PUITTAIMESTIKU HINNANG
Kesklinna park (Vanemuise tn 1), Tartu
Hindamise eesmärk ja metoodika
Käesoleva töö eesmärgiks oli määrata pargis kasvavate puittaimede liigiline koosseis, nende
tervislik seisund ning haljastuslik väärtus. Puude väärtusklasside määramisel oli aluseks
Tallinnas kasutatav haljastuse hindamise juhend „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise
kord” (väljavõte juhendist on lisas 1).
Välitööd teostati 2018. aasta juulis. Alusplaanina kasutati maa-ala plaani 1:500.
Töö käigus uuriti alal kasvavaid üksikpuid, alleesid, puude gruppe ning põõsaid, need
nummerdati ja kanti haljastusplaanile. Lisaks märgiti plaanile puude-põõsaste võrade
piirjooned nende väärtusklassi tähistava värvilise ringjoonega. Värvide selgitus on lisas 1.
Puittaimestiku üldandmed ja väärtushinnangud
Kesklinna pargi ala hõlmab kinnistust ca 1,9 ha. Park rajati Kodusõja Kangelaste väljakuna
sõjas purustatud Kaubahoovi ja teiselpool tolleaegset Kauba tänavat asunud hoonetekvartali
asemele kauaaegse Tartu linnaarhitekti Arnold Matteuse juhendamisel.
Pargi muudavad omapäraseks seda neljast küljest ümbritsevad ühe- ja kaherealised
pärnaalleed, lisaks läbib parki mööda kunagise Kauba tänava serva üherealine pärnaallee.
Murualadele on istutatud erinevat liiki leht- ja okaspuid ning põõsagruppe. Nn kaubahoovi
platsi ilmestavad püramiidtammed (nr-d 23, 24 ja 26) ja mitmeharulised ginnala vahtrad (nr-d
19, 25, 27), kõrvaloleval avaramal pargikvartalil kasvavad silmapaistvad halli oksastikuga
okaspuud: neli torkavat kuuske (nr-d 88, 90, 93 ja 99) ning haljastuses harvaesinevad
Engelmanni kuused (nr-d 94 ja 98).
Pargipuistu on liigivaene, siin kasvab 18 erinevat liiki puittaimi. Pargipuistu on keskealine,
heas seisundis ning perspektiivne. I väärtusklassi hinnati üks püramiidtamm (nr 26).
Väärtuslikeks ja olulisteks hinnati puud, mis on suhteliselt terved ja elujõulised ning
normaalselt arenenud võraga.
Välitööde koondandmed koos puittaimede väärtushinnangutega on esitatud tabeli kujul
lisas 2. Kinnistu haljastusplaanil olev puude numeratsioon vastab tabelis olevale.
Ettepanekud
Raiuda tuleb üksikud V väärtusklassi puud ning IV väärtusklassi puud tuleb võtta jälgimisele,
et need seisundi halvenemisel raiuda. Puude ohutuse tagamiseks tuleb esimesel võimalusel
teha lisas 2 nimetatud puuharude toestamine spetsiaalsete tugivöödega ning lisaks
perioodiliselt vajalikud hoolduslõikused.
Ehitus- või kaevetööde planeerimisel ning teostamisel tuleb kindlaks määrata säilitatavate
puude juurestiku kaitseala, mille vähim raadius on 12-kordne puutüve rinnasläbimõõt.
Kaitseala tuleb juurestiku kahjustamise vältimiseks tööde teostamise ajaks piirata aiaga
(tarastada). Liiklemine, pinnase tihendamine, igasugused kaevetööd (ka kändude juurimine)
ning maapinna kõrguse muutmine (ka kasvupinnase koorimine) on juurestiku kaitsealal
keelatud. (Vt ka EVS Linnatänavad 8.3 Haljastus)
Säilitatavate puude kaitsemeetmete rakendamine tuleb teha arboristi järelevalve all, vajalikud
puuhooldustööd tuleb tellida arboristilt.
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