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Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 25 on hoolduskava hoiualade ja kaitsealade sh ajalooliste parkide alapõhise
kaitse korraldamise aluseks.
Käesoleva Lillepi pargi kaitseala hoolduskava (edaspidi ka HK) eesmärk on:







anda lühike ülevaade kaitstavast alast (edaspidi ala)- selle kaitsekorrast, väärtustest ja kaitseeesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest ja läbiviidavast riiklikust seirest;
analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuse (liigi, elupaiga vm) seisundile;
arvestades parkidele kaitse-eeskirjaga seatud kaitse-eesmärke määrata alale mõõdetavad kaitseeesmärgid ja hoolduse oodatavad tulemused hooldusperioodi lõpuks ning 30 aasta perspektiivis;
anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest tegevustest, kirjeldada hooldamiseks vajalikke meetmeid
koos oodatavate tulemustega;
määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud tegevuste elluviimise plaan
koos tööde mahu, koha, ulatuse kirjelduse võimaliku korraldaja ja orienteeruva maksumusega;
luua alusdokument kaitseala hooldustööde elluviimiseks ja rahastamiseks.

Lillepi pargi kava koostamisel lähtuti kaitsekorralduskava koostamise juhistest, pargi hoolduskava koostamise
juhendist ja Firenze hartast.
Kava koostamist koordineeris Tallinna Keskkonnaameti spetsialist Kristiina Kupper (linna maastikuarhitekt,
Kristiina.Kupper@tallinnlv.ee, 640 4712).
Kava koostasid Kärt-Mari Paju ja Sulev Nurme (OÜ Artes Terrae (tel: 742 0218, e-post: artes@artes.ee). Kava on
koostatud kirjandusallikate, andmebaaside ja välitööde põhjal.
Töö

rahastajateks

on

Tallinna

Linnavalitsus
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ja

SA

Keskkonnainvesteeringute

Keskus.

1. SISSEJUHATUS
1.1. ALA ISELOOMUSTUS
Lillepi pargi hoolduskava on koostatud Tallinna linnavalitsuse tellimusel pargi hooldustööde korraldamiseks ja
optimeerimiseks. Hoolduskava koostamisel on lähtutud Keskkonnaameti hoolduskavade koostamise juhendist ning
Tallinna Linnavalitsuse poolsest lähteülesandest. Kuna hoolduskava välitööd toimusid lumega perioodil, ei käsitle
hoolduskava teekatendite tehnilist seisukorda.
Lillepi park asub Harjumaal Tallinna linnas Pirita linnaosas Maarjamäe asumis Pirita tee, Kose tee ja Rummu teega
1
piirneval alal (vt. skeem 1, skeem 2). Lillepi park külgneb Pirita jõe oru maastikukaitsealaga (KLO1000216 ) ja selle
2
idapoolne osa jääb Kose metsa. Lillepi park on looduskaitse all (KLO1200594 ). Kaitsealuse pargi pindala on 35.7
hektarit. Lillepi park on Kadrioru pargi järel suuruselt teine avalik park Tallinnas.
Park on Pirita linnaosa üks olulisemaid haljasmaid koos Pirita ranna ja rannametsaga, Kloostrimetsa, Pirita jõeoru
maastikukaitseala ja Pirita kloostri kompleksiga. Park on kohalikele elanikele väga oluline puhke- ja rekreatsiooniala
ning omab ka ülelinnalist tähtsust. Lillepi park kuulub Tallinna I rohelise radiaali koosseisu, mis kulgeb kesklinnast
ida suunas ühendades endas järgmisi alasid: Kadrioru park – Lauluväljak –Maarjamäe – Windecki park – Lillepi park
– Kloostrimetsa – Iru.
3

Park on liigirikas nii taimestiku (väärtuslikud taimekooslused: paluniidud, allikalised sanglepikud? ) kui ka linnustiku
4
poolest (2006. aastal loendatud 90 liiki linde ). Lillepi pargi puhul on tegemist vabakujundusliku ja looduslähedase
ilmega pargiga ning seal on mitmeid uhkeid põlispuid, mis väärivad esiletõstmist. Kaitsealustest linnuliikidest kohati
5,6
2006. aasta uuringu käigus 12 III kaitsekategooria liiki ning ühte II kaitsekategooria liiki (vt. Ptk. 1.5.2.1) . 2010.
aastal viidi Lillepi pargis läbi nahkhiirte uuring, mille käigus registreeriti kolme liigi esinemine (vt. Ptk. 1.5.2.3),
7
nende hulgas Loodusdirektiivi II ja IV lisa liik tiigilendlane (Myotis dasycneme) .
Lillepi pargi põhja-, kesk- ja idaosa on ümbritsevatest aladest kõrgemad ning seal leidub eelkõige luidetel tekkinud
leetunud- ja leedemuldi. Pargi kõrgemat osa läbib liivadesse uuristunud Varsaallika oja, mis avaneb maapinnale ca
1.6km kaugusel pargipiirist idas klindi jalamil. Idapoolses osas Kose metsa alal valitsevad pohla-jänesekapsa
kasvukohatüübi männikud, Varsaallika oja ümber mõnevõrra ebatüüpiline humala-lepik. Pargi maapind langeb
lääne (st. mere) suunas ja seal valitsevad gleistunud ja gleimullad ning kohati ka turvastunud mullad. Lääneosas
valitsevad angervaksa kasvukohatüübi sanglepikud ning paiguti kaasikud, Kose tee äärses pargiosas on kohati
ülekaalus saared. Pargi lääneosas on kohtades, kus klindi liivakiviastangu alt immitsevad välja allikad, maapind
8
alaliselt liigniiske ning seal on arenenud lodu-sanglepikud. Ala lõuna- ja edelaosas paiknevad hajali vanad tammed .
Pargi Pirita tee äärsesse ossa ja ala põhja- ning keskossa on puid juurde istutatud 1960-date aastate keskel.
Valdavalt on istutatud puud rühmiti paiknevad. Pirita tee äärde istutati kaski ja mägimände. Ala põhjaossa on
istutatud pärnasid ja seedermände, ala keskossa tammesid, pärnasid, ebatsuugasid ja lehiseid. Ala kesk- ja
lõunaossa on istutatud ka põõsarühmasid, milledeks on peamiselt kontpuud, lumimari ja taraenelas. Koos Pirita
1

Pirita jõe oru maastikukaitseala, Keskkonnaregistri avalik teenus (10.03.2013),
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000216&mount=view#HTTPTg9lDneUFAMrFxIgKQa1r2orSQ0z7y
2
Lillepi park, Keskkonnaregistri avalik teenus (02.04.2013),
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPkoVA4da1YcPb7Slf4T6DueEpMp1KLT
3
Levald, A., Tallinn, T., Sibul, J., 2007, Tallinna rohealade teemaplaneering, Tallinna LPA linnakujunduse ja haljastuse osakond
4
Tallinna rohealade linnustik, 2006, MTÜ Tallinna Linnuklubi, (12.03.13), http://www.tallinn.ee/est/g3566s32507
5
Kärt-Mari Paju e-kirjavahetus Meelis Uustaliga MTÜ Tallinna linnuklubist 13.03.2013
6
Tallinna rohealade linnustik, 2006, MTÜ Tallinna Linnuklubi, (12.03.13), http://www.tallinn.ee/est/g3566s32507
7
Kalda, O., Kalda, R., 2010, Nahkhiirte Maarjamäe, Lillepi pargi ja Pirita jõe ürgoru toitumisalade ja liikumisteede uuringu
aruanne, MTÜ Suurkõrv, Tallinn
8
Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn

5

Selveri ehitamisega on parki poe parkla ümbrusesse istutatud noori pärnasid ja erinevaid haljastuspõõsaid. Selveri
laiendamisel on likvideeritud mõni puu. Viimastel aastatel on täiendatud tammerida Pirita tee ääres. Piki Kose teed
kasvab vana kaherealine puiestee, kus valitsevad saared ja tammed. Istutatud puude osakaal on loodusliku tekkega
puudega võrreldes siiski väike. Alal kasvavad loodusliku tekkega puud on kasvukohatingimustele igati sobivad ja ka
9
enamik istutatud puudest on valitud kasvukohatingimusi arvestavalt .
10

1964. aastal koostas pargile haljastusplaani Ethel Brafmann . See oli esimene pargi haljastust suunav teadlik
11
tegevus. 2008. aastal koostati pargile kergliiklustee- ja valgustusprojekt .
12

Lillepi pargis tuvastati 2012. aastal dendrohinnangu käigus 70 nimetust puittaimi, millest kodumaised on 34 .

Skeem 1. Lillepi pargi asend Tallinnas (Aluskaart: Maa-amet)

9

Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn
Loogma, S., 2007, Lillepi park eile, täna, homme. Tänase Lillepi pargi alaga seotud aja-, kultuuri- ja loodusloolisi aspekte. MTÜ
Lillepi Pargi Selts, EAS, Tallinn
11
R.Projekt Arhitektuuribüroo, Vastutav spetsialist arhitekt Henno Adrikorn (kergliiklustee põhiprojekt), KH Energia-Konsult AS,
E. Kallas (valgustuse põhiprojekt, töö nr. 080104)
12
Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn
10
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Skeem 2. Lillepi pargi asendiskeem (Aluskaart: Maa-amet)

1.2 KAITSEKORD
13

Park on kaitse alla võetud 2007. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega nr 105 ning kaitsekorralduse aluseks on VV
määrus „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“, vastu võetud 03.03.2006 nr 64. Pargi
kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt
ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos
14
edasise kasutamise ja arendamise suunamisega . Kaitse-eeskirja alusel kehtestatakse kaitsealustes parkides
proportsionaalsed ja minimaalsed vajalikud piirangud looduskaitseväärtuste säilitamiseks ning kaitsekorra
tagamiseks. Igasugune füüsilise keskkonna muutmine, mis võib kahjustada pargimaastiku ökoloogilist tasakaalu ja
pargi visuaalset ilmet, on keelatud. See puudutab kõiki pargisisese ja pargiga vahetult piirneva infrastruktuuri
aspekte (kuivendustööd, niisutussüsteemid, teed, parklad, tarad, hooldusrajatised, objektid pargikülastajate
teenindamiseks jne). Kaitse-eeskirjaga kehtestatavad piirangud on sätestatud ulatuses, mis tagavad pargimaastiku,
sh avatud-suletud ruumi ja maastikuvaadete, põlispuude, liikide ja elupaikade soodsa seisundi. Pargile soodne
kaitserežiim tagatakse piiranguvööndiga, seades piirangud pargi põhiväärtusi ohustavatele tegevustele – pargi
looduslikkuse, vaatelisuse ja terviklikkuse rikkumine.
Pargi alal kasvab Keskkonnaregistri andmetel mitmes kohas III kaitsekategooria liike roosat merikanni (Armeria
15
16
maritima, KLO9312176 ) ja aas-karukella (Pulsatilla pratensis, KLO9321451 ). Alast jookseb läbi Varsaallika oja

13

RT I 2007, 32, 189
RT I 2006, 12, 89
15
Merikann, roosa; Keskkonnaregistri avalik teenus (10.03.2013), Kättesaadav:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO9312176&mount=view#HTTP33nUnGutzJMkQyP2v2TrsRJr36BSG
W
16
Karukell, aas-; Keskkonnaregistri avalik teenus (31.03.2013), Kättesaadav:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPe5xmqd6iiagXukPQaWDaPwAw7LVXk0
14
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(VEE1093700 ), millele on määratud Looduskaitseseaduse alusel kalda piiranguvöönd (50m), ehituskeeluvöönd
(25m) ja veekaitsevöönd (10m).
Varsaallika oja ehituskeeluvööndit on vähendatud tiheasustusalal asumise tõttu Pirita Selveri (78402:202:3200) ja
seda teenindava parkla (78402:202:3180) kruntide ulatuses. Parklat kasutavad lisaks poe külastajatele pargis
jalutajad ja rulluisurajal treenijad (jalgratturid, rulluisutajad), kuid parkla hooldust puudutavaid töid antud
hoolduskava ei käsitle, sest see ei asu pargi territooriumil ega ole mingil muul moel pargi struktuuri osa.
18

Valitseja loata on pargis keelatud :
1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) ehitusloa andmine;
7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11) puhtpuistute kujundamine;
12) uuendusraie;
13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine;
15) maavara kaevandamine.
Pargis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt
tähistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata ja pargi
19
valitseja poolt tähistamata kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja nõusolekul . Käesoleval ajal puuduvad pargis
vabaõhuürituste läbiviimiseks ettevalmistatud kohad.
Telkimine ja lõkke tegemine on pargis lubatud vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohtades. Käesoleval ajal
puuduvad pargis ettevalmistatud kohad telkimiseks ja lõkke tegemiseks.
Pargi ilme ja liigilise koosseisu säilimise tagamiseks on pargis vajalikud tööd niitmine, puu- ja põõsarinde
kujundamine ning põlispuude hooldus. Lisaks kaitstakse riikliku kaitse all olevaid haruldasi ja ohustatud liike. Teada
on XX liiki nahkhiirte esinemine, kellega peab arvestama eelkõige puude raie- ja võrahoolduse korraldamisel.
Lillepi pargis ei asu muinsuskaitsealuseid ega pärandkultuuri seisukohast olulisi objekte.
Pargi valitseja on Keskkonnaamet.

1.2. AJALOOLINE ÜLEVAADE
Lillepi park on nime saanud Lillepi talu nimest. Talu omanik Lulepa Peeter sai Tallinna rae otsusega vabastuskirja juba
1659. aastal ning ilmselt pärast seda ka u 60 ha suuruse maatüki omanikuks. Taluhooned paiknesid praeguse Pirita
Selveri piirkonnas. Talul oli haritavat põllumaad vähe, kuid sel oli hulk heina- ja karjamaid. 19. sajandi teisel poolel
jaotati Lillepi talu kruntideks. Sel ajal oli populaarne linnalähedastesse maapiirkondadesse suvituskruntide ostmine.

17

Varsaallika oja, Keskkonnaregistri avalik teenus, (12.03.13),
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main;jsessionid=GP1xR1KZzd9vR0VSB2QDxJX0LN4cTZTzqySvH8ty63FFGJdvdJrv!2103351838#HTTPpGfkKcW3a4VQocGfUVlyTy6Yl49Z9x
18
RT I 2006, 12, 89
19
RT I 2006, 12, 89
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1875-1877. aastal tekkisid esimesed suvilad Maarjamäele ja Kosele . Arvatavasti siis kraavitati talu märjem kesk- ja
lääneosa ning kuivenduskraavid suunasid liigvee kogutud vee kas Varsaallika ojja või otse merre. 20. sajandil esimesel
poolel oli enamik kunagise talu heinamaadest rendil. 1920. aastate lõpul talu vanad ja halvas seisundis hooned
21
lammutati .
Kuni 20. sajandini ei kuulunud Pirita Tallinna linna koosseisu ja ei kajastunud seetõttu ka linnaplaanidel. 1919 - 1940
aastatel ulatus linnapiir kuni Pirita jõeni. 20. Sajandi alguses jõudis Tallinnasse aedlinnade rajamise idee ning sajandi
teisest kümnendist pärineb ka Lillepi-Varsaallika aedlinna planeerimiskava (1912-1914, Eugen Habermanni kava).
Piirkond planeeriti jagada 415 suvituskrundiks ning ühendada linnaga trammiliini abil. Kava ei realiseerunud aga alanud
22
maailmasõja tõttu .
1920 - 30.-ndatel arenes Tallinna linn väga hoogsalt ning sellest ajast pärineb enamus aedlinnalaadsetest asumitest (nt.
Lillepi-Varsaallika (tänapäeva Pirita-Kose), Merivälja, Nõmme). Asumitesse planeeriti reeglina väikesed regulaarsed
23
kesksed haljasalad. Lillepi park on selles suhtes erand, kuna ta on tunduvalt suurem, vabakujunduslik ja looduslik .
1930-tel aastatel oli linnaisadel plaan, et ka Lillepi pargi ala sarnaselt Maarjamäega osaliselt hoonestada ning Pirita tee
poolsesse serva ehitada staadion, kuid need kavad ei realiseerunud ja välja jõuti ehitada vähe suvilaid. Aastail 1930-34
ehitati valmis Pirita-Kose ja Kloostrimetsa tee. Juba esimese vabariigi ajal nägid planeerimiskavad ette
tervisespordirajatiste loomise Piritale (vabaajaveetmise ja spordiasutuste rajamine, sõudespordi arendamine, staadioni
ehitamine jne).
Maarjamäe ja Varsaallika piirkond hoonestati ühepereelamutega alles peale II Maailmasõda. Veel peale Teist
maailmasõda oli Lillepi pargi kesk- ja läänepoolne osa puisniidu-ilmeline ja vähemalt osaliselt tehti heinamaadel siis
heina. 1950-te aastate lõpul viidi pargi loodepoolsest osast läbi mitmed kommunikatsioonid ning tõenäoliselt rikuti
sellega ka kuivenduskraavide võrgustik, mistõttu ala muutus läänepoolses osas mõnes piirkonnas liigniiskeks ning järk24
järgult algas varem niidetud alade võsastumine .
Valdavalt loodusliku taimkattega parki püüti kultuuristada 1960.-ndatel aastatel. 1964. a. koostas maastikuarhitekt
Ethel Brafmann Lillepi pargi projekti (skeem 3), mille järgi rajati 1960-te aastate lõpul parki teedevõrk, trepid, paigaldati
istepingid, korrastati vetevõrku ning istutati puude- ja põõsaste rühmi. Parki korrastati ka enne Moskva olümpiamänge
1980.-ndal aastal. Hiljem on järjekindlalt hooldatud vaid Pirita teega külgnevat pargiserva ning lagedat ala pargi
25
keskosas ning aeg-ajalt jalgradade servi .
26

2008. rajati parki 2,5 km kergliiklusteid ja uusi jalgteid ning paigaldati uus valgustus . Olemasolevate teede arv on
suuremas osas pargis pigem piisav, vaid mõned suunad on loogilise teedevõrguga katmata. Pargi puistu on tänaseks
päevaks taas saavutanud loodusliku ilme ja istutatud grupid on enamuses kenasti keskkonda sulanud.

20

Loogma, S., 2007, Lillepi park eile, täna, homme. Tänase Lillepi pargi alaga seotud aja-, kultuuri- ja loodusloolisi aspekte. MTÜ
Lillepi Pargi Selts, EAS, Tallinn
21
Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn
22
Loogma, S., 2007, Lillepi park eile, täna, homme. Tänase Lillepi pargi alaga seotud aja-, kultuuri- ja loodusloolisi aspekte. MTÜ
Lillepi Pargi Selts, EAS, Tallinn
23
Loogma, S., 2007, Lillepi park eile, täna, homme. Tänase Lillepi pargi alaga seotud aja-, kultuuri- ja loodusloolisi aspekte. MTÜ
Lillepi Pargi Selts, EAS, Tallinn
24
Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn
25
Loogma, S., 2007, Lillepi park eile, täna, homme. Tänase Lillepi pargi alaga seotud aja-, kultuuri- ja loodusloolisi aspekte. MTÜ
Lillepi Pargi Selts, EAS, Tallinn
26
Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn
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Skeem 3. Ethel Brafmanni koostatud Lillepi pargi plaan 1964. aastast (Koopia saadud Tiina Paalbergilt Pirita LOV-st)

1.3 MAAKASUTUS
Lillepi park pindalaga 35.7 hektarit kuulub põhiliselt kahe katastriüksuse koosseisu (vt täpsemalt Tabel 1) ja on
suuremas osas munitsipaalmaa (skeem 4Error! Reference source not found.). Osa pargi territooriumist asub
Rummu tee ja Kose tee teemaal. Pargi piirid (skeem 5) ei kulge mööda katastripiire ning võivad seetõttu olla
erinevalt tõlgendatavad. Seetõttu teeb käesolev hoolduskava ettepaneku pargi piiride korrigeerimiseks lähtuvalt
katastripiiridest.
Kõlvikulise jaotuse alusel on Lillepi pargist ca 1/3 avatud niiduilmelisi alasid, ca 2/3 kaetud puistuga (millest ca 40%
on männik). Läbivaid autoteid pargi alale ei jää, küll aga on pargis lai asfalteeritud rulluisurada ja hulgaliselt
graniitkillustiku kattega kõnniteid.
Tabel 1. Lillepi pargi territooriumil asuvate kinnistute pindala, maaomand ja otstarve
Maaüksus
Pirita tee 110, 78402:201:0015
Rummu tee 4b, 78402:201:0016
Rummu tee ja Kose tee

Pindala (ha)
33,12
2,72
...

Kaitsealal (ha)
33,12
0,74
1,84

10

Maaomand ja otstarve
Munitsipaalmaa, sotsiaalmaa (park)
Eramaa, ärimaa (Selverit teenindav parkla)
Munitsipaalmaa?/Riigimaa?, transpordimaa

Skeem 4. Lillepi pargi piirid ning maaomand. Välja tuleb erinevus pargipiiri ja krundipiiri vahel. Sinisega on
tähistatud eramaa, oranžiga KOV maa (Aluskaart: Maa-amet)

Skeem 5. Lillepi pargi piirid (Aluskaart: Keskkonnaregister)

1.4 HUVIGRUPID
Lillepi pargi peamisteks huvigruppideks on Keskkonnaamet, kohalik omavalitsus (Pirita linnaosavalitsus) ja Pirita
linnaosa elanikkond. Kuna tegemist on ülelinnalise tähtsusega puhkealaga ning Tallinna sisese rohevõrgustiku
tähtsa osaga, siis on huvigrupiks ka kogu linna elanikkond. Park on väga tihedalt kasutatav ning seetõttu on
puhkekohtade ning jalg- ja ratta-/rulluisuteede seisukord ja hooldamine väga olulised.
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Tabel 2. Tähtsamad huvigrupid, kelle tegevus ja huvid on seotud Lillepi pargiga
Huvirühm
Kohalik omavalitsus

Keskkonnaamet

Keskkonnainspektsioon
RMK

Maaomanikud
KOV)

(ka

Huvid
Puhkevõimaluste avardamine, loodusväärtuste
väärtustamine, loodushariduse võimaluste
tõstmine,
rekreatsioonivõimaluste
arendamine.
Kaitseala valitseja, kelle huviks on
tagada pargi kaitse-eesmärgiks olevate
väärtuste soodne seisund.
Riikliku järelvalve teostaja, eesmärgiks tagada
kaitse-eesmärgiks olevate väärtuste säilimine.
Piiritähiste paigaldaja ning hooldaja.

Puude raie, rekreatsiooni arendamine,
(massi)ürituste
korraldamine,
taristu
arendamine ja ehitamine, muu ehitustegevus.

Kohalikud elanikud

Meeldiva
elamise
ja
puhkekeskkonna
olemasolu,
sportimise
võimalused,
lastemänguväljaku loomine, loodusliku pargiala
olemasolu (linnulaul, mängupaik)

Puhkajad,
turistid

Rekreatiivsed
tegevused
(jalutamine,
rulluisutamine, jalgrattaga sõit, pallimängud
jne)

sportlased,

Probleemid ja märkused
Kasutusest tulenev prahistamine. Piirangud ja
eritingimused ehitamisel ja ürituste korraldamisel.
Tallamiskoormuse liigne suurenemine avatud
väärtuslikel pargiaasadel.
Andmete puudulikkus pargi elustiku ning
kaitsealuste liikide kohta. Jäätmete valesse kohta
ladustamine.

RMK ei hoolda eramaid, põlispuude hooldus
avalikult kasutataval alal on oluline ohutuse
tagamiseks. Park peaks olema tähistatud, kuid
välitöödel tähiseid ei leitud.
Väärkasutusest tulenev prahistamine, maastiku
ilme ja koosluste muutumine. Piirangud ja
eritingimused on vajalikud ehitamisel ja haljastuse
ümberkujundamisel. Õigete hooldusmeetmete
mittetundmine.
Pargi ülehooldamisel teiseneb maastiku ilme
(muutub miljöö), kaob linnulaul, muutuvad
isikupärased
maastikuruumid, pargi liigne
arendamine toob endaga kaasa ülerahvastumise
väljastpoolt linnaosa tulevate inimeste poolt,
infrastruktuuri amortiseerumine
Kergliiklustee rajamisega parki on tekkinud
vastuolu pargis jalutaja ja sporditegija vahel
(uisutaja ja rattaga sõitja liikumiskiirus väga suur ja
liiklusmärkidega kõik õigused neile antud).

1.5 UURITUS
1.5.1 RIIKLIK SEIRE
Pargis praegu riiklikku seiret ei tehta.
Lillepi pargis asub riikliku seire jaam (Maarjamäe park, SJA9605000), milles 1994-1995. aastal viidi läbi Tallinna
27
mardikate seiret. Seireandmete järgi viis seiret läbi Georg Miländer, kes registreeris alal 14 perekonda kuuluva 32
liigi esinemise, kuid alal ei leidunud ühtegi kaitsealust liiki. Hilisemal ajal enam seiret tehtud ei ole ning seetõttu
seirejaamast tulenevalt mingeid piiranguid antud hoolduskavale ei tule.

1.5.2 LÄBIVIIDUD INVENTUURID JA UURINGUD
1.5.2.1 L INNUSTIKU UURING 28
2006. aastal uuriti Tallinna rohealade linnustiku-uuringu raames ka Lillepi pargi linnustikku. Uuring viidi läbi Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti tellimusel MTÜ Tallinna Linnuklubi 7 linnuhuvilise poolt. Pargis loendati 90 liiki linde, neist
40 kindlat või tõenäolist pesitsejat ja valdav enamus neist värvulised. Lillepi pargi sümbol liigiks võib uuringu
kohaselt nimetada ööbikut (Luscinia luscinia), seda eriti pargi edelapoolses osas, mis on tiheda alusmetsaga niiske
ala. Nõmme-palumetsa ala pargi isaosas on samas aga suhteliselt liigivaene.

27
28

Kärt-Mari Paju kirjavahetus Kait Antsoga Keskkonnateabe Keskusest
Tallinna rohealade linnustik, 2006, MTÜ Tallinna Linnuklubi, (12.03.13), http://www.tallinn.ee/est/g3566s32507
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Kaitsealustest III kaitsekategooria liikidest tuleb tõenäoliste pesitsejatena mainida väike-kirjurähni (Dendrocopos
minor) ja väänkaela (Jynx torquilla) ning toitekülalisena võib pargis kohata kodukakku (Strix aluco). Pesitsejatest on
dominantliikideks metsvint (Fringilla coelebs), salu-lehelind (Phylloscopus trochilus), aed-põõsalind (Sylvia borin),
musträstas (Turdus merula), hallrästas (Turdus pilaris), pruunselg-põõsalind (Sylvia communis), punarind (Erithacus
rubecula) ja rasvatihane (Parus major).
Tabel 3. 2006. aasta linnustiku uuringul Lillepi pargis kohatud kaitsealused liigid
Liik eesti keeles
Hallpea-rähn
Hallrähn
Hiireviu
Hoburästas
Jõgitiir
Kanakull
Kodukakk
Lõopistrik
Punaselg-õgija
Raudkull
Rukkirääk
Suitsupääsuke
Väike-kirjurähn
Väänkael

Picus canus

Kaitsekategooria
III

Buteo buteo
Turdus viscivorus
Sterna hirundo
Accipiter gentilis

III
III
III
II

Strix aluco
Falco subbuteo
Lanius collurio
Accipiter nisus
Crex crex
Hirundo rustica
Dendrocopus minor
Jynx torquilla

III
III
III
III
III
III
III
III

Liik ladina keeles
e.

Linnudirektiiv
I

I

I
I

29

Märkused
Võimalik pesitseja
Läbirändel peatuja
Võimalik pesitseja
Pesitseb Pirita Selveri katusel vist
Pargis toitekülaline, pesaterritoorium
1,5 km kaugusel
Võimalik pesitseja
Võimalik pesitseja
Võimalik pesitseja
Toitekülaline
Võimalik pesitseja
Toitekülaline
Tõenäoline pesitseja
Tõenäoline pesitseja

Lillepi pargi linnustiku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks on uuringuaruande järgselt vaja teha järgmist:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Tuleb tagada metsa ja selle niiskusrežiimi säilimine senisel kujul;
Alusmetsa (põõsarinde) kasvamise soodustamine, kuna põõsarinne on lindudele pesitsemiseks ja
toitumiseks hädavajalik. Kui raiumine on möödapääsmatu (sanitaarraie, vaate avamine vms), siis tuleks töö
teostamisel lähtuda põhimõttest et linnustiku jaoks omavad alusmetsa raiest puutumatud piirkonnad, nö.
saarekesed rohkem väärtust kui ühtlaselt hõrendatud alusmets. Mitmete laululindude pesitsemine on
otseselt sõltuvuses alusmetsa olemasolust;
Kindlasti säilitada jalgradadest eemal asuvad kuivanud puud;
Pesakastide paigaldamine;
Linnustiku seire, seiretulemuste avaldamise läbi elanikkonna teadlikkuse tõstmine;
Matkaradade äärde õppestendide paigaldamine;
Peab reguleerima koerte ja hulkuvate kasside liikumist pargis, koerad peavad olema rihmastatud või
suukorvistatud.

1.5.2.2 D ENDROLOOGILINE INVENTUUR 30
Pargile on (viimane) geoalus koostatud 2008. aastal.
2012. aastal viis Lillepi pargis dendroloogilise inventuuri läbi Tallinna Botaanikaaia (TBA) töötajategrupp ning töö
pani kokku Olev Abner. Varem on samal alal läbi viidud inventuurid suvel 2003, sügisel 2007 ning kevadel 2008, mil
välitööd teostasid dendroloogid Olev Abner, Jüri Elliku, Anu Kaur ja Sille Janson. 2007. ja 2008. aasta inventuuridel
29
30

Kärt-Mari Paju e-kirjavahetus Meelis Uustaliga MTÜ Tallinna linnuklubist 13.03.2013
Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, TBA, Tallinn
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kirjeldati üksikpuude või väiksemate rühmadena plaanitava kergliiklustee ja parkla alla või serva jäävad puud ja
puude rühmad. 2012. aasta inventeerimisel registreeriti 70 liiki puid, põõsaid ja puhmaid, milledest 33 liiki on
kodumaised.
Dendroloogilise inventuuri käigus leiti, et Lillepi pargis on palju keskmiselt kuni hästi arenenud võraga puid. Kauni
võraga puud paiknevad metsaeraldiste või puuderühmade servades, on teistest puudest tunduvalt vanemad ja on
noores eas kasvanud arvatavasti lagedal alal. Pargi ida- ja põhjaosas Varsaallika oja kaldanõlva ülaservas on palju
suurevõralisi harilikke mände (Pinus sylvestris), pargi kesk- ja lääneosas on seevastu mitmeid suuremõõtmelisi
sangleppasid (Alnus glutinosa), harilikke tammesid (Quercus robur), künnapuid (Ulmus laevis) ja harilikke saari
(Fraxinus excelsior). Üksikpuudest on haljastuslikult kõige väärtuslikumad laiavõralised harilikud männid, sanglepad,
harilikud tammed, künnapuud ja harilikud saared. Kunagi heinamaal kasvanud vanade laiavõraliste tammede
ümber on aegade jooksul hakanud kasvama lehtpuude järelkasv, peamiselt harilikud saared ja hallid lepad (Alnus
incana) ning harilikud toomingad (Prunus padus), mis varjates soodustavad tammede alumiste okste kuivamist.
Pargi ilme annavad alale jalgteedevõrgustik, istutatud puittaimede rühmad ning metsaosade ja rühmade vahelised
lagendikud ja häilud. Enamik istutatud puittaimi paikneb pargiteede servas või lagendike servas. Puistute tervislikku
seisundit võib praegu hinnata heaks ja nende koosseis on kasvukohatingimustele vastav. Suur hulk metsaeraldisi
koosnevad erivanuselistest puudest, mis muudab puistu püsivamaks. Ainsaks tõsiseks probleemiks on pargis ja eriti
selle lõunaosas Kose teega piirnevas osas harilikke saari kahjustav saaresurm.
Peaaegu kõik metsaosad vastavad oma koosseisult hästi kasvukohatingimustele, puistute vanuseline struktuur
tagab järjepideva metsa uuenemise. Metsaosad on väärtuslikud kui stabiilse ja liigirikka taimkattega osad Tallinna
rohelisest vööndist. Oluline on säilitada väljakujunenud puittaimedega kaetud alade ja lagedate alade suhe.
Niiskete ja lausa märgade metsa-alade osakaal on suur. Enamik neist paikneb läänepoolses pargiosas. Need alad on
tähtsad lindude pesitsus- ja toitumispaikadena.
Mändide hulgas on viimastel aastatel puid välja langenud eelkõige sõiduteede servas. Nii puude hukku kui puude
tervisliku seisundi halvenemist võib seletada sõiduteelt pärinevate libedustõrjel kasutatavate soolade mõjuga. Kinni
on kasvanud suur osa vaateid põlispuudele ning mitmed lehtpuude järelkasvu isendid kahjustavad varjates
põlispuude alumisi oksi. Kogu Lillepi pargis tuleb ohutuse tagamiseks kergliiklus- või jalgteede servast kuni 15 m
kaugusel likvideerida ohtlikud puud ning kuni 5 m kaugusel puude ohtlikud harud ja oksad.
Põlispuude ümbert on vajalik likvideerida vähem väärtuslikke puid, eelkõige harilikke toomingaid ja halle leppi,
vähem harilikke pihlakaid (Sorbus aucuparia) ja raagremmelgaid (Salix caprea). Nii tuleks vanade tammede kvartalis
pargi lõunaosas likvideerida peamiselt harilikke toomingaid (rühm nr. 973) mahus u 0,5 ha. Pargi läänepoolses
keskosas teeristi lähistel on vanade sangleppade nr. 809, 1794, 726, 727, 778, 781 ja vanade tammed nr. 803, 804,
999, 1001, 1004, 1012, 1018, 1019-1022 jt väljapuhastamisel võsast koos endise metsaeraldise nr. 1023
alusmetsast puhastamisel vajalik veel teostada raieid kuni 0,5 hektaril.

1.5.2.3 N AHKHIIRED 31
Nahkhiirte Maarjamäe, Lillepi pargi ja Pirita jõe ürgoru toitumisalade ja liikumisteede uuring viidi läbi 2010. aastal
SA Säästva Eesti Instituudi ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI-Tallinn) poolt elluviidava ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatava projekti nr 15/2009 „Tallinna fauna seisund aastatel 19802010“ raames. Uuring käsitles nahkhiiri Tallinnas Pirita jõel, Lillepi pargis ning Maarjamäe pangametsas. Uuringu
viisid läbi Oliver Kalda ja Rauno Kalda MTÜ Suurkõrvast.
Kõik välitööd viidi läbi nahkhiirtele soodsate lennuilmade puhul, mil temperatuur ulatus üle 10°C, tuul oli vaikne
ning ilm sademeteta. Välitööd algasid hiljemalt tund peale päikeseloojangut. Uuringualadel leiduvate
nahkhiireliikide määramiseks kasutati kahte ultrahelidetektorit Pettersson D 240x. Lillepi pargis oli töö ülesandeks
pargis leiduvate nahkhiireliikide kindlaks tegemine ja ala tähtsuse väljaselgitamine.
31

Kalda, R., Kalda, O., 2012, Nahkhiirte Maarjamäe, Lillepi pargi ja Pirita jõe ürgoru toitumisalade ja liikumisteede uuringu
aruanne, MTÜ Suurkõrv
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Lillepi pargis leiti nahkhiiri lendamas 12 uuringupunktis. Kokku leiti kolm liiki: põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii),
pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) ning suurvidevlane (Nyctalus noctula). Kõige suurem on Lillepi pargis põhjanahkhiire arvukus. Nahkhiirte arvukus Lillepi pargis ei ole kindlasti sama suur kui Pirita jõel, kuid parki võib siiski
pidada nahkhiirtele oluliseks toitumisalaks antud piirkonnas. Välitööde käigus ei leitud pargist poegimiskolooniaid
ega teisi varjepaiku. Samas leidub pargis vanu õõnsustega lehtpuid, mis võivad nahkhiirtele varjepaiku siiski
pakkuda, kuid selle kindlaks tegemiseks on vajalik läbi viia uuring varahommikul, kui nahkhiired ümber koloonia
parvlevad.
Lillepi pargi põhilise probleemina toodi välja pargi nahkhiirtele ebasoodne valgustatus. Nahkhiirte elutingimuste
parandamiseks tuleb pargis kasutada valgusteid, mille valgus on suunatud teepinnale ning hajub muudes
suundades võimalikult vähe. Ka on nahkhiirtele ebasoodsad mõningatele puudele alt üles suunatud valgustid.
Uuringus väljatoodud soovitused:
1. Üle vaadata koostöös nahkhiireekspertidega Lillepi pargi valgustuslahendus ning võimalusel muuta see
nahkhiiresõbralikumaks: kasutada valgusteid, mis tekitavad võimalikult vähe valgusreostust (nt. lülitada välja
valgustus pargi osadel liikumissuundadel alates teatud kellaajast – pargiaasa teelooked).
2. Koostöös nahkhiireekspertide ja piirkonna asumiseltsidega viia ellu nahkhiireteadlikkust tõstvaid üritusi Lillepi
32
pargis, näiteks ühiseid varjekastide meisterdamisi ja paigaldamist (pärast seda, kui park on muudetud nahkhiiri
soosivamaks) ja nahkhiireretki;
3. Viia läbi varahommikusi varjepaikade otsinguid pargipuudest.

1.5.3 INVENTUURIDE JA UURINGUTE VAJADUS
Alal koostatud nahkhiirteuuringus on välja toodud soovitus uurida varjepaikade ja pesitsuskolooniate esinemist
Lillepi pargis. Kolooniate olemasolu kindlakstegemine võimaldab optimeerida tehtavaid hooldustöid ning väldib
võimalust teadmatusest kahjustada nahkhiirte seisukorda. Tegemist on II tähtsusklassi tööga, uuringu koostajaks on
Keskkonnaamet.
Kohalike inimeste andmetel on Lillepi pargi keskse aasa Urva tänava poolses otsas kasvamas üks putkeliik, mis on
väga agressiivse levikuga. Hoolduskava koostamise aasta kevade hilisus tingib vajaduse täpselt ära määratleda
piirkond, kus putkeliik kasvab ning vastavalt sellele täpsustada ala hooldusvajadust.

2. VÄÄRTUSED JA KAITSE-EESMÄRGID
2.1 ROHELINE VÕRGUSTIK
2.1.1 TALLINNA I ROHERADIAALI OSA 33
I roheradiaal (RR) on üks mitmest Tallinna linna rohevõrgustiku kandvast osast, mis kulgeb kesklinnast ida suunas
ühendades endas järgmisi alasid: Kadrioru park – Lauluväljak – Maarjamäe – Windecki park – Lillepi park –
Kloostrimetsa – Iru. I RR ühe haruna liitub loode-kagusuunaline vööde, mille hulka kuuluvad Paekalda – Loopealse –
Tondi raba – Väo paepark.
I RR lõunapiir kulgeb suures osas piki looduskaitse alla võetud pankrannikut. Radiaal on suhteliselt hästi välja
kujunenud, hõlmates ökoloogiliselt stabiilsed alad nagu looduskaitse all olev Kadrioru park, Maarjamäe segamets ja
Kose-Kloostrimetsa männimetsad. Roheline võrgustik toimib vaid kõigi maakasutusviiside tihedas seoses
võrgustikku kandvate elementidega. Nende seoste realiseerimine tuleb tagada linna arengustrateegiate ja kavadega. Vaid terviklik roheline võrgustik tagab rohealade väärtuse püsimise ja rohelise võrgustiku sees olevate
taime-, linnu ja loomakoosluste liigirikkuse.
32
33

Mis on nahkhiirte varjekastid?, MTÜ Suurkõrv, (05.04.2013) http://nahkhiired.blogspot.com/p/kuidas-ehitada-varjekasti.html
Levald, A., Pukkonen, E., 2010, Tallinna rohealade teemaplaneering, E-Konsult OÜ, Tallinn
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Maastikuarhitektuuriliselt on I RR väga hinnatav ja mitmekesine, sisaldades mereranna, pankranniku, laialehise
salumetsa, looduslähedased männimetsad, kujundatud lossi- ja pargiansamblid, lauluväljaku, memoriaalkompleksi,
olümpiakeskuse, botaanikaaia. Radiaali lõunapiir kulgeb suures osas piki looduskaitse alla võetud pankrannikut.
Samuti on Kadrioru park ja Pirita maastikukaitseala tähtsamad kaitsealad Tallinna piires.
Kuulumine linna rohevõrgustiku hulka ei põhjusta hoolduskavaga käsitletavate tööde suhtes mingeid eritingimusi.
Ala suurust ja seotust teiste kõrvalasetsevate rohealadega ei tohi vähendada.

2.1.2 LINNAOSA TÄHTSUSEGA HALJASALA
Tallinna linnale annavad näo mitmed aedlinnalaadsed linnajaod ja asumid, millede tekkimine on tihedas seoses linna
kiire kasvuga tööstusühiskonna tekkel ja arengul 20. sajandi esimesel poolel. Siis jõudis Tallinnasse aedlinnade rajamise
idee ning sajandi teisest kümnendist pärineb ka Lillepi-Varsaallika aedlinna planeerimiskava (1912-1914, Eugen
Habermann). Piirkond planeeriti jagada 415 suvituskrundiks ning ühendada linnaga trammiliini abil. Kava ei
34
realiseerunud aga alanud maailmasõja tõttu .
1920.-30.-ndate aastate linna kiire arenguga loodi alus paljude aedlinnalaadsete asumite tekkeks Tallinnas.
Enamasti kavandati neisse aedlinnaidee kohaselt kesksed haljasalad. Nii planeeriti Merivälja, Kodu, Koidu, Lillepi
35
ning Nõmme Õie ja Kiige pargid ning Nõmme keskuse haljasalad elurajoonikesksete haljasaladena . Lillepi park on
36
selles suhtes erand, kuna ta on tunduvalt suurem, kujunduselt vabakujunduslik ja looduslik .
Nõukogude perioodist pärineb erinevaid plaane ala täisehitamiseks, kuid pargi on päästnud tema pinnase
liigniiskus. 1950-te aastate lõpul viidi pargi loodepoolsest osast läbi mitmed kommunikatsioonid ning tõenäoliselt
rikuti sellega alal olnud kuivenduskraavide võrgustik, mistõttu ala muutus läänepoolses osas mõnes piirkonnas
pidevalt liigniiskeks ning järk-järgult algas varem niidetud alade võsastumine. 1960-ndatel otsustati ala
kultuuristada ja luua avalik haljasala. 1964. aastal koostas maastikuarhitekt Ethel Brafmann Lillepi pargi projekti,
mille järgi rajati 1960-te aastate lõpul parki teedevõrk, trepid, paigaldati istepingid, korrastati vetevõrku ning
istutati puude- ja põõsaste rühmi. Parki korrastati enne Moskva olümpiamänge 1980-ndal.
Hilisemal ajal jäi park taas looduse meelevalda ja tänu sellele on tänasel päeval pargis välja kujunenud küllaltki
stabiilne olukord. Alal kasvav puittaimestik sobib antud kasvukeskkonda ning on terve ja visuaalselt esteetiline.
Pargis on rikkalik linnustik ning vanade puude õõnsustes peituvad päeval arvatavasti nahkhiired. Pargis on kohatud
rebaseid, metskitsi, metsnugist jt pisiimetajaid. Pargis on probleemiks tugeva inimmõju poolt tingitud loomade
häirimine. Suhteliselt väikesed puistud on isoleeritud ehitiste, teede ja avamaastiku poolt ning sellest tuleneb ka
37
Lillepi pargi väike loomaliikide arv .
Linnaosa keskse haljasala rolli kandmine ei põhjusta hoolduskavaga käsitletavate tööde suhtes mingeid
eritingimusi. Ala suurust ja seotust teiste kõrvalasetsevate rohealadega ei tohi vähendada. Suure
kasutusintensiivsuse tõttu vajavad liikumisteed ja puhkekohad tavapärasest suuremat tähelepanu. Liikumisteede
võrgustikku tuleb täiendada ja kohandada jalakäijatele sobivaks ning puhkekohad vajavad uuendamist.

2.1.3 LIIGIRIKAS JA MITMEKESISTE KASVUKOHTADEGA HALJASALA
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Tallinna rohealade teemaplaneeringus on märgitud, et Lillepi pargis asub ühe väärtusliku kooslusena paluniit
Paluniidud koos nõmmeniitudega on puisniitude kõrval kõige ohustatumad niidutüübid Eestis. Enamjaolt on
nõmme- ja paluniidud säilinud väikeste ribade või laigukestena nõmme- ja palumetsade lagendikel või servades
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Loogma, S., 2007, Lillepi park eile, täna, homme. Tänase Lillepi pargi alaga seotud aja-, kultuuri- ja loodusloolisi aspekte. MTÜ
Lillepi Pargi Selts, EAS, Tallinn
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ning pärisaruniitude servaaladel ja sageli ei peeta neid isegi eraldi mainimist väärivaiks . Seetõttu on Lillepi pargi
niiduala hea seisukorra säilitamine hoolduskava seisukohast väga oluline.
Paluniitude rohustu on nõmmeniitudega võrreldes pisut lopsakam, kuid jääb alla pärisaruniitudele. Mullad on
happelise reaktsiooniga, saviliiv- ja liivsavimullad, harvem liivmullad liivsavil. Lähtekoosluseks on palumetsad,
harvem laanemetsad, neid on ka varem põlluna kasutatud aladel. Peamiselt on paluniite karjatatud. Esineb nii kuivi
kui ka niiskemaid paluniite, viimased moodustavad ka üleminekuid soostunud niitudeks. Eriti vähe on säilinud
40
täiesti loodusliku taimestikuga, st mitte hilisest põllumaast kujunenud alasid . Lillepi pargi niit on kujunenud
endisele karja- ja heinamaale.
Liigirikkuselt jäävad paluniidud loodusliku taimestikuga pärisaruniitudele enamasti alla. Sellele vaatamata võib
esinduslikelt aladelt leida liivastele niitudele spetsiifilisi kaitsealuseid soontaimi, nt palu-põisrohi (Silene
chlorantha), nõmmnelk (Dianthus arenarius), haruline võtmehein (Botrychium matricariifolium), kummelivõtmehein (Botrychium multifidum), nõmm-vareskold (Diphasiastrum tristachyum), mets-vareskold (Diphasiastrum
complanatum), karukold (Lycopodium clavatum), käokuld (Helichrysum arenarium), metskevadik (Draba
nemorosa), palu-karukell (Pulsatilla patens) ja aas-karukell (Pulsatilla pratensis). Käpalistest võime kuivematel
tüüpidel leida roomavat öövilget (Goodyera repens) ning niiskematel aladel käokeeli (Platanthera sp) ja vööthuul41
sõrmkäppa (Dactylorhiza fuchsii) . Mainitud liikidest kasvab Lillepi pargis aas-karukell ning roosa merikann
(Armeria maritima). Teised liigid ei kajastu Keskkonnaregistris, kuid neid võib siiski pargis leiduda.
Lillepi pargis puudub pargi taimestikku käsitlev uuringuinfo. Koostatava hoolduskavaga tehakse ettepanek
niidutaimestiku uuringu koostamiseks, et kohandada pargi hooldus võimalikult sobivaks antud keskkonnale.
Uuringu koostamine on III tähtsusklassi töö ja selle tellijaks on KA.
Kohalike inimeste sõnul kasvab keskse pargiaasa Urva tänava poolses otsas agressiivse levikuga putkeliik, mis
matab enda alla teisi taimi. Hoolduskava koostamise aegu on hilise kevade tõttu täpse liigi ja kasvuala määramine
osutunud võimatuks ning seetõttu tuleb järgneva aasta jooksul need kindlaks määrata. Lähtuvalt
määramistulemustest ning liigi levikust ja ohust niidu taimestikule ja/või pargi kasutajatele tuleb kasutusele võtta
vastavad meetmed putkeliigi leviku pidurdamiseks.
Lisaks paluniitudele kasvab alal liigirikas angervaksa-sanglepik ja pohla-jänesekapsa männik ning alast jookseb läbi
Varsaallika oja. See kõik loob tingimused mitmekesise taimestiku olemasoluks. Pargi puistus tegutseb 90 liiki linde
ja pargist on leitud 3 liiki nahkhiiri. Pargi linnustiku mitmekesisus tuleneb eelkõige sellest, et park pakub neile
turvalisi pesapaiku oma vabalt kasvavas põõsastikus ning mitmekesiseid toitumisvõimalusi. Pargi üheks kaitseeesmärgiks on liigilise mitmekesisuse säilitamine ning seetõttu peab parki hooldades ning arendades silmas
pidama, et tehtavaga ei vaesustataks pargi elustikku.
Pargiruumi pikaajaline kaitse-eesmärk (30 a)
Toimivasse ülelinnalisse rohevõrgustikku kuuluv ning linnaosa keskne mitmekesiste kasvukohtadega ja liigirikas
looduslik haljasala säilib vähemalt samas seisundis.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Ala sobiva hooldamisega tagatakse mitmekesisus, miljöö ning esteetilisus.
Planeerimis- ja arendustegevusel nii kaitsealal kui ka selle kontaktvööndis ala väärtustega arvestamine säilitab
kaitseala terviklikkuse ja toimivuse.
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Niidutaimestiku uuring on läbiviidud ning selle alusel viiakse läbi kaitsealuseid taimi soosivat hooldust.
Rohttaimestiku tallamiskoormus on minimeeritud ja sobiva hoolduse ja kasutuskorraldusega reguleeritud.
Nahkhiirte asurkonna säilimine pargis. Pargis on läbi viidud nahkhiirte varjepaikade uuring, millega on kindlaks
tehtud pesitsuskolooniate esinemine pargis, leiuandmed on kantud Keskkonnaregistrisse. Välja on selgitatud
suvised varjepaigad ja sellest lähtuvalt saab pargi vanu puid hooldada.
Puistut ja pargi põõsastikku hooldatakse lähtuvalt linnustiku ja nahkhiireliikide heaolust ning silmas pidades puistu
jätkusuutlikkust.
Ohutegurid
Ebasobivate hooldusmeetmete või arendustegevuse tõttu kaovad või väheneb kaitsealuste taimeliikide esinemine.
Liigne tallamiskoormus hävitab kaitsealuste taimede kasvukohad.
Liigse puistu ja rohustu hooldamisega ning põõsastiku raiega kaovad lindudele sobivad pesitsuspaigad.
Vanade ja õõnsate puude raiumine vähendab nahkhiirtele sobivaid varjepaiku (kui neid uuringu käigus leidub).
Õõnsate puude raie puhul tuleb hoida kinni raierahu aegadest ja vältida raieid aprillist oktoobrini.
Ebasobivate hooldusvõtete kasutamine või pargialade hooldamata jätmine põhjustab pargiruumide kinnikasvamise
ja/või puistute hävimise, millega rikutakse pargi miljööväärtus.
Vanade ja väärtuslike puude võrade hävimine võraaluste võsastumise ning ebasobivate raievõtete kasutamise
tagajärjel.
Liinide, kuivendussüsteemide ja uute teede rajamisega rikutakse ära väärtuslike puistute looduslik tasakaal ja
puistute olukord halveneb.
Tegemata on jäetud uuring, mis täpsustab Urva tänava läheduses kasvava agressiivse putkeliigi levikut ning
putkeliik vallutab pargis järjest suuremaid alasid, mattes enda alla väärtusliku pargiaasa taimestiku.
Meetmed
Niidutaimestiku uuringuga on kindlaks tehtud kaitsealuste taimede kasvukohad ning sellest lähtuvalt on
korraldatud avatud alade niitmine. Teeradade läbimõeldud paigutus ja kõrgetasemeline hooldatus võimaldab
minimeerida pargiaasade tallamiskoormust.
Puistu hooldustöid tehakse pesitsushooaja väliselt, vaid dendroloogilise hinnangu põhiselt ja vajadusel seda
täpsustades (nt. suuremate tormide järgselt kahjustuste kindlakstegemisel), säilitades pargi põõsastiku ning surnud
ja/või õõnsustega suuremõõtmelised puud pargiliikumisteedest ohutus kauguses. Niitmistööd on optimeeritud
lähtuvalt kaitsealuste taimede viljumisest.
Lillepi pargis on teostatud nahkhiirte varjepaikade kindlaksmääramiseks vajalik uuring ning sellel põhinevalt
viidakse läbi õõnsustega vanade puude hooldust ja vajadusel raieid. Raiete teostamine raierahu aegadel on
keelatud, va erandkorras kui puu on muutunud pargis liiklejatele ohtlikuks.
Õigete hooldusvõtete kasutamine pargialade hooldamisel ning pidev hooldus tagab pargiruumide seisundi säilimise
ning selle paranemise. Pargiruumi hoolduskavapõhine hooldamine tagab miljööväärtuslikkuse säilimise.
Vanade ja väärtuslike puude võrade hävimise ennetamiseks tuleb hooldustöödega vältida võraaluste võsastumist
ning ebasobivate raievõtete kasutamist. Puistu hooldust tohib teostada vaid arboristi kutsetunnistusega spetsialisti
kontrolli all.
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Liinide, kuivendussüsteemide ja uute teede rajamisel peab silmas pidama, et ei kahjustataks väärtuslike pargipuude
juurestikku ning puistute läbimisel oleks juurestiku kahjustused minimaalsed. Pargi veerežiimi ei ole soovitatav
järsult muuta.
Läbi on viidud uuring, mis täpsustab Urva tänava poolses otsas kasvava putkeliigi ja selle leviku ning ohtlikkuse
pargi kasutajale ja ülejäänud taimestikule. Vastavalt uurimistulemustele on kohandatud pargi hooldusgraafikut.
Vajadusel niidetakse ala tihedamini kui muid pargiaasasid, et pidurdada putkeliigi levikut.

2.2 REKREATSIOONIALA
2.2.1 LILLEPI PARK KUI KOHALIKE ELANIKE REKREATSIOONIALA
Lillepi park on asumikeskne haljasala, kus on võimalik puhata ning sporti teha. Pargis on olemas jalutusteed, mis
ühendavad pargi erinevaid osi ning võimaldavad pidada ühendust ka Pirita Spordikeskuse ja kohaliku kaubandus- ja
teeninduskeskusega (Selver). Jalgteesid ei ole pargi kõigis osades piisavalt (kohati on samas ka mitmeid
dubleerivaid lõike) ning seetõttu on jalutusringide kokkuviimiseks vaja järgneval hooldusperioodil (2013 - 2022)
koostada vastavasisuline projekt jalutusringide korrigeerimiseks ja ühendamiseks. Suurim puudujääk on Rummu
tee ja Kose tee ristmiku piirkond, kus puuduvad kergliiklusteed. Samas on seal läheduses ka dubleerivate teedega
pargiosa Rummu tee ja Kose tee vahel, mis jääb Varsaallika oja lähistele (Sarapuu bussipeatusest Pirita kalmistule
suunduvad teed).
Jalutajatele teeb pargis liiklemise keeruliseks ka see, et parki on loodud aktiivse puhkuse veetmiseks perimetraalne
rulluisurada, millel liiklejate kiirused on väga suured. Samas on loodud hooldatud ja hea kattega tee, kus ka
jalutajatel on mugav liigelda (eriti kärudega ja väikeseid jalgrattureid saatvatel lapsevanematel), mistõttu
liiklusmärkidega reguleeritud liiklusskeemist hoolimata tekivad konfliktsituatsioonid nii rulluisutee ületamisel, kui
ka kasutamisel. Kohalike sõnul pole suur kasutus niivõrd suureks probleemiks kui osade inimeste hoolimatus
kaasliiklejate suhtes.

Foto 1. Liiklusmärkide hulk Lillepi pargis on väga suur (Paju, Nurme 2013)
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Pargis on mitmeid õdusaid paiku ja kauni vaatega kohti, kuhu on erinevatel aegadel loodud istumiskohti.
Rulluisuraja ja sellega paralleelse jalgtee rajamisega ehitati parki mitmeid istumiskohti, kuid pargi siseosades napib
kohati pinke ja enamasti vajavad olemasolevad vanad pingid korrastamist või uuendamist (amortiseerumine,
vandalism). Jalutusteede projektiga tuleb läbi mõelda ka pargis paiknevate praeguste ja uute istumiskohtade
otstarbekus/vajadus. Samuti on soovitav 2008. aastal rajatud istumiskohtade kujundus pinkide-prügikastide
amortiseerumisel üle vaadata ja aja jooksul asendada esteetilisema lahendusega.

Foto 2, foto 3. Lillepi pargi istekohad - uus ja vana (Paju 2013)
Pargis puudub hetkel mänguväljak, kuid selle lisamine parki on kohalike elanike arvates oluline tegevus, seetõttu
nähakse hoolduskavaga ette pereväljaku planeerimise vajadus ja antakse soovitus ka mänguväljaku asukoha kohta.
Üheks sobivaks asukohaks on Urva tänava ja Kose tee lähedal asuv avatum suurte puudega ala, mis jääb mõlemale
poole Selveri poole suunduvat jalgteed. Mänguväljaku rajamisel ei tohi kahjustada alal kasvavaid väärtuslikke
pargipuid.
Mänguväljakut ei soovitata rajada pargiaasa keskossa, kuna see tõstab väärtusliku pargiaasa tallamiskoormust ning
vähendab pargi esteetilisi väärtuseid (jääb otseselt pargi kõige väärtuslikumatesse vaadetesse). Lisaks
mänguväljakul asuvatele vahenditele on soovitatav sportlastele kergliiklustee äärde paari kohta teha väiksemaid
kohti venitusharjutuste tegemiseks, kus võiksid asuda nn. võimlemispostid harjutusi seletavate siltidega. Sobiv koht
võimlemisvahenditele tuleb leida ja lahendada jalgteede ja mänguväljaku projektide abil ning kooskõlastada pargi
valitsejaga (KA).Lisaks suuremale mänguväljakualale võiks kergliiklustee mõnes punktis ette näha ka väiksemate
harjutusväljakute loomise sportlastele (nt painutamis- ja venitamisharjutuste tegemiseks).
Park on oma mitmekesisuse tõttu ka huvitavaks õpikeskkonnaks, mistõttu võib kaaluda parki ka lastele mõeldud
õpperaja loomist (võiks tutvustada pargi taimi ja linde). Pargi võimalusi ja väärtusi tuleb külastajatele tutvustada
infotahvlitega, mis peaksid asuma pargi olulisemate sissepääsude juures (nt. parklad).

2.2.2 LILLEPI PARK KUI ÜLELINNALISE TÄHTSUSEGA REKREATSIOONIALA
Lillepi pargis olev rulluisurada on ainulaadne sportimisvõimalus Tallinna linnas. Rulluisuradadega ei saa kiidelda just
paljud piirkonnad ning pargi rahulik keskkond võimaldab seetõttu veelgi väärtuslikumat rekreatiivset kogemust
saada. Samas on probleemiks see, et pargis jalutajad kasutavad rulluisurada ja seetõttu on seal sportimine ja
jalutamine kohati ohtlik. Liiklusmärkide juurdepanek ei ole lahendus probleemile, vaid pigem ajab liigne märkide
kasutamine segadusse. Seetõttu tuleb üle vaadata jalgteede kvaliteet ning teha ringliiklus nii jalakäijatele kui ka
sportijatele võimalikult mugavaks. Üheks võimaluseks olukorda parandada, on rajamärgistuse abil rada kaheks
jagada nii, et poolt tohiks kasutada jalakäijad (vankrite ja väikeste lastega lapsevanemad, ca 1.5m) ja teist poolt siis
sportijad (ca 2.5m). Väga mitmetel teistel juhtudel selline üksteisega arvestav radadesüsteem toimib. Sel juhul saab
ka enamuse liiklusmärkidest pargist eemaldada, mis võimaldab omakorda pargi esteetiliselt nauditavamaks muuta.
Pirita linnaosa üldplaneeringus on ette nähtud vajadus ühendada tunneliga Pirita Spordikeskus ning Lillepi park, mis
loovad veelgi suurema ja mugavama võimaluse linnarahvale tegeleda erinevate spordialadega.
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Tunneliehitusprojekt valmis 2012. aastal Tallinna Noorsooameti ja Tinter-Projekt OÜ koostööna . Samas on tunneli
ehitamisel oma mõju pargile kui kaitsealale ja kohalike elanike heaolule. Tunnel toob parki kasutajaid juurde, mis
tõstab pargis tallamiskoormust ja radade täituvust. Mugav ülekäik spordikeskusest parki on väga oluline, aga selle
lahendamine tunneliga on ülimalt kulukas (nii rajamine kui edaspidine ülalpidamine), mistõttu on soovituslik antud
ülekäik lahendada muul viisil.
Pargiruumi kui rekreatsiooniala pikaajaline kaitse-eesmärk (30 a)
Lillepi park on linnaosa elanikke ja väljastpoolt tulevaid külastajaid teenindav mugav ja esteetiline puhke- ning
rekreatsiooniala.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Pargi külastustaristu (teed, sillad, puhkekohad) on pidevalt hooldatud ja inimestele on parki loodud meeldiv puhkeja sportimiskeskkond. Pargi tallamine on vähenenud läbimõeldud liikumisteede väljaehitamisega.
Ohutegurid
Parki ehitatakse pargi väärtusi kahjustavaid rajatisi seoses spordiraja või pargi puhkevõimaluste arendamisega.
Mänguväljaku paigutamisel parki ei arvestata pargi väärtustega ning muudetakse sellega keskkond
väheväärtuslikumaks.
Pargi külastustaristu ja pargiinventari ebapiisav hooldamine põhjustab selle lagunemise ja külastajatele
kasutamatuks muutumise.
Meetmed
Parki ja sellega külgnevat ala puudutavad planeeringud ja projektid tuleb kooskõlastada pargi valitsejaga (KA).
Pargi külastustaristut hooldatakse pidevalt kogu aasta jooksul, pargiinventari (valgustid, pingid, prügikastid jms)
hooldatakse ja/või vahetatakse vajadusel välja järjepidevalt. Mängu- ja sportimisvahendite hooldusel kasutatakse
hooldusraamatuid.

2.3 PARGIRUUM
Lillepi park on loodusilmeline vabakujunduslik ala, millest enamuse moodustavad praegu suletud ja poolavatud
alad. Tänu võsastumisele on olemasolevate avatud alade säilitamine eriti oluline, seda eelkõige pargi sisemuses
asuva niidu külgedel. Poolavatud alad põliste pargipuudega (puisniidulaadsed alad) muudavad parki
mitmekesisemaks ja jalutajale huvitavamaks. Poolavatud aladel ning pargi äärealadel asuvate põlispuude
väljapuhastamine ning sellega nende võrade kaitsmine ning pargiruumi avamine on käesoleva hoolduskava üks
olulisematest tegevustest. Oluline on ka väikeste lokaalsete häilude, lagendike ja pargiaasade hoidmine
täiskasvamise eest.
Pargiruumile on iseloomulik puude ja põõsaste vabakujuline paiknemine gruppides ning regulaarsed sirgjooned on
Lillepi pargis kompositsiooniga vähehaakuvad. Seetõttu peab parki juurdeistutusi tehes vältima puude ja põõsaste
sirgetesse ridadesse istutamist. Eelmisel või üle-eelmisel aastal on parki istutatud 6 punasest tammest oosnev rida,
mis pargiga ei haaku. Kuna puud on veel noored ja istutamisest on möödunud vähe aega, siis on soovitatav noored
puud sügisel ümber istutada ning moodustada neist vabakujuline grupp. Istutamisel peab vältima pargiaasade
keskosa, et vaateid tulevikus säilitada.
Võrreldes 1964. aastal koostatud pargiplaaniga (skeem 6) on näha, et suur osa sel ajal avatud olnud pargiosadest
on tänaseks päevaks kinni kasvanud ning nende suuremahuline avamine ei ole pargi väärtusi silmas pidades enam
mõtekas. E. Brafmanni plaanil välja toodud vaadetest on kinni kasvanud enamus, vaid üksikud suunad on tänasel
päeval veel aimatavad.
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Kättesaadav Tallinna Linnaplaneerimise ametist
21

Olulisemad vaated (skeem 7), mis tänasel päeval pargis avanevad on seotud pargi keskse avatud alaga. Samas on
pargis liikujale olulisteks põlispuudele avanevad (lokaalsed) lühivaated, mis järgnevad üksteisele poolavatud ja
suletud aladest läbi liikudes. Pargi lääne ja kirdeosast avanevad vaated mere suunas, kuid pargi ja mere vahel olev
Pirita tee oma tiheda liikluse ja müraga on pigem vaadet rikkuvaks ning segavaks elemendiks. Samuti on
pargikülastajale segavaks merelt parki puhuv vali tuul.
Analüüsides endist ja praegust teedevõrku on selge, et varem toiminud suunad on kasutatavad ka tänapäeval ning
teedevõrku on hulgaliselt täiendatud. Enamusse huvitavatesse pargiosadesse on juurdepääs olemas ning mõneti
kohmakalt toimib ka ringliiklus. Lisaks jalgteedele on olemas ka pargist läbi looklev kergliiklustee, millel sportijal on
võimalik osa saada pargi esteetikast. Kergliiklusteel liikleja küll ei saa pargi sisemusse, kuid vaated teelt avavad neile
ka selle võimaluse. Pirita LOV andmetel hooldatakse teede servi 2m ulatuses tee servast, et vältida teeservade
võssa kasvamist ja lihtsustada teedel liiklemist.

Foto 4, foto 5 ja foto 6. Vaated kevadisse Lillepi parki (Paju 2013)
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Skeem 6. Ethel Brafmanni plaanil võrdluses välja toodud avatud (lillad) ja poolavatud (rohelised) alad tänases pargis ning olnud (punased) ja hetkel
olemasolevad (oranžid) vaated. Sinine katkendjoon märgib ligikaudseid kaitsealuse pargi piire.
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Skeem 7. Pargis avanevad vaatesektorid (oranžid). Punasega toodud Brafmanni plaanil olnud olulised vaatesektorid. Selgelt tuleb välja avatud alade osakaalu
vähenemine ning vaadete kadumine maastikust.
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Pargiruumi pikaajaline kaitse-eesmärk (30 a)
Pargiruumi terviklikkuse säilimine, sh avatud pargiaasade ja poolavatud pargiosade ning parkmetsaga suletud
alade vahekorra säilimine, vaadete säilimine pargis sees ning pargist ümbritsevale maastikule ja vastupidi. Pargi
teedevõrk on säilinud ja hooldatud ning park on pidevalt hooldatud vastavalt HK-le.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Info Lillepi pargi kui kaitsealuse pargi väärtuslikkuse kohta on kättesaadav pargi kasutajatele, kohalikke elanikke ja
teiste pargi kasutajaid kaasatakse pargi väärtuste säilitamisele.
Teed tagavad pargikülastajate mugava liikumise selleks ettenähtud trajektooridel. Olemasolev teedevõrk säilib
ning jalgteed on lisatud pargi osadesse, kus mugav jalgteedevõrk puudub. Park on hästi juurdepääsetav, jõudmine
huviobjektideni on mugav ja turvaline. Teed on kvaliteetse kattega, teekate ja teedega seotud rajatised on
esteetilise välimusega.
Varsaallika vaadeldavus säilib vähemalt sildadelt.
Puistu on hooldatud, pargi seisukohalt olulised vanad puud on kaitstud ja neile on tagatud erihooldus.
Ohutegurid
Huvi puudumine pargi väärtuste vastu, soov muuta ala kasutusotstarvet.
Omavoliline raie ja/või istutamine. Istutamine pargiaasadele ja (regulaarsetesse) ridadesse
Hooldamatuse või valede hooldusvõtete kasutamise tõttu pargi väärtuste hävimine.
Vaadete kinnikasvamine. Teede vähesus ja kinnikasvamine takistab jalakäijate liiklemist pargis.
Varsaallika kallaste kinnikasvamine.
Pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste puude hävimine hooldamatuse tagajärjel.
Meetmed
Teabepäevadel jm viisil kohalikele elanikele, huvitatutele ja omavalitsusele pargi väärtuste selgitamine ja
õigusaktide ning õigete hooldusvõtete tutvustamine. Planeeringutes ja projektides pargi väärtustega arvestamine.
Pargi seisukohast oluliste ning kava koostamise ajal avatud alade ja vaadete pidev hooldus. Puude plaanikohane
istutamine ja raie aitab kaasa avatud alade ja kompositsiooni säilimisele. Punased tammed tuleb ümber istutada
vabakujulisse gruppi.
Tuulemurru ja lamapuidu koristamine rohkelt kasutatavate jalgteede servadest, jalal kuivanud puude raie
teekoridorides (teele lähemal kui 15m tee servast), põlispuude võrahooldus ja võsa raie põlispuude alt.
Võsa raie avatud alade taastamiseks väikestel pargiaasadel ja/või põlispuude võrade all, puhastatud alade
regulaarne niitmine. Jalutusteede koridoride avatuna hoidmiseks nende äärte võsast puhastamine tee servast 2m
ulatuses ja regulaarne niitmine 1-2 korda vegetatsiooniperioodil (mai-september).
Varsaallika kallaste puhastamine võsast ja murdunud puudest; puittaimede loodusliku uuenduse eemaldamine
vähemalt liikumisteede äärest ja sildade lähedusest.
Pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste vanade puude hooldamine koostatud dendroloogilise inventeerimise
alusel arboristi poolt.
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Foto 7. Vaade Lillepi pargi kesksele aasale Urva tänava poolsest otsast. Näha on, et vaade üle aasta sulgub paari
aasta jooksul kui vaatekoridoris olev puu suuremaks kasvab. (Paju 2013)

2.4 RAJATISED JA VÄIKEVORMID
Lillepi parki ehitati 2008. aastal kergliiklustee ja jalgteede väljaehitamisel 3 uut silda, mis on heas seisukorras.
Mõned silla piiretena toimivad trossid on eemaldatud vandaalide poolt, kuid muidu on sillad korras. Sildade pealeja mahatulekud on osades kohtades raskendatud kuna pinnas on sealt ära kantud/uhutud. Teede hooldamisel
peaks kontrollima ka sildadelt mahatulemise võimalusi. Sildade ümbrusest tuleb Varsaallika kaldad puhastada
puude looduslikust ebaperspektiivsest uuendusest, et avada vaade ojale.
Pargi territooriumile jääb kaks parklat, mille hooldamisega tegeleb Pirita LOV. Parklad on asfalt kattega ja heas
seisukorras. Kose tee äärses parklas paikneb kohalikele elanikele kasutamiseks mõeldud taaskasutatavate
pakendite ja vanapaberi kogumispunkt. Parkla on hea koht parki tulevatele külastajatele info edastamiseks.
Seetõttu on soovitatav tulevikus infotahvlid just parklatesse paigutada.
Trepp, mis asub Kose tee ja Tuulenurga tänava ristmiku läheduses ja võimaldab parki sisenejal laskuda järsust
nõlvast alla parki, on keskmises seisukorras. Trepp on tehtud graniitblokkidest, osad blokid on on ära vajunud.
Kuna tegemist on küllaltki järsu trepiga võiks kaaluda trepile käsipuu lisamist. See lihtsustaks vanemate inimeste ja
laste liikumist trepil. Lähemas tulevikus (hoolduskava perioodi jooksul) peaks ette võtma trepi rekonstrueerimise ja
lisama sellele ka käsipuu.
Lillepi pargis on kokku ca 43 erinevas seisukorras pinki. Kõige uuemad neist on suhteliselt heas seisukorras ja
vajavad vaid hooldamist, kuid enamus pinkidest on amortiseerunud (katkised, vildakad) ja vajavad väljavahetamist.
Pargis tuleb läbi viia puhkekohtade paiknemise analüüs ning selle alusel puhkekohti uuendada ja vajadusel juurde
luua. Puhkekohtade loomiseks ja pinkide väljavahetamiseks tuleb koostada vastavasisuline projekt, mis määrab ära
pinkide asukohad ja stiili ning selle, kas mõnes puhkekohas võiks asuda ka midagi muud (piknikukoht, paviljon).
Soovitatav on ühtlustada kogu pargis olevate pinkide väljanägemine ning leida uus lahendus, mis on pargi
kasutajale mugavam ja seetõttu sobivam kui hetkel kasutusel olevad pingid. Pinkide väljavalimisel peab jälgima
pinkide mugavat istumiskõrgust ning käetugede olemasolu! Pargis liikuja seisukohast on oluline puhkekohti
pidevalt hooldada (kaasaarvatud talvisel perioodil). Pargipinkide kalliduse tõttu on üheks variandiks pakkuda
inimestele võimalust osta endale parki isiklik nn. mälestuspink (koos sildiga, mis seletab pingi lugu), mille stiil ja
paiknemiskoht on projektiga ette määratud. Samuti on võimalus anda pinkidele lisaväärtus, püstitades pinke
kohalikele tuntud inimestele.
Pargis on kokku ca 35 prügikasti. Prügikastide asukohad ja stiil vajaksid samamoodi ühtlustamist nagu pinkidegi
puhul, kuna pargist võib leida nii väga vanu betoonist prügianumaid kui ka moodsaid kuid võibolla mitte nii
sobilikke prügikaste. Istumiskohtade juures ja istuja näo kõrgusel asuvad prügikastid ei ole esteetilised ega
funktsionaalsed (Foto).
Paekivist nõlvatoed asuvad Kose tee ääres seal, kus tänav klindinõlvast alla merepoole suundub. Nõlvatugede ette
on istutatud või kasvanud mitut liiki puid. Laotud paekivimüürid lisavad parki jalutaja jaoks huvitavaid detaile ning
samas tuletavad meelde, et kohe kõrval asetseb Balti klint. Müüritiste seisukord on hea.
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Tööde teostajaks pargi omanik, tegemist on II klassi töödega.
Pargiruumi pikaajaline kaitse-eesmärk (30 a)
Pargis kasutatavad rajatised ja väikevormid sobivad pargi üldise kujunduslahendusega ja pargi kaitseeesmärkidega. Väikevormid on pidevalt hooldatud.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Pargi väikevormid (pingid, sillad, trepid, tugimüürid, valgustid jne) on pidevalt hooldatud ning järjepidevalt toimub
amortiseerunud vormide väljavahetamine ja/või rekonstrueerimine. Pargi teed ja platsid on regulaarselt
hooldatud.
Ohutegurid
Hooldamatuse tõttu muutuvad väikevormid ja rajatised kasutajatele ohtlikuks.
Väikevormide uuendamisel ja rekonstrueerimise eelselt ei ole välja töötatud ühtset kujunduskontseptsiooni,
mistõttu lisatavad objektid ei sobi kujunduslikult pargi keskkonnaga ega ole kasutajatele mugavad.
Meetmed
Väikevormid ja rajatised on pidevalt hooldatud.
Toimub nende järjepidev kujunduskontseptsioonipõhine väljavahetamine lähtudes kasutusmugavusest.

Foto 8, foto 9. Vaated sildadele. Näha on ärauhutud sillalt mahatulemise koht, võsastunud Varsaallika kaldad ja
puuduvad trossid (Paju 2013)

Foto 10, foto 11. Kose tee parklas asuv pakendikogumiskonteinerite asukoht ning parki laskuv vajunud astmetega
trepp (Paju 2013)
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Foto 12, foto 13. Lillepi pargi kergliiklusprojekti alusel rajatud istekoht (tähelepanu istmete kõrguse ja prügikasti
kõrguse suhtele) ning teist tüüpi kuid hooldamata istekoht pargis (Paju 2013)

Foto 141, foto 15. Nõlvatoed koos tugede varju istutatud puudega Kose tee ääres (Paju, Nurme 2013)

2.5 ELUSTIK
2.5.1 KAITSEALUSED TAIMED
Lillepi pargis kasvab Keskkonnaregistri andmetel kaks III kaitsekategooria liiki – roosa merikann (Armeria maritima)
ja aas-karukell (Pulsatilla praetensis). Kaitsealused taimed kasvavad pargi avatud niiduala looduslikumatel
servaaladel (skeem 8). Kaitsealuste taimede kasvukohtade hooldust dikteerib nende õitsemisaeg ning seemnete
valmimine.
Roosa merikann kuulub Eesti Punase nimestiku kategooriasse ohulähedane. Taim õitseb juunist augustini, aaskarukell õitseb mais-juunis, mõlema taime seemnete valmimine võtab paar nädalat ning viljumine mõjutab olulisel
määral niitmistöid. Seetõttu on enne juuli algust pargi avatud alade niitmine kaitsealuste taimede kasvukohtades
välistatud.
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Skeem 8. Kaitsealuste taimeliikide kasvukohad (Aluskaart: Maa-amet). Lillaga tähistatud aas-karukella, sinisega
roosa merikanni kasvukohad.
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Foto 16, foto 17. Lillepi pargis kasvavad III kaitsekategooria kaitsealused taimed roosa merikann ja aas-karukell
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Aas-karukella pilt on pärit loodusemehe pildipangast (Arne Ader), roosa merikanni foto
http://efloora.ut.ee/Eesti/species/8930.html
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Pikaajaline kaitse-eesmärk
Elurikkuse säilimine. Pargis kasvavate kaitsealuste liikide elupaigad on säilinud.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Pargis kasvavate III kategooria kaitsealuste liikide levik ja seisund on täpsustatud. Niidutaimede uuringuga on
kindlaks tehtud teiste kaitsealuste taimede võimalik esinemine pargi territooriumil.
Ohutegurid
Liigne tallamine ja valed hooldusmeetmed kahjustavad kaitsealuste taimede kasvukohti.
Kaitsealuste taimede väljakaevamine hävitab taimede kasvukohad.
Meetmed
Jalgteedega varustatus aitab juhtida külastusvoolusid ning võimaldab vähendada alade tallamiskoormust. Õiged
hooldusmeetmed võimaldavad kaitsealustel taimedel viljuda ja oma populatsiooni levimisele kaasa aidata.
Inimeste teadlikkuse tõstmine aitab kaitsta kaitsealuseid taimi ja vältida kasvukohtade hävitamist.

2.5.2 PÕLISPUUD
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2012. aastal koostatud dendroloogilise inventuuri andmetel kasvab Lillepi pargis 148 põlispuud (D ≥ 60cm) 12
liigist, seejuures tuleb tähele panna, et hinnatud on ainult teede äärseid puid ca 30m ulatuses. Põlispuudest
suurema osa moodustavad: harilik tamm (50tk, Foto), harilik mänd (44tk, Foto), harilik saar (28tk) ja sanglepp
(21tk). Lisaks tavapärastele pargipuudele leidub Lillepi pargis veel värdleppade isendeid (Foto), mis on mõõtmetelt
ühed suurimad Tallinna linnas (D = 82...113cm). Esimesse ja teise väärtusklassi kuulub dendroloogilise hinnangu
kohaselt 114 puud, IV väärtusklassi hääbuvate puudena 9 põlispuud.
Lisaks hinnatud põlispuudele kasvab pargis veel mitmeid suuremõõtmelisi puid, kuid need on lähtuvalt koostatud
lähteülesandest jäänud üksikpuudena hindamata. Seni, kuni puid kahjustavaid tegevusi nendesse piirkondadesse ei
planeerita, ei ole vajalik teostada puude hindamist üksikpuudena. Samas peaks puistu hooldamisel kindlaks
määrama puud, mis väljapuhastamist ja eksponeerimist vajavad/väärivad. Puude hooldustöid (va võrasse
mitteulatuva võsa puhastamine puude alt ja vaatekoridoridest) võib teostada vaid arboristi kutsetunnistust omav
isik. Hooldustööde planeerimisel peab arvestama lindude ja nahkhiirte pesitsusajaga, et vältida nende asjatut
segamist.

Foto 18, foto 19, foto 20. Põlispuud lillepi pargis on pargi üheks suurimaks väärtuseks (Paju, 2013)
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Abner, O., 2012, Lillepi pargi ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, Tallinn
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Pikaajaline kaitse-eesmärk
Säilinud on Lillepi pargi elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning ajalooliselt kujunenud planeeringu,
dendroloogia, kultuuriloo, ökoloogia, esteetika ja puhkemajanduse seisukohast väärtuslik puistu.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Pargiruumi terviklikkus puistu hooldusel on säilinud, sh avatud pargiaasade ja -väljakute ning parkmetsaga suletud
alade vahekord, vaated pargis sees ning pargist ümbritsevale maastikule ja vastupidi.
Pargi puistus (eelkõige liikumisteede läheduses) on läbi viidud hoolduslõikused vastavalt koostatud
dendroloogilisele inventuurile. Puude valgustingimused on paranenud.
Puistu väärtusega arvestatakse pargi hooldamisel ja arendustegevuses, puud on heas seisundis (elujõulised ja
hooldatud, heades valgustingimustes) ja külastajatele ohutud.
Ohutegurid
Vaadete kinnikasvamine ja pargistruktuuri hägustumine, võsastumine.
Hooldamatuse või valede hooldusvõtete kasutamise tõttu pargi põlispuude seisundi halvenemine või hävimine
Pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste puude hävimine hooldamatuse tagajärjel.
Meetmed
Võsa raie avatud alade taastamiseks ja vaadete avatuna hoidmiseks ning nende alade regulaarne niitmine.
Puistuosade hooldamine lähtudes koostatud dendroloogilisest inventuurist, pargi struktuuri seisukohalt oluliste
põlispuude hooldus teostatakse esmajärjekorras.
Väljalangevate üksikpuude ja põõsaste asendamine kompositsiooniliselt olulistes kohtades.

2.5.3 VARSAALLIKAS
Lillepi pargist jookseb läbi Varsaallikatest ca 1.6km pargipiirist idas algav allikalise toitega oja. Oja valgala pindala
on 1.6km² ja kogupikkus ca 3km. Oja on endale uuristanud pargi idaosa liivakivisse sügava oru ja lookleb pargist
läbi luues maalilisi vaateid ja tõstes pargi looduslikku mitmekesisust. Ojale kehtib veekogu kaldapiiranguvöönd
50m.
Pargist läbikulgeva osa kaldad on tihti võsastunud ja säng on täidetud sisselangenud puudega. Talgute raames on
oja kaldaid erinevatel aastatel ka puhastatud. Hoolduskava seisukohast lähtuvalt tuleb oja kaldad jalutusteede ja
sildade läheduses puhastada sissekukkunud puudest ja puude looduslikust uuendusest. Põõsastik tuleb oja
kallastel säilitada. Siinkohal tuleb märkida, et oja väljapuhastamine täies pikkuses ei ole kava eesmärgiks!
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Foto 21, foto 22. Varsaallika talvised kaldad (Paju 2013)
Pikaajaline kaitse-eesmärk
Säilinud on Varsaallika oja looduslik seisund ja oja mitmekesistab pargi esteetilist maastikupilti.
Kava perioodi kaitse-eesmärk
Varsaallika oja kaldad on puhastatud sissekukkunud puudest ja puude looduslikust uuendusest ning prahist
liikumisteede ja sildade läheduses.
Ohutegurid
Prahistamine ja võsastumine rikub pargi esteetilist väljanägemist, veekogu vaadeldavust ning vaesustab pargi
liigilist mitmekesisust.
Meetmed
Oja kaldad puhastatakse prahist, puude looduslikust uuendusest ja sisselangenud puudest liikumisteede ja sildade
läheduses. Oja on vaadeldav ning looduslik mitmekesisus kaitstud.

2.5.4 LILLEPI PARGI NAHKHIIRED JA LINNUSTIK
Lillepi pargis koostati 2010. aastal MTÜ Suurkõrv poolt nahkhiirte uuring, mis käsitles ka kõrvalasuvaid olulisi
rohealasid. Uuringu käigus tuvastati pargis kolme nahkhiireliigi esinemine (põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir ja
suurvidevlane, skeem 9). Uuringus peetakse Lillepi parki oluliseks nahkhiirte toitumisalaks. Välja tuuakse vajadus
täpsustada pargis esinevate suviste varjekohtade olemasolu. Kaitse-eeskirjast lähtuvalt on oluline kaitsta pargi
liigilist mitmekesisust, mistõttu hoolduskava üheks eesmärgiks on ka nahkhiirepopulatsiooni heaolu eest seismine.
Põhja-nahkhiir on ainus nahkhiireliik, mis paikneb meil oma leviku optimumalal, olles siin laialt levinud, arvukas ja
domineeriv liik. Põhja-nahkhiired asustavad metsi, parke ning metsaservi ja lagendikke, kus nad puulatvade kohal
toitu püüavad.
Pargi-nahkhiir on kogu Eesti mandriosas suhteliselt sage, kuid saartelt pole teda leitud. Nagu nimigi ütleb, on parginahkhiir seotud parkidega, mis ongi üheks tema lemmikelupaigaks, samuti leidub teda pargitaolistes looduslikes
puistutes, alleedel ning hoonete ümbruses. Ta kütib toitu öösel, lennates puude latvade vahel 5…8 m kõrgusel või
ka veekogu kohal 4…6 m kõrgusel. Lennu ajal muudab ta sageli suunda, tiirleb ühe koha peal ja teeb järske
hüppeid.
Suurvidevlase elupaikadeks on suuremad pargid ja aiad, kus kasvab vanu ja kõrgeid lehtpuid. Samal ajal võib teda
kohata ka männikutes. Suveöödel toitu otsides lendavad suurvidevlased puulatvade kõrgusel ning pargilagendike ja
metsadega ääristatud veekogude kohal. Nende lend on väge kiire ja vilgas ja sarnaneb piiritaja lennule. Et nad on
ka ühesuurused, siis on parkides, kus mõlemad õhtuhämaruses lendavad, nende eristamine raske. Suurvidevlased
pikeerivad järsult ning sööstavad pärast putuka tabamist kiire pöördega üles tagasi. Suurvidevlane Eestis ei talvitu.
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Ohustavateks faktoriteks kõikidele nahkhiirtele Lillepi pargi MKA-l on pargi ülevalgustamine, varjepaigaks sobivate
puude raiumine ja lähedalasuvate hoonete renoveerimine, toitumisalade vaesustumine ja kadumine, nahkhiirte
häirimine nende varjepaikades. Liigikaitse seisukohalt on oluline vanade õõnsate puude säilitamine pargis niikaua,
kuni need ei kujuta ohtu pargis liiklejatele ning ehitistele. Lisaks vanade puude säilitamisele on oluline avatud
pargiosade (ka veepeegli) säilitamine nahkhiirte toidulaua mitmekesistamise eesmärgil. Puude raiumine pargis on
lubatud vaid ajal, mil need ei ole nahkhiirte poolt varjepaigana kasutusel.
Tabel 4. Lillepi pargis esinevad nahkhiireliigid
Liigi nimi eesti keeles
Põhja-nahkhiir
Pargi-nahkhiir
Suurvidevlane

Liigi nimi ladina
keeles
Eptesicus nilssonii
Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula

Kaitse-eesmärk
-

Kaitsekategooria
II
II
II

Loodusdirektiiv
IV
IV

Punane
nimestik
-

2006. aastal koostati Tallinna rohealade linnustiku uuring, mille käigus registreeriti Lillepi pargis 90 liiki linde,
kellest 40 on arvatavad pesitsejad. Kaitsealuseid liike registreeriti 14, neist 1 II kaitsekategooria liik ja 4
linnudirektiivi liiki.
Ükski linnuliik eraldi võttes ei ole kaitse-eesmärgina välja toodud. Küll on aga linnustiku mitmekesisuse säilitamine
kaudselt ala kaitse-eesmärgiks. Puistu hooldustöid tehes on oluline arvestada lindude pesitsusajaga. Võsa ja
põõsastike eemaldamine pargi äärealadelt ja puistu servadest ei ole soovitatav, kuna see vähendab olulisel määral
eelkõige laululindude heaolu (pesitsus- ja varjepaiku, toitumisvõimalusi). Samuti on vanad õõnsustega puud
olulised õõnespesitsejatele ja surnud puutüved olulised toidulaua mitmekesistajad.

Skeem 9. Lillepi pargis olevad uurimispunktid ning liigid, mida antud punktides kohati
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Kaitse-eesmärk
Pikaajaline kaitse-eesmärk:
Nahkhiirte asurkonna säilimine pargis; tagatud on sobivad talvitumis-(kui edasisel uurimisel selgub, et MKA-l on) ja
suvised varjepaigad. Linnustiku mitmekesisus pargis säilib.
Kaitsekorraldusperioodi kaitse-eesmärk:
Nahkhiirte leiuandmed on täpsustatud ja kantud Keskkonnaregistrisse. Välja on selgitatud suvised varjepaigad ja
talvitusvõimalused. Pargi rekonstrueerimistööde käigus pargi regulaaralal raiutud õõnsate puude asemele
paigaldatakse vajadusel nahkhiirtele sobivaid varjekaste (vajadus tuleb kindlaks teha koostöös nahkhiirte
spetsialistiga). Puistu hooldustöid tehes arvestatakse lindudele sobivate pesakohtade säilitamise vajadust.
Kohalikele elanikele korraldatakse linnustikku tutvustavaid üritusi ja püstitatakse pesakaste.
Ohutegurid:
Vanade puude raie (üksikpuude raie, metsaraie).
Niitude (pargiaasade) ja metsahäilude kinnikasvamine.
Võsa ja põõsastike massiline eemaldamine eelneva läbikaalumata ja kooskõlastamata otsuseta.
Saakputukate vähenemine veekogude kinnikasvamise, võsastumise tõttu juurdepääsetavuse vähenemise tõttu.
Teadmatusest tulenev lindude ja nahkhiirte varjepaikade hävitamine parhihooldustööde või hoonete
rekonstrueerimise tagajärjel.
Meetmed:
Õõnsustega puude säilitamine, vajadusel varjekastide paigaldamine.
Pargiaasade ja metsahäilude hoidmine avatuna.
Pargis toimuvad heakorrastustööd, mille käigus plaanitakse eemaldada võsa või põõsastikke (ka puude raie puhul
oluline), peavad olema kooskõlastatud Keskkonnaametiga ja pargi omanikuga.
Varsaallika oja kallaste hooldamine, osaline võsast puhastamine ja sissekukkunud puude eemaldamine oja
kinnikasvamise vältimiseks.
Nahkhiirte pesitsuspaikade uuringu läbiviimine hiljemalt kaitseperioodi keskel. Õõnsate puude (aga ka üleüldiselt
suuremahulisemate tööde puhul) raie puhul tuleb hoida kinni raierahu aegadest ja vältida raieid aprillist
oktoobrini.
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Tabel 5. Lillepi pargi väärtuste koondtabel
Ptk. nr
Kaitseväärtus
Pikaajaline kaitse-eesmärk
Ohustavad tegurid
2.1 TALLINNA LINNA ROHELINE VÕRGUSTIK
2.1.1
Tallinna I roheradiaali
Toimivasse ülelinnalisse
 Ebasobivate hooldusmeetmete või
osa
rohevõrgustikku kuuluv ning
arendustegevuse tõttu kaovad või
linnaosa keskne mitmekesiste
väheneb kaitsealuste taimeliikide
2.1.2
Linnaosa tähtsusega
kasvukohtadega ja liigirikas
haljasala
esinemine. Liigne tallamiskoormus
looduslik haljasala säilib
hävitab kaitsealuste taimede kasvukohad.
samas seisundis.
 Liigse puistu ja rohustu hooldamisega ning
põõsastiku raiega kaovad lindudele
sobivad pesitsuspaigad.
 Vanade ja õõnsate puude raiumine
2.1.3
Liigirikas ja
vähendab nahkhiirtele sobivaid
mitmekesiste
varjepaiku (kui neid uuringu käigus
kasvukohtadega
leidub). Õõnsate puude raie puhul tuleb
haljasala
hoida kinni raierahu aegadest ja vältida
raieid aprillist oktoobrini.
 Ebasobivate hooldusvõtete kasutamine või
pargialade hooldamata jätmine põhjustab
pargiruumide kinnikasvamise ja/või
puistute hävimise, millega rikutakse pargi
miljööväärtus.
 Vanade ja väärtuslike puude võrade
hävimine võraaluste võsastumise ning
ebasobivate raievõtete kasutamise
tagajärjel.
 Liinide, kuivendussüsteemide ja uute teede
rajamisega rikutakse ära väärtuslike
puistute looduslik tasakaal ja puistute
olukord halveneb.
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Meetmed
 Niidutaimestiku uuringuga on kindlaks tehtud
kaitsealuste taimede kasvukohad ning sellest
lähtuvalt on korraldatud avatud alade
niitmine. Teeradade läbimõeldud paigutus ja
kõrgetasemeline hooldatus võimaldab
minimeerida pargiaasade tallamiskoormust.
 Puistu hooldustöid tehakse pesitsushooaja
väliselt, vaid dendroloogilise hinnangu
põhiselt ja vajadusel seda täpsustades (nt.
suuremate tormide järgselt kahjustuste
kindlakstegemisel), säilitades pargi põõsastiku ning surnud ja/või õõnsustega
suuremõõtmelised puud pargi liikumisteedest ohutus kauguses. Niitmistööd on
optimeeritud lähtuvalt kaitsealuste taimede
viljumisest.
 Lillepi pargis on teostatud nahkhiirte
varjepaikade kindlaksmääramiseks vajalik
uuring ning sellel põhinevalt viidakse läbi
õõnsustega vanade puude hooldust ja vajadusel raieid. Raiete teostamine raierahu
aegadel on keelatud, va erandkorras kui puu
on muutunud pargis liiklejatele ohtlikuks.
 Õigete hooldusvõtete kasutamine pargialade
hooldamisel ning pidev hooldus tagab
pargiruumide seisundi säilimise ning selle
paranemise. Pargiruumi hooldus-kavapõhine
hooldamine tagab miljöö-väärtuslikkuse
säilimise.
 Vanade ja väärtuslike puude võrade hävimise
ennetamiseks tuleb hooldus-töödega vältida
võraaluste võsastumist ning ebasobivate
raievõtete kasutamist. Puistu hooldust tohib
teostada vaid arboristi kutsetunnistusega
spetsialisti kontrolli all.
 Liinide, kuivendussüsteemide ja uute teede
rajamisel peab silmas pidama, et ei
kahjustataks väärtuslike pargipuude
juurestikku ning puistute läbimisel oleks
juurestiku kahjustused minimaalsed. Pargi
veerežiimi ei ole soovitatav järsult muuta.

Hoolduskava perioodi eesmärgid
 Ala sobiva hooldamisega tagatakse
mitmekesisus, miljöö ning
esteetilisus.
 Planeerimis- ja arendustegevusel nii
kaitsealal kui ka selle kontaktvööndis
ala väärtustega arvestamine säilitab
kaitseala terviklikkuse ja toimivuse.
 Niidutaimestiku uuring on läbiviidud
ning selle alusel viiakse läbi
kaitsealuseid taimi soosivat hooldust.
 Rohttaimestiku tallamiskoormus on
minimeeritud ja sobiva hoolduse ja
kasutuskorraldusega reguleeritud.
 Nahkhiirte asurkonna säilimine pargis.
Pargis on läbi viidud nahkhiirte
varjepaikade uuring, millega on
kindlaks tehtud pesitsuskolooniate
esinemine pargis, leiuandmed on
kantud Keskkonnaregistrisse. Välja
on selgitatud suvised varjepaigad ja
sellest lähtuvalt saab pargi vanu puid
hooldada.
 Puistut ja pargi põõsastikku hooldatakse
lähtuvalt linnustiku ja nahkhiireliikide
heaolust ning silmas pidades puistu
jätkusuutlikkust.

2.2 REKREATSIOONIALA
2.2.1
Lillepi park kui
kohalike elanike
rekreatsiooniala
2.2.2
Lillepi park kui
ülelinnalise tähtsusega
rekreatsiooniala

2.3 PARGIRUUM
2.3
Pargiruumi
kompositsioon ja
vaatelisus

2.4

Rajatised ja
väikevormid

Lillepi park on linnaosa
elanikke ja väljastpoolt
tulevaid külastajaid
teenindav mugav ja
esteetiline puhke- ning
rekreatsiooniala.

 Parki ehitatakse pargi väärtusi kahjustavaid  Parki ja sellega külgnevat ala puudutavad
rajatisi seoses spordiraja või pargi
planeeringud ja projektid tuleb
puhkevõimaluste arendamisega.
kooskõlastada pargi valitsejaga (KA).
Mänguväljaku paigutamisel parki ei
 Pargi külastustaristut hooldatakse pidevalt
arvestata pargi väärtustega ning muudekogu aasta jooksul, pargiinventari
takse keskkond väheväärtuslikumaks.
(valgustid, pingid, prügikastid jms)
 Pargi külastustaristu ja pargiinventari
hooldatakse ja/või vahetatakse vajadusel
ebapiisav hooldamine põhjustab selle
välja järjepidevalt. Mängu- ja
lagunemise ja külastajatele kasutamatuks
sportimisvahendite hooldusel kasutatakse
muutumise.
hooldusraamatuid.

 Pargi külastustaristu (teed, sillad,
puhkekohad) on pidevalt hooldatud ja
inimestele on parki loodud meeldiv
puhke- ja sportimiskeskkond.

Pargiruumi terviklikkuse
säilimine, sh avatud
pargiaasade ja poolavatud
pargiosade ning parkmetsaga
suletud alade vahekorra
säilimine, vaadete säilimine
pargis sees ning pargist
ümbritsevale maastikule ja
vastupidi. Pargi teedevõrk on
säilinud ja hooldatud ning
park on pidevalt hooldatud
vastavalt HK-le.

 Huvi puudumine pargi väärtuste vastu, soov  Teabepäevadel jm viisil kohalikele elanikele,
muuta ala kasutusotstarvet.
huvitatutele ja omavalitsusele pargi väärtuste selgitamine ja õigusaktide ning õigete
 Omavoliline raie ja/või istutamine.
hooldusvõtete tutvustamine. Planeerin Hooldamatuse või valede hooldusvõtete
gutes ja projektides pargi väärtustega
kasutamise tõttu pargi väärtuste
arvestamine.
hävimine.
 Pargi seisukohast oluliste ning kava
 Vaadete kinnikasvamine. Teede vähesus ja
koostamise ajal avatud alade ja vaadete
kinnikasvamine takistab jalakäijate
pidev hooldus. Puude plaanikohane istuliiklemist pargis.
tamine ja raie aitab kaasa avatud alade ja
 Varsaallika kallaste kinnikasvamine.
kompositsiooni säilimisele.
 Pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste
puude hävimine hooldamatuse tagajärjel.  Tuulemurru ja lamapuidu koristamine rohkelt
kasutatavate jalgteede servadest, jalal
kuivanud puude raie teekoridorides (teele
lähemal kui 15m tee servast), põlis-puude
võrahooldus ja võsa raie põlispuude alt.
 Võsa raie avatud alade taastamiseks väikestel
pargiaasadel ja/või põlispuude võrade all,
puhastatud alade regulaarne niitmine.
Jalutusteede koridoride avatuna hoidmiseks
nende äärte võsast puhastamine tee
servast 2m ulatuses ja regulaarne niitmine
1-2 korda vegetatsiooniperioodil (maiseptember).
 Varsaallika kallaste puhastamine võsast ja
murdunud puudest; puittaimede loodusliku
uuenduse eemaldamine vähemalt liikumisteede äärest ja sildade lähedusest.
 Pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste
vanade puude hooldamine koostatud
dendroloogilise inventeerimise alusel
arboristi poolt.
 Hooldamatuse tõttu muutuvad väikevormid  Väikevormid ja rajatised on pidevalt
ja rajatised kasutajatele ohtlikuks.
hooldatud.

 Info Lillepi pargi kui kaitsealuse pargi
väärtuslikkuse kohta on kättesaadav
pargi kasutajatele, kohalikke elanikke ja
teiste pargi kasutajaid kaasatakse pargi
väärtuste säilitamisele.
 Teed tagavad pargikülastajate mugava
liikumise selleks ettenähtud
trajektooridel. Olemasolev teedevõrk
säilib ning jalgteed on lisatud pargi
osadesse, kus mugav jalgteedevõrk
puudub. Park on hästi juurdepääsetav,
jõudmine huviobjektideni on mugav ja
turvaline. Teed on kvaliteetse kattega,
teekate ja teedega seotud rajatised on
esteetilise välimusega.
 Varsaallika vaadeldavus säilib vähemalt
sildadelt.
 Puistu on hooldatud, pargi seisukohalt
olulised vanad puud on kaitstud ja neile
on tagatud erihooldus.

Pargis kasutatavad rajatised
ja väikevormid sobivad pargi
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 Pargi väikevormid (pingid, sillad, trepid,
tugimüürid, valgustid jne) on pidevalt

üldise kujunduslahendusega  Väikevormide uuendamisel ja
ja pargi kaitse-eesmärkidega.
rekonstrueerimise eelselt ei ole välja
Väikevormid on pidevalt
töötatud ühtset kujunduskontseptsiooni,
hooldatud.
mistõttu lisatavad objektid ei sobi
kujunduslikult pargi keskkonnaga.
2.5 ELUSTIK
2.5.1

Kaitsealused taimed

Elurikkuse säilimine. Pargis
kasvavate kaitsealuste liikide
elupaigad on säilinud.

2.5.2

Põlispuud

Dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt,
ökoloogiliselt, esteetiliselt ja
puhkemajanduslikult
väärtusliku puistu säilimine

2.5.3

Varsaallikas

Säilinud on Varsaallika oja
looduslik seisund ja oja
mitmekesistab pargi
esteetilist maastikupilti.

2.5.4

Nahkhiired ja pargi
linnustik

Nahkhiirte asurkonna
säilimine pargis; tagatud on
sobivad varje- ja
pesitsuspaigad; linnustiku
mitmekesisus säilib

 Liigne tallamine ja valed hooldusmeetmed
kahjustavad kaitsealuste taimede
kasvukohti.
 Kaitsealuste taimede väljakaevamine
hävitab taimede kasvukohad.

 Toimub nende järjepidev
kujunduskontseptsioonipõhine
väljavahetamine

hooldatud ning järjepidevalt toimub
amortiseerunud vormide
väljavahetamine ja/või
rekonstrueerimine. Pargi teed ja platsid
on regulaarselt hooldatud

 Jalgteedega varustatus aitab juhtida
 Pargis kasvavate III kategooria kaitsealuste
külastusvoolusid ning võimaldab
liikide levik ja seisund on täpsustatud.
vähendada alade tallamiskoormust.
Niidutaimede uuringuga on kindlaks
Õiged hooldusmeetmed võimaldavad
tehtud teiste kaitsealuste taimede
kaitsealustel taimedel viljuda ja oma
võimalik esinemine pargi territooriumil.
populatsiooni levimisele kaasa aidata.
 Inimeste teadlikkuse tõstmine aitab kaitsta
kaitsealuseid taimi ja vältida
kasvukohtade hävitamist.
 Vaadete kinnikasvamine ja pargistruktuuri
 Võsa raie avatud alade taastamiseks ja
 Pargiruumi terviklikkus puistu hooldusel on
hägustumine, võsastumine.
vaadete avatuna hoidmiseks ning nende
säilinud, sh avatud pargiaasade ja
alade regulaarne niitmine.
väljakute ning parkmetsaga suletud alade
 Hooldamatuse või valede hooldusvõtete
vahekord, vaated pargis sees ning pargist
kasutamise tõttu pargi põlispuude
 Puistuosade hooldamine lähtudes koostatud
ümbritsevale maastikule ja vastupidi.
seisundi halvenemine või hävimine
dendroloogilisest inventuurist, pargi
struktuuri seisukohalt oluliste põlispuude  Pargi puistus (eelkõige liikumisteede
 Pargi kompositsiooni seisukohalt oluliste
hooldus teostatakse esmajärjekorras.
läheduses) on läbi viidud hoolduslõikused
puude hävimine hooldamatuse tagajärjel.
vastavalt koostatud dendroloogilisele
 Väljalangevate üksikpuude ja põõsaste
inventuurile. Puude valgustingimused on
asendamine kompositsiooniliselt olulistes
paranenud.
kohtades.
 Puistu väärtusega arvestatakse pargi
hooldamisel ja arendustegevuses, puud
on heas seisundis (elujõulised ja
hooldatud, heades valgustingimustes) ja
külastajatele ohutud.
 Prahistamine ja võsastumine rikub pargi
 Oja kaldad puhastatakse prahist, puude
 Varsaallika oja kaldad on puhastatud
esteetilist väljanägemist, veekogu
looduslikust uuendusest ja sisselangenud
sissekukkunud puudest ja puude
vaadeldavust ning vaesustab pargi liigilist
puudest liikumisteede ja sildade
looduslikust uuendusest ning prahist
mitmekesisust.
läheduses. Oja on vaadeldav ning
liikumisteede ja sildade läheduses.
looduslik mitmekesisus kaitstud.
 Vanade puude raie (üksikpuude raie,
 Õõnsustega puude säilitamine, vajadusel  Nahkhiirte liigiandmed on täpsustatud ja
metsaraie);
varjekastide paigaldamine;
kantud Keskkonnaregistrisse. Välja on
selgitatud suvised varjepaigad. Pargi
 Niitude (pargiaasade) ja metsahäilude
 Pargiaasade ja metsahäilude hoidmine
puistu hooldustööde käigus raiutud
kinnikasvamine;
avatuna;
õõnsate puude asemele paigaldatakse
 Kaalutlemata võsa ja põõsastike
 Kõik raietööd tuleb kooskõlastada KA ja
vajadusel nahk-hiirtele sobivaid
eemaldamine;
pargi omanikuga;
varjekaste (vajadus tuleb kindlaks teha
 Saakputukate vähenemine veekogude
 Varsaallika oja kallaste hooldamine
koostöös nahkhiirte liigi-spetsialistiga).
kallaste kinnikasvamise ja lagedate alade
veepinnalt toitujate toidulaua
Linnustiku mitmekesisust tutvustatakse
võsastumise
säilitamiseks.
kohalikele elanikele ja paigaldatakse
pesakaste.
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3. KAVANDATAVAD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED JA
EELARVE
3.1 HOOLDUSTÖÖDEST ÜLDISELT
Hoolduskavaga kavandatakse nii hooldustööd kui ka pargi arendamiseks ja kaitse korraldamiseks vajalikud
tegevused. Lillepi pargi hooldamisel peab silmas pidama, et põhiväärtuseks on pargi looduslik stabiilne seisukord.
Täpsemad hooldustööde mahud ja nende tähtsus (eelisjärjestus) on koondatud tegevuskava tabelisse (Tabel 7).
Pargiosad, kus tuleb vastav hooldus läbi viia on märgitud kaardile numbriga (skeem 10); sama numbriga alad leiab
ka hoolduspiirkondi kirjeldavas tabelist (Tabel 6).
Järgnevalt on esitatud kõigi vajaminevate hooldustööde kirjeldused. Iga alapeatüki juurde on kaldkirjas lisatud
märkused, mis aitavad pargi omanikul-hooldajal aru saada iga töö olemusest.
Kui hooldustöödel selgub, et hooldusalal esineb kaitsealuseid liike, siis tuleb sellest teada anda Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitsebioloogile, kes aitab otsustada, millistel tingimustel on hooldustööde
jätkamine võimalik.
Tabel 6. Hoolduspiirkondade tüübid
Ala
nr.

Ala tüüp

Pindala
(ha)

Märkused

1

Avatud ala üksikute
puudegruppidega

3.53

Regulaarne niitmine. Niiske piirkond. Merelt tulevatele tuultele avatud.
Pirita tee poolsesse alasse on soovitatav luua tuuletõkkeistutus. Puud ja
põõsad vajavad regulaarset ülevaatust ja vajadusel harvendamist ja/või
noorendamist.

2

Avatud ala üksikute puude
ja puudegruppidega

3.99

Pargi esindusniit! Regulaarne niitmine kaitsealuste taimede õitseajast
sõltuvalt. Kuivem ja väärtuslik parginiit. Puud vajavad regulaarset
ülevaatamist ja võrakujundust ja/või hooldust.

3

Avatud ala

0.25

Üksiku põlispuuga, kaitsealuste taimede kasvukoht. Väärtuslik väike
pargiaas. Regulaarset niitmist vajav. Avada on soovitatav
vaatekoridor(id) üle Varsaallika pargi esindusniidule (ala nr 2).

4

Avatud ala üksikute puude
ja põõsagruppidega

0.4

Pirita tee äärne parklaga külgnev pargi puhverala. Vajab regulaarset
niitmist.

5

Võsastunud ala üksikute
suuremate puudega

0.4

Ala vajab võsast puhastamist. Säilitada võib noorendatud/korrastatud
looduslikud põõsastikud. Vajab regulaarset hooldamist.

6

Puisniidu ilmeline ala

1.58

Mitmete väärtuslike ja potentsiaalsete noorte puudega puisniidu
ilmeline ala. Puude võraalused ja äärealad on suuremal määral
võsastuvad. Vajab võsast puhastamist ning regulaarset niitmist.

7

Poolavatud ala

0.59

Pargi esindusniidu tugiala. Üksikute puude ja põõsastega. Kaitsealuse
taie kasvukoht. Vajab regulaarset hooldust (kohati võsast puhastamist).

8

Poolavatud võsastuv
põlispuudega ala

0.96

Lihtsalt taastatav poolavatud ala, mis oma asukoha poolest oleks sobilik
peremänguväljaku loomiseks (tuleb kaitsta põlispuid!). Ala on võsastuv
ja vajab võsast puhastamist ning edaspidi regulaarset hooldust.
Põlispuud vajavad valgustingimuste parandamist, võrahooldust ja
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võraaluste väljapuhastamist.
9

Võsastuv ala

0.72

Ala valab regulaarselt võsast puhastamist.

10

Põlispuuderohke ala

2.0

Rohkelt põlispuid sisaldav ala, vajab võraaluste ja vaadetesse jääva võsa
ja ebaperspektiivsete noorte puude eemaldamist põlispuude
kasvutingimuste parandamiseks. Väikeseid puhkekohtadega seotud niite
peab regulaarselt niitma. Puudealused vajavad regulaarset võsa
eemaldamist (2-3 aasta tagant)

Kokku hooldust vajavaid
alasid

14.42

Avatud alad (1,2,3,4)

8.17

Hooldatav ainult niitmisega 147.- eur/ha. Piirialadel võib olla ka
väiksemal määral võsaeemaldamise vajadus.

Taasavatav puudega ala
(5,6,7,8,9,10)

6.25

Võsa ja noorte ebaperspektiivsete puude eemaldamine, seejärel 2-3
aasta vältel niita sagedamini (2x vegetatsiooniperioodil). 1-3
hooldusaastal pärast võsa eemaldamist tuleb arvestada, et tegemist on
hõreda madala võsa eemaldamisega, mitte niitmisega (179.- eru/ha).

Põlispuude hooldus

104 tk

Põlispuu võrahooldus ca 130.- eur/puu. Võrade kontrollimist ja
vajadusel hooldust vajab ca 104 põlispuud (va. harilikud männid)

Puude raie

111 tk

Dendroloogilise inventeerimise andmete kohaselt vajab kohest
likvideerimist pargis 111 ühikut puid.

Tabelis esitatud niitmise ja võsakoristamise hinnad on arvestatud vastavalt Keskkonnaministri 01.06.2004
määrusele nr 62 „Loodushoiutoetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ja toetuste maksmise kord, nõuded
toetuse maksmiseks ja toetuste määrad“. Hinnad vastavad 12. 01. 2011 ajakohastatud määruses välja toodud
45
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Skeem 10. Hooldusalad Lillepi pargis. Rohelise kontuuriga tähistatud üksikpuudena hinnatud põlispuud. Viirutusega alad on esmatähtsad pargi esteetikast ja
kompositsioonist lähtuvalt. Ruudustikuga kaetud alad on teises tähtsusjärjekorras olevad alad.
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3.1.1 PUISTU HOOLDUS
Lillepi pargi puistu hoolduse aluseks on 2012. aastal O. Abneri poolt koostatud dendroloogiline hinnang.
Üksikpuudena on hinnatud teede lähedal kasvavad puud ning ülejäänud puistu on jagatud iseloomulikeks
eraldisteks. Abneri töös on eraldiste puhul välja toodud soovituslik väljaraiutavate puude hulk liigiti ja protsentides.
Lillepi pargi puistu väärtuseks on eelkõige selle looduslikkus ja stabiilne seisund. Tähtsamaks probleemiks
kujunduslikust seisukohast lähtudes on põlispuude võraaluste võsastumine ning noorte puude kasvamine vanade
puude võradesse. Samuti on võsastumas pargi väiksemad avatud alad, suuremate alade servaalad ja Varsaallika oja
kaldad. Soovitatav on teede ääres vähendada puistute täiust, eemaldada võsa ning jätta kasvama (lisaks
põlispuudele ja põõsastele) väärtuslikud pargipuud (Lillepi pargis sanglepp, harilik mänd, tamm), milledel on
liigiomane võra ja mis ei ohusta kasvades väärtuslikke põlispuid.
Pargi puistu on tänaseks päevaks taas saavutanud loodusliku ilme ja E. Braffmanni plaani alusel istutatud
puudegrupid on enamuses keskkonda sulandunud.
Omanikule. Võsaraieks ja suurte säilitamist mitteväärivate pargipuude eemaldamiseks on sobivaim aeg lehtedeta
periood, kui linnud ei pesitse (sügisest kevadeni); kevadeti ja suvel kahjustavad raietööd lisaks lindude-loomade
häirimisele ka rohttaimestikku ja pargipinnast. Lehtpuude ja -põõsaste raieks (alade puhastamise ja võsatõrje
eesmärgil) on sobivaim aeg juulis-augustis, sel ajal raiumine nõrgestab puujuuri ning uued võsud kas ei teki või on
vastuvõtlikud talvekülmadele. Raied tuleks läbi viia järkjärgult, sest äkiline valgustingimuste muutmine ei mõju
puudele hästi, samuti võivad allesjäävad puud muutuda tuulehellaks. Võsa eemaldamisega tuleks alustada teede
sihtidelt. Võsast puhastatud alasid tuleb pärast kändude freesimist regulaarselt niita, sest vastasel juhul mõjub
lehtpuude eemaldamine neid noorendavalt ning hiljem on võsa kasv veel lopsakam. Pärast raieid tuleb raiejäätmed
alalt ära viia; põletamine puude all või pargimurul ei ole lubatav. Pargis võib säilitada mõne jämedama puutüve.
Raietel tekkivast oksamaterjalist võib teha hakkepuitu ning seda kasutada pargis asuvate harjutusväljakute
pinnakattena.
Pargis kasvavad õõnsustega puud on elupaikadeks pargis elutsevatele nahkhiirtele ja lindudele ning nende
eemaldamine on lubatud vaid juhul, kui nad on haiguskolleteks või kujutavad ohtu parki külastavatele inimestele.
Säilitada võiks vanade puude suure läbimõõduga kännud, sest neil on ajalooline ja elustikuline väärtus. Väärtust
mitteomavate puude kännud on soovitav kännufreesi abil või maapinnaga tasalõikamisega eemaldada; kändude
juurimist tuleb vältida, sest sellega kaasneb kahju ümbritsevatele puudele (põhiliselt juurte vigastamine) ja
murupinnale.
Vigastatud ja ohtlike puude hoolduslõikuse puhul tuleb konsulteerida arboristiga või tellida hoolduslõikuse
tegemine, et vältida puude kahjustamist valede hooldusvõtete kasutamise tõttu.
Pargi raiete ning koristustööde tegemiseks ei tohi kasutada suuri masinaid. Raied ja väljavedu peab toimuma siis
kui maapind on külmunud.

S ANITAARRAIE
Üksikpuudena hinnatud puistuosas tuleb läbi viia sanitaarraie tuulemurru, jalal kuivanud ja kuivavate puude ning
murdumisohtlike puude, mis kujutavad ohtu kasutajatele ja naaberpuudele, eemaldamiseks. Samuti on soovitatav
puistust läbiminevate rohkelt kasutatavate teede ääres puistu täiust vähendada 25m (puu kõrguse) ulatuses.
Dendroloogilises inventuuris on raiesse määratud 111 ühikut puid üksikpuudena hinnatud puistuosas. Nende hulka
ei kuulu alla 8cm noored isekülvsed puud ja võsa. Sanitaarraie tuleb teostada ühena esimestest hooldustöödest.
Tegemist on I tähtsusklassi tööga. Teostajaks pargi omanik.
Sanitaarraie tegemiseks ei ole vaja spetsiaalseid lisauuringuid, küll on vajalik üle 2 m kõrgustel D ≥ 30cm
puutüügastel kindlaks teha, kas tegemist ei ole nn elustikupuudega. Juhul kui see on nii, säilitada tüükad, mis ei ole
pargis liiklejatele ohtlikud. Kuivanud puud tuleb teede äärest puu kõrguse (ca 25m) ulatuses eemaldada (mujale
võivad kuivanud puud alles jääda).
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Arvestades, et alal on palju jalakäijaid ja sportlasi on soovitatav teede ääred aastas vähemalt korra üle vaadata, et
teha kindlaks, kas puudel on uusi tormikahjustusi või lumemurde.
Puude jalalt langetamine on keelatud. Raied võib pargis teostada vaid arborist.

V ÕSARAIE
Raietöödena on kava raames määratud võsa raie, sh ka põlispuude võradesse kasvavate isekülvsete noorte puude
eemaldamine. Tekkinud kännud on soovitav edasise hoolduse (niitmise, trimmerdamise) hõlbustamiseks freesida
või lõigata maapinnaga tasa aladel 5 - 10. Kände juurida ei tohi, sest see lõhub säilitamisväärsete puude juured.
Kuna Lillepi pargi väiksematelt avatud aladelt pole võsa pikka aega koristatud, siis need väiksemad pargiväljakud ja
poolavatud alad pargis on kadumas. Taasvõsastumise vältimiseks on puhastatavaid alasid vaja niita esimestel
aastatel vähemalt kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul. Hiljem tuleb alade taasvõsastumise vältimiseks niita
vähemalt korra aastas.
Lillepi pargi hooldustööde üldiseks eesmärgiks on tagada pargi säilimine hooldusvõtete abil, st eemaldada looduslik
uuendus (enamasti tüve läbimõõduga alla 8 cm) vanade pargipuude ümbrusest ja pargi endiselt avatud aladelt ning
säilitatavate puudegruppide alt, eemaldada inimestele ohtlikud puud. Noorte puude likvideerimisel tuleb hinnata
nende liiki ja asukohta, et võimalusel säilitada sobivatel kohtadel kasvavad perspektiivsed puud pargipuistu
järjepidevuse säilitamiseks (harilikud tammed, sanglepad ja harilikud männid). Lillepi pargis on soovitatav
hooldamisel säilitada isetekkelised pihlakad ja toomingad, mis toovad alale juurde lõhna ja värvi ning
mitmekesistavad pesapaiku ja toidulauda.
Võsast (kiirekasvuliste lehtpuude mitteperspektiivsest looduslikust uuendusest) on vaja esmajärjekorras puhastada
põlispuude võraalused. Poolavatud aladel tuleb taastada väikesed pargiväljakud. Vanade puude alt tuleb
eemaldada võsa, tagades sellega neile paremad valgus- ja kasvutingimused.
Puistuosadest läbiminevate teede koridorides teest 3-5m kauguselt on soovitatav puude looduslik uuendus
eemaldada. Põõsastike säilitamine on samas oluline, et ei kaoks laululindude pesitsuskohad. Teeäärte puhastamise
laius oleneb tee käidavusest. Kasvama võib jätta üksikuid pihlakaid ja toomingaid. Suuremaid isetekkelisi puid tuleb
harvendada niimoodi, et puistu täius kasvab järk-järgult pargi siseosade suunas.
Likvideeritavast võsast on soovitatav teha hakkepuitu, mida saab kasutada näiteks sportlastele mõeldud
harjutusväljakute katteks. Metsaalla vedelema jätta seda ei tohi.
Alade 6, 8 ja 10 (kokku 4.54 ha) võsast ja mahalangenud puudest puhastamine annab pargi ilme parandamisele
kiiresti suure efekti, mistõttu on tegemist esmatähtsa (I) tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik. Alade 5, 7 ja 9
(kokku 3.63 ha) puhastamine võsast on teise tähtsusjärjekorra töö (II). Teostaja maaomanik.

P ÕLISPUUDE VÕRAHOOLDUS
Lillepi pargis on võrahooldust ja võraaluste puhastamist vajalik teostada esmajärjekorras vanadele puudele, mis on
saanud varasematel aegadel tormi- vm oksastiku kahjustusi. Võrahoolduse alla kuulub ka puude toestamine.
Sellega avatakse nendele vaade ja parandatakse samas puude kasvamise tingimusi. Pargiruumi avamine
põlispuude väljapuhastamisega on üks käesoleva HK olulisematest tegevustest. Spetsiifilist võrahooldust vajavaid
põlispuid on pargis 104tk. Põlispuudena käsitletavad männid võrahooldust ei vaja, kuid vajavad võraaluste
puhastamist! Võrahooldustöid võib teostada vaid arboristi kutsetunnistust omav isik!
Põlispuudele mõjub mõnes pargiosas ka ala liigniiskus, kuid probleemi lahendamine ala suuremahulise
kraavitamisega ei ole lahendus. Pigem mõjub ootamatu kuivendamine ja veerežiimi muutus põlispuudele
kahjulikult. Üle peab vaatama alal olevad kraavid ja truubid ning neid vajadusel puhastama. Samas peab kindlasti
märkima, et Lillepi pargi puistu on oma kasvukohale sobiv ning ala liigniiskus ei ole puudele reeglina probleemiks.
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Tegemist on I tähtsusklassi tööga. Tööde korraldajaks on maaomanik.
Omanikule. Puu elujõu säilitamiseks ei tohi ühe kasvuperioodi jooksul kogu võra ulatusest eemaldada rohkem kui
20% täiskasvanud puu okstest. Suurtel okstel ei tohi eemaldada korraga üle 1/3 lehemassist. Jämedate okste
eemaldamine tüve juurest ei ole soovitav. Lõigata tuleb tüve või suurema oksa suhtes viltu. Lõikamisel tuleb terveks
jätta oksakrae, ka juhul kui see on ümber kuivanud oksa pikaks veninud. Rasked oksad tuleb lõigata mitmes osas.
Lõikustööde teostamiseks on sobivaim aeg juunist augustini. Lõikust ei tohi teha alla -5 kraadise temperatuuriga,
sest siis on puude oksad rabedad ja liigsed vigastused kerged tekkima. Mahlajooksuga puid tohib lõigata ainult
suvel.
Pärast toestamist peavad omavahel ühendatud puuharud saama liikuda. Selleks tuleb valida toestamiseks õige
kõrgus, enamasti 2/3 harude pikkusest. Sobiva ankurpunkti leidmiseks võib korrutada tüvede harunemiskoha
diameetri sentimeetrites 20-ga, saades sidumiskoha kõrguse meetrites. Lisaks on soovitav tüvesid ühendada
mööda diagonaali ja vältida sidumismaterjalide sissesoonimist ja hõõrdumist, paigaldades selle ärahoidmiseks
sobivast materjalist polstreid või kasutatakse spetsiaalselt toestamiseks loodud materjale. Raskete horisontaalsete
okste ankurpunktid peavad asetsema võimalikult kõrgel.

3.1.2 AVATUD ALADE HOOLDUS
N IITMISVÕTTED JA NIIDUTEHNIKA 46
Niita tuleks suhteliselt madalalt (ca 5-7cm kõrguselt) ja üks kord suve jooksul. Väga lopsaka taimekasvuga
niidualadel võib kaaluda ka ädala niitmist (koos heina koristamisega). Parim on niitmine käsitsi või motoblokiga,
kuna see kulgeb aeglasemalt ja annab lindudele, putukatele ja muudele rohustus varjuvatele loomadele rohkem
aega põgenemiseks. Käsitsi niitmisel jääb rohustu kõrgus natuke ebaühtlasem luues nii ka suuremat mitmekesisust.
Suurematel aruniitudel on üsna vältimatu niitmine traktorniidukiga, seejuures tuleks eelistada lattniidukit
rootorniidukile (kui seda võimaldab ala seisukord - lattniidukid on kivide ja võsa suhtes tundlikumad).
Rootorniidukid rebivad taimi rohkem ja jätavad ebatasase lõikepinna, mistõttu taimed muutuvad põua ja
seenhaiguste suhtes tundlikumaks. Kergemad traktorid on eelistatumad, kuna ei pressi mulla poore nii palju kokku.
Klassikalisel nõmmeniidul ei tule traktoriga tegutsemine (vähemasti külmumata pinnasel) kuigivõrd kõne alla,
produktiivsematel paluniitudel on see aga võimalik. Murutraktor tuleb hädaabi niiduvahendina kõne alla, kui
niidetakse üks kord suve jooksul ja piisavalt kõrgelt ning niidule paiskuv hekseldis lastakse kuivada ning riisutakse
kokku (mõeldav ilmselt kuivemate ja kidurama rohukasvuga väikeste niitude puhul, kuna niiskemate niitude
juulikuine heinakasv on murutraktori võimsuse jaoks liig). Poolloodusliku koosluse hooldamine tavapärase
õuemuruna (mida niidetakse väga madalalt ja minimaalselt 4-5 korda suve jooksul) ei tule kõne alla, kuna sellistes
tingimustes ei saa enamus liike õitseda, viljuda ja varuaineid koguda ning putukate röövikud- valmikud toituda.
Hein tuleb niidult kokku riisuda ja ära viia, vastasel juhul koguneb maapinnale valgust varjutav kulukiht, mis hakkab
taimede idanemist pärssima ja soodustama vaid üksikuid liike. Heina maha jätmine toob niidule toitained juurde,
mis annab eelise üksikutele produktiivsetele liikidele. Väga vajalik on heina kuivatamine ja kaarutamine niidul (selle
käigus saavad juba valminud ja järelvalminud seemned pudeneda maapinnale ning rehitsemine tekitab kamarasse
idanemiseks sobivaid mikrohäiringuid). Hekseldamine hooldusvõttena on kaitsealustel aruniitudel keelatud. Ka
aladel, kus hooldaja poolloodusliku koosluse toetust ei küsi, ei tohi vähemalt hea ja väga hea esinduslikkusega
aladel hekseldamist lubada.
Kohalike elanike sõnul on Urva tänava poolses pargi keskse niidu otsas vohama hakanud üks putkeliik, mis on väga
agressiivse kasvuga. Kuna hoolduskava koostamine on sel aastal olnud hilise kevade tõttu veidi häiritud, siis tuleb
järgneva aasta jooksul teha kindlaks, mis liigiga on tegu ning millistes piirkondades see täpselt levib. Sellest
lähtuvalt tuleb vajadusel pargiaasa seda piirkonda hooldama hakata (niita enne õitsemist, esimestel aastatel
tihedamini). Õige hooldusega on võimalik pidurdada agressiivse liigi levikut.
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Mesipuu, M., 2011, Aru- ja soostunud niitude hoolduskava, Pärandkoosluste kaitse ühing (05.04.2013)
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P UUDEALUSTE NIITMINE
Pärast põlispuude aluse võsa eemaldamist tuleb võsa tagasikasvamise takistamiseks alasid esimesel kahel aastal
niita kaks korda suve jooksul (alad 6, 8, 10). Seejuures ei ole tegemist mitte heina niitmisega vaid madala võsa
niitmisega. Hiljem, kui ära lõigatud lehtpuud enam juurevõsusid ei anna, on puudealuse hooldamine lihtsam.
Arvestades, et võsast puhastamine ja alade hilisem jätkuhooldus (kändude freesimine, niitmine, trimmerdamine)
on töömahukas, tuleb kaaluda kõikide alade korraga võsast puhastamise otstarbekust.
Esmajärjekorras on soovitav võsast puhastada ja tagada jätkuhooldus aladele 6, 8 ja 10, sest nende puhastamine
annab kiiresti suure visuaalse efekti. Alad 5, 7, ja 9 korrastatakse teises järgus. Poolavatud alade nr 6, 8 ja 10
korrastamine on I tähtsusklassi töö. Alade 5, 7, 9 puhastamine on II tähtsusklassi töö. Tööde korraldajaks on
maaomanik.
Omanikule. Niidumurud on enamasti väljakujunenud kooslused, mille hooldamine sõltub hoolduse eesmärgist.
Intensiivsemat hooldust tuleb rakendada pargi rohkemkasutatavates osades. Pargiaasade puhul on oluline
arvestada taimestikuga, sest sobilikke tingimusi on vaja luua õitsvatele niidutaimedele.
Niitude hooldamisel ja põlispuude aluse niitmisel tuleb silmas pidada vanade puude juuri ning vajadusel katta
puude välja ulatuvad juured, et neile ei tekiks niitmisel vigastusi. Oluline on jälgida ka niitmisskeemi keskelt lahku
või servast serva, et maapinnal elutsevad linnud ja loomad saaksid põgeneda. Sügiseti on soovitav esindusalade
murudelt riisuda langenud lehed. Kevadel ja sügisel on soovitatav niita kõrgemalt kui suvel. Murule on kõige
kahjulikum madal ja harv rootorniidukiga niitmine. Niitmiseks kõige sobilikum on trummelniiduk, siis ei ole
tarvidust ala üle riisuda.
Aasade liigirikkuse ja õitsemise tagamiseks on kõige olulisem õigesti ajastatud niitmine heinaniidukiga,
sagedusega, mis sobib alal kasvavatele taimedele. Niitmise abil on võimalik lillemuru kooslust muuta – niidumuru
kujuneb tavaliselt välja 4 - 6 aastaga – kui niidetakse igal aastal samal ajal, niitmise arvude kord sõltub mulla
viljakusest. Vabanemaks ühe- ja kaheaastastest umbrohtudest, peab niitma enne selliste umbrohtude õitsemist,
võilille tõrjeks tuleks niita selle õitsemise lõpupoole. Õitsva lillemuru loomiseks on soovitatav niita teistkordselt 5 10 cm kõrguselt, ajal mil niidutaimed on õitsenud ja seemned valminud (enamasti juuli algus kuni augusti algus).
Heina võib jätta murule nädalaks, et seemned saaksid variseda, pärast seda hein koristatakse.

3.1.3 ELUSTIKU KAITSE KORRALDAMINE
Nahkhiirte varjepaikade uuring – pargis on kindlaks tehtud 3 liiki nahkhiirte esinemine, kuid eelnev uuring ei
täpsustanud nahkhiirte varjepaikade esinemist pargis. Pargipuistu hooldusraiete teostamise vajadusest lähtuvalt
on oluline kindlaks teha varjepaikade esinemine puistus. Tegemist on III tähtsusklassi tööga, teostajaks KA.
Niidutaimestiku uuring – Tallinna Rohealade teemaplaneeringus on Lillepi pargi niitusid nimetatud väärtuslikeks
niitudeks ning Keskkonnaregistri andmetel kasvab pargis kahe III kaitsekategooria taimi. Arvatavasti on niidul leida
ka teis kaitsealuseid taimi, milletõttu on soovitatav järgmisel hooldusperioodil kindlaks teha kaitsealustetaimede
esinemine niitudel ja nende servaaladel. Uuring on oluline parandamaks niidul läbiviidava hoolduse kvaliteeti ja
muutmaks seda kaitsealustele liikidele sobivamaks. Koostatav uuring on III tähtsusklassi töö, teostajaks KA.

3.1.4 KÜLASTUSTARISTU HOOLDUS- JA REKONSTRUEERIMISTÖÖD
Olemasolevate teede arv on suuremas osas pargis pigem piisav, kuna olemasolevad teed on aktiivselt kasutusel.
Jalutusteede võrgustiku täiendamine pargis on vajalik vaid loogiliste jalutusringide loomise eesmärgil. Jalgteed
tuleb ringideks kokku viia Rummu tee-Kose tee risti lähedal ja mõnes kohas pargi sisemus. Uued jalgteed võiksid
olla kaetud samasuguse kattega kui vanemad jalgteed (graniitsõelmed). Uute teede projekteerimisel ning vanade
rekonstrueerimisel tuleb tutvuda teede kasutatavusega ning lähtuda ka pargimaastikku sissekäidud radadest.
Teede loomiseks on vaja spetsiaalse projekti koostamine, projekt tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga ning
kohaliku omavalitsusega.
Lillepi pargis on kokku ca 3572 meetrit kõnniteesid (va kergliiklustee), mille hooldamisel lähtutakse vajadusest.
Pargi kõnniteed on graniitsõelmetest katetega ning see kate on osades kohtades kasutamise tõttu uuendamist
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vajav. Teede hooldamine toimub vastavalt Tallinna linna haljasalade hooldusklasside nõuetele, pargi teed kuuluvad
III hooldusklassi. Kõnniteede servasid niidetakse vegetatsiooniperioodi jooksul üks kord kuus. Teedehooldust tuleb
läbi viia kogu aasta jooksul, et park oleks pidevalt kasutatav ja meeldivaks jalutuskohaks. Pargi jalgteede ja
kergliiklustee ühinemiskohtade juures on väga suur kogus erinevaid liiklusmärke. Inimeste teadvustamine on
oluline, kuid see on soovitatav uuesti läbi mõelda ning osad märgid pargist eemaldada.
Pinkide väljavahetamine pargi siseosades jalutusteede ääres peab toimuma pärast seda, kui raied ning
võsaeemaldustööd on tehtud. Kujunduses lähtuda ühtsest võtmest, minimalismist ja vandaalikindlusest. Kindlasti
on oluline jälgida, et pinkide kõrgus võimaldaks ka vanematel inimestel mugavalt istuda ja lihtsalt püsti saada.
Puhkekohtade paiknemise vajadus tuleb kogu pargis lahendada terviklikuna ning üheskoos jalgteede projektiga.
Pargipinkidele võiks anda lisaväärtuse sellega, et piirkonnas elavad (elanud) nimekad inimesed saavad endale
nimelise pingi.
Peremänguväljaku loomine Lillepi parki Kose tee ja Urva tänava ristmiku lähedale kahele poole jalgteed, mis viib
asumist Selveri poe poole on hoolduskava seisukohalt oluline tegevus, mis parandab pargi kasutatavust ning aitab
kaasa suunatud tegevuse pakkumisega pargi säilimisele (mõtestatud tegevus vähendab vandalismiohtu).
Mänguväljaku asukohavalikut toetab E. Braffmanni plaan, millel antud asukohas olid varem võrkpalliplatsid. Oluline
on pakkuda mängu- ja liigutamisvõimalusi võimalikult laiale vanusegrupile. Samas ei ole mõistlik panna kokku
ekstreemspordivahendeid ning tavapärasemaid mängu-liigutamisvahendeid. Lisama peab kindlasti inventari, mis
on sobiv täiskasvanutele ja eakatele. Korvpalliplatse ega jalgpalliväljakuid ei ole soovitav parki lisada, kuna need on
esiteks läheduses olemas ning teiseks ei lähe need omafunktsioonilt ega esteetikalt pargiesteetikaga kokku. Vajalik
spetsiaalse projekti koostamine. Projekt on vaja kooskõlastada kaitseala valitsejaga ning kohaliku omavalitsusega.
Kergliiklustee äärde peaks sportlastele looma mõned kohad, kus oleks võimalik teha venitus- ja painutusharjutusi.
Sellised väiksemad väljakud on otstarbekas katta pargi hooldustöödest saadava hakkepuiduga.
Pargis on ca 35 prügikasti, mis on erineva vanuse ja seisukorraga. Esteetikast ja ka funktsionaalsusest lähtuvalt
tuleb prügikaste välja vahetama hakates lähtuda nende kasutusmugavusest, vandaalikindlusest ja kindlasti ka
esteetikast (ei tohi olla liiga suured ja robustsed). Prügikaste tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem kui korra kahe nädala jooksul.

3.1.5 PARGI KAITSE KORRALDAMINE
T ÄHISTAMINE
Pargi väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks ning pargi terviklikkuse tagamiseks ja hooldamiseks on vaja tähistada
kaitstava pargi piirid. Lillepi park on kava koostamise ajal tähistamata. Park tuleb vastavalt tähistada. Tähised tuleb
paigaldada kolme kohta enamkäidavate teede ja sihtide äärde. Soovituslikud tähiste asukohad on ära toodud
hoolduskavaga kaasas oleval joonisel. Pärast tähiste paigaldamist tuleb tähiseid kontrollida kord aastas ning
vajadusel tähised parandada või välja vahetada. Tähistamine kooskõlastada Keskkonnaametiga ja Pirita
Linnaosavalitsusega. Tööde teostajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus; tegu on II tähtsusklassi tööga.

I NFOTAHVLI PAIGALDAMINE
Külastajatele teabe jagamiseks on soovitav paigaldada parklatesse (3tk) või mõnda teise sobivasse asukohta (ei
tohi jääda vaadetesse!) Lillepi pargi kaardi ja väärtuste ning lubatud-keelatud tegevusi tutvustav infotahvel. Tahvli
tekst peab olema nii eesti- kui ka inglisekeelne. Tekst kooskõlastada eelnevalt kaitseala valitsejaga ja kohaliku
omavalitsusega. Tahvli paigaldamine peab toimuma peale mänguväljaku väljaehitamist, et ei oleks vaja koheselt
seda uuendada. Otstarbekas on kujunduses lähtuda teistest kaitsealustele parkidele loodud infotahvlitest
(Harjumaa ulatuses on soovitav kõikide kaitsealuste objektide infotahvlid kujundada ühes stiilis). Pärast tahvlite
püstitamist tuleb neid kontrollida kord aastas ning lõhutud või muul moel kahjustatud tahvlid tuleb võimalikult
kiiresti asendada. Tööde teostajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus; tegu on III tähtsusklassi tööga.
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T ULEMUSLIKKUSE HINDAMINE
Kaitsekorraldusperioodi keskel (soovitavalt 5. või 6. aastal) ja viimasel aastal tuleb läbi viia pargi ülevaatus ning
hinnata seni kehtinud kava rakendamise tulemuslikkust. Tulemuslikkuse hindamine on aluseks uue kava
koostamisele. Tegu on I tähtsusklassi tööga. Korraldajaks on KA.

U UE KAVA KOOSTAMINE
Uue kava koostamisega alustatakse käesoleva kava kehtivusperioodi viimasel aastal. Kava koostamise raames
hinnatakse kaitse tulemuslikkust ning seatakse eesmärgid järgmiseks kaitsekorraldusperioodiks. Tegu on I
tähtsusklassi tööga. Korraldajaks on KA.
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3.2 TEGEVUSKAVA
Tegevuskava tabelisse on koondatud eelnevate analüüsidena esitatud tööd, mis on täitmiseks käesoleva hoolduskavaga ettenähtud perioodi jooksul.
Tabelis on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse prioriteetsusklassidesse:
1) esimene prioriteet – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu, see on väärtuste säilimisele ja toimiva ohuteguri
kõrvaldamisele suunatud tegevus; hoolduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus;
2) teine prioriteet – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele, eksponeerimisele ja potentsiaalsete ohutegurite kõrvaldamisele;
3) kolmas prioriteet – soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele.
Esimesse prioriteeti kuuluvad tööd:
•
mille tegematajätmisel ala eesmärkideks võetud väärtused hävinevad või halveneb nende seisund oluliselt; Natura alade puhul saab elupaikade hooldus ja
taastamine olla esimeses prioriteedis vaid Natura-standardandmebaasi kantud ulatuses;
•
mis on hädavajalikud ala eesmärgiks võetud väärtuse hoolduse tulemuslikkuse hindamiseks;
•
riiklik seire.
Teise prioriteeti kuuluvad tööd:
•
mis on olulised, kuid mille elluviimise edasilükkumine ei too kaasa drastilisi tagajärgi;
•
oluliste koosluste hooldamine ja taastamine Natura standardandmebaasi kantust suuremas ulatuses;
•
mis on külastuskorralduslikult olulised – piiride tähistamine, olemasolevate külastusobjektide hooldus, ülimalt oluliste uute objektide rajamine.
•
eesmärgiks võetud väärtuste leviku ja seisundi kaardistamiseks olulised inventuurid, hoolduse tulemuslikkuse hindamiseks olulised inventuurid.
Kolmandasse prioriteeti kuuluvad:
•
ala väärtuste säilitamiseks/taastamiseks/hooldamiseks vajalikud muud tööd, mis aitavad kaudselt kaasa väärtuste soodsa seisundi tagamisele;
•
olulised inventuurid, mis pole siiski vajalikud ala hoolduse tulemuslikkuse hindamiseks.
Tabel 7. Tegevuskava tabel
Jrk

Tegevuse nimetus

Tegevuse tüüp

Korraldaja

Prioriteet

Ühik

Maht

2013

2014

2015

Sadades eurodes
Inventuurid, seired, uuringud
1.5.3
2.1.3,
2.5.1
2.1.3,

Nahkhiirte pesitsuskolooniate uuring
Niidutaimestiku
uuring
Putkeliigi kasvukoha

Uuring

KA

III

tk

1

X

X

Uuring

KA

III

tk

1

X

X

Uuring

KA

II

tk

1
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X

X

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kokku

3.1.2.

kindlakstegemine ja
ohu määramine
Hooldus-, taastamis- ja ohjamistööd

3.1.1
3.1.1
3.1.1

3.1.2

3.1.1

3.1.2

3.1.2
2.5.3
3.1.4
3.1.4
3.1.4
3.1.4
3.1.4
3.1.5
3.1.5

Põlispuude võrahooldus (104 puud)
Sanitaarraie (11
ühikut)
Võsaraie puistute
alt I tähtsus (alad 6,
8, 10)
Puistutealuse
niitmine (alad 6, 8,
10)
Võsaraie puistute
alt II tähtsus (alad 5,
7, 9)
Puistutealuse
niitmine (alad 5, 7,
9)
Pargiaasade
niitmine (alad 1, 2,
3, 4)
Varsaallika kallaste
puhastamine
Prügi koristus
Teede ja platside
hooldus
Radade ja puhkekohtade rajamine
Radade ja
puhkekohtade
hooldamine
Liiklusmärkide
likvideerimine
Infotahvlite
koostamine ja
paigaldus (3 tk)
Infotahvlite
hooldamine

Hooldus

Omanik

I

tk

104

Hooldus

Omanik

I

tk

111

Taastamine

Omanik

I

ha

4.54

Hooldus

Omanik

I

ha

4.54

Taastamine

Omanik

II

Ha

3.63

Hooldus

Omanik

II

ha

3.63

Hooldus

Omanik

I

ha

8.17

X

Hooldus

Omanik

II

m

1200

X?

Hooldus

Omanik

II

tk

35

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hooldus

Omanik

I

ha

0.84

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rajamine

Omanik

II

Hooldamine

Omanik

II

Likvideerimine

Omanik

III

Tähistamine

RMK

II

tk

3

Hooldamine

RMK

II

tk

3
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X?

X?

X?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.5

Kaitsealuse objekti
tähistamine (3tk)

Tähistamine

RMK

I

tk

3

X

3.1.5

Kaitseala tähiste
hooldamine (3tk)

Hooldamine

RMK

I

tk

3

X

3.1.5

Tegevuskava
vahehindamine ja
uue tegevuskava
koostamine

X
X

X

X

X

Kavad, eeskirjad
KA

I

0
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4. HOOLDUSKAVA TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE
Alljärgnevalt on esitatud üldised põhimõtted, mida Lillepi pargi maastikukaitseala hoolduskava tegevuste
tulemuslikkuse hindamisel arvestada.


Tulemuslikkuse hindamise käigus analüüsitakse saavutatud tulemust kavandatud tegevuse osas.



Kaitsealuste liikide kaitse eesmärgil tehtavate tegevuste tulemuslikkust saab hinnata kaitstavate liikide
seisundi järgi (liigi esinemine, populatsiooni ja elupaiga säilimine jne).



Pargiruumi ja selle väärtuslike objektide säilimine.



Seired ja uuringud peavad aitama hinnata, kas kaitsekorralduslikud võtted aitavad täita ala kaitseeesmärke, selleks tuleb teostatavad kaitsetegevused (k.a. hooldustööd) registreerida.



Tulemuslikkuse hindamisel tuleb analüüsida, kas tegevus aitas kaasa eesmärgi saavutamisele ja kui
edukalt see toimis. Analüüs peab sisaldama hinnangut tehtud kulutuse ja saavutatud tulemuste suhtes.



Kogu kava analüüsitakse kaitsekorraldusperioodi lõpus ja sellest lähtudes koostatakse uus hoolduskava
perioodiks 2023-2032.

Kaitsekorraldus loetakse tulemuslikuks, kui kaitsekorraldusperioodi lõpus 2022. aastal on:


säilinud on Lillepi pargi elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning ajalooliselt kujunenud väärtuslik
puistu.



külastustaristu on terviklikult arendatud, amortiseerunud rajatised ja väikevormid on rekonstrueeritud ja
heas korras.



säilinud on Varsaallika seisund ja looduslik veerežiim. Vaatekoridoridesse jääva ojaosa hooldamine nii, et
olulised vaated oleksid avatud ja et ala looduslik tasakaal ja välimus säiliks.



Pargi keskne niit on saavutamas looduslikku tasakaalu ja kaitsealuste taimede kasvukohtade pindala on
suurenenud.



nahkhiirte suvised varjekohad on kaardistatud. Mahavõetud suurte õõnsustega puude lähedusse
vajadusel on paigaldatud varjekastid. Populatsioon on säilinud sama elujõulisena kui
inventeerimistulemused kajastavad. Pargi hooldamisel arvestatakse nahkhiire elupaikadega.
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Tabel 8. Hoolduskava tulemuslikkuse hindamise tabel
Jrk

Väärtus

Indikaator

Kriteerium

Tulemus

Selgitus

2.3

Pargiruum

Pargi avatud alad

Avatud pargialade pindala on 8.17
hektarit

Avatud ja poolavatud pargialade
pindala on vähemalt sama (8.17ha)

Pargistruktuur kujuneb avatud ja
suletud alade vaheldumisest ning on
pargis ringi liikudes tajutav.

Pargi poolavatud alad

Poolavatud niidetavate pargialade
pindala on 6.25 hektarit

Poolavatud niidetavate pargialade
pindala on vähemalt 4.54 ha (I
tähtsusklassi alad)

2.3
2.5.2

Puistu

Pargi poolavatud ja
suletud aladel asuvad
hinnatud üksikpuud

Pargi puistus on läbi viidud
dendroloogilisel inventeerimisel
põhinev esmane sanitaar- ja
hooldusraie (111 ühikut puid) ning
võrade hoolduslõikus (104 puud)

Puistus on läbi viidud esmased raied ja
hoolduslõikused (111 ühikut puid
likvideeritud, 104 puud hooldatud)
puistu on ohutu külastajatele.

Puistud moodustavad pargi avatud
ruumidele seinad ja piiritlevad
vaateid.

2.5.1

Kaitsealused taimed (aaskarukell; roosa merikann)

Kaitsealuste liikide
esinemine

Liikide esinemine pargis on
kindlaks tehtud. Täpsustatud on
liikide esinemiskohti. Parki
hooldatakse vastavalt kaitsealuste
liikide nõuetele. Uurimisel kindlaks
tehtud teised kaitsealused liigid on
kantud keskkonnaregistrisse.

Olemas on ülevaade kaitsealuste
taimede esinemise kohta. Info on
kättesaadav keskkonnaregistrist.

Kaitseluste taimeliikide olemasolu on
teada, kuid see vajab täpsustamist.
Hooldamine lähtuvalt kaitsealuste
liikide viljumisest võimaldab liigil oma
populatsiooni levitada ja seisundit
parandada.

2.5.4

Nahkhiired

Nahkhiireliikide
esinemine

Kolme liigi kohta, mis nahkhiirte
uuringu andmetel MKA-l leiduvad,
on andmed puudulikud,
pesitsemiskolooniate olemasolu
tuleb pargis kindlaks teha.

Nahkhiirte varjekohad on kindlaks
tehtud ja andmed on kantud
Keskkonnaregistrisse, liikidele olulised
elustikupuud on kaardistatud ja
säilinud. Elustikupuu kadumisel
(tormimurd, inimestele ohtliku puu
langetamine) tuleb liigispetsialisti
soovitusel panna puu asukoha
lähedusse varjekast.

Nahkhiirte varjepaigad ei ole teada,
see tuleb perioodi algul kindlaks teha
ning kontrollida hiljemalt perioodi
lõpus. Sellest lähtuvalt korrigeeritakse
kaitsekorralduslikke tegevusi pargis.
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