 1 mk 

eritingimustest); 

7. Enne kujunduslahenduse väljatöötamist on vajalik teostada pargile 

dendroloogiline inventeerimine; 

8. Lisaks puistu tervislikule olukorrale lähtuda raiete kavandamisel olulistest 

ja võimalikest uutest vaatesuundadest. Olulisemate vaatesuundade kohta 

vt täpsemalt lisa 4 muinsuskaitse eritingimuste osas;  

9. Kogu pargialal vajavad lahendamist väikevormid – prügikastid, vaasid, 

istepingid. Materjalide valikul lähtuda ajaloolisesse konteksti sobivatest 

materjalidest nagu näiteks metall, kivi, puit. Toodete valikul eelistada Eestis 

toodetud väikevorme; 
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10. Laululava ümbruse puistusse võib rajada discgolfi mängimise võimalused; 

11. Uute jalgteede serva näha ette pargivalgusteid. Valgustite asukoha valikul 

arvestada olemasolevate puude võrade ning juurestikuga, et vältida 

rajamisel võimalikke kahjustusi pargipuudele. Valgustite paigaldamisel 

kasutatav tehnika ei tohi kahjustada olemasolevaid puid; 

12. Uusistutuse planeerimisel kogu pargis jälgida, et säilivad olulisemad 

vaatesuunad ümbritsevale maastikule; 

13. Istutustena näha ette põõsarinde täiendamist.  

14. Muinsuskaitse eritingimused kooskõlastatakse Muinsuskaitseametis ja 

need kehtivad 5 aastat alates kooskõlastamise päevast. Kui selle aja 

jooksul ei ole Muinsuskaitseametile esitatud kooskõlastamiseks nende 

alusel koostatud projekti, kuuluvad eritingimused uuele läbivaatamisele; 

15. Ehitus- ja konserveerimistööde ajaks on kohustuslik tellida muinsuskaitse 

järelvalve selleks vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt või spetsialistilt. 

Järelvalvet teostav isik koostab järelvalve aruande. Aruande üks eksemplar 

antakse kahe kuu jooksul pärast ehitustööde lõpetamist üle 

Muinsuskaitseametile ja teine valla- või linnavalitsusele. 



Audru mõisapargi kujundusprojekt 

Hüüp OÜ  24 

Lisa 3 Plastikust murukärg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Length mm Width mm Height mm Weight kg Item No. 

 

Size 1, made of HD-PE, green 387 334 38 0,7 

 

Plastikust murukärg muru tugevdamiseks 

RECYFIX®GREEN STANDARD 

Tootja: http://www.hauraton.com 

Kokku: 1 035 m2 
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Lisa 4 Seljatoega istepink 

Pargipink NF2732-1* 

Võib asendada samaväärse tootega. 
Eelistada Eestist pärit tootjaid 
 
Laius 660 mm 
Kõrgus 880 mm 
Sügavus 1950 mm 
Kogukaal 65 kg 
Värvitoon valge 
Maaletooja: Fixman Eesti OÜ 
www.fixman.ee 
 
Pinke kokku: 7tk 
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Lisa 5 Lõkkealus 

metalltoru 88,9x5,0x200mm

5mm metallplaat d 2,5m

betoon 60cm

tihendatud killustik 40cm

 

d=2500mm 
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Lisa 6 Prügikast 

Jalaga prügikast Prügikast DARA  

 
PA694SMO 95L 
Toote tehniline info: 
Toote laius: 0.39m 
Toote pikkus: 0.53m 
Toote kõrgus: 0.85m 
www.tiptiptap.ee 
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Lisa 7 Kooskõlastused 

 


