Luua Metsanduskool
Artiklid ja uurimused
11

Luua2012

Luua Metsanduskool. Artiklid ja uurimused
Koostaja.la vastutav toimetaja Veiko Belials

O Luua Metsanduskool ja autorid,2012

lssN

1406-8842

11

SISUKORD
Eessdna ...............

4

Nudi- ja vormipuud: kujundamine ja majandamine......
Tulbastamise mdjust remmelgate niiite1.................
Antsla linna Siksiilii pargi dendroloogiline hindamine ja hoolduskava

5

vliljatoritamine.....

Viimsi m6isa pargi hooldussoovitused ........................
Levinumad istutusvead Tallinna Koorti tiinava naitel........

lt
l6
23
28

34
Lumetdrjesoola kahjustused Rakvere linna tiinavate puudel........
Vineeripaku enamlevinud rikete analtiiis UPM-Kymmene Otepiiii AS vineeritehase

niiitel ...................

40

Kompetentsip6hine hindamine ja selle meetodid.....

44

Luua metsanduskoolis 201 2. aastal kaitstud ldputci<id..............
Luua metsanduskooli 6petajate publikatsioonid 20 I I ....................

50

Uusi raamatuid....

54

Autorid................

5'7

52

3

EESSONA
Seekordne artiklite ja uurimuste kogumik v6iks kanda tinglikult nime ,,Arboristi eri"
nii suur on selle valdkonna kirjatoode osakaal. R66m on t6deda, et Luua metsanduskooli vaev asjatundlike puuhooldajate koolitamisel hakkab vilja kandma. On tekkimas oma
koolkond, 16put66d liihevad aasta-aastalt sisukamaks, 6pprjad aina entusiastlikumaks.
Selleks et 6ppijate ootusi tiiita, peab ka kool ise arenema. Viimase aasta mdrksonad on
praktikate edendamine, kompetentside hindamine ja vajalike viiljundite saavutamine.
Seda temaatikat kiisitleb artikkel STARR-metoodikast ja 360' hindamisest.
Et tavapiirane metsandus vdga unarusse eijiiiiks, leiab kogumikust ka artikli, mis aitab
meelde tuletada, et k6ik algab inimesest - r6huv osa spoonipaku riketest on seotud langetaja-laasija tehtud vigadega.

Veiko Belials
koostaja ja toimetaja

4

NUDI. JAVORMIPUUD: KUJUNDAMINE JA
MAJANDAMINE
Liina JUrisoo
2011. aastal kaitstud arboristi l6put6o pohjal

Nudildikus tlihendab puu jerjekindlat tagasil6ikamist, et kindlustada hulga tugevate
kiilgvdrsete kasvu (Aianduse...,20l0). Selline meetod hoiab puid ja pd6said kompakt
semana, kui nad loomulikult oleksid.
Nudil6ikust kasutatakse jiirgmistel pdhjustel:
. hoidmaks tira puudeja p66saste kasvamist suuremaks, kui soovitud;
. puudest tekkivate varjude liihendamiseksi
. elektriliinide ja tanavavalgustuse t6ttu;
. puu kdrguskasvu tuleb tagasi hoida, sest mulla kogus on piiratud.
Eestis saab nudipuid vormida jiirgmiste perekondade liikidest:

,
.

saar (Fraxinus)

.

jalakas

pam(Tilia)

(t{nas)

. leeder (Sambucus)
. tamm (Quercus)
. saarvaher (Acer negundo)
.
.

1a selle sordid
(Aesculus
hippocastanum)
harilik hobukastan
remmelgad (Sa/lr spp)

Vabakujulise nudipuu saamiseks l6igatakse noore puu tiivepikendus varakevadel tagasi
sellelt k6rguselt, kui suurt puud soovitakse. See ergutab pdhiokste kiiremat kasvu. Paari aasta parast lOigatakse pdhioksad tagasi sellelt kauguselt, kui laia v6ra soovitakse.
Esimesel konal kiirbitakse oksi, mis pole jiimedamad kui 5 cm. Ldikekohtade juurde
ilmuvad suvel vdrsed, mida kiirbitakse aasta-kahe piirast,jattes neist 3-sentrmeetrised
tiitikad. Teise jiirgu kiilgoksad eemaldatakse tiiielikult. P6hioksad jiietakse v6rasse v6i-

I

malikult korrapiiraselt, vajadusel neid painutades (Jiirve ja Eskla, 2009). Puu reageerib
nudil6ikusele haavakoe kasvatamisega 16ikekohtadele, mille t6ttu vananevatest okstest
kasvavad viilja eluj6ulised noored v6rsed. Sellise ldikuse puhul on puu bioloogiline
kaitsevdime veel viiga suurja elavad rakud kasvatavad kiiresti haavad kinni, samuti on

sellise puu konstruktsioon stabiilseim. Puu kuju peab olema enne l6ikamist teada. Puu
pdhioksi v6ib olla tiks v6i mitu:
. iihepealine nudipuu
. mitmepealine nudipuu (oonis 1)
. vabakujuline nudipuu (oonis 2)
. k6rge nudildikus (oonised 3 ja a)

Joonis 1. Mitmepealine nudipuu Brnos TSehhis

I
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Joonis 2. Vabakujulised nudipuud Enkcipingis Rootsis, mais ja augustis 200g
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Joonis 3. K6rge nudil6ikus vahtralehisest plaatanist (P/atanus x hispanica)

Joonis 4. Samad
ldhivaates

alleepuudel Londonis

Oksad loigatakse tagasi eelmise l6ikuse kohalt kas igal aastal v6i kuni 5-6-aastase vahega. Aastatega moodustuvad oksaotstesse ebakorrapiirase kujuga miigarad - ,,nudipead" (oonis 5), mis on ttiiesti miidanikuvabad ning v6suvad kiiresti piirast jiirjekordset
l6ikust (Jzirve ja Eskla, 2009). Nudipuudel areneb pidevalt uus vdra, mis toidab vana
ttive ning seet6ttu puu vananemisprotsessid aeglustuvad (Ferrini, 2006). Ldikamisaastal
on aastaringid kitsad ja puit tugevam.

Joonis 5. Nudipead Tartu piirnadel

Vormipuud on tildisem m6iste, mis hdlmab igasuguseid puude-pdOsaste piigamise viise.
Artiklis on kiisitletud pdetud v6raga puid, mida saab kasutada nii linna- kui ka maatin-

gimustes alleede vdi tiksikpuudena. Oskusliku pi.igamisega v6ib suurekasvulisele puule
kujundada viiikese v6ra (oonis 6).

Joonis 6. Poetud suurelehised pdrnad (Titia platyphyltos) palmse m6isa pargis

Joonis 7. Jalgadel ptirnahekk Harewoodis lnglismaal
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Nn jalgadel heki (oonis 7) saab kujundada puudereast, mille kokkukasvanud v6rad on
kandiliseks (lindikujuliseks) piigatud.
Jiirjest rohkem kohtab ka t6llarattakujulisi vormipuid. Mujal maailmas kasutatakse selleks vahtralehist plaatanit (Platanus x hispanica) (oonis 8).

at

Joonis 8. Vormipuu Horstis Hollandis

Soovitud vormi tuleb hakata kujundama juba esimese ldikamisega. Edasine hooldus
sarnaneb hekilOikusega. Vdra vdib ptigada kas suviti hekildikuriga vdi igal teisel-kolmandal varakevadel oksakiiiiridega, lOigates eelmisest kohast m6ni sentimeeter kaugemalt. Kerakujulisi puid tuleks vormi paremaks siiilitamiseks pealtpoolt piigada tugevamalt, veidi lapikuks, sest uued v6rsed kasvavad kdige kiiremini just vdra tilemisel
poolel ning puu kaotaks oma korrapiirase kuju juba esimesel kasvuperioodil (Jiirve ja
Eskla, 2OO9).lga-aastase vormildikusega muutub oksastik peatselt liiga tihedaks, seega
tuleb rakendada harvenduslOikust, mis aga teeb ldikuse kulukamaks.

tihti omavalitsuste eelarvest. Kuna nudi- ja vormipuude
noores eas, et neist kasvaksid terved ja ohutud puud, siis ei saa

Eestis s6ltub puude hooldus

l6ikamist tuleb alustada
l6ikamist kaua edasi liikata. N?iiteid hiisti hooldatud nudipuudest leiab Tartus Puiestee
tiinaval ja Karlova linnaosas ning Pdltsamaal. Vormipuuna korralikult majandatud alleepiirnad kasvavad V6rus ja Ttiril.
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Kasutatud kirjandus
Aianduse entstiklopeedia. Peatoimetaja Brickell, C. Varrak, 2010
Ferrini, F,2006, Pollarding and its effects on tree physiology: a look to mature and
senescent tree management in [taly.
Jiirve, S.; Eskla, V, 2009. Puude ja p66saste 16ikamine. Varrak.
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TULBASTAMISE MOJUST REMMELGATE NAITEL
Tiit KeskUla
2012. a kaitstud arboristi l6puto6 ,,Remmelgad, nende majandamine ja sanitaarne
seisund Tallinna Mustamae linnaosa haljastuses" p0hjal

Sissejuhatus
Tulbastamine (ka kondistamine vdi ladvaldikus ehk latvamine) on tiiiskasvanud puu
vOra kahandamine ti.ivepikenduse ja jemedate pdhiokste mahasaagimise teel (Jiirve ja
Eskla,20l0). See on tiks enimlevinud vigu haljastuses kasutatavate suurte, hasti vdsu
ajavate puude, nagu remmelgad, piimad, paplid, aga ka vahtrad, hooldamisel.

Artikkel pdhineb Mustamae linnaosas asuva 367 remmelga vaatlustulemuste analiiiisil.
Vaadeldud puudes t 32o/o oli tulbastatud (joonis 1).

.4

Hooldatud 28 puud

I Tulbastatud 116 puud
\\ T6stetud vdraga 80 puud
H Majandamata 143 puud

Joonis

'1.

Remmelgate majandamise viisid l\.4ustamae linnaosas

ll

Tulbastamine
Tulbastamine ei ole perspektiivne puuhooldusviis, sest sellel on puule rohkem negatiivseid m6jusid kui i.ihelgi teisel ldikusviisil. Puud on v6limuselt koledad, seda eriti talvel
(oonis 2). L6ppkokkuv6ttes ei hoia see puid ka viiiksematena, vaid hoopis suretab nad
pikkamisi vlilja. Tulbastamine on ka kallis majandamisviis, sest massiliselt kasvavate
vesivdsude eemaldamist tuleb pidevalt korrata viihemalt iga paari aasta moodudes. Niiiteks nudipuudena kasvatatud puude hooldus on tunduvalt odavam kui k6rgelt tulbastatud puude hooldamine.

_=
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Joonis 2. Tulbastatud remmelgad Tallinnas

Kuna l6ikehaavad on suured ning ttivest ja okstest jiiiivad alles vaid tiiiikad, siis tiinapiieval ei nimetatagi seda enam puu hooldamiseks. Mitmetes riikides on tulbastamine
asustatud piirkondades juba ammu keelatud (Jiirve ja Eskla, 2010). Paljud Tallinnas
viilja antud remmelgate hoolduslOikusload lubavad v6ra tagasi lOigata l/3 v6rra, kuid
t6o teostajad niiivad seda sageli m6istvat kui luba tulbastada l/3 v6rra (oonised 2 ja3).
Hooldusl6ikuslubadel oleks vaja lubatud tegevust konkreetsemalt selgitada.
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Joonis 3. Hiljuti prlgatud remmelgad Vaablase tdnaval. Luba on antud teha puudele tagasilOikus
valgustingimuste parandamiseks ja ohutuse tagamiseks

-

Remmelgate sanitaarse seisundi seosed tulbastamisega
Kdikidest leitud seentest ligikaudu 80% esines eelnevalt tulbastatud puudel. Vabakujulistel vanadel remmelgatel esines seeni harva ja tavaliselt vaid ttive hargnemiskohtades
ning vahel ka kuivanud ja murdunud oksakohtades.
Murdunud ja kuivanud oksi esines Mustamiiel vaadeldud remmelgatest 900h, mdnel
puul rohkem, m6nel viihem. K6ige hullemas seisus on Kadaka teel kunagi 6-7 meetri
kdrguselt tulbastatud remmelgarida, mis praeguseks on tiiiesti risustunud, tiiis murdunud oksi, kuivanud harusidja rippes oksi.
Koorevigastusi esines hulgaliselt just tulbastatud puudel. Kunagi tulbastatud vOrsepuhmas muutub puule liiga raskeks koormaks ja liiga suureks kasvanud vdrsed rebenevad
tiive kiiljest koos kooreribaga (oonis 4). Selliseid vigastusi esineb niiiteks Kadaka tee
tulbastatud 34 puul ehk 4l% puudest.
Ka tulbastamise ja ttivemiidaniku vahel on otsene seos. Tiivemiidanikku esines erinevas
ulatuses k6igil tulbastatud puudel, viilja arvatud vaid hiljuti tulbastatud isendid. Tulbastamisel tekkinud suurtest lOikehaavadest pAasev6^d sisse haigusetekitajad ja seeneeosed.
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Seened nakatavad eluspuid peamiselt vigastuste kaudu ja tulbastamisel on need vigastused eriti laiaulatuslikud.
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Joonis 4. Koorerebend

Miidapuit on pehme ja tulbastamise tagajarjel ttivemiidanikust laastatud remmelgati.ived
imavad endasse ohtrasti vihmavett. Talveki.ilmad v6ivad sellisele puule l6plikult saatuslikuks saada. Samuti on tulbastatud puudes rohkesti 66nsusi, milles leiavad endale
elupaiga mitmesugused linnafauna esindajad, kes pehmes puidus oma eluaset veelgi
laiendavad. Tulbastatud remmelgatel esines hulgaliselt tiive66nsusi ja neisse 66nsustesse tehtud sipelgapesi; Kadaka teel niiiteks 12% puudest. Leidus isegi ilks viirske niirilisepesa ja iiks herilasepesa. Sellised puud meeldivad ka putukkahjuritele.

Kokkuv6tlikult on tulbastamise negatiivsed m6jud jiirgmised.
' Tulbastamine jiitab juured niilga, mille tagajtirjer v6ib puu hukkuda.
' Tulbastamine tekitab tiivemiidanikku. Aastate piirast on puul niiha juba seened
(l6ikepinnal tihtijuba jiirgmisel aastal) ja miidanik ulatub peatselt juurteni, olles
ttives sama liibim66duga, mis oli puu jiimedus turbastamise ajal.
' Tulbastamise ,,kasu" puu v6ra viihendajana on ajutine. Uus v6ra kasvab
kordades tihedam. Ka tuleb stigiseti rohkem lehti koristada.
. Puuvdra on ndrgem, kuna uued vOrsed (vesiv6sud) on ndrgalt puu
ktilge kinnitunud ja vdivad rebeneda.
' Tulbastamine moonutab puu vdra, sest jiirsk i.ileminek jiimedalt oksalt peenele
vdrsele ei ole ilus. Samuti v6ib tiitigas kuivada v6i vdsud viiiinduda ja raskusega

'
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allapoole painduda.
Tulbastamine nouab kulukat jtirelhooldust (Jiirve ja Eskla,20l0).

Kokkuv6te ja ettepanekud
Puude tulbastamine m6jub nende kestvusele hukutavalt, seeparast tuleb tulbastamine
kui hooldusviis 16petada. Selle asemel peaks kasutama teisi hooldusvr-,cteid. Alternatiiviks kergekiielisele tulbastamisele vdiks vanemate puude hoolduses kasutada vOra
viihendamist. Vdra viihendamise kiiigus eemaldatakse jiimedaid harusid vdi oksi. Vdra
viihendamise vajadus tekib puul, kui
v6ras on palju kuivanud oksi,
puul on tiivemadanik, mistbtfir on langenud tormi- v6i seisukindlus,
puuv6ra raskus on tihele poole,
puu varjab viiiirtuslikku vaadet,
puu on hoonetele, teedele vdi rajatistele liiga lahedal,
kaevet6iidega on kahjustatud puujuuri (M6lder,2010).

.
.
.
.
.
.

Noori puid on aga vaja Oigesti hooldama hakata varakult ja teha seda jiirjepidevalt.
Nii piisivad hooldatud puud aastaki.imneid tervedja on silmale ilusad vaadata. Varakult
alustatud ja digesti tehtud vdrakujundus on parim v6imalus viihendada kulutusi hilisemale hooldusele (Jiirve ja Eskla,20l0).
Juba kehvas seisukorras olevad tulbastatud puud tuleks asendada noorte puudega
kasutada perspektiivseid ning huvitavaid sorte.

ja

Tdride tellijad, hangete korraldajad ja to<ide vastuvOtjad-kontrollijad peaksid rohkem
tahelepanu pddrama jiirgmistele tingimustele:

.
.
.

toid peab tegema kutsetunnistusega arborist,
tulbastamine ei ole lubatud,
v6ra viihendamine l/3 v6na ei tiihenda puu tulbastamist 1/3 vdrra.

Kasutatud kirjandus
Jiirve, S.; Eskla, V. 2010. Puude ja p60saste ldikamine. Varrak, Tallinn.
M0lder, A. 2010. Vanade pargipuude hooldamine. Luua.

t5

ANTSLA LrNNA stKsAlA pARGt
DENDROLOOGILINE HINDAMINE JA
H

oo

LDu

s KAVA

vAlulro6rnu

I

ue

Liana Lutsar
2012. aastal kaitstud arboristi t6put6o p6hjat

Sissejuhatus
Pikka aega kestnud ebapiisav puuhooldus on viinud olukorrani, kus linnakeskkonnas
iimbritseb meid viiga palju haigeid, vigastatud, valesti hooldatud v6i hooldamata puid.
Pargipuistute kooslus vananeb, jarjest raskem on aga leida kohta uutele istutustele. Samuti v6ime uute rajatud haljasalade puhul tihtipeale niiha puudulikku jiirelhooldust,
eriti mis puudutab noore puu vdrakujundust. Probleemiks on viihene informatsioon nii
puude tervisliku seisundi kui ka varasemate hooldust<jdde kohta.
Tagamaks istutatud puittaimedele jiirjepidevat hooldust ning selleks rahalisi vahendeid,
on vaja hooldustood kavandada. Hooldustoode planeerimisega niihakse ette iga-aastane
flnantseerimine, tdnu millele on v6imalik jiirjekindlalt hooldada nii uusi kui ka rekonstrueeritud parke ja haljasalasid.

Selleks et hooldustoid 6igesti kavandada, peaksid linnade haljasalade puud olema inventeeritud ning passistatud.

Artiklis kiisitletud Siksiilii pargi hindamiseks kasutati liihtedokumentidena pargi
ala plaani ja detailplaneeringut (Avek Maa, 2008 ja Geomel, 201l).
Dendroloogiliselt hinnati 201

l.

maa-

a mais.

Dendroloogilise hindamise kiiigus jaotati haljasalal kasvavad puittaimed nelja viiiirtusklassi.
I.

t6

Eriti viiiirtuslik puu (l viiiirtusklass) - dekoratiivsete jalvdi pikaealiste ning haigustele
ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujdulised eksemplarid. Puud,
mis on dendroloogilised haruldused vdi millel on ajalooline v6i kultuurilooline
viitirtus. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti siiilitada.

(ll viiiirtusklass)

dekoratiivne, pikaealine ning mehaanilistest vi(vdi viiikese kahjustusega) puu.
ja
pikaealiste
puuliikide noored elukahjurikindlate ning
Dekoratiivsete, haigusjOulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) jergi istutatud puu. Puul on
oluline maastikuline ja dkoloogiline tehtsus. Sailitada.

2. Viiiirtuslik puu

gastustest, haigustest v0i kahjuritest kahjustamata

(lll viiiirtusklass) dekoratiivne v0i pikaealine ning viiheste mehaaniliste
vigastuste, haigus- vdi kahj uritunnustega, kuid veel elujOuline (uurdekaslu omav)
puu. Puu, mis on osa okoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast. Voimalusel

3. Oluline puu

sliilitada.

(lV viiiirtusklass) puu, mis kahjustab v6i tulevikus hakkab kahiustama liigiliselt v6i asukohalt ala viiiirtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea

4. Viiheviiirluslik puu

l6pul kas vanuse v0i kahjusfuste t6ttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt vahevaartuslik puu, mida vdib siiilitada kui biomassi, kuid mis
on soovitav likvideerida vOi asendada vaaffuslikumate puuliikidega. VOib likvideerida.

- haige, elujOuetu, ohtlik puu ning puu, millel on
viiike
tiihtsus.
Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustuantud kohal
okoloogiline
nud varju, linnatingimuste, polemise, mehaaniliste vigastuste jms t6ttu. Puu, mis
varjab ja kahjustab I ja II vaartusklassi puid v6i muud haljastust. Kuulub villjaraiumisele (Tallinna Linnavalitsus, 2006).

5. Likvideeritav puu (V viiiirtusklass)

Esimesse v[iirtusklassi ei liigitunud iikski haljasalal kasvav puu.

Hoolduskava koostamisel on juhindutud 201
tamise juhendist" (Nutt, 2011).

l. a viilja

antud ,,Pargi hoolduskava koos-

Pargi iildiseloomustus ja hetkeolukord
Siksiilii park asub VdrumaalAntsla linnas, hOlmates Veski tn 2, Veski tn
si kinnistuid, mis kuuluvad munitsipaalomandisse.
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ja Miinguplat-

Ala suurus on umbes 1,3 hektarit. Parki on varasematel aegadel kasutatud kooli spordivdljakuna - puude vahele mahtus v6rkpalliplats, pargiosast lduna pool paiknes staadion
jajooksurajad. Korvpalliplatsi rajamisega umbes 3m siigavusse siivendisse on viiljakaevatud pinnasest kuhjatud kOrvale ebatasase reljeefiga kiingas. Pargist p6hja poole jaab
endine kooli viljapuuaed (oonis I ).
Park ei kuulu looduskaitse- ega muinsuskaitse objektide hulka, tegemist on ajajooksul
viiljakujunenud linna rohealaga, millel on eelk6ige iikoloogiline, esteetiline ning puhkeviiiirtus. Selle tdttu ei ole vaja hooldust66de planeerimisel arvestada looduskaitse- ning
muinsuskaitsealuste parkide erindudeid.

Ktinka 16unaservas on aimata kunagise kiviktaimla asukoht - siin kasvavad miigimiinnid, hariliku kadaka sammasvormid, hapukirsipuud riihmadena. Puud on halvas seisus,
17

kuigi valgustingimused on olnud sobivad. Okaspuuvormidele on tdeniioliselt ebasoodsalt m6junud hoolduse puudumine pargis - digeaegselt pole eemaldatud saarvahtrate
isektilvi, mis konkurentsis on okaspuudest tugevamaks osutunud.

.;

Joonis 1. Siksiilti park. Allikas: Maa-amet

Kogu pargialal on puud istutatud liiga ltihestikku - tammede vahe ridades on niiiteks
vaid neli meetrit. Lisaks on istutatud puude vahele kasvanud isetekkelised harilikud saared, mis on muutnud puistu veelgi tihedamaks. Seet6ttu pole pargipuudel viilja kujunenud iihtlast v6ra, praeguseks on enamikul puudest viiga palju kuivanud oksi. Aja jooksul
on puistust v?ilja raiutud kuivanud puid. 2010. a suvel tehti tammedele vdrahooldusttiid,
eemaldades neilt kuivanud oksi.
2011. ajuulikuus parki liibinud tormituultes murdus i.ihel piirnal suur vdraharu, varem
harvendatud kuusereast murdus kolm kuuske, need omakorda p6hjustasid kukkudes
vigastusi liihedal kasvavatele kaskedele. Korvpalliplatsi servast heideti koos juurtega
ilusad arukased. Varasematest aastatest on vdraharusid murdunud vahtratel ja piirnadel,
levik ttive harunemiskohas.

pdhj useks miidanike

Pargil puudub otsene kasutusfunktsioon, aktiivselt kasutatakse korvpalliplatsi, tilejiiiinud parki aga l2ibiliikumiseks.

Liigiline koosseis ja hinnang seisundile
Pargis kasvab 27 taksonit. Okaspuid 8 taksonit, lehtpuid ja -p66said l9 taksonit. Eesti
looduslikke liike on 10, kaks viljapuud. Kokku registreeriti ligikaudu 150 puud ja p66sast. Vananenud kuusehekk on vaadeldud iihe nimetajana. K6ige enam esineb harilikku
tamme (29 puud), arukaske (27 puud) ja harilikku piirna. Suurem arukasegrupp kasvab
Tamme tdnava iiiires vaheldumisi kuuskedega.

l8

Vastavalt dendroloogilisele hinnangule on pargialal dekoratiivseid elujOulisi ja viiga
viiiirtuslikke puid viihe. Teise viiiirtusklassi puid on l4%, ligi pooled puud kuuluvad
neljandasse ja viiendasse viiiirtusklassi (oonis 2). Pargi iildine dendroloogiline seisund
on halb.
Pargis pole viimasel ajal (teadaoleva info pdhjal viihemalt 20 ajooksul) tehtud suuremahulisi hooldusttjid ega uusisrutusi.

*

ll vaartusklass

s lllvaiirtusklass
s

lV v;artusklass

I V veartusklass

Joonis 2. Siksela pargi puittaimede jagunemine vaartusklassidesse

Hooldust66d
Laste manguvAljaku rajamisega pargiga piimevasse endisesse kooliaeda muutub ka
park rohkem kasutatavaks. Seeperast tuleb erilist tiihelepanu pocirata puude seisukorrale, kuna vananevad seenhaiguste ja vigastustega puud vdivad inimestele ohtlikuks
muutuda. Probleemiks on tihele kinnistule hoonestusala mdiiramine, mis tiihendab, et
osa pargist satub ehitustegevuse mdju alla. Kuigi detailplaneeringu kohaselt on ndutav
k6rghaljastuse siiilitamine maksimaalselt, siis osaliselt on ette nahtud kiinkavalli tasandamine, mis seab ohtu puude juurestiku (GEOMEL,20l0).
Siksiilli pargi puittaimestiku hooldustoode eesmargiks on
. ajaloohselt viiljakujunenud pargiala sdilitaminei

.

.

.

olemasolevate viiiirtuslike puude eluea pikendamine ja ohutuse tagamine inimestelel
uute ja sobivate puuliikide istutamine ning nende v6ra kujundamine;
pargi p06sarinde taiendamine, olemasolevate p66saste noorendamine. Kuna
vanade puudega pargialale on uutele puudele keeruline sobivate valgustingi19

.

mustega kohta leida, on parki lihtsam liigendada ning tiiiendada hoopis p66sagruppidega;
puude iga-aastane jiilgimine murdunud okste jiirjepidev eemaldamine, seente

viljakehade vaatlused.
Tegevuste jiirjestamine olulisuse j iirgi :
esmajiirjekorras raiuda 34 viienda viiiirtusklassi puud ning kuusehekk;
allesj iiiivatel puudel teha vdrahooldust<iod ;

.
.
. noorendada p66sastikud;
. neljanda viiiirtusklassi puid raiuda siis, kui need on muutunud
.
.

ohtlikuks, sobiva

ruumi tekkimisel istutada asemele noori puid;
istutada uusi puid;
mitmeharuliste puude v6ra toestamine vajadusel.

Raied oleks soovitav jaotada kolme kuni viie aasta peale, kuna viiljaraiutavate puude
osakaal on suhteliselt suur ning pargipuistu v6ib muutuda tormihellaks.

Puude pikaealisuse tagamiseks peab kuivanud ning vigastatud oksad jiirjepidevalt
eemaldama, et viihendada v6imalust seenhaiguste sissetungiks ning kiirendada oksakoha
kinnikasvamist.
Uute istutustega kujundada pikas perspektiivis pargis avatud ja suletud alad ning iihtses
stiilis pargikompositsioon - jiirkjiirgulise uuendamisega tagatakse ala pargiilme siiilimine ning kaob vajadus pdhjaliku tihekordse rekonstrueerimise j?irele. Kuna ligi pooled
puud pargis kuuluvad viiendasse ja neljandasse viiiirtusklassi, on kasulik uute puude
istutused planeerida projekti jargi. Projekteerimisel on abiks viiiirtusklasside kaardid.
Puude istutamised kavandada vastavalt vanade puude vtiljaraiumisele. On oluline, et
uute puude istutamisel valitakse kasvukohale sobiv puuliik, millele oleks tagatud optimaalsed kasvutingimused ning vajalik kasvuruum - selline puu suudab edaspidi viilistele mdjudele paremini vastu seista.

ll vddrtusklassi puud
Peamiseks tegevuseks on kuivanud okste eemaldamine, mis on kavandatud 2012. a }uulikuusse. T66d teha ronimisvarustuse abil koitelt, et hooldust66de kiiigus ei vigastataks

elusaid v6raoksi.

Mitmetiiveliste puude harud vajadusel toestada. Noortel puudel kujundada v6ra.

lll vddrtusklassi puud
Peamiseks t66ks on kuivanud okste eemaldamine, samal ajal hinnata puuvdra i.ildseisundit ning vajadusel harvendada vdra ning eemaldada vigastatud vdi haiged oksad.
Murdunud oksattii.ika kohad tasandada, mis v6imaldab haaval kiiremini kinni kasvada.
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Joonis 4. lll vddrtusklassi puud

Joonis 3. ll vddrtusklassi puud

Enamik tdid kavandatakse 2013. ajuulis ja augustis arvesfusega, et hooldus tehakse
ptirast planeeritud raieid, sest raiete kiiigus vdivad ka kasvavad puud vigastusi saada.
T6ode tegemiseks kasutada ronimisvarustust. P66saste noorendamine on planeeritud
2012. mtirtsikuusse.

IV

vdirtusklassi puud

Selle viiiirtusklassi puud vajavad jalgimist. Kuigineed puud on viihedekoratiivsed ning
kasvavad v?iiirtuslikele puudele liiga liihedal, ei ole neid puid otstarbekas puistust viilja
raiuda, vaid teha seda siis, kui puu on muutunud ohtlikuks. Kiill tuleks ka selle viiiirtusklassi puudel eemaldada nii ohutuse kui puu tervisliku seisundi parandamiseks kuivanud oksi.

;,^@
', li.'

*,, Bsp
CIs'
Joonis 5. lV viiiirtusklassi puud
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V vdfirtusklassi puud
Selle vii2irtusklassi puude raiumine on jagatud nelja perioodi. Esmajiirjekorras raiuda
rajatava miinguviiljaku liiheduses kasvavad viienda viiiirtusklassi puud ning tiinava
iiiires
kaskedega vaheldumisi kasvavad harilikud kuused.
Piirast puude raiumist planeerida uusistutused sobivatesse kohtadesse.

\\

l)"
eo,

Joonis 6. V vddrtusklassi puud

Kasutatud allikad
Avek Maa OU 2008. Geodeetiliste toode aruanne. Antsla pargi moodistus. Maa-ala
plaan. Tod nr AM647l}8.Tartu
GEOMEL OU 2010. Veski tn 2, Veski tn 4 ja Miinguplatsi kinnisture ning nende
liihiiimbruse detailplaneering. Toci nr 2010-Dp3. V6ru
Nutt, N. (koostaja) 2011, Pargi hoolduskava koostamise juhend. Tartu. Kattesaadav:
http ://www. keskkonnaamet. ee/publ i c/Keskkonnaamet Pargi_hoolduskava
KOOS_e5dpi.pdf.
Tallinna Linnavalitsus 2006. Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. Miiiirus
number 34,03.05.2006
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VIIMSI MOISA PARGI HOOLDUSSOOVITUSED
Mariana Simson
Arboristi eriala lOputOo ,,Viimsi moisa pargi dendrofloora ja selle sanitaarne
seisund" p0hjal

Sissejuhatus
Viimsi mdis ja m6isa park on eraldi kinnistud, mis asuvad Harjumaal Viimsi vallas
Randvere tee, Hiimariku tee ja Pargi tee vahelisel alal. Park on avalikul kasutusel olev
maa-ala, kus onjalgteed, pingid ja lastemiinguviiljak. Tegemist on eri aegadel rajatudja
kujundatud vabakujulise pargiga, mlstdttu on ka puude vanus erinev.
Parki kasutavad intensiivselt kohalikud elanikud. M6isahoones asub sdjamuuseum
kindral Laidoneri muuseum.

-

Viimsi m6isa pargi suurus on l3 ha ja m6isa ala suurus 1,7 ha. Viimsi m6isa iimbruse ja
mOisapargi puistu on erivanuseline ning kajastab eri perioodide juurdeistutusi ning perioode, mil park uuenes looduslikult. Uuringu rulemusena selgus, et uuritud alal kasvab
55 erinevat puittaimeliiki, millest lehtpuid on 27 liiki, lehtpd6said l6 liiki ja okaspuid
l2liiki. Kodumaiseid puittaimi kasvab 23 liiki. Introdutseeritud, Eestis naturaliseerunud puittaimi kasvab uurrtud alal 32.
Viimsi mdis koos abihoonetega ja m0isa park on kultuurimiilestiste nimekirjas (Kultuu-

riiklik register nr 2898, 2988). Samuti on mOisapark Harjumaa kaitsealuste
parkide nimekirjas (Keskkonnaregister KLO1200582) ja on kaitse alla vdetud Harju
rimZilestiste

Rajooni TSN Tiiitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega ff 205 <Riikliku looduskait
se alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tiihtsusega objektide kinnitamisest>>
Raiete ja hooldusttiode tegemisel tuleb jalgida kaitsealuste parkide, arboreetumite ja
puistute kaitse-eeskirja (Vabariigi Valitsuse miiirus nr 64' kinnitatud 3 martsil 2006).
Enne kui pargis t6id teha, tuleks need kooskdlastada Muinsuskaitseametiga, Keskkonnaametiga ja kohaliku omavalitsusega.

Viimsi m0isa pargi dendrofloora uuring tehti 201l. aasta siigisperioodil' ViilitiiOde tegemiselja vormistamisel on jhlgitud Tallinna linnavalitsuse 03.05.2006 miiiiruse nr 34
jaotati uu,,Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord" metoodikat. VAlitdiideks

t1

rimisala seitsmeks osaks - mdis ja m6isa esine ala ning kuus pargiosa vastavalt teedevdrgule. Puittaimede sanitaarset seisundit hinnati visuaalselt ning selle hinnangu p6hjal
anti soovituslikud hooldusvdtted.

Soovitusl i kud hooldusv6tted
M6isa ldhii,imbrus

. M6isa ees kasvav harilik saar tuleks kaitse alla v6tta.
'

M6isa iimber olevatele puudele oleks soovitav teha vdrade hooldusl6ikus, mille
kiiigus tuleks eemaldada kuivanud, murdunud ja vales suunas kasvavad oksad.

'

M6isa kdrval asuval platsil kasvavast puuderiihmast tuleks eemaldada isetekkelised vahtrad, haiguste poolt kahjustatud ja kuivanud puud. Ulejaiinud puudel
tuleks eemaldada oksi, et suurte puude alla kasvavad harilikud kuused saaksid
valgust.

. Euroopa lehistelt tuleks eemaldada

kuivanud oksad.

'

Suurte m66tmetega kaheharuliselt parnalt tuleks eemaldada kuivanud oksad ja
viihendada v6ra mahtu. Puu harud v6iks kokku siduda.

'

N6lval kasvavad vanad 6unapuuread oleks soovitav siiilitada, need meenutaksid mdisaaegseid vilj apuuaedu.

'

M6isa ees kasvav hobukastan on viiga suur ja veel ilusa v6raga, kuid ttivel on
juba miidanikukolded. Soovitav on v6ras teha hooldusldikus.

'

M6isaesisele viiljakule oleks soovitav istutada rohkem 6itsvaid p66said, mis
annaksid esiplatsile ilme. Seejuures tuleks valida sellised liigid, mis olid iseloomulikud m6isaarhitektuurile - vtiltida tuleks nn uue ajataimi. Vdiks teha ka
parterpeenraid, nagu on niiha vanadelt fotodelt.

.

Hoone k6rval ndlval kasvavatelt p[rnadelt, tammedelt
eemaldada kuivanud oksatiiiikad ja murdunud oksad.

Pargiala

vahtratelt tuleks

I

. Stiilitada viiiirtuslikud puud.
. Puudel teha hooldusldikus, eemaldada
'

ja

kuivanud ja murdunud oksad.

Pdrna kdrval kasvav harilik vaher, mis on sdidutee poole viltu

ja liiklejatele

ohtlik, likvideerida.
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'

Kui ilma ladvata jaiiraskite poolt kahjustatud hobukastan elustikupuuna siiilitatakse, tuleks teda pidevalt jiilgida, eriti talviti, kui lapsed ndlval kelgutavad.

'

H6behaavad on aksentpuud, mis oma hdbedase lehestikuga tulevad hiisti viilja
rohelisel foonil. Kui sinna iimber hakkavad kasvama m6ned isetekkelised liigid, siis tuleks need likvideerida.

Pargiala ll

.

Sailitada veartuslikud puudja puudegrupid.

.

Likvideerida kuivanud ja nrules murdunud ning viiheviidrtuslikud puud.

.

Miinguviiljaku servas kasvavatelt lehistelt, sangleppadelt ja ktnnapuudelt tuIeks eemaldada kuivanud oksad.

.

Hariliku tamme grupist vdiks velja raiuda norgemad ja v?iheviiiirtuslikud puud,
et iilejeanud puud saaksid valgust ja kasvuks sobivamad tingimused.

.
.

.

Oleks soovitav likvideerida isetekkelised vahtrad la avada vaatesihid.

Alale vOiks istutada tumedate okastega harilike kuuskede gruppe.
Et rohkem viilja tuua pargiaasu, mis on oluliseks elemendiks vabakujulises pargis, oleks soovitav istutada pdOsagruppe (harilik sarapuu. harilik sirel, siberi

kontpuu. tatari kuslapuu).

.

Vaadete rdhutamiseks voiks istutada alale ka aksen! e soolopuid, milleks vdik-

sid olla erineva lehestiku

viirvija kujuga puud (nt miigivahtra punaselehist vor-

mi Atropurpureum, punast tamme, harilikku p<i6ki).

Pargiala lll

.

Sailitada vaartuslikud puudja puudegrupid.

.

Pargi tee servas kasvavatel suurtel, viiiirtuslikel k0nnapuudel ja sangleppadel
eemaldada kuivanud oksad ja oksatiiiikad.

.

Sanglepa grupist likvideerida n6rgad ja haiguste poolt kahjustatud puud.

.
.

Jalgtee servas kasvavatel euroopa lehistel eemaldada kuivanud oksad.

N6lvaalal kasvavatel vene lehistel on 8 m kdrguselt tiived kdverad, see annab
puudele omapiirase kasvukuju.

.

Miigivahtra-, saare- ja lepav6sa oleks soovitav likvideerida, alles vdiks jiitta
sirgetiivelisemad miigivahtrad, millest tulevikus kasvavad kaunid puud.

.

Alal puudub p66sarinne, v6iks juurde istutada lehtp66said (pajulehine enelas,
harilik lumimari, harilik sarapuu).

.

Vaadete avamiseks likvideerida varjavad puudja istutadajuurde aksent-ja soo-

lopuid.

Pargiala lV

.
.
.

Siiilitada viiiirtuslikud puud ja puudegrupid.
Likvideerida murdunudja ladvata sanglepad.
Lehistelt eemaldada kuivanud oksad.
25

. Likvideerida isetekkelised hdbehaava
. Tiigi kaldalt likvideerida lepatiitigas.

v6sud.

' Ttivekahjustustega noored ebatsuugad oleks soovitav likvideerida.
. Lagedatele aladele v6iks istutada euroopa lehise gruppe.
'

Kuna p66sarinne puudub, siis v6iks alale istutada varjutaluvaid korgekasvulisi
p66said. Tee serva istutada p66sarinne (keskmine enelas, siberi kontpuu, punane
leeder, mages6star).

Pargiala V

.
'

SAilitada viiiirtuslikud puud ja puudegrupid.

Likvideerida tuules murdunud ja haiguste poolt kahjustatud sanglepad ja harilikud saared.

. Vene lehiste grupil eemaldada
'

kuivanud oksad.

Harilike kuuskede grupist kdige iiiirmise rea puude okastik on pmun. Kahjustused on tekkinud autode heitgaasidest. Okaspuid pole soovitav istutada magistraalide 56rde, kuna need on k6ige vastuvdtlikumad heitgaasidele ja tanavasooladele. Kahjustatud puud tuleks likvideerida, asemele v6iks istutada lehtpuid ja
-pddsaid.

'
'

Hdberemmelgatelt eemaldada kuivanud tiiiikad ja murdunud oksad.
Jalgtee servas kasvavatele puudele teha vdrahooldusldikus, millega eemaldada
kuivanud, murdunud ja vales suunas kasvanud oksad. Seda peaks tegema jiir-

jepidevalt.

'

Avada vaateid suurtele ja kaunitele puudele, mida v6iks piirata pdosagruppidega.

Pargiala Vl

'

Pargis tuleks paremini viilja tuua eriti viiiirtuslikud ja viiiirtuslikud puud, kaa-

ludes viihemviiiirtus I ike puude I i kvideerimist.

'

Hiimariku tee servas kasvab vana viidrtuslik harilike viirpuude hekk. Et hekki
paremini vdlja tuua, siis tuleks sealt eemaldada teised liigid.

.

Vene, euroopa ja ameerika lehistelt eemaldada kuivanud oksad.

'

Likvideerida murdunud ja murdumisohtlikud puud. Suurel sanglepal, millel
on murdunud iiks haru, tasandada murdumiskoht (see kiiib ka teiste murdunud harudega puude kohta).

'

Eriti vaarfirs:liku kiinnapuugrupi puudel teha okste hooldusloikus, likvideerida kuivanud.li murdunud oksad.
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.
.

Viiiirtuslikel sangleppadel ldigata kuivanud oksad.

.

Pargiaasade ja vaatesihtide sisseraiumisel siiilitada sanglepad. Sanglepad
hoiavad kasvuperioodil lehti kauem kiiljes ning sobivad lehestiku struktuurilt
ja toonilt enamiku haljastuspuudega.

.
.

Kollane kask, harilik pti6kja eriti viiiirtuslikud puud oleks soovitav votta kaitse alla. Samuti tuleks neid puid paremini eksponeerida ja likvideerida nende
iimbert vAhevaartuslikud puud.

Raag-ja hOberemmelgatelt eemaldada murdunudja kuivanud oksad.
Tiiiendada tuleks alal pO0sarinnet. Eelistada riihmiti istutamist pargiaasade
servadesse.

Kasutatud allikad
Kultuurimalestiste riiklik register. Kiittesaadav http://register.muinas.ee/?menulD:mon
ument&mtab:general (09.0 1.20 1 2)
Keskkonnaregister. Kattesaadav http://loodus.keskkonnainfo.eelwebeelis/infoleht.
aspx?obj:ala&id=503 I (09.01.201 2)
Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. 2006.03.03 Vabariigi
Valitsuse 3. miirtsi 2006. a maarus nr 64. Kattesaadav https://www.riigiteataja.
eelakt/l 001 I 00 (09.01.20 I 2)
Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. Tallinna linnavalitsuse maarus 3. mai
2006 nr 34. Kiittesaadav https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid= 104228
&fd=1 &leht= I &asorFelex_akt.akt_vkp (09.0 1.20 I 2)
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LEVINUMAD ISTUTUSVEAD TALLINNA KOORTI
TANAVA NAITEL
Andrus Hilimon
2012. aastal kaitstud arboristi l6putoo ,,lstutustdode kvaliteet Tallinnas" pohjal

Sissejuhatus
Viimasel aastaki.imnel on iiha enam hakatud viiiirtustama haljastust linnaruumis. Tallinna
pindalast ligikaudu 260/o on kaetud haljastusega. Haljasalade jaotus linnaosade vahel
on ebatihtlane, rohelisimad linnaosad on Mustamiie, Pirita ja N6mme. Tallinna linna
territooriumil on 36 parki, millest enamik on korrastatud.
2011. aasta 3. oktoobriljdustus Tallinna linnavalitsuse miiiirus

nr ll2,,Avalikule

alale

puude istutamise kord". Miitirus kehtestab istutuste kavandamise, puuistikute kvaliteedi,

istutamise ja garantiiaegse hoolduse tihtsed nduded. Nimetatud miiiirus on kohustuslik
kdigile Tallinna avalikel aladel istutustcjid kavandavatele ja teostavatele isikutele. Korra
eesmiirk on tagada puude istutamisel k6rgekvaliteediliste istikute kasutamine ning istutustodde ja hoolduse kvaliteedi parandamine ja iihtlustamine. Nimetatud miiiirus loob
paremad vdimalused istutustodde jiirelevalveks. Seni iihtsed n6uded puudusid ning haljastuskvaliteet Tallinna linnas oli selle t6ttu ebatihtlane ja vigu on tehtud palju.

Viiga oluline on puude istutamiselj2ilgida, et kasvualus saaks piisava suurusega, taimede istutusstigavus oleks 6ige, eemaldataks konteiner ja puu saaks korralikult toestatud
ning mult5itud. Istutuse kvaliteet on viiga oluline, sest see aitab kaasa puude paremale
juurdumisele ja edasisele kasvule.

Artikli eesmiirk on juhtida tiihelepanu istutuskvaliteedi tdstmise vajalikkusele nii Tallinna linnas kui ka Eestis tervikuna. Kuna istiku ja istutamise kvaliteet ning ka jiirelhooldus on viiga tihedalt seotud, siis kiisitletakse artiklis ka mdningal miiiiral istikute
kvaliteedi ning jtirelhooldusega seotud probleeme. Artikli aluseks on Koorti tiinava haljasala vaatlused perioodil august 2011 veebruar 2012. Yaadeldi ja analiiiisiti jtirgmisi
istutamise parameetreid:

- kaslualus;
- taimede istutussi.igavus;
- puude toestamine, sh tugivaiade ja sidumise kvaliteedi
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hindamine:

-

vdraaluse pinna mult imine;
tiivekaitsete pargaldus;
kastmisvallide olemasolu.

Ulevaade Koorti tinava haljasalast
Koorti tanava haljasala asub Lasnamde linnaosas, piimedes Liikuri tiinava, Lindakivi
puiestee, Smuuli teeja J. Koorti tenavaga. Haljasala suurus on ligikaudu 1,7 ha. Koorli
tiinava haljasala paikneb Lasnamiie lubjakiviplatool, absoluutkdrgustega 40 41,5 meetrit iile merepinna. Pinnakatte paksus paelaval on 30-50 cm, mdnedes kohtades ka 6hem.
Lasnamiie paelava on Tallinna kiilmemaid ja tuulisemaid paiku, olles avatud kiilmadele
pdhja-, kirde- ja idatuultele.
Projekteerimiseelselt kattis ala suhteliselt tasane murukamar. Olemasolev kdrghaljastus
alal puudus, kui viilja arvata plaanipiiraselt rajatud haljastus liihedal asuva lasteasutuse
juures. Ala oli kaetud isetekkeliste kiiiguteede v6rguga.

Koorti tiinava haljasala valmis kahes etapis, esimene aastatel 2007 2008 ja teine etapp
aastatel 2009 2010 (k6ik puudja p66sad istutati 2009. aastal).

Haljastusele esitatud n6uded ja nende teitmine
Esimeses etapis istutati haljasalale arukased ja serbia kuused. Teises etapis n2igi projekt
ette istutada objektile vabakujulisi pddsahekke - kontpuu, pO6sasmaranaja enela sorte.

oli projektis ette niihtud istutada hdbevahtrat, punast vahtrat, arukaske, serbia
kuuske ja euroopa lehist. KOik nimetatud puud ja p66sad on ka reaalselt haljasalale
Puudest

istutatud.
Istutatavad puudja p66sad peavad vastama Eesti Standardile EVS 778:2001.
okas- kui lehtpuude mullapall oli piisava suurusega ja tasakaalus maapealse osaga, mis tehti krndlaks hilisematel vaatlustel. Okaspuude v6rad on
arenenud vormikohaselt, kuid ei vasta oma suuruselt standardis EVS 778:2001 esitatud
nduetele. Parki istutatud okaspuud (lehisedja serbia kuused) on vaatamata oma ebakvaliteetsusele ilusti kasvama liiinud.

Nii Koorti parki istutatud

Palju hObevahtraid on asendatud, mis vihjab kehvale taime kvaliteedile, pinnase ebasobivale koostisele vdi kastmata jatmisele jiirelhoolduse perioodil. Aastal 201 I istutati
hukkunud puude asemele uued h6bevahtrad, mille vdra on liigselt kerbitud ning mis
seetottu ei vasta ndutud istiku kdrgusele (oonis I ).

Nii h6bevahtraid kui ka punaseid vahtraid on hooldatud l6ikamise seisukohalt valesti.
Ldikamise kiiigus on ptisti jAetud l0-15 cm pikkusega ttiiikad, mis ei ole kooskdlas
puuhoolduse pdhimdtetega (ioonis 2)

.
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Joonis 1. Krirbitud vOraga h6bevaher

Joonis 2. Valesti lOigatud h6bevaher

Kasvualuse kvaliteet ja istutusstigavus
Proovikaevete visuaalsel vaatlusel oli niiha, et puude istutusauke ei ole tehtud projektis
etteniihtud suurusega, viilja arvatud haljasala liiiinepoolsele ki.iljele istutatud arukaskede puhul. Sellest s6ltuvalt ei ole lisatud ka piisavalt kasvumulda, et tagada puule head
eeldused kasvamiseks.
P56sad on istutatud k6ik eraldi, kuid p66sastele oleks otstarbekas valmistada ette iihtlane istutusala ehk kasvualus. Antud objektil ei ole seda tehtud, vaid kdik pddsad on istu-

tatud eraldi. Uhtlase kasvualuse puudumine raskendab p66saste istutamisele jiirgnevat
hooldust.
Istutusstigavuse kohta otsesed nduded haljastusprojekti seletuskirjas puuduvad. Liiga
siigavale istutamine vdib olla iiks pdhjustest, miks puu hukkub esimese viie kasvuaasta
jooksul. 6ige istutussiigavus on saavutatud, kui taime juurekael on maapinnaga iihek6rgusel.

Koorti tdnava haljasalale istutatud okas- ja lehtpuudest 40% oli asetatud liiga siigavale
mulda (lubatust umbes 5-10 cm stigavamale). Liiga suur istutusstigavus pdhjustab puudel kasvuhiiireid ning sanitaarse seisundi halvenemist ning tdeniioliselt mitmed neist
puudest hukkuvad (vt kajoonis 6).

30

Toestamine ja mult5imine
Haljasalale istutatud arukased on juba korralikult juurdunud ning ei vaja enam toestust. Teistel istutatud puudel on toestamine tehtud kahe toestusvaiaga, aga et tegemist
on vdga tuulise alaga, siis oleks otstarbekas kasutada kolme toestusvaia, nagu on ette
n2ihtud ka seletuskirjas. Seega ei ole teises etapis istutatud puude toestus nduetekohane.
Toestusvaiadena on kasutatud 5 x 5 prusse, mis on immutamata ja eelduste kohaselt ei
pea vastu aastatki ning murduvad (oonis 4). Sellised toestusvaiad tuleb kiiremas korras eemaldada, kuna on oht, et toed vigastavad puude koort. Toestamata puud ei jdua
korralikult juurduda ja vdivad tuule kiies kaaduda. Seotud olid istikud i.ildjuhul tugeva
ja laia rihmaga, mis ei kahjusta puud ja jAtab ilusa mulje (oonis 3). Paari puu juures
oli niiha, et korralikud rihmad on mingil pdhjusel hiljem asendatud n66ridega, mis on
seotud puntrasse

(oonis 5).

t
Joonis 3. Rahuldavalt toestatud puu

Joonis 4. Ebakorrektselt toestatud puu

Mult5itud olid puud v6rdlemisi lohakalt: oli niiha, et mult5i oli ki.ill pandud, kuid kihi
paksus oli liiga 6huke ja raadius liiga viiike. Mult5i oli pandud ka puu tiive vastu, mis
oleks tulnud jiitta vabaks, et valtida miidaniku teket.
Jiirgnevalt on viilja toodud teised tiihelepanekud Koorti tdnava haljasalaga seoses. Istutatud okaspuud on suurekasvulised ning nende juured vajavad piisavalt ruumi. Niiiteks
tiiiskasvanud lehise juurestiku m66tmed on -15 m liibim6dduga ja ankurjuured ulatuvad viihemalt I m stigavusele. Koorti haljasalal puudub vajalik pinnase siigavus juurte
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norrnaalseks arenguks, kuna paekiht onjuba 30-50 cm siigavusel maapinnast. Piiratud
oludes ei suuda puud kasvadavaga suureks ja v6ivad jiiiida kiratsema. Kui neid puid
korralikult vdetada, v6ivad nad kasvada suuremaks, kuid siis tekib oht, et tuul vdib puud
iimber puhuda. Autori arvates oleks antud olukorras olnud otstarbekas projekteerida
Koorti haljasalale madalamakasvulisi puid, sest need ei muutuks hiljem pargi kasutajatele ohtlikuks.
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Joonis 5. Arukase toestus ja vale sidumine

H6bevaher

Punane vaher
ffi Elus

Aru kask
*x

Serbia kuusk

Euroopa lehis

Joonis 6. Hukkunud puude protsent

3Z

Hukkunud

Jdreldused ja ettepanekud
Kasvualuse ettevalmistus ja kvaliteet oli kasin. Taimede ish]tusstigavus oli Koorti tenava
haljasalal vale lausa 40%o juhtudest.

ja sidumise kvaliteet oli madal ja mitmete puude puhul kahjustas valesti
puid.
MultSimine oli Koorti haljasalal tehtud rahuldavalt.
toestamine
lsrutusk\ aliteedi tdstmiseks oleks vaja:
1 ) tosta haljastustotjde teostaja teadlikkust;
2) tOhustada jarelevalvet;
3) karmistada jiirelhooldusn6udeid.
Toestamise

Haljastajate teadlikkust on vdimalik tdsta haljastuse pdhialusle koolituste korraldamisega. Ka peaks juures viibima isik, kellel on liibitud vastav kutseOpe vdi kes omab
kdrgharidust sellel erialal. Sellekohased nOuded on toodud ka 201 I . aastal vastuvOelud
Tallinna linnavalitsuse maaruse nr I l2 ,,Avalikule alale puude istutamise kord" peatii-

kis 9.
Senisest enam tuleb jiilgida projektis etteantud nouetest kinnipidamist. Objekti jiirelevalve ja vastuvdtja peaksid jiilgima, et projekti seletuskirjas esitatud nduded oleks tdidetud, kuna need on koostatud konkreetsel objekti silmas pidades (ndue toestada Koorti
tiinava haljasalal puid kolme tugivaiaga just seetdttu, et tegemist on viiga tuulise alaga.
N0uet ei tZiidetud ningjaanuaris 2012 toimunud vaatlusel selgus, et enamik serbia kuuskedest oli kaadunud seal piirkonnas tihti esinevate tugevate tuulte t6ttu.).

Suuremat rdhku tuleb panna jiirelhooldusele ja selle jiirelevalvele. Nagu selgus,
on paljud puud hukkunud vdi kahjustatud just jiirelhoolduse tegemata jatmise t6ttu.
(Niiiteks ebapiisava kastmise tagajiirjel hukkunud puud Koorti tlnava haljasalal
paesest alusp6hjast valgub kastmisvesi liibi varsti piirast kastmist. Siinkohal tuleks teha
etteheide ka projekti koostajale - kasvupinnastel. mis ei mahuta piisavalt vett, tuleks
ette naha kastmissiisteemi paigaldamine.)

Otseselt istutuskvaliteeti mitte puudutav, kuid noorte puude kasvamisel viiga oluline on
t6sta elanikkonna teadlikkust haljastuse hoidmise ja kaitsmise vajalikkusest. Viiga palju
kahjustusi on puudele tekkinud vandalismi tagajiirjel. Paljud toestusvaiad on ldhutud
ning mitmeid puid oli murtud vdi muul moel kahjustatud. Selle probleemi lahendamiseks v6ib olla abi ka linnaparkides, haljakutelja tAnavalel asuvate puude arvelevOtmisest ja nende seisukorra pidevast jiilgimisest.

Kasutatud kirjandus
Avalikule alale puude istutamise kord. Tallinna linnavalitsus 28.09.201 I maarus number
1 12. Kattesaadav Tallinna 6igusaktide register. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=
3001&aktid:12143 l&fd= I &lehF I &asorFelex_akt.akt_vkp (05.01 .2012)

Koorti
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haljasala kujundamise ehitusprojekt (Tott

nr

220611). Koostaja

Arhitektuuribiiroo Jarve ja Tuulik OU, Tallinn, 2007
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METOnuesooLA KAHJ UsTUSED RAKVERE
LTNNA rAunvnrE puuDEL
2012. aastal kaitstud arboristi t6put6o pOhjat

Sissejuhatus
Linnapuude eluiga oleneb suuresti kasvutingimustest, sdltudes mullaniiskusest ja toir
ainete olemasolust mullas. Tehiskeskkonnas kasvades ohustavad puid veel mitmed

riskifaktorid. Uuritava hiipoteesina eeldati, et linnapuud kannatavad tugevalt libeduset6rjeks kasutatavate kloriidide negatiivse mdju all. Eesmiirgiks oli selgitada
viilja tegelik soolsuse tase Rakvere kesklinnas kahe kOrghaljasala niiitel ning v6rrelda
soolsuse taset kontrollalaga.
Valitddd percomeetriga leidsid aset 15.-16. oktoobril 2011. a. Uuritavaks alaks oli
Kastani puiestee ja Gustav Adolfi t?inav Rakvere kesklinnas, kus talvine soolatamine
on k6rge intensiivsusega, seda eriti viimasel kahel lumerohkel aastal. Vordlusalaks oli
kolm aastat varem p6llumaana kasutuses olnud ala. Et percomeetri niiidud oleks paremini analiii.isitavad ja vdrdluseks sobivamad, siis v6eti niiidud l5 cm ja 30 cm stigavuselt, mis on ka percomeetri elektroodi maksimaalne to<istigavus.
Percomeeter on patenteeritud leiutis, millele on loonud teoreetilise aluse Eesti teadurid.
Seda kasutatakse mulla elektrofiiiisikaliste parameetrite mddtmisel. Seadme tiipse tori

tagab m66teseadme elektroodi mullasse sisestamine ja elektroodi mullaga kontakteerumise kindlustamine. Meetod sisaldab percomeetri puldil vastava programmi kiiivitamist, mis tagab mullakihi suhtelise dielektrilise liibitavuse Er ja selle kaudu mullakihi

niiskuse miiiiramise. Kdik sarnased m66teriistad ja -meetodid pdhinevad mulla ning
elektrivoolu, tiipsemalt erineva sagedusega elektromagnetviilja, ja mulla vastastikusel
mdjul; viimane on aga miiiiratud mulla elektriliste omadustega. Mulla elektrilisi omadusi iseloomustavad dielektriline liibitavus ja elektrijuhtivus. Oluline on miirkida. et
ainete elektrilised omadused ei ole konstantsed ning sdltuvad temperatuurist, koostisest,
tihedusest, materjali homogeensusest jpm. Elektrijuhtivus on elektritakistuse pd6rdviiiirtus ja seda m66detakse siimensites. Muldade elektrijuhtivusest rtiiikides kasutatakse tihikuid dS m-' v6i mS cm-'. Viimastes tihikutes on kalibreeritud ka percomeeter.
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Mullateaduses tiihistatakse elektrijuhtivust liihendiga EC (elecn'ical conduclivlry) koos
selgitavate allindeksitega. Tanapaeval on mulla niiskuse dielektriline m66tmine kdige levinum ja tiipsem kaudse mdotmise meetod. Kokkuvdtteks voib <ielda, et mulla
elektriliste omaduste m66tmise teel on v6imalik hinnata mulla seisundit: niiskust, vee
kattesaadavust taimedele ja mulla soolsust, mis mittesoolaste muldade korral iseloomustab toitainetesisaldust. Mulla soolsuse ja toitainete hindamiseks tuleb m66ta iiheaegselt mulla dielektriline liibitavus ja elektrijuhtivus. Eesti Maaviljeluse Instituudis
tehtud katsete p6hjal vdib Eesti mullad toitainetesisalduse jiirgi elektriliste m00tmiste
pdhjal jagada kolmeks:
. toitainetevaesed mullad (EC alla 200 mS cm);
. viihese ja keskmise toitainetesisaldusega (EC 30G{00 mS cm);
. rikkalik tase (EC 700 1200 mS cm).
Vaartused iile 1500 viitavad liigsele vdetiste vOi soolade sisaldusele (Tiit Plakk, 2010).

Soola fiisioloogiline m6ju taimedele
mullast mineraalsooli ja vett. Lahustunud ainete sisaldus

rakumahlas
Taimed v6tavad
peab olema alati suurem kui mullaosakeste vahel leiduvas vees, sest osmoosi tdttu liigub vesi ainult suurema lahustunud ainete kontsentratsiooni suunas, seega tavalisest
pinnasest juurestikku ja sealt taime kdikidesse rakkudesse. Muutes aga pinnases oleva
vee soolasisalduse liiga suureks, takistame ldpuks tiiielikult vee liikumise puusse, nii et
puu lihtsalt kuivab. Kuivamine on seda kiirem, mida soojem ja kuivem on ilm. Seega
sooldunud pinnases ei Iiigu enam vesi taime juurtesse, vaid vastassuunas (Sootla jt).
Kuigi soola kasutatakse talvel, tekib enim kahjustusi varakevadel ja suvel, mil on aktiivne taimekasvuperiood (Dealing With Salt Demage). Lehtedesse kogunevad soolad
p6hjustavad aga klorofiilli hiivrmist. Eriti tundtikud soolakahjusluste suhtes on parn ja
hobukastan (Sootla

jt).

M66tealad
Kastani puiestee

1

Alal kasvab 29 harilikku hobukastanit (Aesculus hippocastanum) ja iiks harilik tamm
(Quercus roblr). Proovipunktide arv alal oli 71, neist l5 cm si.igaurselt v6eti 39 naitu.

Kastani puiestee 2
Alal kasvab 34 harilikku hobukastanit (Aesa us hippocaslanum). Proovipunktide arv
56, neist l5 cm siigawselt 29 niiitu. Ala on esimese ala jiitk, kus libedusetorje on viiga
viiikese intensiivsusega. Libedusetd{e soola kandumine sellele alale toimus autoratastega

ja lume ohtra sahkamise tulemusena.

M66tealad Kastani puiestee I ja 2 kasitleti eraldi, kuna haljasala on piisavalt lai ja oli
oht, et iihtne kasitlemine ei too viilja v6imalikku naitude erinevust. Siiski vOib tielda, et
sellise soolsustaseme juures ei ole nende kahe ala erinevus suur. Niiitusid v6ib lugeda
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t6eseks, kuna ka tiksikute naitude vahel suuri erinevusi ei ole. Molema mdoteala mulla
soolsust tuleb pidada tile keskmise kdrgeks (oonis 3).
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Joonis 1. Kastani puiestee hobukastanite allee juulis 2011

Kastani puiestee 3
M66teala Kastani puiestee 3 v6ib lugeda kahe eelneva m66teala pikenduseks, kusjuures
alade vahel on autode tagasipddrderiba. Proovipunktide arv alal oli 36. Kuigi linna teedespetsialisti kinnitusel oli talvine libedust6rje sellel alal viiikese intensiivsusega, siis
proovitulemused seda ei niiita. Need on samas suurusjiirgus kui alal nr L Teades, et talvine tee sahkamine toimus kdigil kolmel alal iihtselt ja vaadeldavat ala kasutati viimasel
kahel lumerohkel talvel suurte lumekoguste pikaajaliseks ladustamiseks, v6ivad niiidud
olla ka tdesed. Kuna ka ilm oli niiitude vdtmise piieval kuiv ja sademeid, mis v6inuks
muuta niiidud ebatdeseks v6i kaheldavaks, ei olnud sadanud mitu p6eva, siis on tulemus
pi isavalt usaldusviiiirne.

Gustav Adolfi tdnav

Alal kasvab l9 punast tamme (Quercus rubra). Proovipunktide arv alal oli 29, neist
l5 cm si.igavuselt v6eti l7 niiitu. Gustav Adolfi tiinav ja Kastani puiestee olid p6him66tealad, kus talvine libeduset6rje on kdrge intensiivsusega. Aastatel2OOg
1'a ZOtO otiO
lumekogused nendel aladel viiga suured ja lumekuhilad kdrgusid kuni kolme meetrini,
sest kdrvalasuvatele aladele ei olnud vdimalik lund sahata.
Gustav Adolfi tdnava haljasala on viiga kitsas ja pool sellest on tugeva kaldega. Algne
eeldus, et keskmised niiidud jiiiivad veidi madalamaks soolade viiljauhtumis. tO6r,
ei
pidanud paika (oonis 3).
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Joonis 2. Gustav Adolfi tdnava m66teala, september 2011

V6rdlusala
V6rdlusalaks oli p6llumaana kolm aastat tagasi kasutuses olnud ala. Proovipunktide arv
oli 61. Kuna puudusid varasemad kogemused soolsuse mddramisel, siis osutus v6rdlusala kiiesoleva tri6 jaoks sobimatuks. Vdrdlusalaks oleks sobinud looduslik rohumaa,
mida pole kunagi mineraalviietistega vdetatud, mitte aga pdlluosa, kus alles paar aastat
tagasi kasvatati pdllukultuure ja mille agrofoon oli viiga kdrge. Ntiidud sellisel alal on
eksitavad ja niiitavad toitainete taset mullas, mitte mulla loomulikku soolasisaldust, sest
oma olemuselt on ju ka enamik v[etisi soolad.

Jdreldused
Jooniselt 3 torkab silma, et k6ikide m66tealade puhul on si.igavamalt (30 cm) v6etud
niiitude arvviiiirtused suuremad, kui madalamalt ( l5 cm) v6etud niiitude arvvii2irtused.
Kuna proove vdeti sugisel (oktoober 20ll), siis t6en?ioliselt olid selleks ajaks eelmise
talve soolatamisjaagid (vees lahustuvad kloriidid) uhutud pinnases leiduva gravitatsioonivee poolt stigavamatesse pinnasekihtidesse. Sama ilmingut (kuigi viiiksemas ulatuses)
v6ib tiiheldada ka kontrollalal, mis tdeniioliselt sisaldas varasematel aastatel sinna lisatud toitesoolade (viietiste) jaake.

Hoolimata kontrollala varasemast intensiivsest p6llumajanduslikust kasutusest. on niiitude erinevus m66tealade ja kontrollala vahel ikkagi viiga suur (viihemalt kolmandik),
mis t6endab, hoolimata kontrollala eba6nnestunud valikust, et lumetdrjesoola jiiiigid ei
olnud soolatatavate tiinavatega piimevatel haljasaladel kasvavate puude juurepiirkonnast veel oktoobriski kadunud. Tdeniioliselt soodustas soolade aeglast viiljauhtumist ka
37

kiillalt viiike sademete hulk ning k6rged temperatuurid
et ka liigselt tihenenud pinnas.
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Joonis 3. M66tealade mulla soolsuse keskmised niiitajad

Kui vdnelda aga soolsuse keskmisi niiitajaid tiinavapuude kasvupinnastele

kehtesta-

tud normidega (Tallinna Linnavalitsuse...), siis peab mdrkima, et etteantud piirarvud
varieeruvad vahemikus (150)200-400(600), mis tiihendab, et optimaalsed sisaldused
m66tealadel on iiletatud mdlemal mOOtmissiigavusel ning maksimaalsed lubatud sisaldused kdikide m66tealade tiiistddsi.igavusel, kus paiknebki p6hiosa juurestikust. Kui
arvestada, et oktoobrikuuks v6isid siigisvihmad olla viilja uhtunud miirkimisvii[rse osa
soolatamisjiiiikidest, siis puude kasvuperioodil vdis soolasisaldus suure tdeniiosusega
olla miirksa k6rgem. Seda kinnitasid ka visuaalsed soolakahjustuste tunnused puudel.
Et leevendada libedusetdrjeks kasutatava soola kahjulikku m6ju tiinavapuudele, tehakse

jiirgmised ettepanekud.

. Intensiivse
.
.
.
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libedusetdrjega aladelt tuleks lumi iira vedada tihedamini kui madala libeduset6rje intensiivsusega aladelt.
Et t6hustada libeduset6rje efektiivsust ja siiiista linnahaljastust, tuleks kasutada
tehnoloogiat, kus teepinna temperatuur on aluseks libeduset6rje intensiivsuse ja
kloriidide hulga miiiiramisel.
Regulaarselt soolatatavate tdnavate naabruses kasvavaid puid tuleks kasvupe-

rioodil sagedasti ja intensiivselt kasta.
Kasvualuse kvaliteedinduded peaksid olema miiiiratud k6ikides omavalitsustes
ja ennekdike peaks nendest nduetest liihtuma uute haljasalade rajamisel.

Plakk, Tiit. 2010.

Kasutatud kirjandus
Muld, vesi ja elekter. Raps teaduses ja

Maaviljeluse Instituut. Lk 6-13.
Tallinna linnavalitsuse 28. septembri 20ll meeruse nr

ll2

piievaprobleemides. Eesti
,,Puude istutamise kord"
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VINEERIPAKU ENAMLEVINU D RTKETE AUAIUUS
UPM-KYMMENE orEpAA as VINEERITEHASE
ruArre L
Rein-Erik J6e
2012. aaslal kaitstud metsanduse l6put6o p6hjal
Levinumate kasepakkudel esinevate rikete viiljaselgitamiseks tehti vaatlust 2Oll. aasta
novembrikuus UPM-Kymmene Otepiiii vineeritehase vastuvdtuosakonnas eesmiirgiga
kontrollida osakonna t<iritajate suusdnalist arvamust, et materjali koguarvust on praakmaterjali ligikaudul0%. Kasutati vineeritehase m66tmisakti vormi. Valimi suurus oli
6368,21 mr puitu, millest sorteeriti valja 5713,29 m3 tootmiseks sobilikku vineeripakku
(praagi kogus 654,98 mr). Vastuvdetud ja hinnatud koormaid oli kokku 220,pal<kudel
palkide koguarvuga 38 531 (tabel 1).
Tabel 1. Vastuv6etud ja hinnatud koormate andmed

Mahud
Summaarne
Koorma
keskmine

Koormad Vineeripakk

(m.)

6368,27
28,95

kokku

kokku patkide u::""J'-

(m3) (m.)

5713,29
25,97

praak

654,98
2,98

arv(tk) i?ff
38531
175,1

praak
(tk)

34687

3844

156,57

18,57

Valimit analtiiisides selgus, et kogu tehasesse saabunud materjalist osutus praagiks 9%
(oonis l). Tulemus kinnitab vastuvdtuosakonna todtajate arvamust.
Otepii2i vineeritehases kasutusel oleval aktil on jaotatud rikked kaheksasse kategooriasSC:

I ) diameeter
2) pikkus
3) oksad
4) kdverus
5) l6hed
6) iilestootamisvead
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7) punasiidamik
8) madanik

s

KoBumaht

)i Praagi maht

Joonis 1. Praagi osakaal

Tabel 2. Rikete esinemise koondtabel

Rikete
koquarv
Koorma
keskmine

Diameeter

Pikkus

13

13

0,059 0,059

Oksad
1264
5,75

Kdverus

182

L0hed
272

0,827

1,24

Ulest6otamisviqa

931

nasLlda-

Pu

mik

183

N,4e-

dan ik

986

4,23 0,832 4,48

Nagu niihajooniselt 2, moodustavad kolm peamist rikete gruppi (oksad, iilestOdtamisveadja miidanik) 83% k6igist esinenud riketest. Neist tlks (iilest<idtamisvead) on metsas
puid langetava td<itaja pohjustatud. tilejeanud kas tootaja pdhjustatud (oksad) vdi viihemasti to6taja oskusliku tegevuse tulemusena viihendatavad.

Enamlevinud rikete markamis' ja vdltimisv6imalused
Oksad
BC-klassi palgil on lubatud iiks tulioks moodulis, teiste okste arv ei ole piiratud, kuid
nad ei tohi moodustada oksariihma. Oksa liibim66t peab jiiiima alla 80 mm, kuiv vOi
miida oks tohib olla maksimaalselt 40 mm lai ja 120 mm pikk. Palgil diameetriga l6
l 8 cm tohib olla terve oks kuni 50 mm, kuiv oks kuni 20 mm lai ja 60 mm pikk Oksa-

tiiiika kdrgus maksimaalselt 30 mm.
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I
I

Diameeter
Pikkus

m Oksad

U KOverus

t

L6hed

t Ulestodtamisviga
ri Punasridamik
m

Miidanik

Joonis 2. Rikete protsentuaalne jagunemine

Kuna tegemist on puidu ehitusest tulenevate paratamatute puiduriketega, saab tilestriotamisel jalgida okste vdimalikke viiljajarkamise v6imalusi (iitta oksad palgi otstesse,
jargata oksartihma keskelt jne). Samuti tuleks olla hoolikas laasimisel, et mitte jatta
oksatiii.ikaid. Metsamasinaga materjali iilestddtamisel tuleks tiihelepanu poorata laasimisnugade seisukorrale.

Mddanik
Enamasti seenetekkeline ttiverike, viirvimuutus areneb edasi pehmemiidanikuks. Pehmemiidanik ei ole lubatud i.ihelgi vineeripaku kvaliteediklassil.
Puu langetamisel tuleks vaadelda ttive ttitikaotsa. Kui tuvastatakse miidanik, tuleks

iiri-

tada hinnata selle ulatust. Vajadusel ldigata tiiiikapakk hoopis paberipuuks v6i ktitteks.

Masinaoperaatoril on kabiinist miidaniku ulatuse hindamine keeruline. Esmalt vdiks
langetada mdne nn mudelpuu ja piirast jiirkamist kiiia korra kabiinist vtiljas pakku liihemalt uurimas.

Ulest66tamisvead

.

Rikked, mis on otseses seoses inimfaktoriga!
'Oksattiiikad (lubatud BC-palgil, kui k6rgus ei iileta 30 mm). Oksattiiikad on
pdhimdtteliselt vAlditavad, kui t66taja on hoolikas.
' Ttiiiakus, sagarttiliakus. Masinaga iilestodtamisel v6iks l6igata maha 20 cm
ttiiikaosa, saega langetamisel langetussiilgu jagu, vahel piisab ka nn sagarate
mahaldikamisest, kui ei esine muid iilestodtamisvigu.
' Mehaanilised vigastused: jiirkamisvead, l6hed, sisseloiked. peamine p6hjus
on valede toovdtetega jiirkamine. Nii sae kui ka masinaga iilest<i<itamis.t
.nitt"
42

jargata iihe v6ttega,/l6ikega, kindlasti teha vastul6ige. Murdumise viiltimiseks
peaks l0igatav pakk olema toetatud.
. Langetussiilk, pideriba. Mdlemad vead esinevad langetusldikel, jiimedal
diameetril on valtimine vdimatu. Lihtneja kiire lahendus on 10 20 cm paksuse
,,ttiiikaketta" mahal0ikmine.
. Rebendid. Enamasti pohjustatud liiga laiast pideribast voi valesti valitud
langetamise suunast.

Kokkuv6te
Analiiiisist tulenes, et enimlevinud rikked on oksad, miidanik ja tilestddtamisvead.
Ulest0<itamisvigade puhul on tegemist vigadega, mida on suhteliselt lihtne 6igete torivotetega viiltida. Tiihelepanelikult ja ldbim6eldult tegutsedes v0ib ka okslike vdi miidanikuga tiivede optimaalsel jarkamisel saada maksimaalselt veiirtuslikku materjali. Nii
tulebki ilmselt suur osa praagist kirjutada oskamatu saemehe vdi metsamasinaoperaatori arvele; seega vOib kvalifitseeritud ja motiveeritud tririj6u kasutamine anda miirkimisvaiArset tulu.
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KOMPETENTSIPOHINE HINDAMINE JA SELLE
MEETODID
Anu Vaagen, Raili Laas
Mis on hindamine? Esimese asjana seostub dppuril selle sdnaga 6petaja autoriteedile
alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul. Opilased on 6ppinud hiiid hindeid
saama dpetajale meele jiirele olles, sest dpetaja iitleb neile, kas nad flpivad midagi v6i
mitte. (Senge,2009) Tegemist on traditsioonilise 6petajakeskse ehk kokkuv6tva hindamisega, kuid praeguse kiiresti muutuva iihiskonna ja toomaailma ootusi see enam ei
rahulda.
Seni on kutsehariduses hinnatud teadmisi ja oskusi, kuid praegune tdoandja hindab nen-

ja oskuste rakendamist erinevates tddsituatsioonides. See aga tiihendab
kompetentset todtajat, kes on paindlik, vastutustundlik, iseseisev, algatusvoimeline, kiire ja suudab probleemolukordades lahendusi leida. (Veski,2012)
de teadmiste

See eeldab i.ileminekut traditsiooniliselt hindamiselt dppimiskesksele hindamisele,
kus hindamine on dppeprotsessi osa. Oluline roll on selles protsessis dpilastel, kellel
on 6igus ning kohustus anali.iiisida oma tegevusi, et nad saaksid aru, mida nad teavad
ja mida mitte. Selle kaudu mdjutab hindamine rohkem dppimist kui opetamine, sest
hindamine juhib tiihelepanu olulisele ning m6jutab oluliselt seda, mida 6ppijad teevad

ja kuidas nad seda teevad. (Uued hindamismeetodid, 2012)

Artiklis vdetakse 6ppimiskesksete hindamismeetoditena vaatluse alla 360" tagasiside ja
STARR-meetod, mida vdib kasutada eraldiseisvalt v6i omavahel kombineerides.
M6le-

mad meetodid on algselt loodud ettev6tete todtajate kompetentsitaseme m6dramiseks,
kuid sobivad edukalt ka kutsedppurite kompetentside hindamiseks. Artikli autorid
on
kasutanud Luua metsanduskooli maastikuehituse eriala praktikantide hindamisel
neid
meetodeid kombineeritult.

360" tagasiside meetod
Tagasisideks nimetatakse informatsiooni, mida inimesele antakse
tema tegevuse/tcjri
kohta. See sisaldab hinnangut tegevuse/tod kiiigus avaldunud kiiitumisviiside
kohta. Tagasiside on oluline osa Opiprotsessis, sest see aitab tugevdada
inimese hiiid omadusi ja
porirata tiihelepanu kiiitumi svi isi le, mida tuleks muuta.
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Tagasiside meetodid vdib jagada kaheks: klassikaliseks ja mitme allika tagasisideks ehk
360o tagasisideks (vtjoonis l).

@@o
Joonis 1. Klassikaline ys 360" tagasiside

Klassikalist tagasisidet v6ib vdrdsustada traditsioonilise hindamisega, kus tagasisidet
antakse ,,i.ilevalt alla" -juhendajalt praktikandile, kuid see liihtub ainult tihest allikast
ja on liialt piiratud.

360" tagasiside ehk mitme hindaja tagasiside viiiirtus on teadmine, kuidas hindavad
praktikanti temaga erinevates tdtisuhetes olevad inimesed. Tagasiside protsessis kogutakse infot praktikandi oskuste, teadmiste ja ka isikuomaduste kohta. Praktikandile antakse tagasisidet peamiste ktiitumismallide harjutamiseks ja parandamiseks, mille
tulemusena v6ib tema kiiitumine reaalselt ja m66detavalt muutuda (Lepsinger, Lucia,
2004). Samas tuleb silmas pidada, et tagasiside oskamatu tdlgendamise ja andmise korral vdib see teha rohkem halba kui head. (Tosti, Addison 2009)
360o tagasiside meetodit kasutatakse torimaailmas tavaliselt jiirgmistel eesmiirkidel.

. Leida potentsiaalsed todtajad
. Teha muudatusi t66s ja karjii2iris
. Koostada koolitus- ja arenguplaane
. Anda tagasisidet t66tajatele nende senistest t<idsooritustest
. Vtilja todtada tasustamise alused
. Jne (Rokendro,2010)

Ulekantuna kooli praktikastisteemi kannab tagasiside samu eemdrke: annab tagasisidet
praktikandi praktika kohta, aitab praktikanti isikliku arenguplaani koostamisel, aitab
kaasa muudatuste tegemisele oma dpingutes, karjiiiiris.
360o tagasiside h6lmab standardiseeritud ktisimustikku, milles palutakse hinnata konkreetse inimese kiiitumist v6i tegevust mingites vdtmetiihtsusega valdkondades. Nendeks

valdkondadeks v6ivad olla niiiteks
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) vastutus
2) iseseisvus
I

3) koost<i6v6ime

4) aja planeerimine ja organiseerimine
5) tilesannete komplekssus
6) teadmised ja arusaamine
7) kohanemisv6ime
8) paindlikkus
9) iilekandmisv6ime
Ki.isimustik saadetakse vastamiseks praktikandile ja teistele temaga praktika kestel tihedalt seotud inimestele (nt juhendaja, kolleeg jt), et tekiks n-6 ttiisring tagasisidest.

Kiisimustiku vastuste p6hjal genereeritakse tagasiside aruanne, milles miiiiratletakse iira
kiiitumisviisid, mida peetakse praktikandi t6o tulemuste seisukohalt k6ige tiihtsamaks.
See, kui tiihtsaks mingit tegevust peetakse, annab andmete edasisele analiitisile fookuse
ja suuna. Praktikandil on kasulik vdrrelda, kuidas langeb kokku tema enesehinnang teiste hindajate hinnangutega, mis on aluseks tulevasele arutelule ja arengu planeerimisele

(oonis 2).
Enamik tagasisidearuandeid vdrdleb seda, mida teised praktikandi kiiitumise kohta iitlevad, tema enese hinnanguga. Iseenda hindamine aitab praktikandil oma kiiitumist paremini m6ista. Vdrreldes oma hinnanguid teiste arvamusega, oskab praktikant tagasisidet
paremini t6lgendada. Hindajate arvamuste suur kokkulangevus kinnitab, et praktikandi
enda hinnanguid pole vaja tile vaadata, kuid erinews niiitab, et on vaja selgitada lahknevuste p6hjuseid.

Kiisimustikuga saadud andmete selgitamiseks ja tdlgendamiseks on erinevaid viise.
Uheks sobivaimaks on intervjuu SZRR-meetodil, mis v6imaldab minna intervjueerijal
teemasse si.ivitsija saada vajalikku informatsiooni, mis aitaks kaasa praktikandi kiiitumisviisi m6istmisele ega tooks kaasa omaenda vdimete mitteusaldamise.

STARR-meetod
Meetodi tutvustamisel on liihtutudAmsterdami iilikooli koostatud materjalist,,Assessors
Skills Manual" (2009).

S77RR-ktsitlusel keskendutakse
l) S (situation) : situatsioonile, mille puhul ktsimused aitavad olukorda selgelt
:

mOista;

(task): filesandele, mille puhul kiisimused keskenduvad dppuri rollileitilesandele situatsioonis;
3) A (activities) : tegewsele, mille puhul ktisimused keskenduvad 6ppuri kiiitumisele situatsioonis;
4) R (result): tulemusele, mille puhul ktsimused keskenduvad dppuri kiiitumise
ja tegevuse tulemusele;
2) T
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5) R (reflection) = analiiiisile, mille puhul kiisimused keskenduvad sellele, mida
6ppur on sellest olukonast Oppinud.

I
)

-fr*ilr*,,-,.._ .-"_.'ffi.-Joonis 2. Osa aruandest; diagramm praktikandija kahe juhendaja keskmise hinnangu kohta

Intervjueerib tavaliselt kaks kompetentset kiisitlejat ja iildjoontes jaguneb intervjuu
jirgmisteks etappideks:
. intervjuu ettevalmistamine
. intervjuu liibiviimine

.

tagasiside andmine

Intervjuu ettevalmistamise etapis tri<itavad intervjueerijad iiksteisest s6ltumatult liibi
praktikandi esitatud materjali, sh 360" tagasiside raporti, toovad viilja aspektid, mida
intervjuul tiiiendavah vaadelda ning samuti kiisimused, mida soovivad praktikandile
esitada. Kiisimused tuleb koostada, toetudes S?"IRR-meetodile. Seejiirel kiisitlejad jagavad oma arvamusi ning koosk6lastavad oma kiisimused. Soovitatav on kokku leppida
intervjuu iilesehitus ning tapsustada ktisitlejate roll intervjuu ajal (kuidas teha markmeid, kes juhib protsessi, kes teeb kokkuvOtteid jne).
Intervjuu koosneb kolmest osast:
I

) tutvustus,

2)

,jiiii

sulatamine", eesmiirkide ja protsessi selgitus;

teemasse siivitsi minemine,

info kogumine objektiivse ja tervikliku pildi

saamiseks;

3) tagasiside andmine, intervjuu l6petamine.

Kiisitlejad peavad kogu intervjuu kestel pidama kinni ktisitluse struktuurist ja suutma
juhtida kogu kiisrtlusprotsessi. Kui intervjuu iilesehitus laguneb, on vaga raske jAtkata
kiisimuste esitamist vastavalt meetodile. Kiisitlejatel peab olema viiga hiisti selge,
missugust infot nad vajavad ning vastavalt sellele peavad hoidma ka praktikanti
k6nealuse teema juures.
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Tabelis on toodud ki.isimuste niiited STZRR-meetodist liihtuvalt.
Sissejuhatus

Situatsioon

Ulesanne

Tegevus

Tulemus

AnalUUs

Ma soovin rtiiikida sinu [koostd6vlimesfl. Palun too ndide olukorrast,
kus sul tuli teistega koostodd teha.
Mis toimus?
Kes olid kaasatud? Mis rollis nad olid?
Kus see toimus?
Millal see toimus?
Mis oli sinu Ulesanne?
Mida sinult oodati?
Mida sa tahtsid saavutada?
Mis motiveeris sind seda tegema?
Mida sa tegid?
Kuidas sa seda tegid? Mis oli sinu ldhenemisviis?
Kuidas teised reageerisid?
Mida sa edasi tegid?
Missugune oli sinu tegevuse tulemus?
Kas jOudsid eesmdrgini?
Kuidas teised reageerisid?
Mis 6nnestus?
Kui rahul sa oma kiiitumisega oled?
Kui rahul oled tulemusega?
Mida jiirgmisel korral paremini/teisiti teeksid?
Too ndide sarnasest olukorrast, kus tulemus oli parem/kehvem.
Mis sa seal teisiti tegid?
Milline oli tagasiside sinu tegevusele /tulemusele? Mida ise arvad?
Miks teiste ja sinu arvamus alati kokku ei lange?

S77RR-meetod p6hineb avatud kiisimustel, kuid vahel on vaja esitada ka suletud kiisimusi, mis kiirendavad intervjuu kulgu. Kui kiisitluse aeg on piiratud, siis on p6hjendatud valikuliste ktisimuste esitamine, mis tiihendab, et ltihikese aja jooksul kiisitletakse
ainult kindel hulk piidevusi.
Vestluse kiiigus v6ib ktisitleja kasutada ka nn turbo-kiisimusi, mis vdimaldab suunata
praktikanti teema ulatuses m6tlema laiemalt ja siigavamalt. Turbo-kiisimusi saab intervjuus esitada alates tegevuste etapist.

Intervjuu viimane etapp h6lmab tagasiside andmist. Tagasiside peab olema vahetu ja
seda tuleb anda kohe piirast intervjuud. Tagasiside peab olema konkreetne, selge, kuid
mitte liiga detailne, et praktikant suudaks ennast vestlusega seostada. Tagasiside peab
keskenduma praktikandi kiiitumisele, mitte tema isikule.

2011.

Maastikuehituse praktika hindamise kogemus
a kasutasid artikli autorid 360'tagasisidet ja S77RR-meetodit maastikuehituse

eriala praktikantide hindamiseks. Erinevatelt kursustelt hinnati kokku 33 praktikanti.
Praktika hindamise analtiiisi tulemusena vdib jiireldada, et meetodid 6igustavad ennast,
sest
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.
.
.
.
.STA

praktikant teadvustab selle kaudu lisaksteadmisteleja oskustele ka kompelentside
olemasolu, tahendust ja vajalikkust nii t<i<ielus kui ka toimetulekuks iileiildse,
niieb pOhjus-tagajArg-seoseid,
arendab oma analiiiisioskusl;
annavad vdimaluse praktikanti motiveerida ja suunata isiklikus arenguplaanis.

RR-meetodi rakendusliku poole pealt v6ib viilja tuua jiirgmised tahelepanekud:
. intervjueerimine on aegan6udev, suur osa ajast kulub usaldusliku Ohkkonna
loomiseks, ,jiiii sulatamiseks". Keskmiseks ajakuluks iihe praktikandi kiisitlemisel oli 45 minutitl
. kiisitlejaid peab olema viihemalt kaks: [.iks keskendub kiisimustele, teine miirkmete ning kokkuvdtte tegemisele ja tagasiside andmiselel
. antud kontekstis ei pea mdlemad kiisitlejad olema erialainimesed;
. kiisitlejad peavad valdama intervjueerimise tehnikatja struktuuri, sest see aitab
toime tulla ka keerulisemate olukordadega. Kiisitluse kiiigus on oht muutuda
intervjueerijast nduandjaks, unustada ennast raakima, andes pikki selgitusi oma
kiisimustele jms;
. intervjuu v0ib muutuda pstihholoogiliselt raskeks, sest pdhjus{agajArg-seostes
vOib analtiiis viia siigavamate psiihholoogiliste pdhjusteni.

Eelnimetatud kogemus ja tulemused said aluseks kogu kooli praktikasiisteemi uuendamiseks ning 360" tagasiside ja SZRR-meetodi rakendamiseks praktikate dppimiskesksel hindamisel.
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LUUA METSANDUSKOOLIS 2012. AASTAL
KAITSTUD LOPUTOOD
Maastikuehitus

B6strov

Nikita

Eramuaia haljastusprojekt Kalme talu, J6geva vald,

Kurista kiila, Jdgevamaa

Kristiina Kannu
Rait Karus
Triinu

Krasman

Laurend
Vailo Leesnurm

Allar

Agne

Viks

Eramuaia haljastusprojekt Vambola 4, Piirnu
Ojasaare ktilalistemaja haljastusprojekt Liiiine-Virumaa,

Riigavere vald, Mru-Kabala kiila, Aarla
Uue-Lipno talu haljastusprojekt, Kalme kiila, Pdltsamaa

vald, Jdgevamaa
Tooma kinnistu haljastusprojekt Kdrvekiilas
Eramuaia haljastusprojekt Laane-Virumaa, Kadrina
vald, Jdepere kiila, Roosivtilja talu
Urvaste kooli haljastusprojekt

Maastikuehituse sessiooni6pe
Kairi Kalman
Kai Kundla
Kristi Mutso
Annika Mai
Kerti

Purje

Pdhjala

Perekond Sormuneni viiikeaed Maardus, Oraheina tee 10

Tallinna Piiikesejiinku lasteaia haljastusprojekt
Eramuaia haljastusprojekt Kloostrimetsas, P6drakanepi
tee 6, Tallinn
Eramuaia haljastusprojekt Pihelga tee 1 1, Suurupi, Harku
vald, Harjumaa
Eramuaia haljastusprojekt Antsu maja, Treimani kiila,
P?irnumaa

Schilf
Maarja Soomets
Helene

Reelika
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Viili

Eramuaia haljastusprojekt L6una 4, Pdrnu

Eramuaia haljastusprojekt Kesa 4, Tatra kiila, Kambja
vald, Tartumaa
Eramuaia haljastusprojekt Jasmiini tee 5, Pirita linnaosa,
Tallinn, perekond Tiiht

Metsandus

KristjanKarus
Mikkor
Piissim

Kaspar
Sandro

Harvendusraietetakseerandmetejategelikkuseviiljatuleku vahe
Metsamajandamiskava koostamine Liiva maaiiksusele
Metsamaterjali tegelik viiljatulek lageraietel vorreldes
eelhindamisega.

Siim
Roman Topkin
Annes Vlilk
Robeft

Kliendirahulolu ASis Aru Grupp
Kase saepalgist saematerjali viiljatulek

Kiittehakke tootmiseks kasutatava mittelikviidse kasvava puidu mahu hindamine ning iilestootamise tasuvus

Metsanduse sessiooni6Pe
Rein-Erik

J6e

Kolbin
Ardo Lensment
Taavi

Vineeripaku enamlevinud rikete analtiiis UPM
Kymmene OtepAe vineeritehase neitel
Kasvava metsa sortimenteerimisrakendus
Looduslik uuenemine nelja kinnistu naitel

Arboristid

Hilimon
Kesk0la

Andrus

Tiit

Gaido

K[ndla

Istutust00de kvaliteet Tallinnas
Remmelgad, nende majandamine
Mustamae linnaosa haljastuses

ja

sanitaame seisund

Ulevaade Anija pargi dendrofloorast ning sanitaarsest
seisundist

Liana

Tiit

Lutsar

Pajuste

Alar

Reinup

Mariana

Simson
Tara

Anu-Kristin

Antsla linna Siksiila pargi dendroloogiline hindamine ja
hoolduskava viiljatddtamine
Lumetdrjesoola kahjustused Rakvere tiinavapuudel (va-

litud Piirkonnas)
Noorte puude tiivevigastusedja -kahjustused; nende proftilaktika ja ravi Tallinnas Kristiine linnaosas
Viimsi mOisapargi dendrofloora ja sanitaame seisund
Puude istutussiigavuse

ja

sanitaarse seisundi vahelistest

seostest

Mati

Tikenberg

Tauno

Timak

Jiirelhoolduse vaartustamisest hooldustdOde tellijate
poolt Tallinna Mustamae linnaosa niiitel
Elanikkonna teadlikkus arboristi ttiOst ja arboristi kur
sest
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UUSI RAAMATUID
,,Meil on elu keset metsa"
Koostaja Veiko Belials

Atlex

Mrrr

oN ELU KESET METsA

2011

r52 tk

Erinevad kiiekirjad, aga iihest koolist saadud sarnane m6tteviis. Nagu oksad iihe ttive
kiiljes. Huvitav projekt, mis hiljem raamatuks saab.
Ingmar Muusikus. Maaleht 22.

0g.2}ll

Et Eestis on iga aasta metsa-aasta, t6estab viirvikalt Luua metsanduskoolis metsandusliku
hariduse saanud looduspiltnike raamat,,Meil on elu keset metsa',.
Aj akiri,,Metsamees"

I I 20

12

Luua metsanduskooli poolt valja antud album koosneb peamiselt vilistlaste ja
6pilaste
fotodest, mille vahele on pikitud Veiko Belialsi poeetilisi tekstiloike. /.../ Kogu
albumist
jiiiib natuke ilutsev ja magusavditu mulje, aga kokkuv6ttes niieb
see ju kenaja esinduslik
viilja.
Hendrik Relve. Eesti Mets ll2O12
54

Raamatu saatesonas on loodusfotograaf Sven Zaiek raamatu autorite kohta delnud:
,,Kdigi nende silmist peegeldub Luua inimeste siira. Siira, mille pdhjust ma senimaani ei
teadnud ja millele ma ntitid siis jiilile sain nad kOik on kiiinud Luua Metsanduskoolis
ning 6ppinud siin looduse tunnetamisl. See tunnetus paistab ka nende piltidelt/.../ Selle
viiitega jiiZib iile vaid ndustuda.
Eesti Loodus l/2012.

Tunnistan ausalt - raamat ,,Meil on elu keset metsa" on paar nedalat mu lauanurgal
parema kiie liiheduses olnud. Kui juhe ikka pdhjalikult kinni jookseb, lOtin selle lahti.
Uskuge v6i mitte, aga juba paari-kolme pildi vaatamisega saab masendusest jagu ja
hoopis teise maailma. Niisama lihtne see ongi!
Helve Laasik. Vooremaa 15.11.201 I

Olen vaadanud seda raamatut iihel paeval, siis teisel piieval ja mitmel jiirgmisel ning
iga kord leidsin sealt midagi uut - nii piltides kui ka emotsioonides. See on kuidagi nii
lummav. Justkui dpiksid lugemist esialgu sdnad, siis laused...
Raamatut lehitsedes kerkib kiisimus, kust ki.ill vdetakse see aeg, et otsida seda hetke?
Hetke, mida otsitakse kas varahommikul, 6htul vdi isegi ii<isel. Ja need hetked ongi
nende kaante vahel. Hetked, mis justkui laevad sind erilise rahuga. Tundub, et see on
see rahu, mida meist igaiiks vajab ja otsib...
Evald Veldemann. Ajakiri ,,Looduses6ber" 6/201 I
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,,Keskkonnakaitse. Jiifitmekiiitlus"
Vello Keppart

Argo 20ll
64 tk

ffi-,-fu
#-ffiWre

Eelkdige kutsekoolidele m6eldud 6pik annab juhiseid, kuidas loodushoidlikult kiiituda
nii kodus kui ka triokohal. Opiku kolm peattikki kiisitlevad jiititmekiiitluse pdhimdtteid,
jiiiitmete sortimist ja taaskasutust ning j?iiitmetega seotud diguakte. Pdhjalikumalt on
juttu ohtlikest jiiiitmetest ja plastidest, nende miirgistamisest ja ohtudest pdletamisel.
Teos on 6pikule kohaselt hiisti liigendatud, arvukalt leidub viirvilisijooniseid ja skeeme

ning kontrollktisimusija iilesandeid. Tekst on pigem hdre kui tihe ning iisna napisdnaline ja konkreetne.
Eesti Loodus 1212011
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