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Sissejuhatus
Käesolev hoolduskava on koostatud Kärla pargi kohta. Töö on koostatud kaitsealuste parkide
hoolduskavade juhendile toetudes1. Seetõttu on käesolev hoolduskava on kasutatav vastavalt
Looduskaitseseaduse § 25 kohase kaitsekorralduskavana2.
Kärla pargi hoolduskava loomisel lähtuti kaitsekorralduskava koostamise juhistest, pargi hoolduskava
koostamise juhendist ja Firenze hartast. Kärla pargi hoolduskava eesmärk on:
anda lühike ülevaade kaitstavast pargist - selle kaitsekorrast, väärtustest ja kaitse-eesmärkidest,
maakasutusest ning huvigruppidest;
analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuse seisundile;
arvestades kaitsealuste parkide kaitse-eeskirjas pargile seatud kaitse-eesmärke määrata
mõõdetavad
kaitse-eesmärgid
ning
kaitsekorralduse
oodatavad
tulemused
kaitsekorraldusperioodi lõpuks ja 30 aasta perspektiivis;
anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada kaitseks vajalikke
meetmeid koos oodatavate tulemustega;
määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike
tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse, kirjelduse, võimaliku korraldaja ja
orienteeruva maksumusega;
luua alusdokument pargi kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks;
anda juhised pargi heakorrastuseks (revitaliseerimiseks) ning pargielementide taastamiseks või
kohandamiseks.
Käesoleva töö koostamiseks tellitud geodeetiline alusplaan ning puistuuuring ning sellekohaselt määratud
raied läbi viidud pigem projekteerimiseks vajaliku täpsusastmega ning seetõttu oluliselt detailsemad, kui
on vajalik hoolduskava koostamiseks.
Käesolev töö ei ole tüüpiline hoolduskava eelpoolviidatud juhendi mõistes, sest selles käsitletav pargi
ennistamis- ja taastamistöödele pühendatud osakaal on suhteliselt suur ning seetõttu ebatüüpiline
hoolduskavale. Antud soovitused ja juhised pargi teede ning arhitektuursete väikevormide taastamiseks
on antud eelprojekti staadiumis, mistõttu rajatiste ehitamiseks on soovitav koostada tööjoonised.

1
2

Nutt, N. Paju, M. 2010-2011. Kaitsealuse pargi hoolduskava koostamise juhend. TTÜ Tartu Kolledž/ Keskkonnaamet
Täiendav teave vt. http://www.keskkonnaamet.ee/
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1. Kärla park
1.1 Asukoht, suurus ja piirid
Kärla park asub endises Kärla kihelkonnas, tänapäevase Kärla aleviku keskmes samanimelise jõe kallastel,
Kärla vallas, Saare maakonnas. Endistel aegadel kuulus park pastoraadile.
Kärla park (Skeem 1) asub Kärla jõe põhjakalda, Sõmera–Kärla–Uduvere maantee ja Pargi ning Jõe tänava
vahel. Kärla park on looduskaitse all; pargi piir on kehtestatud sõnalisel kujul3. Kaitsealusest pargialast
jäävad välja endisaegse kirikumõisa aiad ning kirikumõisa majadekompleksi ümbrus, mis on oma
kaitseväärtuse kaotanud täisehitamise ning pargijoonise kadumise tõttu.
Kaitsealuse pargi pindala on 4,41 ha ning maa on arvel üldkasutatava maana, mis kuulub
munitsipaalomandisse. Hoolduskavas on käsitletud ka vana pargi osi ning kaitsealuse alaga külgnevaid
territooriume, mis hetkel küll kaitse alla ei kuulu, kuid on siiski pargi terviklikkuse huvides soovitatavad
hooldada. Teiselpool Kärla jõge, kaitsealast väljajäävas pargiosas, kasvavad võimsad pargipuud, mis
väärivad põliste pargipuudena taas kaitse alla võtmist. Park on ette nähtud Kärla elanikele ja külastajatele
puhkealaks ning kasutamiseks spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks.

Skeem 1. Punane piirjoon näitab looduskaitsealuse Kärla pargi piire, sinine joon kaitsealuse lumi-nuisambliku levikuala (Maaameti kaardirakendus).

3

RT I 2002, 42, 275; Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/95286 (02.08.2011)
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1.2 Kaitsekord ja kaitsestaatus
Kärla park (KLO1200111) on maastikukaitseala eritüüp, mis on Keskkonnaregistri andmetel (13/11/2011)
kaitse alla võetud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 714.
Keskkonnaregistris puuduvad hoolduskava koostamise ajal uued pargipiirid. EELIS-es ja Keskkonnaregistris
näidatud pargipiirid on erinevad (pindala 4,4 ja 5,37 ha). Kaitsekorralduse aluseks on Vabariigi Valitsuse 3.
märtsi 2006. a määrus nr. 645, millele vastavalt on pargi kaitse-eesmärgiks ajalooliselt kujunenud
planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult
väärtusliku puistu säilitamine. Samuti on väga oluline pargi- ja aiakunstis hinnaliste kujunduselementide
säilitamine koos edasise kasutamise ja arengu suunamisega. Kärla park ei kuulu muinsuskaitse alla, kuid
on üks osa aleviku pärandkultuuriobjektidest (kuulub Kärla pastoraadimõisa juurde). Pargi hoolduskava
koostamise aluseks on võetud ajalooline planeering ning välitöödel kogutud informatsioon, mille põhjal
on soovitatav korraldada pargi kui terviku hooldamist.
Igasugune füüsilise keskkonna muutmine võib olla pargi säilimise seisukohast küllaltki ohtlik, kuna pargi
ökoloogiline tasakaal ning visuaalne ilme võib läbi mõtlematu käitumisega lõplikult kahjustatud saada, ja
on seetõttu keelatud ilma pargi valitseja eelneva kooskõlastuseta. Kehtestatavad piirangud tagavad selle,
et pargimaastik, sh avatud-suletud ruum, maastikuvaated, vanad puud, liigid ja elupaigad säilitavad
soodsa seisundi. Piiranguvööndi kaitserežiimiga tagatakse kaitse pargi põhiväärtustele. Mitmed tegevused
pargis on lubatud vaid kaitseala valitseja nõusolekul (nt. puuvõrade ja põõsaste kujundamine,
puittaimestiku raie, ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine, katastriüksuste kõlvikute
sihtotstarvete ja piiride muutmine, detail- ja üldplaneeringute kehtestamine, ehitusloa andmine,
metsamajandamiskava väljastamine, puhtpuistute kujundamine, uuendusraie, veekogude veetaseme ja
kaldajoone muutmine, uue maaparandussüsteemi rajamine jne).
Kaitsealused pargid on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Pargi külastajate arvu peab reguleerima
vastavalt pargi suurusele ja koormustaluvusele. Üle 50 osalejaga rahvaürituste puhul, selleks
ettevalmistamata asukohas, on vaja kaitseala valitseja luba.
Telkimine ei ole parkides reeglina lubatud, lõkketegemine on lubatud vaid selleks ettevalmistatud ja
tähistatud kohas. Hooldustööde puhul on lubatud lõket teha vaid pargi valitsejaga kooskõlastatud
juhtudel ning kohtades (nt. puulehti ei tohi suvalises kohas põletada). Kärla pargis on rahvaürituste
tarbeks ette valmistatud lõkkekoht laululava juures.
Pargis on keelatud sõidukitega sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja parkimine on lubatud vaid
parklates. Hooldus-, järelevalve- ja päästetöödel, samuti liinihooldustöödel on väljaspool pargiteid ja
maastikul sõitmine lubatud valitseja loata (pargipinna kahjustused tuleb töö teostajal kõrvaldada).

1.3 Maaomandus
Tabelis 1 on välja toodud Kärla pastoraadi ajaloolisele pargiterritooriumile jäävad maaüksused 01.10.2011
seisuga. Kaitsealune osa pargist kuulub munitsipaalomandisse, osa endise pastoraadi aia- ja pargialadest,
mis on ajaloolise pargi terviklikkuse ja hoolduskava koostamise seisukohast olulised, kuuluvad
eraomandisse.
4

„Saaremaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused“, RT I 2002, 42, 275; Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/95286
(02.08.2011)
5
„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“, RT I 2006, 12, 89; Kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/1001100&leiaKehtiv (02.08.2011)
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Tabel 1. Endise kirikumõisa pargialadel olevad maaüksused
Nr
.

Katastritunnus

Maaüksuse
nimi

Pindala
(m²)

Maaomandi
tüüp

1.
2.
3.

37301:002:0533
37301:002:0399
37301:002:0452

Kärla park
Bussipeatuse
Ülejõe tn 2a

43727
1731
6310

4.
5.

37301:002:0197
37301:002:0117

Ülejõe tn 2
Ülejõe tn 4

11500
4853

Munitsipaalmaa
Transpordimaa
ühiskondlike
ehitiste maa
(kirik)
Eramaa
Eramaa

Kuulumine
kaitsealuse
pargi
territooriumile
+
-

Kuuluvus
projektalale

Kuuluvus
ajaloolise
pargi alale

+
+
-

+
+

-

-

+
+

1.4 Huvigrupid ja kasutajad
Kärla pargi peamiseks huvigrupiks on puhkajad, kuna tegemist on munitsipaalomandisse kuuluva
rohealaga, kus korraldatakse mitmeid erinevaid rahvaüritusi (kultuuri- ja spordiüritused). Kuna tegemist
on väikese asula keskse haljasalaga, siis on enamus kasutajaid ka kohaliku valla ja asula elanikud.
Suuremate ürituste puhul on nn. välisturistide osakaal loomulikult suurem. Nendega kaasneb suurem
inimmõju kaitstavale pargiruumile. Pargis on massiürituste läbiviimiseks ette nähtud laululava ning sellega
kaasnev istumisala ning lõkkeplats. Mõlemad on tänaseks päevaks amortiseerunud ning ei täida enam
neile pandud ülesandeid inimestele mugaval ning pargikeskkonnale sobival viisil. Seetõttu on vajalik
nimetatud pargiosa uuendamine.
Tabel 2. Tähtsamad huvigrupid, kelle tegevus ja huvid on seotud Kärla pargiga
Huvirühm
Keskkonnaamet

RMK
Kohalik omavalitsus

Maaomanikud

Puhkajad

Huvid
Pargi terviklikkuse säilitamine; elupaikade ja
liikidele soodsate tingimuste tagamine. Kaitsekorralduslike tööde organiseerimine. Koostöö
RMK, omavalitsus(t)e ja maaomanikega ning
nende kaasamine kaitsekorraldustegevustesse
Loodushoiutööd, sh tähistamine
Turismi- ja ettevõtluse arendamine

Eramaal toimuvad arendused (nt. ehitamine,
maaparandustööd), mis mõjutavad parki kui
külgnevat keskkonda
Pargis jalutamine, ürituste külastamine, pikniku
pidamine jne

Probleemid ja märkused
Tehtud on esmane uuring Saaremaa
6
kaitsealuste parkide kohta ning läbi viidud
7
dendroloogiline inventuur

RMK ei hoolda munitsipaal- ja eramaid
Püstitatud piirangud ja eritingimused
ehitamisel ja ürituste korraldamisel piiravad
ühelt poolt arengut, kuid samas tagavad
kaitsealuse pargi keskkonna ja väärtuste
säilimise. Turismindus tõstab pargis tallamiskoormust, mis võib olla ettevalmistamata
pargikeskkonnale liigseks koormaks.
Avalikus kasutusest tulenev prahistamine
Piirangud ja eritingimused ehitamisel ja
haljastuse ümberkorraldamisel (eramaale
jäävad vanad puud!)
Piirangud tegevustele (lõkke tegemine,
telkimine, nõlvadel ronimine jne).
Ala ettevalmistamatus

6

Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
7
Nurme, S., Paju, K.-M., 2011, Kärla pargi dendroloogiline inventuur, Artes Terrae OÜ
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1.5 Reljeef ja veestik
Kärla park asub muutliku reljeefiga alal samanimelise jõe kallastel. Suurema osa pargist, mis on rajatud
osana tuiskliiva kinnitamise katsest8,9, moodustab kuiv ja tasane ala. Sellele lisandub järskude kallastega
jõe lammiala, mis on kohati liigniiske ja seetõttu vähem kasutatav ning raskemini hooldatav. Kõrguste
vahe pargis on ca 5 meetrit. Madalaim osa on jõe kallastel ning kõrgeim on kaldavalli lagi, mis ulatub isegi
peaaegu 6 meetrit üle jõevee taseme. Valli taga langeb maapind ida ja lõuna suunas taas laugjalt paar
meetrit madalamale. Kõrgustevahe pargis võimaldas ja võimaldab avada mitmekülgseid vaateid
pargisiseselt ning pargi lähiümbrusele (nt. jõeloogetele, sillale, kirikule).
Kärla jõgi (Foto 1) on pargikompositsioonis mänginud kiriku kõrval „teist viiulit“ ja olnud pargiansambli
lahutamatuks osaks. Vanade kaartide alusel on omal ajal jõge ületanud sillad, veepeeglit kasvatanud
paisud (Foto 5, Foto 10) ning jõgi on jalutajale pakkunud meeldivaid vaateid. Jõge süvendati 20. saj. keskel
ning maanteesild sai jõele uue läbipääsu kaevamisel endale uue asukoha. Vana jõelooge täideti. Lisaks
jõele on pargis olnud 2-3 (kala)tiiki, millest tänaseks on säilinud vaid üks10. Tiigid asuvad praegusest
kaitsealusest pargialast väljaspool ning on ümbritsetud uusehitistega. Seetõttu tiike pargi hoolduskavas ei
käsitleta.

Foto 1. Maaliline jõekallas Kärla pargis (Paju 2011)

8

Sander, H., Ilmus monograafia Saaremaa metsandusest, Meie Maa, 2008, Kättesaadav:
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=22915&selyear=2011&selmonth=8 (12.08.2011)
9
Saaremaa metsanduse tähtsündmuste kronoloogia, Kättesaadav:
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=378 (24.08.2011)
10
Mägi, T., 1995-1996, Friedrich Reinhold Dreyer - kirikuõpetaja ja kultuuritegelane, Saaremaa Muuseumi Kaheaastaraamat,
Kättesaadav: http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=147 (24.08.2011)
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1.6 Uuringud ja projektid
Pargi ja pastoraadi seisukord on registreeritud 1976-1978. aastal mõisate ülevaadete koostamise käigus J.
Maiste, K. Tilga ja A. Heina poolt, mil pastoraadihoonest olid alles vaid varemed, kuid pargi seisukorda
hinnati heaks11. Teadaolevaid ajaloolisi projekte ei ole pargi ja parstoaadi kohta leitud ega selle
korrastamiseks koostatud. Kas laululava parki paigutamisele eelnes projekti koostamine, ei ole teada.
Pargis olnud ehitistest on tänaseni säilinud pastoraadi vundament ja kirik (kaitsealusest pargipiirist väljas)
ning laululava.

Foto 2. Pastoraadi peahoone varemed 1974.a., laululava Kärla kaitsealuses pargis (Paju 2011.a.)

Kärla pargi loodust uuriti Riikliku Looduskaitsekeskuse tellitud uurimistöö raames ja see käsitles Saaremaa
kaitsealuseid parke. Uurimistöös leiti, et park on väga elurikas. Pargi liigirikkus on tingitud selle
mitmekesisest maastikust ja erinevate kasvukohtade rikkusest12. Kärla park on üks liigirikkamaid
Saaremaal - 24 haudelindu, 94 mardikalist, 1 käsitiivaline, 29 puittaime, 52 sammalt, 57 samblikku, 236
soontaime. Pargis leidus mitmeid looduskaitsealuseid liike, sh lumi-nuisamblik (Sclerophora nivea),
kodukakk (Strix aluco), kanakull (Accipiter gentilis), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilsonii), suur käopõll (Listera
ovata), aas-karukell (Pulsatilla pratensis), jumalakäpp (Orchis mascula).

Foto 3. Kaitsealused pargis esinevad liigid (aas-karukell ja jumalakäpp)
11

Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv, Jkn. 981, Kärla pastoraat, Kättesaadav: (01/11/2011)
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/Fotokogu/P3784/Karla_pastoraat.pdf
12
Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
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Hoolduskava koostamisele eelnes dendroloogiline inventeerimine, mille käigus hinnati üksikpuudena ära
kaitsealuse pargiala hooldatud osa ning eraldistena pargi metsistunud osa. Pargipuistut kirjeldavad
andmed on ära toodud ptk. 1.8..

Joonis 2. Väljavõte Kärla pastoraadipargi ja kirikumõisa plaanist 1906. a. (EAA F3724 N5 S2235)

Hoolduskava koostamiseks on käesoleva töö raames valminud geodeetiline alusplaan (koostaja OÜ
Hadwest).

1.7 Ajalooline kujunemine
Saaremaa metsanduse ajaloost on teada, et Kärla ja Anseküla metsad on tekkinud metsakülvi teel ning
neid peetakse Eestis esmasteks kirikumetsades tehtud metsakultuuritöödeks. Teada on, et kõige
vanemad on just Kärla kultuurid. 17. ja 18. sajandi vahetuse paiku hakkasid suurte metsade kadumise
tõttu (laevaehitus) Kärla kiriku ümbruses liikuma liivikud ja luited, mis ulatuslikult matsid enda alla põllu-,
heina- ja karjamaad, mattes ka kiriku juures oleva allika ja oja. Edasiste kahjude vältimiseks hakkas kohalik
pastor Jodocus Kohl (Kärlal 1687 või 1693–1710) männikülviga liivikuid kinnistama ja metsastama.
Kultuure tehti 7–8 versta pikkusel alal. Tööd õnnestusid ning edasisel looduslikul uuendamisel levisid
männid veel 5–6 versta ulatuses13,14.

13

Sander, H., Ilmus monograafia Saaremaa metsandusest, Meie Maa, 2008, Kättesaadav:
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=22915&selyear=2011&selmonth=8 (12.08.2011)
14
Saaremaa metsanduse tähtsündmuste kronoloogia, Kättesaadav:
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=378 (24.08.2011)
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1768. aasta visitatsioonil ütles pastor Dreyer (Kärlas 1755-1787), et piimakambri, uue aida, vankrikuuri,
kivist aida, jääkeldri (mille ees seisis paviljon), juustukambri ja vorstikeldri on ta ise ehitada lasknud ning
on nende hoonete omanik. Sauna ja mõisa (Gehöft) vahele lasi ta kaevata kaks kraaviga ühendatud
kalatiiki. 1775. aastal kirjutati, et pastor oli lasknud ehitada roogkatuse ja eeskojaga häärberi (sks.
Herberge - siin külalistemaja tähenduses), milles leidus võlv ka köögi tarvis. Karjaaeda oli pastor oma kulu
ja kirjadega lasknud ehitada hobusetalli, vankrikuuri ja kaks lauta väikeloomadele. Lisaks ehitatud rehele
lasi pastor ehitada ka uue rehe. Suur aed, kus kasvatati humalat (kasutusel oli üle 2000 ridva) ja viljapuid,
samuti kaks kalatiiki, läksid pastorile maksma peaaegu 100 rubla15. Sel ajal pastoraadis veel suurt parki
polnud.
Metsa kultuuristamistöid jätkas pastor Johann Heinrich Koch (Kärlal 1795–1828), kes rajas ka Kärla
kirikupargi16. Kärla park on algusest peale olnud vabakujunduslik. Avatud ja suletud ruumide
vaheldumisest selgemat ülevaadet saab vaid vanade puude asukohtade järgi (Skeem 3). Pargis olnud
avatumad alad on enamasti säilinud sellistena ka tänapäeval. Suletumad alad, mis on jäänud jõe
kallastele, on suletud ka tänapäeval. Pargiosast ei ole teada esialgse pastoraadipargi aegsete ehitiste
olemasolu ega paiknemist. Teada on ühe silla asukoht (lisaks maanteesillale), mis on selles paigas olnud
vähemalt 1906. aastast (Joonis 2). Kärla on hea näide sellest, kuidas kohalikud kirikuõpetajad tegelesid ka
maastike kujundamisega.

Foto 4. Vaade Kärla kirikule 20. sajandi algusest, piltpostkaart

15

Mägi, T., 1995-1996, Friedrich Reinhold Dreyer - kirikuõpetaja ja kultuuritegelane, Saaremaa Muuseumi Kaheaastaraamat,
Kättesaadav: http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=147 (24.08.2011)
16
Sander, H., Ilmus monograafia Saaremaa metsandusest, Meie Maa, 2008, Kättesaadav:
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=22915&selyear=2011&selmonth=8 (12.08.2011)
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Kärla Maarja Magdaleena paekivist kirikuhoone (Foto 4) on ehitatud 1842-43. aastatel (arhitekt E.
Leuener) varisemisohtlikuks muutunud ja 1842. aastal lammutatud keskaegse kiriku (ehitatud arvatavasti
13. sajandi III veerandil) asemele17,18.
Ajaloolise plaani väljavõttel (Joonis 2) on näha pastoraadipargi alal olev allee, mille siht on tänaseni pargis
hästi säilinud ning jõelooked, millest tänaseks päevaks on üks kirikupoolne haru kadunud. Kirikupoolsele
jõekaldale jääva kirikumõisa majadekompleks ning selle juurde kuulunud aiad on kahjuks aga peaaegu
kadunud. Alles on vaid mõned suuremad puud (tammed, saared, sanglepad). Aedade ning pargi
täpsemast kujundusest pole aga palju teada. Sajandi algusest pärinevalt fotolt (Foto 5, Foto 10) on näha,
et pargist läbijooksval jõel on olnud omal ajal tamm(id). 1930-ndatest on teada, et pargis oli asunud
sillake ning pargi hooldamisega tegelesid kohaliku kooli lapsed. Tänapäeval on pargis oleva ühe allee
lõpus näha kõrgemat küngast, millel arvatavasti on kunagi olnud ka paviljon, kuid kindlad andmed selle
kohta puuduvad.
1974. aastal on pastoraadi parki kirjeldatud19 kui väga suurt, looduslikust põlismännikust ja mustlepikust
kujundatud parki loodusliku jõe kallastel. Parki on hilisemal ajal täiendatud vabas kujunduses istutatud
vahtrate ja saartega. Esimese Eesti Vabariigi ajal kujundati park ümber asulasiseseks rahvapargiks. Seda
täiendati laululava jt pargi rajatistega, istutati regulaarsed vahtraalleed. Märgitakse, et jõge on kaasajal
(1960-70-ndatel?) süvendamisega rikutud. Tolleaegse pargi seisundit peetakse rahuldavaks ning
asulapoolsel küljel heaks.

Foto 5. Kirikupargis olev tamm Kärla jõel. Kärla kirikupark 1910, insener Hans Kallase ülesvõtted (ERM Fk 109:4)

17

Kultuurimälestiste riiklik register, Kärla kirik, Kättesaadav:
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&mtab=main&id=27292 (14.08.2011)
18
Kärla kirik, Kättesaadav: http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3Akaerla-kirik&catid=79%3Avaatamisvaeaersused&Itemid=236&lang=et (12.08.2011)
19
Muinsuskaitse digitaalarhiivi materjal, Kättesaadav: ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/Fotokogu/P3784/Karla_pastoraat.pdf
(02.08.2011)
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1.8 Puistu hinnang
Kärla pargis hinnati kokku 591 üksikpuud ja üheliigilist gruppi, lisaks sellele 8 segaliigilist gruppi ning 13
eraldist. Gruppidena hinnati loodusliku uuenduse teel tekkinud ühevanuselisi puid, mis kasvasid tihedalt
koos. Eraldistena käsitletakse dendroloogilises hinnangus pargi hooldamata metsase ala jaotisi (lisad, lisa
3, lisa 4 nr 1). Üksikpuudena hinnatud pargiosa on liigiliselt suhteliselt vaene – hinnati 20 eri liiki
puud/põõsast (harilik sarapuu ainsa põõsana), eraldi on hindamistabelis märkuste lahtris välja toodud
vahetult puude all ja tüve ümber kasvavad põõsad (nt. kibuvits). Metsases pargiosas jõe kallastel leidus
lisaks mainitud liikidele veel tüüpilisi alusmetsa põõsaid (magesõstar, metsvaarikas, harilik kuslapuu).
Pargi toomingatel oli näha võrgendkoi laialdast kahjustust ning okaspuudel oli märgata putukakahjustusi.
Omaaegsest männi ja sanglepa puistust on aegade jooksul saanud pigem looduslike laialehiste liikidega
(vaher, saar) ja pargi seisukohast väärtusetute liikidega – toomingas, hall lepp, kased, pihlakas jt.)
küllastunud park. Viimaste liikide puhul on tegemist enamasti loodusliku uuenduse teel kasvanud noorte
puudega. Erinevatel aegadel on parki istutatud ka üksikpuid ja täiendatud alleesid uute puudega.
Saaremaa ning just antud piirkonna mullastikulisi eripärasid silmas pidades on dendroloogilises hinnangus
vanade puudena käsitletud puid, mille rinnasdiameeter on suurem või võrdne 40cm (D ≥ 40cm, Skeem 3).
Kärla ümbruse metsad ja park on rajatud kultuurina luiteliivadele/liivikutele, mistõttu pinnas on
väheviljakas. Maa-ameti mullastikukaardi järgi on pargialal valdavalt gleistunud leetjas muld, leostunud
gleimuld ning leetunud mullad.

Skeem 3. Vanade puude (D ≥ 40cm) paiknemine üksikpuudena hinnatud pargiosas (puude võrade kontuurid on viirutatud).
Vanade puude asukohtade järgi on võimalik hinnata pargis olnud avatud ja suletud alade vahekorda ning sellest tulenevalt on
võimalik endisaegne olukord taastada.
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Kokku hinnati Kärla pargis 164 puud, mis kuulusid eelneva määratluse alusel vanade puude hulka, sh 59
musta leppa, 50 harilikku mändi, 21 harilikku saart ning 20 harilikku vahtrat. Muid liike oli üksikuid,
kusjuures tavaliselt pargis vanade puudena kasvavaid pärnasid ning tammesid esines hinnatud pargiosas
vaid noorte puudena. Suurimad üksikpuud pargis on: harilik vaher Ü=209 cm20, sanglepp Ü=254 cm,
harilik saar Ü=288 cm, harilik kuusk Ü=232 cm, harilik mänd Ü=245 cm, harilik tamm Ü=370 cm21(jääb
dendroloogilise hinnangu saanud pargiosast välja).
Dendroloogilisele hinnangule tuginedes on pargi seisukohast väheväärtuslikuks loetud ning pargi ilme
ning tervisliku seisukorra parandamiseks soovitatud välja raiuda 173 puud. Enamuse neist moodustavad
loodusliku uuenduse teel kasvanud noored puud, mis on deformeerunud, haiged ja/või millel puudub
kasvuruum. Raiesoovituste määramisel on säilitamisel eelistatud heas seisukorras põlispuid, nende
looduslikku uuendust ning väärtuslike pargipuude (tamm, pärn, saar) istutusi ja looduslikku uuendust,
millel on liigile iseloomulik võra ning on tagatud küllaldane kasvuruum.
Tabel 3. Pargi liigiline mitmekesisus (2011. aasta dendroloogilise inventeerimise kohaselt)
Nr.

Lühend

Liik eesti keeles

Liik ladina keeles

Protsent (%)
üksikpuudest ja üheliigilistest gruppidest

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Va
Lm
Sa
Mä
Tm
Ja
Ks(A+S)
Pä
Ku
Pi
Ta
Hk
Sap
Lv
Re
El
VaG
Po
Kd
Õp

Vaher, harilik
Lepp, must (sang-)
Saar, harilik
Mänd, harilik
Toomingas, harilik
Jalakas, harilik
Kask (aru-, soo-)
Pärn, harilik
Kuusk, harilik
Pihlakas, harilik
Tamm, harilik
Hobukastan, harilik
Sarapuu, harilik
Lepp, hall
Remmelgas, raag
Elupuu, harilik
Vaher, ginnala
Pooppuu
Kadakas, harilik
Õunapuu, aed-

Acer platanoides
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Pinus sylvestris
Prunus padus
Ulmus glabra
Betula (pendula, pubescens)
Tilia cordata
Picea abies
Sorbus aucuparia
Quercus robur
Aesculus hippocastanum
Corylus avellana
Alnus incana
Salix caprea
Thuja occidentalis
Acer ginnala
Sorbus intermedia
Juniperus communis
Malus domestica

32.3
15.1
13.4
9.8
6.1
4.6
3.1
3.1
2.4
2.4
2.2
1.7
1.5
1.0
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

Protsent (%)
vanade
puudest D ≥
40cm
12.2
36.0
12.8
30.5
4.3
3.7
0.5
-

Pargi tervislikku seisukorda kirjeldades võib öelda, et pargi üksikpuude ja gruppidena hinnatud osas on
puistu heas seisukorras. 65% puudest on kas väga heas või heas seisukorras ning vaid 12% puid on halvas
või väga halvas seisukorras. Puude hea seisukord on põhjendatav nii puude vanusega (loodusliku
uuenduse teel on kasvanud palju noori ja enamasti terveid puid), kasvutihedusega kui ka pargi
hooldamisega. Pargis on vaja teha harvenduslõikus, seda eriti Pargi tänava poolses osas, kus on kasvama
jäetud hulgaliselt noori isetekkelisi puid. Raiete määramisel on oluliseks peetud alleede ja vanemate

20

Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
21
Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
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pargipuude esiletoomist ning võrade kaitsmist ja väljapuhastamist puudele paremate kasvutingimuste
tagamiseks.
Hindamistabelis (lisad, lisa 3) on märkuste lahtris esitatud kahjustuste asukohad, hooldusvajadus ning
raiumise soovitused. Dendroloogilise hindamise plaan (lisad, lisa 4, nr 1) ning tabel on aluseks
planeeritavatele hooldustöödele ning ei ole kehtivad eraldivõetuna.
Tabel 4. Puude tervislik seisukord (tk; %)

Puude tervislik seisukord
19tk; 3%
128tk; 22%

53tk; 9%

Tervis 1
Tervis 2

134tk; 23%

Tervis 3
Tervis 4

257tk; 43%

Tervis 5

Kärla pargi metsasem ala on hinnatud eraldistena. Kirjeldatud on liigilist koosseisu, rindelisust,
alustaimestikku, tervislikku seisundit ning hooldusvajadust. Metsase pargiosa puhul on oluline säilitada
selle metsailmelisus, kuid samas tagada sellele hooldus vaatesihtidel ja liikumisteede äärtes.
Metsases osas kasvavate vanemate puude vanuseks võib pakkuda ca 150 aastat.

1.9 Rajatised pargis
Kärla park on hoonete ja rajatiste poolest olnud algusest saati küllaltki vaene. Tänasel päeval on
pargiruumis säilinud sillakoht koos sillaga ja laululava koos lõkkeplatsi ja istepinkidega. Pargis on ka
üksikud pooleks saetud palgist istepingid. Endisaegsetest paviljonidest on alles vaid küngas, millel
oletatavasti asus paviljon. Pargikompositsiooni seisukohalt on oluline ka endisaegse pastoraadihoone
asukoht ning selle tänase päevani säilinud vundament.
Sild peaalleel ning laululava vajavad seisukorrast lähtuvalt rekonstrueerimist. Sild ja vundament on pargi
kompositsiooni seisukohast olulised, kuid asuvad mõlemad kaitsealuse pargi piiridest väljaspool.
Tegelemine nendega on küll oluline, kuid mitte esimeses tähtsusjärjekorras.
Käesoleva hoolduskavaga on antud soovitused ka rajatiste heakorrastamiseks pargis (vt lisa 5).
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2 Kärla pargi väärtused, kaitse-eesmärgid, probleemid ja peamisi
väärtusi ohustavad tegurid
2.1 Kärla pargi väärtused
Iga koht on erinev, samuti iga mõis, park, looduskaitseala jne. Seetõttu on probleemistik, millega nendel
aladel tegelema peab, samuti eriline ning eeldab iga kord antud kohast lähtuvalt lahti mõtestamist ning
personaalset lahendust. Kaitsekorralduskava (hoolduskava) koostamise põhieesmärk on tagada pargi kui
mälestise looduskaitseliste ning kultuurilooliste väärtuste esiletoomine ja säilimine. Selleks, et kaitsta ja
hooldada parki, peab teadma, millised on selle väärtused, mis neid kahandab ja ohustab sedavõrd, et
need sootuks kaovad. Pargi kaitse seisukohalt on väga oluline maaomanike, omavalitsuste ning kaitseala
valitseja vaheline koostöö! Koostatava hoolduskavaga kirjeldatakse olulisi keskkonnategureid ja nende
mõju pargile, kaitse eesmärke, nende saavutamiseks vajalikke töid, tööde tegemise eelisjärjestust,
ajakava ja mahtu. Hoolduskava on tegevuskava pargi korrastamiseks ja säilitamiseks hooldusvõtete abil,
kuid ka taastamiseks/restaureerimiseks vajalike eeltööde planeerimiseks22.
Kärla pargi väärtusteks on:
-

vabakujunduslik ja huvitava reljeefiga pargiruum Kärla jõe kallastel;
vana teedesüsteemi olemasolu pargis ja lähialadel;
põlised männid ja sanglepad;
looduskaitsealuste liikide esinemine pargialal;
liigirikas park tänu oma mitmekesisele maastikule ja erinevate kasvukohtade rikkusele23 (üks
iigirikkamaid Saaremaal);
puhkeala aleviku elanikele ja külalistele, rahvaürituste korraldamise võimalus;

2.2 Pargiruumi väärtused
Park on tervik ning sellele koostatav hoolduskava peab käsitlema ka alasid, mis kuuluvad algse pargi
piiridesse, kuid ei pruugi tänapäeval enam kaitstava ala piiridesse mahtuda. Seega on hoolduskava
objektiks Kärla park küll kaitsealuse ala piirides, kuid kavas antakse ka soovitusi endisaegse
pastoraadipargi piiridesse jäävate objektide kohta. Hoolduskava teeb ettepaneku rakendada endistel
pargi- ja aiaaladel meetmeid, et säiliksid kaitsemist vajavad pargistruktuurid (puud, tiik, teedesüsteem).
Ettenähtud tegevused on maaomanikele juhendiks, mille alusel vanu pargistruktuure peab hooldama ning
kaitsma kadumise eest. Skeemil 5 on vanal plaanil välja toodud 1906. aastal pastoraadile kuulunud pargija aiaalade jaotus ning tänapäevane kaitse alla kuuluv osa.
Kärla park on mitmekihiline nagu kõik vanemad pargid Eestis. Pargi loomisest on teada, et see raiuti välja
põlisest männikust-mustlepikust, mis oli külvatud ca 100 aastat varem tuiskliivade kinnitamiseks ning oli
algusest peale vabakujundusliku ülesehitusega. Selline kujunemisviis, põlised puud pargis ja pargi
ülesehitus maastikus ongi pargi suurimateks väärtusteks.

22

Nutt, N., Paju, M., Parkide hoolduskavade koostamise juhend, Tartu 2011
Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
23
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Skeem 4. Kärla pargi väärtuste skeem. 1) metsane pargiala, hinnatud eraldistena; 2) puudegruppide poolt suletud pargiala; 3) avatud ja poolavatud pargiala; 4) alad, mis jäävad tänasel
päeval kaitsealusest pargist väljapoole; halliga märgistatud hooned, punaste joontega tähistatud pargis olevad alleed, ringiga sillakoht ning nooltega vaatesihid; vanade puude
võrakontuurid on viirutatud.

17

Hilisematel aegadel on parki tehtud mitmeid juurdeistutusi. Esimese Eesti Vabariigi ajal, kui park
muudeti asulasiseseks rahvapargiks, täiendati seda regulaarsete alleedega. Hiljem on lisandunud
veel laululava, spordiväljakud jmt pargirajatised. Endisaegsel kohal on säilinud pargis olnud sillakoht.
Sild ise on küll hilisem, kuid sillakoht on väärtus omaette ning seetõttu väärib kindlasti uut ning
pargiruumi sobivamat lahendust. Oluline on käigusuuna säilitamine.
Info vähesuse tõttu pole pargi kujunemislugu täpsemalt võimalik kirjeldada ja dendroloogiline
inventuur annab vaid aimduse vanadest pargiruumidest (Skeem 4). 1906. aasta plaanil on näha
esimene allee ning teedevõrgustik pastoraadi ansambli läheduses, kuid see on ka kõik. Teada on, et
pastoraadis on olnud kaks tiiki, millest üks on tõenäoliselt ka tänapäevani säilinud.

Skeem 5. Kärla pargi territooriumi kaitsealune ning kaitsealt välja jääv, kuid oluline osa (EAA F3724 N5 S2235)

2.2.1

Kompositsioon

Kärla vabakujunduslik park on oma lihtsuses küllalt hästi säilinud. Avatud (Skeem 4, ala 3) ning
suletud alade (Skeem 54, ala 2) vahekord pargis on põhimõttelisest säilinud. Asulapoolne pargiosa
(lauluväljaku ümbrus, vallamaja ja poe poolne ala) on tänasel päeval pigem ülehooldatud, jõeäärsed
alad, mis vanasti olid avatumad, on nüüd võssa kasvanud, kuid väikese töömahuga kiirelt
taastatavad. Jõe kaldale ning eriti just teisele poole jõge jääv pargiosa on aga täiesti hooldamata ja
metsistuv (kiriku lähistel olev pargiosa).
Endisaegse pargi territooriumist on välja arvatud Ülejõe 2, 3, 4 ja 5 krundid (kat. nr. 37301:002:0197,
37301:002:0203, 37301:002:0117, 37301:002:0210), millel on pargiskeem kadunud ja need alad on
eelnevatel perioodidel vähemal või suuremal määral täis ehitatud. Siiski on seal säilinud elemente
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pastoraadipargist, mis kindlasti vajaksid kaitset ning abi väljapuhastamisel (vanad puud,
pastoraadihoone vundament, tiik).
Mõneti on pargi selline olukord tingitud reljeefist, mis on parki läbides pidevas muutumises. Asula
keskmes olev osa pargist on lainjas peaaegu tasane ala, ilma suuremate kõrgustevaheliste
üleminekuteta. See osa on kergesti hooldatav ning rohkelt kasutatav. Jõe kallastele jääv pargiosa on
oma pinnamoelt küllaltki mitmekesine – järsud nõlvad vahelduvad tasaste ja niiskete lammialadega.
Seetõttu on antud pargiosa hooldamine olnud raskem ning ala on aegapidi metsistunud.
Algsele vabakujunduslikule ülesehitusele on lisandunud 2 alleed (Foto 6), mis on tänasel päeval
katkendlikud, kuid ruumis visuaalselt siiski veel hästi loetavad. Esimene neist kulgeb vallamaja pool
asunud endise paviljoni asukohalt sirgjoones jõe poole (loode-põhja suunas) ning teine Pargi tänava
poolt Ülejõe tänava sillani (kirdesse). Ruumis liikumisel alleed enam ei toimi, kuna neil puudub
sihtmärk ning läbivat jalgliiklust nendel suundadel peaaegu ei ole (va. teise allee osa laululavani viiva
tee ristist sillani). Alleed on arvatavasti istutatud 20. sajandi I veerandil, kuid täpset istutamisaega
võib ainult arvata – säilinud 1906. aasta plaani väljavõttel on olemas kirdesuunaline allee, kuid
paviljonist algavat alleed seal välja toodud pole. Samas on 1974. aastal toimunud kirikumõisa
inventeerimise kirjelduses väidetud, et alleed istutati „kodanlikul perioodil24“. Täiendatud on alleesid
erinevatel perioodidel, mistõttu on nad mitmeliigilised ja erivanuselised. Pargiajaloo seisukohast on
alleede säilitamine oluline, kuna tegemist on pargi arengu ühe etapiga. Puud allees on reeglina
küllalt kehvas seisukorras – vanade puude võrasse kasvanud noorte puude, oksalõikusel
köndistamise, lumelükkamise jt hooldustööde tegemisel saadud tüve- ja koorevigastuste tõttu.
Vanematel puudel on oma osa muidugi ka puu vanusel ning kasvukohal. Alleede situatsiooni
parandamiseks on kindlasti vajalik võrahoolduse tegemine ning võrasse kasvavate loodusliku
uuenduse teel kasvanud puude eemaldamine. Puude regulaarse hooldamisega on võimalik alleed
esteetilistena säilitada veel pikka aega.

Foto 6. Endisele paviljonikohale suunduv allee ja sillale suunduv allee (Paju 2011)

Avatud ruumid on pargis paremini säilinud kui poolavatud ja puudegruppide poolt suletud alad.
Võrreldes vana kaarti ning välitöödelt saadud infot, asuvad avatud alad (laululava ning võrkpalliplatsi
ümbritsevad murualad) tänasel päeval samades piirkondades ja on avatud ligikaudu samas mahus.
Esmasel vaatlusel on pargi asulapoolne puistualune liiga tihedalt niidetud ning läbipaistev, st ilma
põõsasteta. Tihe niitmine vaesustab pargi rohttaimestiku liigirikkust: viimast silmas pidades on parki
24

Muinsuskaitse digitaalarhiivi materjal, Kättesaadav: ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/Fotokogu/P3784/Karla_pastoraat.pdf
(02.08.2011)
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vaja tuua ruumi liigendavaid ning puistu mitmekesisust suurendavaid põõsagruppe. Palliplatsist Pargi
tänava poole jääb aga arvatavasti pargiaas (fFoto 7), mis on viimase paarikümne aasta jooksul täis
istutatud või täis kasvanud. Seda küll niidetakse, kuid liiga tihedalt kasvama jäetud puud ei saa
puuduva kasvuruumi tõttu normaalselt areneda. Kadunud on ka poolavatud puudegruppidega
ilmestatud pargiruum. Vanade puude grupid, mis ilmestasid avatud alasid ning moodustasid suletud
on samuti küllaltki hästi säilinud, kuid vajavad välja puhastamist looduslikust uuendusest.

Foto 7. Põliste mändide vahel olev laululava ning täis istutatud liigtihe endine pargiaas (Paju 2011)

Suletud ruumide ning poolavatud ruumide ülesehitus on hägustumas. Suurim on erinevus vast
jõeäärsel alal (Foto 9), kus hetkel on jalutamine peaaegu võimatu. Hetkeseisukorda mõjutavad kõige
enam loodusliku uuenduse teel kasvanud puud ja võsa. Puistu liigne tihedus kahjustab vanemaid
pargipuid, mis on pärit vähemalt 20. sajandi algusest, võsastumine sulgeb vaated ning teeb pargis
liikumise keeruliseks (Foto 8). Raiete kaugemasse tulevikku lükkamine põhjustab vanade ja väiksema
kasvujõuga puude hääbumise. Nende käesoleval ajal veel võimsad võrad saavad kahjustatud
sissekasvavate noorte puude poolt ning eelkõige valguse puudumise tõttu. Niiviisi kaovad vanad
puudegrupid, mis hetkel on veel endise pargiruumi oluline osa.

Foto 8. Liiga tihedaks kasvanud vanade puude alune vaates laululava poole ning metsistunud pargiosa teel jalakäijate
sillale (Paju 2011)

Jõeäärne pargiala on halvemas seisukorras kui asulapoolne pargiala. Selle põhjuseks on kindlasti
keerulisem reljeef, pehmem pinnas ja ka kasutajate vähesus. 20. sajandi algusest pärinevatel fotodel
(Foto 5, Foto 10) on näha hõredama puistuga jõekaldaid, päikeses sillerdavat jõge ja jõel olnud
väiksemaid vett paisutavaid tamme. Tänasel päeval on jõesäng süvendatud, tammid lõhutud ning
jõekaldad võsastunud. Kiriku ja jõe vahele jääv pargiala ning endise pastoraadi territooriumile jääv
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pargiala on oma iseloomudelt teistsugused. Endise pastoraadi majapidamise lähiümbrusesse jääv
pargiala ei kuulu kaitsealuse pargi koosseisu. Samas on seal kasvamas veel vanu ning kindlasti kaitset
ja säilitamist vajavaid puid. Pikemas perspektiivis on mõtekas ka see pargiosa (vähemalt vanade
teedega seotud istutused ja liikumissuunad) vähemalt visuaalselt paremini siduda kaitsealuse
pargiga ning tagada vanade puude heakord.
2.2.2

Vaated

Vaheldusrikas reljeef loob eeldused isikupäraste vaadete avamiseks. Algsete vaadete säilivust on
olemasoleva ajaloolise informatsiooni baasil raske hinnata, kuna puistust ega pargis asunud
objektidest ei ole palju teada (Skeem 4). Puuduvad täpsed plaanid, üsna suur osa pargist on
metsistunud ning dendrohinnangul aluseks olnud geoalus ei võimaldanud välja tuua kõiki vanu puid,
mis jäävad pargialale (nõlvadele/jõe kallastele/lammialale) ning nende abil ruumi analüüsida.
Eeldatavasti on enamus vaateid olnud seotud kiriku, pastoraadihoone ning jõega. Talvisel perioodil
olevat laululava juurest tänapäevalgi näha kirikut, kuid välitööde tegemise ajal (juuni 2011) oli vaade
tiheda võsaga ja noorte puudega suletud. Seetõttu peab märkima, et vaadete säilimine pargist välja
ning väljast sisse on peaaegu olematu.
Puistu hinnangul kogunenud info alusel võib öelda, et asulapoolses osas on pargi sisevaated
enamvähem samadena säilinud ja vähese tööga taastatavad. Suuremat vaeva tuleb näha jõeäärse
pargiosa väljapuhastamisega. Vaated võiks olla avatud jõele, mõnelt kõrgemalt kohalt kirikule ja
jõeäärest pargis olevatele järskudele nõlvadele. Veepeegeldusega seotud vaateid võiks pargi
rekonstrueerimisel taastada, luues jõele taas väiksemaid veepaise.
Kõige enam on endisaegne vaade pargile säilinud lähenedes kalmistu poolt Sõmera-Kärla-Uduvere
teelt, kuid ka siis on nähtav vaid puistu välispiir. Veidi hõredam on pargi ääreala Pargi ja Jõe tänava
poolt. Eeldatavalt on olemas olnud ka vaade maanteelt parki jõe ületamise kohalt. Vaadete
taastamise puhul on oluline lähtuda pargi tervikkompositsioonist. Vaatekoridoride taasavamisel on
mõte vaid siis, kui neid edaspidi suudetakse hooldatuna hoida.
Üle jõe jääva endise pastoraadihoonega (selle kohaga) seotud vaated on kõik kadunud nii
kinnikasvamise kui ka täisehitamise tõttu. Muidugi peab veel mainima, et kadumas on ka
pastoraadihoone vundamendi asukoht. Parki pole õnneks eelnevate aastate jooksul peale laululava
muid ehitisi lisatud, mistõttu on üldse võimalik nii suure pargiala endisaegse välimuse kirjeldamine
ning taastamine.
2.2.3

Teedevõrk

Vanast teedesüsteemist on teada ja alles vaid osad lõigud. Paremini on oma algsel kohal säilinud läbi
pargi sillale suunduv alleega ääristatud tee ning sillalt kirikuni kulgev tee. Lisaks sellele on endisel
kohal kõik parki ümbritsevad teed. Teedevõrk, mis oli endistel aegadel pargis ning pastoraadi
aedades on tänasel päeval kadunud. Seetõttu ongi eriti oluline säilitada läbi pargi ning üle silla
kirikuni kulgev jalgtee. Uus teedevõrk pargis (Skeem 3, Skeem 4, punktiirjooned) on seotud laululava
ning selle juurdepääsudega. Erinevatele sihtidele on kohalikud inimesed sisse käinud jalgrajad, mis
lühendavad teekonda läbi pargi neile vajalikes suundades. Teede rekonstrueerimisel on oluline
aluseks võtta eelkõige vana teedeskeem ning pargis olevad „vihjed“ inimeste liikumise kohta. Tähtis
on liikumisteedena taas kasutusse võtta mõlemad alleesuunad.
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2.2.4

Veekogud

Pargist voolab läbi Kärla jõgi (VEE1165400), mis 20. sajandi algul on olnud veel tunduvalt veerohkem.
Jõe kulgu ning sügavust on muudetud mitmel korral mistõttu tänapäeval meenutab see pigem oja
(Foto 9). Vanadelt piltidelt (Foto 5, Foto 10) võib näha veel päikeses sillerdavat jõge ja ilusat parki
ning jõel olnud tamme, millega vett üles paisutati. 1906. aasta plaanil (Joonis 2) on näha, et jõel on
pargi osas kaks sängi (moodustuvad ka kaks saart). Nendest üks on tänaseks päevaks kadunud, kuid
täpset jõelooke sulgemise aega ei ole teada. Võimalik, et saar kadus koos jõe süvendamise ning
jõesängi õgvendamisega uue maanteesilla ehitamisel. Endisaegsed tammid on jõelt samuti kadunud.
Pargis on olnud kaks tiiki, mida kasutati kalade kasvatamiseks. Neist on tänase päevani säilinud üks,
kuid see asub kaitsealusest pargialast väljaspool ning hooldustööna täpsemat kajastust ei leia.
Endisaegse pargimustri säilitamise seisukorrast aga on tiikide, puistu, avatud/suletud alade ja
teedesüsteemi säilitamine väga oluline. Maaomanikud võivad ajas muutuda, kuid pargimustri
muutumine tähendab väärtuste kadumist.

Foto 9. Võsastunud jõekaldad, mis takistavad vaateid pargiruumi siseselt ning liikumist veeääres. Pargiruum on suurema
vaevata taastatav. (Paju 2011)

Foto 10. Tamm Kärla jõel 1904. A. A. Arro foto (ERM Fk 111_65)
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2.2.5

Pargiruumi väärtuste kaitse

Pargiruumi pikaajalised kaitse-eesmärgid
Ajalooliselt kujunenud planeeringu säilimine.
Hoolduskava perioodi kaitse-eesmärgid (2012-2021)
Pargiruumi ja selle põhiosade terviklikkuse säilitamine, sh avanevate vaadete (jõele, kirikule)
ja vaatesihtide säilimine; avatud ja parkmetsaga suletud pargialade säilimine.
Jõgi ja tiik ning nende veepeeglid on säilinud, kaldad puhtad ja vaated avatud.
Pargikompositsiooni seisukohalt oluliste vanade puude säilimine.
Ohutegurid
Pargi kui ajalooliselt kujundatud maastikuruumi vähene teadvustamine ja sellest johtuvad
väärtegevused või tegemata jätmised.
Pideva hoolduse lakkamine, vale hooldamise tõttu pargi kinnikasvamine.
Kontrollimatu omavoliline ehitamine, raie ja/või istutamine.
Kaldaalade võsastumine ja veepinna alanemine/alandamine.
Tiigi risustumine, mudastumine ja kinnikasvamine või kuivaksjäämine.
Avatud aladel niitmise lakkamine ja seejärel võsastumine.
Vanade puude murdumine, võraaluse võsastumine ja valgustingimuste halvenemine.
Ehitus- ja hooldustöödel puujuurte/-tüvede/-võrade kahjustamine.
Meetmed
Pargi väärtuste teadvustamine.
Pargi haldamisel pargi väärtustega arvestamine.
Õigete hooldusvõtete tutvustamine ning spetsialistide kaasamine hooldustööde tegemisse
(nt. puude lõikamisel arborist).
Pideva hoolduse tagamine, hoolduse spetsiifika vastavalt erinevatele pargiruumidele.
Võsastuvate alade ja vaatesihtide taasavamine ja järgnev pidev hooldus.
Jalutusteede pidev hooldus ja parandamine, muruteede niitmine.
Vanade puude pädev hooldus.

2.3 Pargielustik
2.3.1

Kaitsealused liigid

Saaremaa kaitsealuseid parke käsitleva uuringu25 kohaselt on pargi elustik väga liigirikas (kokku 493
liiki) ning pargis on registreeritud kuue kaitsealuse liigi esinemine (Tabel 5). Liikide nimekirju ei ole
antud hoolduskava lisades välja toodud, kuid need on kättesaadavad Keskkonnaameti Hiiu-LääneSaare regioonis. Liigirikkuse säilitamine on äärmiselt oluline ning kõigi edasiste plaanide puhul tuleb
25

Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
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seda silmas pidada. Liigirikkuse seisukohast on ohtlikud nt liiga tihe niitmine või raiete tegemine valel
ajal.
Tabel 5. Kaitsealused liigid Kärla pargis
Jk nr

Liiginimetus ladina.k.

Liiginimetus eesti k.

1
2
3
4
5
6

Sclerophora nivea
Strix aluco
Listera ovata
Pulsatilla pratensis
Orchis mascula
Eptesicus nilsonii

lumi-nuisamblik
kodukakk
suur käopõll
aas-karukell
jumalakäpp
põhja-nahkhiir

2.3.2

Puistu

Kaitsekategooria
III
III
III
III
II
II

Registrinumber
KLO9700135
KLO9107219
KLO9312683, KLO9312682
KLO9312622, KLO9312623

Hoolduskava koostamise ajaks on pargis teostatud dendroloogiline hinnang, mille tulemused on ära
toodud ptk. 1.8 ning töö lisades (lisa 3). Üksikpuid puudutavad hooldustööd on välja toodud
inventeerimistabelis. Puistuga kaetud alad pargis on alad nr 1-7, 11-19. Pargi alad nr 13, 14, 18 ja 19
on ökoloogiliselt olulised ning nendes ei ole ette nähtud suuremaid hooldustöid. Hooldama peab
nendel aladel vaid käiguteede ääri. Märkimisväärseid aktsentidena mõjuvaid üksikpuid kaitsealuses
pargiosas ei ole. Vanade mändide rikas puistu on võimas ning säilitamisel suure väärtusega.
Hooldatud pargiosas on aegade jooksul kasvama jäetud liiga palju loodusliku uuenduse teel
kasvanud puid, mis on nüüdseks sulgenud enamuse pargiruumist (Foto 7) ning kasvuruumi vähesuse
tõttu on puude võrad kitsad ja kõrgel. Hooldatud osadel on puud halvasti lõigatud (valed
hooldusvõtted), mille tõttu on puudel palju tüükaid ja vigastusi. Samas võib välja tuua niitmisel ja
pargis masinatega liikumisel tekitatud tüvevigastused. Ka viimaste aastate külmad talved on pargile
jätnud oma jälje – enamus noorematest saartest, millest muidu oleks võinud tulevikus kasvada
võimsad pargihiiud, on kahjustatud arvatavasti saaresurma poolt (Chalara fraxinea).
2.3.3

Alleed

Pargis on kaks alleed 123 puuga. Alleed on erivanuselised ja segaliigilised, kuid struktuurina pargis
siiski väga olulised. Alleede hooldus on esmatähtis, kuid tuleb siiski läbi viia järk-järguliselt paari
aasta jooksul (puistu liiga kiire avamine tekitab puudele valgusšoki).
2.3.4

Linnustik

Pargis on registreeritud 24 haudelinnu liiki, millest huvipakkuvamaks kaitsealuseks liigiks on pargis
pesitsev kodukakk (Strix aluco) ja toitumislennul nähtud kanakull (Accipiter gentilis). Haudelinnustiku
asustustihedus oli 11,1 paari/ha. Pargi liigirikkus tuleneb erinevate elupaikade olemasolust ja
toitumisalade mitmekesisusest. Pargi keskkond on sobiv ja roherähnile (, kes varasemalt on pargis ka
pesitsenud, kuid uuringu läbiviimise ajal selle liigi esinemist pargis ei registreeritud.
Linnurikkuse säilitamise seisukohast tuleb hooldamise käigus alles jätta nii palju õõnsustega puid kui
võimalik, hoiduda tuleks ka Kärla jõe kallastel oleva ala täielikust „kultuuristamisest“ ja lausalisest
alusmetsa ja põõsastiku raiest. Säilitada tuleks ka surnult seisvaid puid kui olulisi elurikkuse hoidjad.
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2.3.5

Käsitiivalised

Pargis on registreeritud põhja-nahkhiire esinemine, kuid puuduvad täpsemad andmed nende elu- ja
talvitumispaikade kohta. Pargi avatud alad ning jõgi on nahkhiirtele soodsaks toitumispaigaks. Suvel
peitub nahkhiir puuõõnsustes, talvituspaikadeks on (tehis)koopad, käigud ja keldrid. Surnuaia kõrval
olev endine pastoraadi kelder on arvatavasti liigile üheks talvitumispaigaks.
Nahkhiirte kaitsmise seisukohalt on esmatähtis võimalikult paljude õõnsate puude säilitamine,
veepeegli olemasolu ja võsast puhtad lennukoridorid.
2.3.6

Putukad

Vastavalt uuringule, mille käigus uuriti ainult mardikalisi, on pargis leitud kokku 94 liiki, millest 9 liiki
on haruldasemad ja huvipakkuvamad: ebavälesklane (Euglenes pygmaeus), tooneseplased (Anobium
thomsoni), Microbregma emarginata, siklased (Grammoptera ruficornis, Necydalis major), driliid
(Drilus concolor), kääviklane (Hylis cariniceps), redulased (Hallomenus axillaris, Hallomenus
binotatu).
Mitmekesisest reljeefist, jämeda lamapuidu ja vanade puude olemasolust, kuivade liivaste alade ja
jõe lammiala olemasolust, võib eeldada, et pargis esineb ka teisi kaitsealuseid putukaliike (kiilid,
sipelgalõvi, jt), mistõttu on oluline täiendavate uuringute läbiviimine.
Kärla pargi hooldamise seisukohast peab märkima, et oluline on jätta võimalikult metsikuks pargi
metsased alad (Skeem 6, alad nr 13, 14, 18, 19).
2.3.7

Samblikud, samblad, rohttaimed

Kärla pargis registreeriti 57 samblikuliiki 7-lt puuliigilt. Liigirikkus tuleneb eriilmelistest pargiosadest,
kus vahelduvad nii puuliigiline koosseis kui valgustingumused. Kärla pargis leidus üks haruldane
samblikuliik Ochrolechia turneri, mis kasvas toomingal ja kolmandasse kaitsekategooriasse arvatud
lumi-nuisamblik (Sclerophora nivea).
Pargis registreeriti kokku 52 liiki samblaid. Looduskaitselisest aspektist kõige väärtuslikumaks liigiks
pargis on Lyellii tutik (Ortotrichum lyellii), mida pole veel punasesse raamatusse kantud. Pargist
leitud hammas-tähtsammal (Mnium hornum) ning harilik kariksammal (Frullania dilatata) on
metsade vääriselupaikade tunnusliikideks.
Taimestiku inventeerimisel tehti kindlaks 236 soontaimeliigi esinemine. Kaitsealustest taimeliikidest
leiti kaks liiki: jumalakäpp (Orchis mascula) ja aas-karukell (Pulsatilla pratensis).
Hoolduskava seisukohast ei too ükski neist gruppidest endaga kaasa erilisi kaitsemeetmeid.
Hooldamist tuleb jätkata samas vaimus nagu senimaani. Niitmisel ja võsakoristusel tuleb tähelepanu
pöörata töö tgemise ajale ning taimerinnete mittmekesisuse säilitamise vajadusele.
2.3.8

Pargielustiku kaitse

Pikaajalised kaitse-eesmärgid
Dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult
väärtusliku puistu säilimine.
Elurikkuse säilitamine.
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Hoolduskava perioodi kaitse-eesmärgid (2012-2021)
Veekogudest sõltuva elurikkuse kaitse.
Säilitamisväärsete puude, alleede ja puudegruppide eluea pikendamine ja ohutuse tagamine
pargi külastajatele.
Looduslikust uuendusest sobivate uute puude väljavalimine ning nende võra kujundamine.
Liigilise mitmekesisuse säilitamine.
Kaitsealuste liikide ning nende elupaikade säilitamine ja kaitse.
Kaitsealuste linnu-, käsitiivaliste-, putuka-, samblike-, sambla-, ja rohttaimeliikide registrisse
kandmine ja seire.
Ohutegurid
Kaldaalade võsastumine, mudastumine, kinnikasvamine ja veepinna alanemine/alandamine.
Vanade puude murdumine, võraaluse võsastumine ja valgustingimuste halvenemine.
Puistu seisukorra halvenemine ebapädeval hooldusel või hooldamatusest.
Teadmatusest või väärhooldusest tingitud liikide, elupaikade ja kasvukohtade hävitamine.
Meetmed
Niitmine.
Harvendus- ja sanitaarraie, piisaval loodusliku uuenduse tagamine.
Puuvõrade hooldus.
Täiendav putukaliikide inventuur, et kindlaks teha kaitsealuste liblika-, kiili- ja kimalaseliikide
esinemine; info kandmine Keskkonnaregistrisse; arvestamine tegevuste kavandamisel.
Spetsiifiliste hooldus- ja ehitustööde kooskõlastamine Keskkonnaametiga.

2.4 Rajatised
Endisaegses pargis on arvatavasti asunud vähemalt üks paviljon – 1906. aasta plaanil on pastoraadi
peahoone lähedastes aedades näha ühte väikest ehitist. Arvatav teine paviljon või istumiskoht on
asunud Pargi ja Jõe tänava ristumiskoha lähedal pargis, millest annab märku seal asuv maapinnast
kõrgem küngas ning selleni suunduv alleesiht. Paviljoni(de) kujundusest pole kahjuks andmeid. Peale
paviljoni ning hilisemal ajal lisandunud laululava ei ole pargis muid ehitisi olnud.
Pastoraadihoone asukoha lähiümbrus on aga võrreldes 20. sajandi algusega tunduvalt muutunud.
Sinna on erinevatel perioodidel lisandunud mitmeid hooneid. Võib arvata, et osad vanad hooned on
oma asukohal tunduvalt muudetuna ka säilinud. Pargi kompositsiooniga on olnud seotud eelkõige
kirik ning endine pastoraadihoone. Pastoraadi vundamendi väljapuhastamine ja konserveerimine on
pargi algse kompositsiooni ja ruumiloogika seisukohast oluline, kuid mitte esmatähtis töö. Samuti on
oluline ajaloolise teedevõrgu säilitamine ja kasutusel hoidmine.
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Foto 11. Pargis asuvad poolitatud palgist istmed, võrguplats ja laululava oma istmetega (Paju 2011)

Tänapäevased pargis olevad rajatised on parki lisandunud eelkõige 20. sajandi esimeses pooles ning
nõukogude perioodil. Poolitatud palgist istumiskohad, laululava oma betoonist lavaosa ja pinkidega,
prügikastid, võrguplats ning kuulitõukering (Foto 11) on kõik vananenud. Viimane neist ei ole ammu
enam kasutusel ning oleks seetõttu mõtekam pargiruumist ära koristada. Poolitatud palgist
istumiskohad nagu ka laululava pingid on muutumas kasutajatele ohtlikeks ning vajavad asendamist
uute ning pargikeskkonda sobivamatega. Laululava on samuti amortiseerunud ning vajab
uuendamist.
Kuigi, hoolduskava ei ole ette nähtud hoonete/rajatiste taastamiseks, antakse tellija soovil
käesolevas töös soovitavad lahendused rajatiste taastamiseks.
Pikaajalise kaitse eesmärgid:
Pastoraadihoone vundament on restaureeritud vastavalt projektile ning säilinud;
Sillakoht on säilinud ja sild pargile sobilikul kujul taastatud;
Laululava on taastatud ning amortiseerunud istmeread vahetatud.
Hoolduskava perioodi kaitse-eesmärgid (2012-2021)
Pastoraadihoone vundamendi väljapuhastamine, säilimine vaadeldaval kujul.
Sild on hooldatud ja jalutajatele läbipääsetav.
Laululavale on koostatud rekonstrueerimisprojekt ning lagunemas pargipingid on
pargiruumist ära koristatud ja asendatud.
Ohutegurid:
Vundamendi varisemine, kivide kasutamine
kinnikasvamine;
Hooldamatusest tekkiv ohtlikkus kasutajale.

teisteks

eesmärkideks,

vundamendi

Meetmed:
Vundamendist väljalangenud kivide müüridele tõstmine, korrapärane ümbruse hooldamine;
Silla esmaste heakorratööde pidevus;
Laululava ja selle istmete värvimine, parandamine ja/või ärakoristamine rargiruumist.
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Tabel 6. Väärtuste kaitse korraldamise koondtabel. Täpsed piirkonnad on ära toodud hooldustööde plaanil
Ptk
nr

Kaitse väärtus

Kaitse-eesmärk

Ohustavad tegurid

Vajalikud meetmed
(hooldustegevus)

Oodatav tulemus 10 aasta pärast

2.1.1

Pargi kujundusstiil ja
tervikstruktuur

pargiruumi ja selle
põhiosade terviklikkuse
säilimine

huvi puudumine
taastamise/hooldamise vastu
soov muuta pargi kasutusotstarvet

pargi väärtustega arvestamine
planeeringutes ja projektides
pargi väärtuste selgitamine

pargi terviklikkus on säilinud

hooldamatuse tõttu pargi
kinnikasvamine
kontrollimatu omavoliline ehitamine ja
raie
teede kinnikasvamine

õigete hooldusvõtete
tutvustamine
õigusaktide tutvustamine

2.1 PARGIRUUM

2.1.3

Teedevõrk

teestruktuuri säilimine

2.1.4

Kärla jõe säng ja veepeegel

avanevad vaated jõe
veepeeglile

kaldaalade võsastumine
veepinna alanemine

2.1.4

Tiik – kaitsealusest pargiosasv
väljajääv endisaegne kalatiik

veepeegli säilimine

tiigi risustumine (oksad, praht jms)

veepeeglist sõltuva
elurikkuse kaitse

mudastumine ja kinnikasvamine
kuivaks jäämine

2.1.2

Vaated pargis, pargile ja pargist
maastikku

vaatesihtide
taastamine, säilitamine
ja hooldamine

vaadete kinnikasvamine

vaadete kinniehitamine

2.1.1

Pargiaasad, murud (väljakud ja
platsid) Skeem 5, ala nr 3

avatud alade
taastamine ja säilimine

võsastumine hooldamatuse tõttu;
täisistutamine

teeäärte võsast puhastamine,
niitmine 1-2 korda aastas;
muruteede niitmine 2-3 korda
kuus vegetatsiooniperioodi
jooksul
vaatesektorite avamine
jõekallastelt
veetaseme reguleerimine
okste, lehtede ja prahi
eemaldamine
tiigi süvendamine
väljavoolusuudme kõrguse
säilitamine või tõstmine
vaatesihtide puhastamine
looduslikust uuendusest;
regulaarne hooldus (niitmine)
koostöö maaomanikega; väärtuste
ja hooldus-võtete selgitamine;
õigusaktide tutvustamine
looduslikust juurde-kasvust
puhastamine; regulaarne niitmine

säilinud ja hooldatud teedevõrgustik

vaated jõele on avatud
veetase on reguleeritud ja veepeegel
taastatud
säilib esteetiline veepeegel
säilib avatud veeala nahkhiirte,
veelindude jms toitumisalana

vaatesihtide taasavamine ja säilimine

avatud alad ja liigiline mitmekesisus
säilib
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liigilise mitmekesisuse
säilimine

ebasobivasse kohta radade tekkimine

puude eluea
pikendamine

vale okstelõikus; juurte kahjustamine;
valede hooldusvõtete kasutamine

pargiskeeme säilimine

võrasse kasvav looduslik uuendus

ohutus külastajatele

muruteede loomine sagedase
madala niitmise abil

rajatud on muruteed ja neid niidetakse
korrapäraselt

2.2 PUISTU JA MUU PARGIELUSTIK
2.2.1

Vanade puud pargis (puud
D≥40cm)
Skeem 3 ja 5

võra professionaalne
hoolduslõikus; trasside
paigaldamine ainult
kooskõlastatud projektide alusel
võrasse kasvavate noorte puude
väljaraie; võsa tõrjeks niitmine
vähemalt kord aastas

puistut hooldatakse vastavalt
hinnangule; valgustingimuste
paranemine puistus; säilib liigiline
mitme-kesisus (elustikupuud)
puud säilivad esteetilistena võimalikult
kaua

kuivanud oksad võras; haruliste puude
murdumine

võra või tüve toestamine

puistu on külastajatele ohutu

2.2.2

Allee 1 – jalakäijate sillalt Pargi
tänavani kulgev segaliigiline
allee

allee kui pargielemendi
terviklikkuse säilitamine

allee võsastumine

alleepuudesse kasvavate noorte
puude väljaraie; puudealuse
niitmine, juurdeistutused

allee säilib nii pargielemenina kui
liikumisteena pargis

2.2.2

Allee 2 – laululavalt Pargi
tänavani kulgevast teest endise
paviljoni asukohale suunduv
segaliigiline allee

allee kui pargielemendi
terviklikkuse säilitamine

allee võsastumine

alleepuudesse kasvavate noorte
puude väljaraie; puudealuse
niitmine; juurdeistutused

allee säilib nii pargielemenina kui
liikumisteena pargis

2.2.2

Elustikupuud

nahkhiirtele ja
kakulistele elupaikade
säilitamine

õõnsustega puude eemaldamine;
õõnsuste täitmine või kinnikatmine;
puude murdumine

ettevaatlik prahi ja risu
eemaldamine õõnsustest ning
vajadusel tasakaalustuslõikus

elupaigad ja elustikupuud on kindlaks
määratud ja neid hoolddatakse
vastavalt dendrohinnangule

2.2.3

Linnustik

liigirikkuse säilitamine

toitumis- ja pesitsusalade hävimine
ebasobiva hoolduse käigus

pesistuspaikade säilitamine,
hooldustööde õigeaegne
teostamine

lindude liigirikkus on säilinud

2.2.4

Käsitiivalised

elupaikade ja
toitumisalade
säilitamine

õõnsate puude eemaldamine, pargi
avatud alade võsastumine, veepeegli
kadumine

võimalikult paljude õõnsate puude
säilitamine, veepeegli
puhastamine, võsa eemaldamine

liik on säilinud ja/või liigirikkus
kasvanud

2.2.5

Putukad

liigirikkuse säilimine

mahalangenud puude koristamine,
võsa eemaldamine, „kultuuristamine“

surnud puude säilitamine
metsastel aladel, täiendav uuring
kiilide, liblikate ja kimalaseliikide
kindlaks tegemiseks

kaitsealused liigid on kindlaks tehtud ja
registrisse kantud, nendega
arvestatakse pargi hooldamisel
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2.2.6

Samblikud, samblad,
rohttaimed

liigirikkuse säilimine

hoolduse katkemine, ülehooldamine

2.3

Pastoraadi vundamendi
varemed

varemete säilimine;
pargi vaatelisuse
säilimine

võsastumine hooldamatuse tõttu;
müüride lagunemine ilmastiku ja
taimestiku koosmõjul

2.3

Laululava, lõkkeplats, istmeread

laululava säilib
kasutuskõlbliku ja
esteetilisena

hooldamatusest tekkiv ohtlikkus
kasutajale

2.3

Sild

sild on hooldatud ja
jalutajatele
läbipääsetav

hooldamatusest tekkiv ohtlikkus
kasutajale

kaitsealused liigid on kindlaks tehtud ja
registrisse kantud, nendega
arvestatakse pargi hooldamisel

2.3 RAJATISED
varemete ja nende ümbruse
võsast puhastamine ja niitmine
vähemalt kord aastas
(konserveerimine vajab projekti)
laululavale on koostatud
rekonstrueerimisprojekt ning
lagunemas pargipingid on
pargiruumist ära koristatud ja
asendatud

pargi vaatelisus säilib ja varemed on
pargi külastajatele ohutud

laululava on taastatud ning
amortiseerunud istmeread vahetatud

sillakoht on säilinud ja sild pargile
sobilikul kujul taastatud
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3 Tegevuskava
3.1 Tegevuskava sisu ja ülesehitus
Kärla park jaguneb oma hooldustööde vajalikkusest lähtuvalt kaheks suurema osaks: 1) alad, mis on
suhteliselt hästi hooldatud ja mis vajavad jätkuvat head hooldust (Skeem 4, Skeem 6; alad 1-11, 1516); 2) alad, mis on pikalt hooldamata ja metsistunud ning vajavad põhjalikumat suhtumist ja vaid
üksikuid hooldustöid (alad 12-14, 17-19). Kokku on park jagatud 19-ks väiksemaks piirkonnaks.
Jaotuse aluseks on olemasolev teedestruktuur, hooldatuse tase ja dendroloogiline inventuur.
Täpsemad alad, hooldustööde mahud ja nende tüübid on koondatud tegevuskava tabelisse (Tabel 7).
Pargiosad, kus tuleb vastav tegevus läbi viia on märgitud kaardile numbriga. Sama numbriga alad
leiab ka hooldustööde tabelist. Järgnevalt on välja toodud kõigi vajaminevate hooldustööde
kirjeldused. Eraldi on samas punktis antud täiendavaid selgitusi tööde korraldajaile (kaldkirjas).

Skeem 6. Hooldusalade jaotus kaitsealuses pargis
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Tabel 7. Hoolduspiirkondade tüübid. Käsitletud hooldusalad on jaotatud erinevateks hoolduspiirkondadeks
Ala nr

Ala tüüp

1

Hooldatav puistu

Pindala
2
m
2453.7

2

Hooldatav puistu

448.6

3
4
5
6
7

Hooldatav puistu
Hooldatav puistu
Hooldatav puistu
Hooldatav puistu
Taasavatav avatud ala

387.8
629.1
2489.5
1616.5
2596.3

8

Avatud ala

2016.3

9
10

Avatud ala
Avatud ala

1325.4
1493.7

11

Hooldatav puistu

1571.5

12

Taasavatav avatud ala

1149.7

13
14

Metsatüüpi puistu
Metsatüüpi puistu

15

Hooldatav puistu

2676.5
1210.8+
1031.5
1782.6

16

Hooldatav puistu

1439.5

17

Metsatüüpi puistu

18

Metsatüüpi puistu

1263.4+
427.9
5170.1

19

Metsatüüpi puistu

6947.4

Märkused
Alad 1-6 vajavad harvendus- ja sanitaarraiet, võrahooldust,
regulaarset niitmist. Raied tuleb ette võtta mitmes etapis, et ei
tekiks tuulemurde ja valgusšokki. Hooldamine pab põhinema
dendroloogilisel hindamisel.
Alade 1-6 läbiraiumisel on oluline säilitada sobivas kasvukohas
perspektiivsed noored puud.

Ala on arvatav endine pargiaas, mis on täis istutatud/kasvanud
ning tuleb hooldustööde käigus taas avada. Vajab regulaarset
niitmist.
Alad 8-10 on avatud ja pidevalt hooldatud alad, mis vajavad
seisundi säilimiseks regulaarset niitmist. Aladel kasvavate puude
hooldusvajadused põhinevad dendroloogilisel inventeerimisel.
Laululava hoone taga kasvavate mändide all on sipelgakiillaste
koloonia. Kindlaks tuleb teha liik (luite-sipelgalõvi on
kaitsealune liik).
Üleminekuala metsasematele aladele pargis, vajab regulaarset
niitmist vähemalt 1 kord aastas. Puude hooldus vastavalt
dendroloogilisele hinnangule.
Ala on olnud endistel aegadel avatum seoses vaatekoridoridega.
Hooldustööde eesmärgiks on ala taa avada.
Nõlvaalade metsad, oluline säilitada metsikuna. Avada vaid
teekoridorid ja nendega kattuvad vaated.
Väärtuslike mändidega puistu, vajab looduslikust uuendusest
puhasamist. Hooldustööd põhinevad dendroloogilisel
hinnangul.
Väärtuslike mändidega puistu, vajab looduslikust uuendusest
puhasamist. Hooldustööd põhinevad dendroloogilisel
hinnangul.
Ala avatakse suuremal määral kui ülejäänud metsaala. Oluline
vaadete avamiseks.
Metsased alad, mida tuleks säilitada võimalikult puutumatuna.
Avama ha hooldama peab liikumiskoridore ja/või nendega
kattuvaid vaatekoridore.
Metsased alad, mida tuleks säilitada võimalikult puutumatuna.
Avama ha hooldama peab liikumiskoridore ja/või nendega
kattuvaid vaatekoridore.

3.2 Raietööd
Hoolduskavas on raietöödena käsitletud vaid ohtlike puude ja võsalõikust, sh ka vanade puude
võradesse kasvavate isekülvsetenoorte puude eemaldamist. Tekkivad kännud on edasist hooldust
silmas pidades soovitatav freesida. Kände ei tohi juurida, kuna see lõhub väga laialdaselt väärtuslike
puude juuri ning kogu ümbritsevat pargipinnast. Kuna Kärla pargis on pika aja jooksul kasvama
jäetud hulgaliselt isekülvseid noori puid ning pargi puistu on seetõttu liialt tihedaks muutunud,
omavad raietööd hooldustöödena küllalt suurt tähtsust. Pärast esmast dendrohinnangu põhjal
teosatud raiet saab täpsemalt hinnata edasiste raiete tegemise vajadust ja mahtu. Dendrohinnang
viidi läbi kaitsealuse pargi hoolusaladel nr 1-12 ja 15-16, kus hinnati puud ära üksikpuude ja
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gruppidena. 13-14 ja 17-19 aladel teostati puistu hinnang eraldistena. Üksikpuudena soovitatakse
välja raiuda 173 puud. Pärast raietöid on oluline hakata läbi viima regulaarset võrahooldust.
Kärla pargi hooldustööde eesmärgiks on eemaldada looduslik juurdekasv, mis kasvab vanade
pargipuude võradesse ning millel puudub piisav kasvuruum (alad nr 1-11). Samas on oluline avada
endised pargiaasad jt avatud ruumid (alad nr 7, 12, 17). Pargi esindusaladelt tuleb eemaldada kõik
puud, mis võivad olla pargis liiklejatele ohtlikud, on kuivanud või kuivamas. Elustikupuid tuleb
säilitada pargi metsastemal aladel ja äärealadel, kus nad ei kujuta endast pargi külastajale ohtu.
Tegemist on esmatähtsa tööga. Pargis teostatud dendroloogilise hindamise kohaselt tehtava
sanitaar- ja harvendusraie järgselt tuleks teise etapina välja valida puud, mis sobivas kohas
säilitatakse asenduspuudena vanadele ja hääbuvatele gruppidele. Vanadele pargipuudele paremate
valgustingimuste tagamine ning väärtuslike noorte puude kasvutingimuste parandamine on
pargipuistu säilimisele eluliselt vajalik. Väljavalitud noorte puude järjepidev hooldus on esmatähtis
töö, millega kujundatakse välja uued korralikud pargipuud. Tihedamates pargiosades (alad nr 1-7,
15-16) tuleb suuri raietöid läbi viia järk-järguliselt, et valgustingimuste järsk muutumine ei
põhjustaks vanematele puudele stressi, mis lõppeb nende kuivamisega.
Jõe lammiala kui olulise pargiosa säilitamisel on oluline välja puhastada liikumisteed ning nendega
kokkulangevad vaatesihid. Ülejäänud osa alast peab elurikkuse säilitamiseks jääma looduslikuks
metsaks. Võsast on vaja puhastada Kärla jõe kaldad õpperajaga paralleelselt kulgeva osa ulatuses
(alad nr 12, 17) ning metsasest osast läbiminevate teede koridoride ulatuses. Ära peab koristama
jalal kuivanud ja kuivavad puud ainult jalutusteede lähedusest. Puistu hooldamisel on oluline
säilitada vanad männid ja sanglepad ning nende looduslik uuendus. Vaatesektorite avamisel peab
silmas pidama, et ühekordsel raietööl ei ole pikaajalist mõju ning kui hooldust ei suudeta tagada, siis
ei ole kasu ka vaatekoridoride taasavamisest. Jõekallas peab olema avatum. Puistut kujundades on
oluline säilitada väärtuslikumaid metsa- ja pargipuid (Mä, Ta, Lm) ning põõsastikke. Hoolduse käigus
tuleb välja raiuda ebaperspektiivne looduslik uuendus (Va, Pi, Tm, Ku) ning allajäänud kasvuruumita
noored puud (Sa, KsA, Lv, Va).
Võsast tuleb puhastada ka endise pastoraadihoone vundament. Võsa likvideerimisel peab silmas
pidama, et põõsarinne ei kuulu võsa alla ning põõsad tuleb säilitada. Alade nr 15-16 puhastamisel
peab säilitama suuremad sarapuude põõsad.
Infoks tööde korraldajale. Vigastatud ja ohtlike puude lõikust pargis peab läbi viima arboristi
koolitusega spetsialist. Suurte säilitamist mitteväärivate puude ja võsa eemaldamiseks on sobivaim
lehtedeta periood, kui linnud ei ole veel alustanud pesitsemisega ja maapind on soovitatavalt
külmunud. Kevad-suvisel perioodil segavad raietööd lindude ja loomade pesitsemist ning lõhuvad
pargi rohttaimestikku ja pinnast. Sobivaim raieaeg on juuli keskpaigast alates kui puud on täies lehes
ja ei ole veel hakanud talveks varusid korjama. Raied tuleb tihedas puistus läbi viia järk-järgult, et
äkiline valgustingimuste muutumine ja tuule sissepääs puistusse suurt kahju tekitada ei saaks. Võsa
eemaldamisega peaks alustama teekoridoride juurest ja jõe kallastelt. Võsast puhastatud ala tuleb
peale kändude freesimist hakata regulaarselt niitma (esimesed 2 aastat vähemalt 2 korda
kasvuperioodi jooksul). Pärast võsalõikust tuleb alati raiejäätmed ära koristada.
Vanad pargipuud on väärtuslikud isegi suurte õõnsustega või kuivanutena. Nad tähistavad algset
pargijoonist. Lisaks sellele on nad reeglina elustikupuud (pesapuu õõnespesitsejatele, kasvukoht
samblikele, jne). Taunitav on õõnsuste põletamine, desinfitseerimine ja ventileerimiseks aukude
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puurimine; vajaduse korral on lubatud ettevaatlikult prahi ja risu eemaldamine. Elustikupuude
eemaldamine on lubatud vaid juhul, kui nad on haiguskolleteks või kujutavad ohtu hoonetele ja parki
külastavatele inimestele. Säilitama peaks vanade suurte puude kännud, mis aitab mõista vana
pargijoonis ja on, elustikulise väärtusega. Ajaloolist väärtust mitteomavad väikese läbimõõduga
kännud takistavad niitmist ja tuleb seetõttu kännufreesiga eemaldada. Juurida ei tohi, kuna see
kahjustab kõrvalolevate puude juuri ning lõhub murupinda.
Okste murdumisel tekib pargipuudele palju koorevigastusi. Vigastuste tekkimisel tuleb lahtine koor
ettevaatlikult eemaldada ning rebenenud oksad peab terve puiduni tagasi lõikama (võimalusel
oksakraeni). Kui suurte okste murdumine on puu võra tasakaalust välja viinud, siis peab väärtusliku
puu tasakaalustamislõikuse läbi viima õppinud arborist.

3.3 Alleede hooldus
Alleesid on Kärla pargis kaks (kokku 123 puud). Mõlemal alleel on vajalik võraaluste puhastamine
isekülvsest looduslikust uuendusest ning alleepuude võrade hoolduslõikus. Eemaldada tuleb kõik
kuivanud ja kuivamas puud (kokku 30 puud). Võra hoolduslõikuse puhul tuleb välja lõigata kuivanud
suured oksad ja harud, jälgides, et puu säilitaks oma dekoratiivsuse. Võra toestamist (2 puud) ning
suuremahulisi hoolduslõikuseid võib teha ainult arboristikoolitusega spetsialist. Tegemist on
esmatähtsusega tööga, kuna alleed on oluliseks pargi kujunduselemendiks ning liikumissuundadeks
pargi külastatavuse tõustes.
Infoks tööde korraldajale. Asendusistutusi puhastatud pargiaasadele ning tühjadele kohtadele allee
vanade puude vahel ei tohi teha, kuna noor puu jääb valguse puudumise tõttu kiratsema. Alleerütmi
rikkumise võimalust noorte puude vaheleistutamisel Kärla pargis ei ole, kuna allee on väga
mitmeealistest puudest koosnev. Uusistutuste ja pargi puistu uuendamise jaoks tuleb tellida projekt.
Maapinnal töid teostades tuleb silmas pidada, et vanade puude külgmised juured ulatavad puu
tüvest väga kaugele. Nende juurte piirkonnas ei ole lubatud kaevetöid teha, kuna juurte läbilõikamise
tagajärjel võivad vanad puud ümber kukkuda.

3.4 Üksikpuude võrahooldus
Kärla pargis teostati 2011. aasta suvel dendroloogiline inventuur, mille käigus hinnati üksikpuude ja
gruppidena 591 puud ning eraldistena 13 ala. Üksikpuudele vajaminevate hooldusttööde kirjeldused
on ära toodud inventeerimistabelis (lisa 3). Tabel kehtib vaid koos dendroloogilise inventeerimise
plaaniga ja vastupidi. Kokku vajab võrahooldust 41 vanade puude hulka kuuluvat puud, toestamist
vajab 2 puud. Selleks, et vältida valedest hooldusvõtetest tekkida võivaid kahjustusi, on üksikpuude
hooldamisel vaja kasutada arboristi abi. Puistu hooldus on esimese tähtsusklassi töö. Hooldust ei
määrata kehvas seisus puudele, va juhul kui nad asuvad liikumisteede või hoonete vahetus
läheduses ja juhul kui nad asuvad vaatesihis.
Infoks tööde korraldajale. Puu elujõu säilitamiseks ei tohi ühe kasvuperioodi jooksul kogu võra
ulatusest eemaldada rohkem kui 20% puu oksastikust. Suurtel okstel ei tohiks eemaldada rohkem kui
1/3 lehemassist. Jämedate okste eemaldamine tüve juurest ei ole soovitatav (suur haav) ning
lõikamisel peab jälgima, et oksakrae jääks terveks (ka juhul kui see on ümber kuivanud oksa juba
pikaks veninud!). raskete okste eemaldamine tuleb teha järkjärgult, et vältida rebendite
tekkevõimalust. Lõikustööde teostamiseks on sobivaim aeg juunist augustini (kõige aktiivsem
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kasvuaeg, mil haavad paranevad kiiremini). Mahlajooksuga puid ei tohi lõigata kevadel. Lõikust peab
teostama ajal, mil temperatuur on üle -5 kraadi, sest siis ei ole oksad rabedad ning vigastuste
tekkeoht on väiksem.
Pärast toestamist peavad puu harud üksteise suhtes liikuda saama. Toestamise õige kõrgus on
enamasti 2/3 harude pikkusest. Sobiva ankurpunkti leidmiseks võib kasutada meetodit, mille puhul
korrutatakse puu diameeter harunemiskohas (sentimeetrites) 20-ga ning nii saadakse sidumiskoha
kõrgus meetrites. Tüvesid on soovitatav ühendada diagonaalis sidemetega, jälgima peab, et
sidumismaterjalid ei oleks soonivad. Kasutama peab sobivast materjalist polstrit ja toestamiseks
loodud materjale. Raskete horisontaalsete okste ankurpunktid peavad asuma võimalikult kõrgel.

3.5 Avatud murualade hooldus
Kärla pargi rohttaimestikku uuriti Riikliku Looduskaitsekeskuse poolt tellitud uuringus26 2006 - 2007.
aastal. Uurimise käigus registreeriti pargis 236 soontaime esinemine. Niitmissagedus laululava
ümbruses ning alevi keskme poolses pargiosas (alad nr 8-10) paistab olevat piisav või isegi liialt sage
(maksimaalselt 1x nädalas) ning alade nr 1-6 puhul tuleb isegi kaaluda niitmissageduse alandamist.
Ala nr 7 on endine pargiaas, mis vajab väljapuhastamist kasvamajäetud noortest puudest ning
muutmist taas esindusalaks. Pargi esinduslikumaid alasid (alad nr 7-10) on soovitatav niita paar
korda suve jooksul. Minimaalselt on alasid vaja niita 1x kasvuperioodi jooksul, kuid soovitatav on
niita alasid enne suuremaid üritusi juhul, kui muru pikkus ületab sel ajal 10cm (maksimaalselt 1-2
korda kuus). Rohttaimed taastuvad tallamisest kiiremini kui ala on niidetud paar päeva enne
suurüritusi. Niidetavatele avatud aladele uute puude istutamine on keelatud! Niitmisel tuleb
niitmisjäägid alalt koristada.
Pärast suuremate puude aluse võsa eemaldamist (alad nr 11, 12, 17) tuleb pargialasid hakata niitma
vähemalt korra aastas. Seejuures tuleb esimesel kahel aastal pärast võsa eemaldamist (soovitatavalt
varakevadel, enne lindude pesitsuse algust) ala niita vähemalt 2 korda kasvuperioodi jooksul.
Arvestades, et võsast puhastamine ning sellele järgnev hooldamine on töömahukad, tuleb kaaluda
kõikide alade võsast korraga väljapuhastamise otstarbekust. Kuna alad on seotud vaatekoridoridega,
siis on tööde teostamine esimeses tähtsusjärjekorras.
Infoks tööde korraldajale. Pargimurud on enamasti väljakujunenud kooslused, mis jagatakse
hooldusintensiivsuse alusel kahte gruppi – murud ja aasad. Pargimurud nõuavad intensiivsemat
hooldust ning need kasvavad enamasti pargi esindusaladel. Pargiaasade hooldamisel peab silmas
pidama seal kasvavate taimede eripära (õitsva niidu säilimist aitab tagada niitmine peale seemnete
valmimist). Pargiaasade niitmine heinaniidukiga ning heina kuivamajätmine soodustab aasataimede
koosluste väljakujunemist. Murude hooldamisel peab silmas pidama, et niitmise käigus ei vigastataks
vanade puude maapinnast väljaulatuvaid juuri ega trimmerdamisel puu tüve. Oluline on jälgida ka
niitmisskeemi (keskelt lahku või servast serva), et maapinnal elutsevad linnud-loomad saaksid
peituda-põgeneda. Pargi esindusaladelt (alad nr 7-10) on soovitatav sügiseti lehed kokku riisuda.
Kevadel ja sügisel on soovitatav murusid niita kõrgemalt kui suvel. Niidukitest sobib trummelniiduk
(ei vaja hilisemat niitmisjäägi koristust) paremini kui rootorniiduk.
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Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse
tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
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3.6 Vaadete hooldus
Olemasolevate vaadete ja vaatesektorite säilitamiseks tuleb neilt eemaldada looduslik juurdekasv
ning regulaarselt niita (vaated nr 3, 4, 5, 6, 9), esimese tähtsusjärjekorra töö. Taastamist vajavad
vaated (vaated nr 1, 2, 7, 8) nõuavad esialgu suuremaid hooldustöid (raietööd), kuid nende avamine
lisab kogu pargile väärtust, kolmanda tähtsusjärjekorra tööd. Vaatesektorite korrahoid on seotud nii
murualade kui puistute hooldamisega. Vaatesektorite korrashoid kajastub hooldustööde tabelis
puistu hoolduse ja murualade hoolduse all. Hooldustööde planeerimisel on oluline arvestada, et
esmajoones on vaja võsast ja looduslikust uuendusest puhastada hoolduskava väärtuste plaanil välja
toodud vaatesihid. Vaadete puhastamine on oluline, kuid kui hooldust ei suudeta tagada, siis peab
kaaluma erinnevate vaadete tähtsusjärjekoda asetamist. Vaadete hooldus peab olema pidev.
Infoks tööde korraldajale. Vaadete avamisel tuleb eelistada võimalusel alumiste okste eemaldamist
tervete puude raiele. Raietel vältida sirgeservaliste sihilaadsete häilude ja koridoride teket.

3.7 Veekogude hooldus
Pargi kompositsioonis on olulisel kohal Kärla jõgi oma veepeegliga. Jõe süvendamisega on veepeegel
ja selle tähtsus ruumis vähenenud. Veepeeglit varjab jõe kallastel vohav võsa. Hooldustööde käigus
on tähtis puhastada kaldaalad vähemalt 5 meetri ulatuses võsast, koristada jõesängist sinna vajunud
puud ning pikemas perspektiivis on soovitatav taastada jõel vanad tammikohad. Tammidega saab
üles paisutada muidu kitsaks jäänud jõe veetaseme ning taastada endisaegsed veepeeglid. Need
tööd vajavad vastavasisulist projekti ning kooskõlastusi kaitseala valitsejaga.
Tiikide pikaajalise hooldamatuse tõttu väljakujunenud olukorra parandamiseks, st tiikide
taastamiseks tuleb koosatda vastavasisuline projekt. Käesolev hoolduskava ei näe ette selle pargiosa
hooldust. Omanikuga koostöös võib ilma projektita koristada tiiki vajunud puud ning puhastada
võsast tiigi kaldad.

3.8 Teede hooldus
Kärla pargis on säilinud osad pastoraadiaegsed liikumisteed, rajatud uusi ning lisandunud hulgaliselt
sissekäidud teid (vt täpsemalt joonis 3). Teede hooldus sõltub aastaajast, katenditüübist ning
kasutuskoormusest. Pargis on kruusakattega põhiteede võrgustik (tee laius 2 m, 469 m),
rekonstrueerimist vajavad pinnasekattega teed (tee laius ca 2 m, 217 m), niidetavad muruteed (tee
laius ca 2 m, 347 m) ning pinnasekattega metsateed (1,5 m, 328). Ebasobivas suunas
sissekõnnitavate teede tekkimise vähendamiseks tuleb sobivates suundades hakata sisse niitma
muruteesid või rajada sobivasse kohta uued teed (vajab vastavasisulist kogu parki hõlmavat
põhiprojekti tasemel projekti). Muruteesid tuleb niita kord 7-10 päeva tagant (olenevalt muru
kasvukiirusest).
Kuna jõe kaldal kulgevad jalutusteed, siis on vajalik kalda selles osas ette näha kaldakindlustuste
rajamine (alad nr 12, 17, ca 130 m). Järsu nõlvaga rajaosadele on soovitatav paigutada ka käsitoed
ning nõlvade üles ja alla liikumise teedele rajada trepid ja/või kaldteed.

3.9 Pargiinventari hooldus
Laululavaga kaasnevad ning pargi jalutusteede ääres olevad pargipingid vajavad amortiseerumise
tõttu väljavahetamist. Oluline kasutajate turvalisuse ning pargi esteetilisuse tõstmise seisukohast.
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3.10 Pastoraadihoone vundamendi hooldus
Pastoraadihoone vundamendi säilitamine on pargi komposiotsiooni seisukohast väga oluline. Kuigi
see asub eramaal, on soovitatav maaomanikuga koostöös vundament võsast välja puhastada ning
säilitada. Vundamendikoht ning selle lähiümbris tuleb puhastada risust, varisenud müürikive ei tohi
ära vedada (tuleb asetada müürile). Müüri konserveerimine vajab vastavasisulist projekti. Tegemist
on esimese tähtsusjärjekorra tööga.

3.11 Elustiku kaitse
Pargis on teada nahkhiirte olemasolu, mistõttu on oluline õõnsustega puude säilitamine, veepeeglite
avamine ja puhastamine, avatud alade regulaarne niitmine.
Linduderikka puistu säilitamise seisukohast on oliline erinevate elupaikade säilitamine. Oluline on
säilitada õõnsustega puid, alusmetsarikkaid alasid, surnud puid.
Kaitsealuste putukaliikide kindlaksmääramiseks on oluline viia läbi täiendavad uuringud,
millegamääratakse kindlaks kiilide, liblikate ja kimalaste esinemine pargis. Tegemist on teise
tähtsusjärjekorra tööga.
Samblike, sammalde ja rohttaimede uuringud on tehtud ning pargi hooldamises hoolduskava mõttes
erilisi nõudeid püstitatud pole. Jätkama peaks samasuguse hindamisega kui on teostatud varasemalt.

3.12 Pargi kaitse korraldamine
Tähistamine. Pargi väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks ning pargi terviklikkuse tagamiseks ja
hooldamiseks on vaja kindlaks määrata ja tähistada pargi piirid. Tegu on II tähtsusklassi tööga.
Infotahvlid. Kärla parki tutvustava infotahvli paigaldamine. Tegu on III tähtsusklassi tööga.
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. I tähtsusklassi töö, teostaja Keskkonnaamet.
Uue hoolduskava koostamine. Tegu on I tähtsusklassi tööga, teostajaks Keskkonnaamet.
Külastusmõjude hindamine. Oluline on hinnata külastusmõjusid. Selle alusel saab planeerida
paremat hooldamist ning loodusliku keskkonna kaitset. II tähtsusklassi töö, teostaja Keskkonnaamet.
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Tabel 8. Tegevuskavas on esitatud tööd, mis on ette nähtud täitmiseks käesoleva kaitsekorraldus-perioodi jooksul

Tabelis on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse prioriteetsusklassidesse:

3.11

Kaitsealuste liikide seire

3.11

27

seire

KA

Putukate uuring

uuring

KA

3.12

Kaitse-eesmärkide
seisundiseire ja
tulemuslikkuse hindamine

seire

3.2

Plaanil märgitud üksikpuude
raiumine
Asenduspuude väljavalimine
pärast esmast raiet
Loodusliku uuenduse
eemaldamine vaatesihtidest
(vaated nr 3,4,5,6,9)
Loodusliku uuenduse/võsa
eemaldamine vaatesihtidest
(alad nr 12, 17; vaated nr
1,2,7,8)
Võsa järelhooldus

3.2
3.6

3.6

3.6
27

tk

173

Summad sadades eurodes*
Inventuurid, seired, uuringud
II
X

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Maksumus kokku*
2014

Korraldaja
2013

Tegevuse
tüüp

2012

Tegevuse nimetus

Ühik

Ptk

Prioriteet

2)
3)

Esimene eelistus – hädavajalikud tegevused, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu, need on väärtuste säilimisele
ja toimiva ohuteguri kõrvaldamisele suunatud tegevused; kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus;
Teine eelistus – vajalikud tegevused, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;
Kolmas eelustus – soovituslikud tegevused – tegevused, mis aitavad kaudselt kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite
kõrvaldamisele.

Maht

1)

X

tehtud 2007-2008

X

jooksev tegevus

II
I

X

hooldus

Hooldus-, taastamis- ja ohjamistegevused
KA
I
X
X

X

taastamine

KA

I

X

X

X

taastamine

KA

I

X

X

taastamine

KA

III

hooldus

KA

II

X

X

X

X

Seire määramisel tuleb lähtuda EELISe andmebaasis olevatest andmetest.

40

3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.8
3.8
3.8

3.8
3.8
3.8

3.8
3.10

3.5
3.5
3.5

3.5

3.5
3.7
3.7

Kändude freesimine
tk
173
hooldus
Puude hooldus
Puude hoolduslõikus (vanade tk
41
hooldus
puudel)
Puude toestamine
tk
2
hooldus
Alleede hooldus
tk
123
hooldus
Teed ja platsid (ühekordne ja regulaarne hooldus)
Kruusakattega tee hooldus
m
574
hooldus
(ca 2,0 m lai)
Murukattega pargitee
m
347
hooldus
hooldus (ca 2,0 m lai)
(niitmine 7-10 päeva tagant)
Pinnasetee hooldus (ca 2 m
m
217
hooldus
lai)
Metsas oleva pinnastee
m
328
hooldus
hooldus (ca 1...1,5 m lai)
Kruusakattega tee
m
574
hooldus
parandamine (aukude
täitmine)
Pinnastee parandamine
m
217, hooldus
(aukude täitmine)
328
Pastoraadihoone
hooldus
vundamendi
väljapuhastamine ja hooldus
Niitmine ja lehtede koristamine (regulaarne hooldus)
Niitmise alla kuuluv ala
ha
2.18 hooldus
Muru (heina) niitmine
ha
0.74 hooldus
puudega kaetud aladelt 1x
vegetatsiooni-perioodil, alad
nr 1-6, 11, 12, 17
Muru niitmine esindusaladelt ha
1.44 hooldus
5 korda (alad 7-10)
vegetatsiooniperioodi jooksul
Lehtede koristamine
ha
2.1
hooldus
Veekogude hooldamine (regulaarne)
Pargis asuva jõe ja selle
m
130
hooldus
kallaste puhastamine
sissekukkunud
okstest/tüvedest/prahist 5m
ulatuses õpperaja osas

KA

I

X

X

X

KA

I

X

X

KA
KA

II
I

X

X

KA

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA

I

X

X

X

X

X

Omanik/KA

III

X

X

X

X

X

KA
KA

I
I

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

KA

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omanik/KA

II

X

X

X
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Loodusõppe- ja puhkemajanduslikud tegevused
3.9
3.9

Pargiinventar (ühekordne ja
regulaarne hooldus)
Pargipinkide paigaldamine/
asendamine (41+18+7)

3.9

Pargipinkide hooldus

3.9

Prügi koristus
Külastajate teavitamine
Teavitamine

3.12
3.12

tk

66

hooldus

tk

66

hooldus

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II

X

X

muu

KA

III

X

X

tähistamine

KA

III

tk

3.12

Piiritähiste paigaldamine

tk

tähistamine

RMK

3.12

Piiritähiste hooldus

tk

tähistamine

RMK

3.12

kava

KA

3.12

Kava uuendamine (väärtuste
täpsustamine)
Tulemuslikkuse hindamine

kava

KA

I

3.12

Külastusmõjude hindamine

kava

KA

II

5.2

Õpperaja kujundamine

plaan

Omanik

III

3.8
3.7

Kaldakindlustuse rajamine
Tiikide süvendamise projekt

plaan
plaan

Omanik
Omanik

III
III

5.5

Paviljonide ja pergolate ning
muude arhitektuursete
väikevormide projektide
koostamine
Uute teede projekteerimine
Sillaprojekti koostamine
Pargi valgustusprojekti
koostamine

plaan

Omanik

III

plaan
plaan
plaan

Omanik
Omanik
Omanik

III
III
III

5.1
5.5
5.4

X

KA

Parki tutvustava infostendi
28
koostamine ja paigaldamine
(sh alus, ümbruse
ettevalmistus jms)

130

X

hooldus

3.12

m

1-3

KA

Tähistamine
II
II
X
Kavad, plaanid, eeskirjad
I

X

Jooksev tegevus

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KA – Keskkonnaamet; RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus

28

Ainult juhul, kui tegemist on objektiga, kus on põhjendatud infotahvli paigaldamine (õpperaja algus, väliklass).
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4 Tulemuslikkuse hindamine
Alljärgnevalt on esitatud põhimõtted, mida Kärla pastoraadi pargi kaitse korraldamise tegevuse
tulemuslikkuse hindamisel arvestadaalljärgnevaga.
Tulemuslikkuse hindamise käigus analüüsitakse saavutatud tulemusi kavandatud
tegevustega võrreldes.
Kaitsealuste liikide kaitseks tehtavate tegevuste tulemuslikkust hinnatakse kaitstavate liikide
seisundi alusel - arvukuse muutused, sigimisedukus, elujõulise populatsiooni säilimine jne.
Seire ja rakendusuuringud peavad võimaldama hinnata, kas kaitsekorralduslikud võtted
täidavad ala kaitse-eesmärke.
Tulemuslikkuse hindamisel analüüsitakse, kas kaitsekorralduslikud tegevused aitasid kaasa
kaitse-eesmärgi saavutamisele või mitte ja kui edukalt. Antakse hinnang tehtud kulutuste ja
saavutatud tulemuste suhtes.
Kava analüüsitakse ja uuendatakse kaitsekorraldusperioodi lõpus, millest lähtudes
koostatakse ka uus hoolduskava järgnevaks kümnendiks.
Pargi kaitsekorraldus loetakse tulemuslikuks, kui kaitsekorraldusperioodi lõpus on pargi struktuur jm
kaitse-väärtused säilinud ning väärindatud;
Avatud pargialade pindala (1,06 ha) ei ole vähenenud ning neid hooldatakse regulaarselt.
Võsast on puhastatud ajaloolise pargi jõeäärsed alad ja neid hooldatakse regulaarselt (0,16
ha).
Puistu (3,5 ha) hooldusraiega on esile toodud ajaloolised puudegrupid ja perspektiivsed
noored puud (puudegrupid); paranenud on vanade puude valgustingimused.
Hooldatud on kava koostamise ajal hinnatud säilitamisväärsete vanade puude (164 tk) võrad
ja need puud on heas seisukorras.
Pastoraadihoone vundament on konserveeritud.
Ohustatud ja/või kaitsealused sambliku-, sambla-, taime-, putuka- ja linnuliigid on
kaardistatud ja kantud Keskkonnaregistrisse; nende elupaiga- ja kasvukohanõuetega
arvestatakse pargi hooldamisel; vajadusel on kava jooksvalt täiendatud liigikaitsest
tulenevate nõuetega.
Kinnitatud on pargi piirid, need on kantud Keskkonnaregistrisse ning tähistatud.
Tulemuslikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil on esitatud alljärgnevalt Tabel 9.
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Tabel 9. Tulemislikkuse hindamise indikaatorid, kriteeriumid ja eeldatavad tulemused kaitsekorraldusperioodil

2.1

Väärtus

Indikaator

Kriteerium / lävend

Tulemus

Selgitus

Pargiruum

Avatud alade pindala (alad
7, 8, 9, 10, 12, 17).

Avatud ja hooldatud
pargiaasade/väljakute pindala on 0,9
ha.
Jõeäärne pargiala on võsastunud
0,1577 ha ulatuses.
Pargi suletud alal on liialt tihe puistu,
koostatud on dendrohinnang

Avatud ja hooldatud
pargiaasade/väljakute pindala on
vähemalt sama (0,9 ha).
Jõeäärne pargiala on võsast puhastatud
ning hooldatud 0,1577 ha ulatuses.
Pargi suletud alal on raied läbi viidud
dendrohinnangu alusel

Pargistruktuur kujuneb avatud ja suletud
alade vahelduvusest ning on hoomatav pargis
liikudes.

Pargi jõeäärsete alade
seisund (alad 12, 17).
Pargi suletud alad (1-6, 11,
15, 16).
2.2

2.3

29

Puistu

Parkmetsa pindala ja
hooldatus.

Hooldust vajavate puistute pindala on
3,5 ha, sh I eelistus 1,28 ha. (alad 1-6,
11, 15, 16), II eelistus 2,22 ha (alad 13,
14, 18, 19). Dendroloogiline hinnang
on koostatud

Hooldatud on vähemalt I tähtsusklassi osa
dendroloogilise hinnangu alusel.

Hinnatakse liigirikkust, puistu üldist seisundit
ja raie vajadust pargi uuenemise tagamiseks.

Vanad puud

Säilimisväärsete puude arv
ja seisund.

Hooldamist vajavate vanade puude arv
dendroloogilise inventeerimise alusel
on 164 tk (2011 a).

Hooldatud on vähemalt 164 puu võra

Perioodi alguses inventeeriti puistu ning
dendrohinnangust lähtuvalt nähti ette
vajalikud hooldusmeetmed üksikpuu tasemel.
Hinnatakse vanade puude arvu ja seisundit
võrreldes 2011. aastaga.

Muu elustik

Kaitsealuste taime-,
sambla- ja samblikuliikide
esinemine.

Keskkonnaregistrisse kantud liikide arv
on teada 2008. aasta andmetele
29
põhinedes .

Kasvupaigad on kaardistatud ning säilinud
on liikide soodus seisukord.

Liikide seisukorda kontrollitakse perioodi
keskel ja lõpus. Sellest lähtuvalt tagatakse
õiged kaitsekorralduslikud meetmed.

Kaitsealuste linnuliikide
esinemine.

Pesapuude arv ja asukoht ei ole teada.

Pesapuud on fikseeritud ja andmed
kantud keskkonnaregistrisse; kakkude
pesapuud on teada.

Õõnespesitsejate esinemine on teada, kuid ei
ole teada pesapuud. Pesapuude leidmisest
lähtudes anda juhised pargi hooldamiseks
(eelkõige raietööd).

Vundamendi olukord

Vundament vajab väljapuhastamist.

Vundament on täies ulatuses
väljapuhastatud.

Vundamendi väljapuhastamisele peab
järgnema selle konserveerimine, mis vajab
eraldi projekti.

Pastoraadihoone
vundament

Saaremaa kaitsealuste parkide elurikkuse uuring, 2007-2008, Koostanud autorite kollektiiv Riikliku Looduskaitsekeskuse tellimusel (täpsemalt vt. lisa 1).
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5 Revitaliseerimise soovitused Kärla pargile
5.1 Teed
Kärla pargi teedevõrk on ette nähtud uuendada purustatud kruusakattega jalgteedena. Teede laius
2,0m. Teed lahendada kahepoolse põikikaldega (2%).
Olemasolevad rekonstrueeritavad teed katta kuni 10 cm uue kruusa kihiga, vajadusel pealiskiht
freesida ja taaskasutada. Uutel teelõikudel kasutada ühekihilist 150-250 mm purustatud kruusast
katendit (fr. 0-16 mm). Uutel teelõikudel kasutada kruusakihi all filterkangast.
Äärekivi mitte kasutada, kasutada võib immutatud puitlaudäärist.
Õpperada jt. pinnaseteed (joonis 3) rajada arvestades 2,0 m laius ja 2,5 m kõrgust vaba koridori.
Teed rajada tihendatud pinnasekattega või purustatud kruusaga stabiliseeritud pinnase kattega
teedena. Teedele anda kahepoolne põikikalle 2%. Nõlvadel vajadusel teed kindlustada külgedelt
vitspunutisega.
Üle 6% kaldega teeosad (nii kruusa- kui pinnaseteed) lahendada erosioonikindlama teekattega,
antud tingimustes soovitav näiteks 100 x 100 x 100 mm graniitkiviga (standardsel paigaldusalusel)
või laduda nõlvadel asuvatele teeosadele sisse diagonaalsed kivireda munakivist või eelpoolmainitud
graniitkivist 1,5 m intervalliga. Erosiooniohtlikele teeosadele anda ühepoolne kalle 2%, kiviridade
diagonaalid ehitada kooskõlas põikikaldega.

5.2 Õpperada
Kärla vald soovib Kärla parki luua õpperaja, mis võimaldaks pargi kasutamist suurendada ning
kasutusvõimalusi laiendada. Revitaliseerimissoovituste andmisel on pargiplaanil ära näidatud
soovituslik uue õpperaja kulgemine, huvipunktide paiknemine ning olulisemate õpperada
teenindavate rajatiste asukohad. Õpperaja teema võiks lähtuda endisest pastoraadipargist ning selle
kujunemisloost, kaasates endasse ka tutvumise kohaliku maastiku ja taimestiku omapäradega.
Huvitava faktina leiti infot, mille kohaselt on Kärlast pärit esimene teadaolev jõulupuu mainimine
kirjasõnas. Nimelt väidab leitud allikas, et Bremeni kandist Eestisse tulnud Johann Heinrich Koch, kes
oli Kärlas pastor, levitas Saaremaal viljapuude ja põldudel kartulite kasvatamise kõrval ka “kena
kommet jõulupuud süüdata”30. Eestis tõi 1795. aastal Saksamaal veedetud lapsepõlve mälestusena
esimesena jõuludeks kuuse pastoraati Kärla pastor J.H.Koch. Tubase jõulupuuna hakkas kuusk
Euroopas laiemalt levima alles XIX saj, Eestis sai see üldiseks tavaks 1860 - 1870. aastatel.
Kärla õpperaja tähistamine on ideeliselt ette nähtud minimaalsena, st parki ei nähta ette erinevates
kohtades paiknevaid seletavaid infostende. Info õpperaja punktide kohta peab kajastuma sel
eesmärgil koostatud voldikus (taaskasutatav, kiletatud) ning paiknema rajal olevate ehitiste selleks
otstarbeks loodud pindadel. Õpperajal on kokku 8 punkti.
Õpperada peab olema võimalusel läbitav ratastooli ja lapsevankriga nii nõlva all kui peal.
30

Mustimets, I., Etnoloog Ants Viires leidis jõulupuu mainimise kirjasõnas, Eesti Päevaleht, 2005, Kättesaadav:
http://www.epl.ee/news/kultuur/etnoloog-ants-viires-leidis-joulupuu-mainimise-kirjasonas.d?id=51026288

45

5.3 Uushaljastus
Kärla pargi uushaljastuse soovitused põhinevad koostatud dendroloogilise inventeerimise andmetel.
Uusistutusi ei saa parki teha enne, kui on läbi viidud raiete esimene ja teine etapp, mille käigus on
avatud pargiruumid ning ära koristatud väheväärtuslikud noored puud ning kuivavad/kuivad puud.
Uusistutused lähtuvad vajadusest pargi rindelisust täiendada, tuues pargiruumi taas seda ilmestavad
ja mitmekesistavad põõsastikud. Soovitatavad uusistutuste alad on välja toodud hooldustööde
plaanil (Lisa 4, joonis 2). Põõsaste sissetoomisel parki on lähtutud nii õieilu pakkumise võimalusest
kui loodusliku mitmekesisuse tõstmise võimalusest (õied/viljad kui toidulaud). Liigilise valiku
soovituste andmisel on eelistatud vanale pargile iseloomulikke põõsaliike (taraenelas, kurdlehine
roos, ebajasmiin, sirel, magesõstar jne).
Pargiruumi täienemisel pergolatega on soovitatav kasutada kodumaiseid liike (harilikku humalat,
harilikku luuderohtu) ja/või siberi ja alpi elulõnga (põhiliik), lõhnavat kuslapuud.
Puistu täiendamise vajadused ja võimalused selguvad täpsemalt pärast raiete ja esmaste
hooldustööde läbiviimist. Uute puudena soovitatakse istutada Kärla pargile omaseid liike (sanglepp,
harilik mänd) ning väärtuslikke pargipuid (tamm, künnapuu, pärn). Harilikke saari ei ole soovitatav
parki istutada, kuna pargipuudel on levinud saarevähk.

5.4 Valgustus
Valgustuslahenduse puhul on lähtutud minimaalsest vajadusest. Postvalgustid on nähtud ette
suundadele, mis viivad vallamaja juurest laululavale ning laululava juurest poe poole. Lisaks sellele
on ära näidatud valguspunktide lahendused nõlvapealse platvormini ning läbi jõeoru kulgeval
teekonnal. Tihedamad valguspunktid ümbritsevad laululava ja lõkkeplatse. Valgustus peab olema
vajadusel eraldiseisvalt väljalülitatav. Lisaks teesihtide valgustamisele on Pargi tänava poolses
puudetukas näidatud ära osade võimsate mändide valgustamine maapinnalt võra suunas.
Valgustuslahendus on antud eraldiseisva elektriprojektina.

5.5 Arhitektuursed väikevormid
5.5.1

Nõuded materjalidele ja tarindusele

Arhitektuursete väikevormide ja pargiehitiste kavandamisel on asukohavalikul lähtutud nende
paremast visuaalsest ja funktsionaalsest haakumisest pargi üldstruktuuri ja kasutamisega.
Arhitektuursete väikevormide ja rajatiste paigutamisel on arvestatud sellega, et nad on sihtpunktiks
pargis liikujale ning lokaalselt ka nii vaatekohtadeks kui vaatefookusteks. Enamuse inventari ning
väikevormide lahendus on üles ehitatud ühtse materjali kasutamisele, lihtsusele, vandaalikindlusele
ja pargi algkompositsioonile.
Enamus kavandatud ehitisi on lihtsad puitkonstruktsioonid. Nende rajamisel tuleb lähtuda
alljärgnevatest normidest:
 Maa RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid;
 Tarindi RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid;
 RT 21-10750, Sae- ja höövelpuit;
ning alljärgnevalt kirjeldatud põhimõtetest:
 kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast;
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puitdetailide liitmistel kasutada peidetud peadega poltidega tugevdatud tappliiteid,
nähtavate detailide ühendamisel mitte kasutada kruve; metallnurgad, naelutusplaadid jms
tuleb peita;
kasutada saematerjali või liimpuitu vastavalt tarindile;
kasutada immutatud, maapinnaga kokkupuutuvates ja suurema niiskuskoormusega
konstruktsioonides kasutada A klassi immutatud puitu;
nähtavate metalldetailidena kasutada läbivalt sarnast lahendust, soovitav mustaks värvitud
(RAL 9017);
katusematerjalina kasutada bituumensindlit.

Iga tarindi juures on nõuded materjalidele ja viimistlusele täpsustatud täiendavalt.
5.5.2

Laululava (lisa 5, joonis 1)

Arvestatud on VRK Projekt OÜ 2010. aastal koostatud kõlakoja ehitusprojektiga, mida on lihtsustatud
ja kohandatud uue lahendusega. Uus lahendus näeb ette olemasoleva betoonist tantsuplatsi katmist
helepruuniks (RAL 1004) toonitud sooneliste terrassilaudadega. Tantsuplats pikeneb ristküliku
kujulise tasapinnana (12x16 m) ka laululava külgedele. Järgides maapinna reljeefi (langeb
lõunapoole), moodustuvad platsi külgedele astmed, mis lihtsustavad lavale minekut ning
mahatulekut.
Kõlakoda on puitkarkass-ehitis, mille seinad on kaetud tumepruuniks (RAL 8003) toonitud
profiillauaga ja lava põrand on viimistletud sarnaselt tantsuplatsile. Katuse materjalina on kasutatud
bituumensindlit (tumehall). Kõlakoja tagumises osas asub lukustatav panipaik (11 m²) inventari
hoidmiseks.
5.5.3

Paviljon (lisa 5, joonis 2)

Alale on ette nähtud kaks uut paviljoni. Üks vallamaja lähistel asuvale olemasolevale künkale (endine
paviljonikoht?) ja teine laululava poole suunduva tee äärde.
Esimene neist on vaatekohaks parki kulgevale alleele ning ka õpperaja alguspunktiks. Paviljoni kahte
külge piiravad pleksiklaasist infot kandvad seinad. Pleksiklaasist sein võimaldab samaaegselt infot
talletada ja ümbrust jälgida. Selline pooleldi läbipaistev lahendus annab paviljonile õhulisuse.
Teine paviljon on mõeldud eelkõige peatumispunktina ja toimuvate ürituste korral saab seda väga
edukalt kasutada ka pileti müügikohana. Paviljoni seinad on vajadusel eemaldatavad.
Postvundamendile ehitatud paviljonid kujutavad endast kerget neljale prussile toetuvat varjualust.
Puitosad on toonitud tumepruuniks (RAL 8003). Kandvat konstruktsiooni katab bituumensindlitega
kaetud katus (tumehall). Teise paviljoni juures on jaotuskapp ning sealt on võimalik vajadusel võtta
elektrit teiste müügikohtade tarbeks.
5.5.4

Õppeklass (lisa 5, joonis 3)

Õppeklass on edasiarendus eelkirjeldatud paviljonidest. Mängulisust ja monumentaalsust lisavad
prussidele toetuvad kolm tasapinnalist bituumensindlitega kaetud katust (tumehall), mis katavad
üksteist, aga samas tagavad suurema koguse valguse juurdepääsu. Paviljonis oleks on kui puude alt
varjupaiga otsimine vihma aegu.
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Sarnaselt paviljonile on ka õppeklassis pleksiklaasist informatiivsed seinad. Suuremast katusealusest
pinnast tulenevalt, on siin võimalik korraldada väliõpet. Puitkonstruktsioonid on toonitud
tumepruuniks (RAL 8003).
5.5.5

Pergola (lisa 5, joonis 4)

Pergolad märgistavad pargis kulgevat õpperada ja annavad kätte sihi, pakkudes samas huvitavat
vaheldust ja ruumielamusi. Postvundamendile kinnitatud puitraamistik on toonitud tumepruuniks
(RAL 8003). Raamistik on omavahel seotud, nii külgedelt kui ka pealt, piirdetrossidega. Koridoritunde
suurendamiseks võib trosse kasutada ronitaimede alusena. Ronitaimena võib kasutada harilikku
humalat, harilikku luuderohtu, siberi ja alpi elulõnga (põhiliik), lõhnavat kuslapuud.
5.5.6

Sild (lisa 5, joonis 5)

Kärla jõge ületav uus puidust sild on konstrueeritud kahele terasest sillatalale. Silla piirded on
ehitatud prussidest (100x100 mm), mis on omavahel seotud trossidega (ø8 mm). Piire on kaetud
pealt faasitud servadega käsipuuga. Piirde konstruktsiooni tugevdamiseks on paigaldatud tugipostid.
Silla alumise osa küljed on kaetud hööveldatud laudisega (75x25 mm) ja pealt soonelise
terrassilauaga (100x25 mm). Omapärasema väljanägemise saamiseks on puitosad toonitud kahte
värvi – terrassilauad helepruuniks (RAL 1004) ja ülejäänud elemendid tumepruuniks (RAL 8003). Silla
käepidemete sisse on süvistatud valgustid, mis suunavad valguse silla pinnale.
5.5.7

Vaateplatvorm (lisa 5, joonis 6)

Asukohaks on Kärla jõe ürgoru lõunapoolne nõlv, kus jõgi teeb järsu käänaku. Selline koht loob
kõrgeid pikivaateid jõele. Platvorm toetub tugiprussidele (200x200 mm), mille pikkus oleneb nõlva
olemusest. Piirded on sarnased sillale – prussid (100x100mm), mida ühendavad trossid (ø8 mm) ja
katab käsipuu. Vältimaks libedust on kattelaudisena kasutatud soonelist terrassilauda (100x25 mm;
RAL 1004). Vaateplatvorm on samas tasapinnas sellest mööduva teega. Ehitamise ajal tuleb selleks
maapind osaliselt platvormi kohalt koorida. Kooritud pinnast järelejääv serv ääristatakse lauaga, mis
on vaiadega maapinda kinnitatud.
5.5.8

Pingid laululava esisele väljakule ja pargi lõunapoolsesse ossa (lisa 5, joonis 7)

Lihtsa, kuid samas esindusliku väljanägemisega pingid on lahendatud kahes suuruses. Kitsamad
pingid, mis asuvad ridadena laululava ees, on mõeldud vaid istumiseks. Laiemad pingid, mis on
paigutatud kogu pargi lõunapoolsesse ossa, võimaldavad inimestel ka lamaskleda. Mõlemad pingid
on ehitatud süvaimmutatud puitprussidest (150x150 mm; RAL 8003), mis toetuvad karpterasest
jalgadele, mis omakorda on kinnitatud poltidega betoonvundamendile.
5.5.9

Pink õpperajale (lisa 5, joonis 8)

Tumepruuniks (RAL 8003) toonitud nelikant palkidest (250x200 mm) pingid on mõeldud
looduslikematesse kohtadesse õpperajal, kuhu sobituvad hästi tänu oma lihtsale iseloomule.
5.5.10 Õpperaja teemade märgistus (lisa 5, joonis 9)
Õpperadadele on paigutatud liikumissuunaga risti ja teega tasapinnalised erineva värvusega
puitprussid (200x200 mm). Värvid tähistavad õpperajal jõudmist temaatiliselt teistsugusele alale või
siis märgistavad selle lõppu.
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5.5.11 Huvipunktide märgistus (lisa 5, joonis 10)
Ideeks on märgistada alal asuvad huvitavamad objektid. Selleks on mõeldud postid (150x150 mm),
mis on kinnitatud betoonvundamendile. Lisaks on postidel kõrgreljeefis kujundatud number
tähistamaks vastavat huvipunkti. Samuti on numbrid toonitud vastavalt sellele, mis teemalisel alal
objekt asub (vt õpperaja teemade märgistus).
5.5.12 Välivalgusti (lisa 5, joonis 11)
Need valgustid on ette nähtud pargi lõunapoolsesse ossa peamiste radade valgustamiseks.
Valgustite loomisel on lähtutud teiste arhitektuursete väikevormide olemusest. Kaks valgusallikat on
kinnitatud karpterasele, mis omakorda kinnitub tumepruuniks toonitud (RAL 8003) sügavimmutatud
puitprussist mastile.
5.5.13 Trepid (lisa 5, joonis 12)
Alale on ette nähtud kaks laudservaga maastikutreppi (märgistatud trepp A ja trepp B). Trepp
koosneb saelaudadest, mis on pinnasesse fikseeritud kinnitusvaiadega. Laudade tagune on täidetud
killustikuga. Järsu nõlva tõttu on trepile B lisatud ühepoolne piire (puitosad toonitud tumepruuniks
RAL 8003), mis on sarnane vaateplatvormi piiretele.
5.5.14 Tõstetud tee (lisa 5, joonis 13)
Maapinnast kõrgemale tõstetud teed on mõeldud jõe ürgorgu läbivasse osasse. Postidel laudtee
annab võimaluse kõrguste vahesid vähendada ja säilitada oru lopsakat alustaimestikku. Kiriku ja
laululava vahele jääv tõstetud tee langeb kiriku poolt tulles maapinnani ja on lõpus ühendatud uue
sillaga. Looklev soonelise laudisega (100x25; RAL 1004) tee toetub talastikule, mida hoiavad ülal
sügavimmutatud prussid (200x200 mm). Viimased on ka tõstetud tee piirdepostideks, mis on
ühendatud trosside ning käsipuuga. Kandvad puidust elemendid on toonitud tumepruuniks (RAL
8003). Ka siin on teed ääristavasse käsipuusse süvistatud valgustid, mis valgustavad tee pinda.
5.5.15 Nõlvapealsed teed (lisa 5, joonis 14)
Jõeoru mugavaks läbimiseks ja alal edukalt liikumiseks on ettenähtud kaks ühepoolse piirdega
kaldteed. Nõlvapealsete teede piirded on sarnased silla piiretele. Need, kuni 9% pikikaldega ja 2%
ristikaldega teed annavad hea võimaluse parki läbida jalgrattal, ratastoolis liikudes või lapsevankrit
lükates. Kaldteede rajamine oru nõlvadele eeldab siin-seal maapinna koorimist või täitmist. Tekkinud
järsemad kalded saab lahendada astmelise nõlvakaitsega. Viimane kujutab endast kuni 0,3 meetri
kõrgust pinnasesse fikseeritud vitspunutist.
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Lisad
Lisa 1. Kasutatud allikmaterjalid, teadaolevad uuringud,ajaloolised plaanid (arhiiviviited)
Lisa 2. Lähteülesanne
Lisa 3. Dendroloogilise inventeerimise tabelid
Lisa 4. Plaanid
Dendroloogilise inventeerimise plaan M 1:500
Hooldustööde plaan M 1:500
Soovitatav arhitektuursete väikevormide ja teede paigutus M 1:500
Lisa 5. Arhitektuursete väikevormide joonised
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Lisa 1. Töö koostamisel kasutatud materjalid
Trükised:
Mägi, T., Friedrich Reinhold Dreyer - kirikuõpetaja ja kultuuritegelane, Saaremaa Muuseumi
Kaheaastaraamat, 1995-1996
Mölder, A., Vanade pargipuude hooldamine. Luua 2010
Nurme, S., Paju, K.-M., Pargitaimesiku hooldus, nr 29. Muinsuskaitseamet, 2009
Saar, M., Looduslikud murud. Tallinn, 1996
Saar, M., Muru rajamine ja korrashoid. Tallinn, 1995
Sander, H., Ilmus monograafia Saaremaa metsandusest. Meie Maa, 2008
Tuul, K., Linnahaljastus: avalike alade kujundamise ja ehitamise käsiraamat. AS Atlex, Tartu 2009
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Andmebaasid:
Eesti Ajalooarhiivi ajalooliste kaartide register http://www.eha.ee/kaardidreg/kaardid
Muinsuskaitseameti digitaalne arhiiv http://register.muinas.ee/
Maaameti kaardiserver www.maaamet.ee
Keskkonnaregister http://register. keskkonnainfo.ee

Ajalooline kaardimaterjal:
Kärla pastoraadi metsamaade kohta 1906. a. koostatud kaart План лесной дачи Кирико-менник I и
Энно-нøм II принадлежащая к пасторату Кергель. Расположенная в Лифл. губ. Эзельском
уезде и Кергельском приходе (EAA f. 3724, n. 5, s.ü. 2235)

Geodeetiline alusplaan
Kärla pargi geodeetiline alusmõõdistus. Koostaja OÜ Hadwest. töö nr T -11-054. 2011

Lisa 2. Lähteülesanne
Väljavõte Artes Terrae OÜ hinnapakkumisest nr. H036 050511
1. Pargi geodeetiline mõõdistamine
2. Puistu hinnangu koostamine pargi lõunaosas üksikpuu tasandil, pargi põhjaosas puistuosade
tasandil
3. Pargi maastikuarhitektuurse rekonstrueerimislahenduse koostamine
4. Hooldustööde plaani ja kirjelduste koostamine
5. Pargiteede rekonstrueerimislahenduse koostamine, vertikaalplaneerimine
6. Jalakäijate silla projekteerimine Kärla jõele
7. Laste matkaraja projekteerimine
8. Arhitektuursete väikevormide (infotahvlid, pingid, trepid jms) projekteerimine
9. Valgustuse elektriprojekti koostamine
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Lisa 3. Dendroloogilise inventeerimise tabel
[ Vt. lisatud eraldi failina ]
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Lisa 4. Plaanid
1. Dendroloogilise inventeerimise plaan M 1:500
2. Hooldustööde plaan M 1:500
3. Soovitatav väikevormide ja teede paigutus M 1:500

[ Vt. lisatud eraldi failina ]

53

Lisa 5. Arhitektuursete väikevormide joonised
Joonis 1.

Laululava

Joonis 2.

Paviljon

Joonis 3.

Õppeklass

Joonis 4.

Pergola

Joonis 5.

Sild

Joonis 6.

Vaateplatvorm

Joonis 7.

Pingid laululava esisele väljakule ja pargi lõunapoolsesse ossa

Joonis 8.

Pink õpperajale

Joonis 9.

Õpperaja teemade märgistus

Joonis 10. Huvipunktide märgistus
Joonis 11. Välivalgusti
Joonis 12. Trepid
Joonis 13. Tõstetud tee
Joonis 14. Nõlva pealsed teed

[ Vt. lisatud eraldi failidena ]
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