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Mõiste „pargiturism“ ei ole Eestis laialdaselt levinud. Siin ei leidu ettevõtteid ega 

organisatsioone, kes oleksid spetsialiseerunud pargituuride ja/või -reiside pakkumisele. 

 

Töö eesmärgiks oli uurida, milline on mõisaparkide väärtus, potentsiaal turismiobjektina ning 

mõisakoolide ja kohalike omavalitsuste roll pargiturismi edendamisel Eestis. Pilootprojektina 

valiti uuringu läbiviimiseks mõisakoolide pargid ja koostati küsimustik mõisakoolidele ning 

kohalikele omavalitsustele, et teada saada, kas nemad näevad mõisaparki väärtusliku 

looduskeskkonna ja turismiobjektina. Püstitatud eesmärgid selgitati välja kirjandusallikate, 

interneti andmete ning küsimustike analüüsi põhjal.   

 

Töö teoreetilises osas ilmnes, et mõisapark on mitmekesine looduskeskkond, millel on palju 

erinevaid väärtusi. Küsimustike analüüsi tulemusena selgus, et 90,5% küsitletutest peavad 

mõisaparki lisaväärtuseks koolimaja ümber. Mõisapargi suurimateks väärtusteks peeti 

esteetilisust (44% küsitletutest) ning kultuuriloolisust (41% küsitletutest). 73% küsitletutest 

peavad parki üheks kodukoha vaatamisväärsuseks. Mõisakoolid ja kohalikud omavalitsused  

on seotud pargi kasutamise ja säilitamisega, seega on nendel oluline roll pargi kui väärtusliku 

looduskeskkonna hoidmisel ja arendamisel loodusturismi sihtkohana.  

 

Käesoleva töö tulemusena selgus, et mõisaparkidel on palju väärtusi, mis on motiiviks parkide 

külastamisel. Töö käigus kogutud informatsioon on abiks pargi ettevalmistamisel 

turismiobjektina ning pargiturismi arendamisel Eestis.  

 

Märksõnad: pargiturism, mõisapargid, mõisakoolid, Eesti Mõisakoolide Ühendus 
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The term “park tourism” is not widespread in Estonia. There are not companies or 

organizations that are specialized in offering park tours. 

 

The purpose of this bachelor´s thesis was to estimate the value of manor school parks, their 

potential of being tourism objects and the role of manor schools and local governments in 

promoting park tourism in Estonia. For pilot project were selected manor school parks and 

questionnaires was made for the manor schools and local governments to find out if they 

consider manor parks as valuable nature environment and nature tourism destination. Purpose 

of this thesis was drawn on existing literature sources, internet and data analysis of 

questionnaires. 

 

Theoretical overview of this work revealed that manor parks are diverse nature environments 

that are valuable in many ways. Survey showed that majority (90,5% of respondents) value 

manor parks around schools. The most important values of parks considered to be aesthetic 

(44% of respondents) and cultural (41% of respondents) value. 73% of respondents consired 

manor parks as one of the hometown sights. Manor schools and local authorites are associated 

with the use and preservation of the parks as a valuable natural environment and nature 

tourism destination.  

 

The result of this bachelor’s thesis appeared that manor parks have many values, that attract 

visitors. The collected data will help to prepare the parks for tourists and develop park tourism 

in Estonia. 

 

Keywords: park tourism, manor schools, manor parks, Estonian Manor Schools Connetction 
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Sissejuhatus 

 

Tänapäeval leidub Eestis üle 1200 pargi. Enamus neist on mõisapargid, kuid aegade jooksul 

on siia rajatud ka linna-, talu-, kiriku- ja kabeliparke (Keskkonnaministeerium 2016). Parke 

rajati mõisate ümber eesmärgiga muuta hoone ümbrus kauniks ja seeläbi pakkuda 

suurejoonelisi vaateid (Abner jt 2007).  

Algselt olid Eesti alale rajatud mõisad rahva jaoks tundmatu nähtus, kuid aja jooksul on 

kujunenud Eesti kultuurmaastiku iseloomulikuks osaks (Sepp 2009). Need pakuvad huvi 

turistidele oma ajaloo ja arhitektuuri poolest. Mõisa juurde rajatud pargil on omanäoline 

struktuur ja stiil. Lisaks looduslikele elementidele leidub pargis ka sinna rajatud ehitisi.  

S. Konsa Muinsuskaitseametist väidab 2012. aastal ilmunud Eesti parkide almanahhi 

kolmanda osa sissejuhatuses, et Eestis on algust saamas pargiturism, mis kutsub inimesi 

avastama siinseid parke ja nende omapära. Mõiste „pargiturism“ ei ole Eestis laialdaselt 

levinud. Siin ei leidu ka ettevõtteid, kes tegeleksid peamiselt pargituuride ja/või -reiside 

pakkumisega.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, milline on mõisaparkide väärtus Eestis ja kas 

neil on eeldusi olla turismiobjektiks. Autor soovis teada ka „pargipraktikute“ seisukohta, kas 

ja kuidas on pargid ettevalmistatud turismiobjektina. Kuna bakalaureusetöö mahus on 

mõeldamatu küsimustike saatmine kõigile pargiomanikele, siis valis autor pilootprojektina 

uuringu läbiviimiseks välja mõisakoolide pargid ning koostas küsimustiku mõisakoolide 

direktoritele ja kohaliku omavalitsuste vallavanematele, et lisaks kirjandusallikatele teada 

saada, mida peavad nemad mõisaparkide väärtusteks ja kas nähakse mõisapargis 

turismiobjekti. Küsimustiku abil püütakse selgust saada kas mõisakoolid ja kohalikud 

omavalitsused aitavad kaasa parkide säilitamisele ning milline on nende roll pargiturismi 

arendamisel Eestis. Püstitatud eesmärk selgitatakse välja kirjandusallikate, interneti andmete 

ning küsimustike analüüsi põhjal 

Eesmärgi saavutamiseks on töös püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

1. Mida peetakse mõisaparkide väärtuseks? 

2. Milline on mõisakoolide parkide potentsiaal pargiturismi arengul Eestis? 

3. Milline roll on mõisakoolidel ja kohalikel omavalitsustel pargiturismi edendamisel 

Eestis? 
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Töö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis antakse kirjandusallikate põhjal 

ülevaade pargi olemusest ja väärtustest ning mõisaparkide kujunemisest, kaitsest tänapäeval ja 

olemusest turismiobjektina. Teises peatükis tutvustatakse uuringu materjali ja metoodikat. 

Kolmandas peatükis tuuakse välja koostatud küsimustike tulemused. Arutelu peatükis 

analüüsitakse küsimustike tulemusi ning antakse vastused sissejuhatuses püstitatud 

uurimisküsimustele. 
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1. Teoreetiline ülevaade  

1.1  Pargi olemus  
 

Pole olemas ühte kindlat definitsiooni pargi kohta: leidub nii teaduslikke kui ka loomingulisi 

määratlusi.  

Keeleteadlased on seisukohal, et sõna „park“ arenes välja kreeka keelsest sõnast paradeisos 

või pärsia keelsest sõnast pairidaeza. Tõlkes tähendavad need piiratud ala (Mazzoni 2006).  

Pargiterminite sõnaraamat (Nurme ja Nutt 2012) nimetab pargiks haljasala, mis eksisteerib 

autonoomsena või moodustab koos arhitektuuriga tervikliku koosluse. Parki iseloomustab 

sihilikult kujundatud maastikupilt – veekogud, teedevõrgustik, ehitised ning taimkate. 

Laiemalt hakati pargi mõistet kasutama barokiajastul, tähendades siis dekoratiivaiast suuremat 

kauniduse eesmärgil püstitatud haljasala. Pargi hoolduskava koostamise juhend (Nutt 2011) 

seletab parki kui ansamblit, mis hõlmab nii eluta kui ka elutut osa ning on ajas muutuv. 

Ilu, kaunidus ja meeleline nauding on ühed peamised põhjused, miks on parke hakatud looma.  

Parke rajati hoonete ümber, et muuta ümbruskond kaunimaks ja terviklikuks. Parki ei saa 

defineerida ainuüksi loodusliku koosluse või ehituskunstina. See on osa loodusest ja samas 

kujundatud inimese poolt (Abner jt 2007).  

Ajalooliste parkide ja aedade kaitse eesmärgil koostatud Firenze harta vaatleb ajaloolist parki 

kui arhitektuurset ülesehitust, mis koosneb põhiliselt taimsetest komponentidest (Nurme ja 

Nutt 2012). 

Maastikuarhitekt S. Nurme arvates on park vaimse, elus ja eluta osade kooseksisteerimine 

(Nurme 2009). Iga park on loodusobjekt ning samal ajal on sellel ka arhitektuuriline 

funktsioon. Arhitektuur ei tähenda ainult hooneid ja ehitisi, vaid nende ehitamine 

haljasaladele on korrapäraselt läbimõeldud ning arvesse on võetud asukoha iseloomu (Janelis 

2010). 

Traditsiooniline arusaam arhitektuurist tugineb süsteemi määratlusele: süsteem on tervik 

omavahel seotud asjadega ning arhitektuur on toimimisviis erinevate asjade vahel – kuidas 

need on omavahel ühendatud. Süsteemist rääkides peab mõtlema ka selle ülesandele. 

Praegusel ajal räägitakse arhitektuurist kui millestki, mis seob ideega tervikuks süsteemi 

ülesanded ja vormi. Süsteemi ülesannete kaudu luuakse tervikule väärtus. Süsteemi vormi 
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peale kulub suurem osa rahalisi ressursse, seega saab järeldada, et arhitektuur määrab selle kui 

palju väärtust ressursi kulutamisega luuakse (Kütt 2014). 

Pinnamoest sõltuvalt ehitatakse park välja nii, et sellel oleks kaunis väljanägemine ja sobivus 

ümbritseva keskkonnaga. Eesti ilusamad pargid on teadlikult valitud ilmestama sellised kohti, 

kus kerkivad esile looduse vormingud: tõusud, langused, orud, terrassid ja vaated. Need 

teevadki külastajatele pargis viibimise huvitavaks (Brafmann 1980). Näiteks on omapärased 

Põhja-Eesti kõrgele paekaldale rajatud mõisapargid, milledest kuulsaim on Oru park, või 

Lõuna-Eesti ürgorgude veerudele rajatud pargid –  Rõuge, Heimtali jt (Möllits 2012).  

Pargid kujundati vastaval ajastul domineerivale stiilile (Janelis 2010). Pargid on heaks 

näiteks, kuidas mõisaomanikud on erinevatel aegadel loodust enda ümber vorminud (Sinijärv 

2001). Kõik pargiosad on informatsiooniks loomisaegsest struktuurist ja moelaadist, samal 

ajal kujundavad nüüdisaegse keskkonna pargis (Pargiomaniku meelespea 2012). 

 

1.2  Pargi väärtused 

1.2.1 Pargipuistu 

Parginduses defineeritakse puistut kui „konkreetse haljasala või selle osa puittaimede 

kogumit“  (Nurme ja Nutt 2012, lk 49). Vanadel laialehistel puudel on pargis nii ajalooline kui 

ka esteetiline väärtus (Sinijärv 2012). Eesti parkides leidub peamiselt laialehistest puudest 

harilikku pärna (Tilia cordata), harilikku vahtrat (Acer platanoides), harilikku tamme 

(Quercus robur) ja harilikku saart (Fraxinus excelsior) (Tamm 2009).  

Pargid paiknevad viljakatel maadel, mis on soodsamaks kasvukohaks nõudlikumatele 

puuliikidele nagu näiteks jalakas (Ulmus glabra) ja saar (Fraxinus excelsior). Kuna pargis on 

tingimused kasvuks paremad, on puud jõulised ja ilusad (Sinijärv 2001).  

Eestisse on sissetoodud üle 560 puittaimeliigi nagu näiteks paljud pärnaliigid (Tilia spp) siberi 

nulg (Abies sibirica), siberi lehis (Larix sibirica), punane tamm (Quercus rubra) jpt. Aegade 

jooksul on need kujundanud ja mitmekesistanud Eesti pargimaastikku. Tänapäeval on osad 

neist lausa nii levinud, et tihti peetakse pärismaisteks liikideks, näiteks harilikku hobukastanit 

(Aesculus hippocastanum) (Nurme ja Nutt 2012).  
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Puit- ja rohttaimed osalevad aktiivselt aine- ja energiaringes ning on seetõttu parkides tähtsal 

kohal. Tänu nende varieeruvale võrakujule, lehestikule ja õitseajale saavad külastajad naut ida 

tervislikku aja veetmist looduses, sest lisaks temperatuurile reguleerivad soontaimed ka 

õhukoostist ja müralevikut (Tamm 2009). 

Põõsad on pargis võrdväärtuslikud puudega – mõlemad vormivad parki (Pargiomaniku 

meelespea 2012). Jaan Kaplinski (2009) arvates on põõsarinne pargi üheks olulisemaks 

elemendiks. Kõik Eesti pargid ei vääri tema arvates pargi nime, kuna koosnevad ainult 

suurtest puudest, madalaks niidetud murust ning on põõsasteta. Kaplinski näeb probleemi 

selles, et korrastatud pargi all mõistetakse ala, kus põõsastik on maha võetud ning kasvama 

jäetud ainult kõrged puud. Selline biotoop ei ole sobilik ei lindudele ega putukatele, kes 

vajavad elutegevuseks mitmekesist keskkonda. Pargid on paigaks, kus inimene kohtub 

loodusega, aga kui pargid on muutunud „rohelisteks kõrbealadeks“, pole inimestel võimalust 

tunda rikkalikku looduskeskkonda.  

Põõsad ilmestavad parki erinevatel aastaaegadel: tuues kevadise ja suvise tunde, värvudes 

roheliseks ning pakkudes õitseajal silmailu koos meeldiva lõhnaga. Sügisel jällegi muutes 

ümbruskonna kirjuks ja talvel mattudes lumevaiba alla. Lisaks sellele, et põõsad kaunistavad 

parki, on nad elutegevuseks vajalikud paljudele putukatele ja pisiloomadele, kes leiavad 

endale neis varje- ja pesitsuspaigad. Põõsarinne muudab pargi liigirikkamaks ning võimaldab 

inimestel tunda looduslähedust. 

Kuna parkides kasvab kodumaiste puuliikide väga suuri ja vanu eksemplare ning palju 

erinevaid võõrliike, siis on pargid kujunenud külastusobjektiks dendroloogidele ning 

dendroloogiast huvitatutele. 

 

1.2.2 Pargi elustik 

Praeguse aja mõisaparkide väärtus seisneb nii kultuuripärandis kui ka kõigile kättesaadavuses 

paigana, kus aega veeta. Kuid sama tähtis kui on park inimestele ajaveetmise kohana, on park 

oluline kasvu- või elupaik mitmetele erinevatele elustikurühmadele. Liigirühmad kasutavad 

pargiala erinevalt. Näiteks vajab ainult väikest kohta vanal puul epifüütne samblik, 

tüveõõnsusest piisab linnuperele pesitsemiseks, kuid poegade elutegevuseks on vaja suuremat 



10 
 

ala. Pargi külastajatel tuleb pargis viibimisel arvestada ka seal elavate liikidega nii nagu 

liikidel tuleb kohaneda inimtegevusega (Liira 2012). 

Mitmed sambla- ja samblikuliigid, seened ning haruldased või ohustatud mardikad leiavad 

endale elupaiga vanadel laialehelistel puudel (Sinijärv 2012). Kasvupinnase leiavad vanadel 

puudel sammaldest näiteks suur tuhmik (Anomodon viticulosus) ja ahenev tuhmik (Anomodon 

attenatus); samblikutest suur kühmsamblik (Acrocordia gemmata) ja sire punakas 

mõhnsamblik (Bacidia rubella); seentest maksak (Fistulina hepatica) ja leht-kobartorbik 

(Grifola frondosa), mardikatest metallpõrnikas (Liocola lugubris) ja seeneõgilane 

(Mycetophagus ater) (Keppart 2009). 

Põlispuudes leidub õõnsusi, mida linnud, sh looduskaitsealused rähnid ja kakud, meelsasti 

kasutavad pesade ehitamiseks. Lisaks lindudele leiavad ka nahkhiired vanades puudes enda 

jaoks ideaalsed varje- ja sigimispaigad (Sinijärv 2012). Vanad puud tagavad bioloogilise 

mitmekesisuse, täites elustikupuu ülesannet (Keppart 2009).  

Parkides leidub nii punase kui ka musta raamatu, looduskaitsealuseid ja Natura 2000 linnu- ja 

loodusdirektiivi nimestiku liike. Park on ka siirde- e. servaalaks kahe erineva maastikuosa 

vahel: näiteks veekogu kallas kuiva maa ja vee vahel või pargipuistu servad lagedate põldude 

ääres. Eestis pesitsev kuldnokk ning hallrästas on sellised liigid, kes pesitsevad servaaladel, 

aga toitu lähevad otsima just lagedamatele aladele (Keppart 2009). 

Linnud leiavad parkides endale nii pesitsuspaiga kui ka toitu. Hooned pargis on koduks 

näiteks räästapääsukestele ja piiritajatele, kes teevad oma pesad katuseserva alla. Selleks, et 

pargid oleksid linnurohked, on vajalik säilitada pargi vaheldusrikas koosseis ja struktuur 

(Uustal 2012).  

Selgrootud on kõige liigirikkam loomarühm. Nad on tähtsal kohal toiduahelas, sest neist 

sõltub teiste elustikurühmade toitumine. Selgrootud on toiduks lindudele ja ka väiksematele 

imetajatele. Lisaks on selgrootud pargis taimede tolmeldajad, orgaanilise aine lagundajad ning 

kahjulike ainete ümbertöötlejad. Parkides pesitsevad paljud putukad, vihmaussid, ämblikud, 

sajajalgsed, kivihargid ja mitmed teised. Pargid sobivad neile hästi, sest seal leidub rohkesti 

kohti, kus elada: hekid, põõsad, lillepeenrad ning tiigid (Uustal jt 2010). 
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Eestis on kõik 11 liiki kahepaikseid kaitse all. Kahepaiksed kasutavad nii maismaad kui ka 

veekogusid endale toidu hankimiseks ja talvitumiseks. Parkides kasutavad kahepaiksed 

talvitumiskohtadena mahalangenud puutüvesid või kiviaedu (Adrados jt 2010) 

Eestis leidub rohkem kui 60 imetajaliiki. Park pakub elupaika paljudele pisiimetajatele, väga 

sagedaseks elanikuks on öise eluviisiga harilik siil (Erinaceus europaeus) ning mutt (Talpa 

europaea), kellele on olulised pargis leiduvad varjepaigad kändude, puude või põõsastiku all 

(Uustal jt 2010).  

Vanad mõisapargid on väärtuslik biotoop ka nahkhiirtele. Eesti vanades parkides võib kohata 

peaaegu kõiki meil registreeritud käsitiivaliste liike. Veekogud, mis annavad mõisaparkidele 

maastikulise lisaväärtuse on nahkhiirtele tähtsad toidu hankimiseks, kuna nad toituvad 

veekohal lendlevatest ehmestiivalistest. Varjepaigaks kasutatakse vanu puid ja õõnsusi, aga ka 

mõisakeldreid ja varemeid (Lutsar 2009).   

Elurikkuse tõttu on meelistegevuseks parkides kujunenud liikide vaatlemine, loendamine, 

pildistamine ning tundmaõppimine (Keppart 2009).   

 

1.2.3 Kultuuriväärtus 

Ajaloolise pargi väärtusteks on kogu pargiruum, mille moodustavad nii elus kui ka elutud 

objektid (Pargiomaniku meelespea 2012).  

Vanade parkide stiil ja kujunduselemendid on huvitavaks uurimisallikaks, sest parkide 

rajajateks ja hooldajateks olid pargivaldajad ise, kes soovisid konkureerida naabermõisate 

parkidega. Taheti olla kõige ilusama pargi omanik. Seetõttu toodi sisse uusi võõrliike, istutati 

hoogsalt puid ja rohttaimi, muutes niimoodi pargi väljanägemise kohati väga detailirikkaks ja 

kirjuks (Brafmann 1980). Tänapäeval on pargid enamasti aktiivse või passiivse puhkuse 

paigaks, silmailu pakkujaks, ürituste korraldamise paigaks, samuti on pargid seoses mõisate 

restaureerimisega kujunenud turismiobjektiks.  

Mõisapargid on kultuurimälestised, mis peegeldavad ajastu arhitektuuri ja kultuuri, sh 

moevoolu. Mõisa ajalugu suurendab koha turismiväärtust, olles seotud kuulsate inimestega 

või sündmustega. Näiteks loodusteadlane Alexander Theodor von Middendorff elas 

Hellenurme mõisas ja rajas sinna liigirikka pargi oma väliskäikudelt kaasa toodud liikidega 
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(Sinijärv 2009). Raadi mõisa teeb eriliseks selle mõisnike poolt rajatud Baltikumi suurim 

kunstikogu ja rajatav Eesti Rahva Muuseum. Rõugu talupark-dendraariumi on omapärane 

sealse kivikollektsiooni tõttu. Talu peremees J. Rõuk ja tema poeg  kogusid kokku tuhandeid 

dekoratiivseid kivisid (Möllits 2012).  

Aegade jooksul on mõisamaadele rajatud erinevaid ehitisi: sildasid, kiviaedu, skulptuure, 

lehtlaid, pargipinke, väravaid – neil kõigil on olnud oma ülesanne täita. Kuid peamine oli 

kujundada ja anda tähendus ümbritsevale keskkonnale ja rõhutada sealseid kauneid vaateid 

(Lukken ja Sipelgas 2013).  

Aja jooksul on mõisaparkide väikevormid saanud kahjustada ja hävinud, kuid leidub ka 

sellised, mis on ehitatud kivist või metallist ja on hästi säilinud ka tänapäeval. Ka maakivist ja 

paekivist laotud kivimüürid on endiselt enamjaolt oma algse vormi säilitanud. Lihula, Nurme, 

Raadi jt parkides on säilinud vanad väravad, kivist sildu saab imetleda Vanamõisa ja Suure-

Kõpu pargis ning mälestuskive ja -sambaid Puhtus ja Puurmanis (Lukken ja Sipelgas 2013).  
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1.3  Mõisaparkide kujunemine  

 

Aedade rajamise idee jõudis eestlasteni sakslaste ja skandinaavlaste kaudu. Maamõisate 

juurde kuuluvaid aedu kasutati algselt peamiselt juurviljade kasvatamiseks. Kui esmalt olid 

need aiad pigem suletud ja eemal mõisahoonest, siis alates 17. sajandist kujunes mõis ja aed 

üheks tervikuks – aedu hakati kujundama järgides rahvusvahelisi moesuundi, aga samas oli 

aial nii tarbeline kui ka dekoratiivne ülesanne – hekke tehti marjapõõsastest ja lillede kõrval 

kasvatati maitsetaimi (Hein 2007).  

1700. aastal puhkes Põhjasõda, mille tagajärjel laastati siinseid valdusi. Pärast Põhjasõja 

lõppu, jõukuse kasvades hakati üha enam huvituma mõisahoonete ümbruse kauniks 

muutmisest, eriline rõhk oli peahoonel ja selle juurde kuuluval pargil. Sellesse aega langes ka 

üks suursugusemaid ettevõtmisi: Peeter Esimene, kes oli saanud Eesti-ja Liivimaa valitsejaks 

rajas Tallinna külje alla lossiansambli Kadriorg (Hein 2007).  

17. sajandil Prantsusmaal alguse saanud barokkstiil on oluliselt mõjutanud Eesti pargikunsti ja 

arhitektuuri (Nurme ja Nutt 2012). Barokne mõisaansambel pidi andma külastajale 

emotsiooni juba enne mõisasüdamesse jõudmist ümbritsevate teede ja vaadete kaudu (Nurme 

2012). 17. sajandil levisid Euroopasse piiratud alaga jahipargid. Eestis leidus mõni üksik 

hirvepark. Samal ajal soovisid mõisad ühe enam privaatsust ja eraldatust talurahva hoonetest. 

Esialgu oli  piiriks mets, kuid aja möödudes kujunes selleks välja park (Tarkiainen 2009). 

18. sajandil hakati mõisate juurde hoogsalt parke rajama, algselt olid need lihtsad ja 

tagasihoidlikud. Neid rajati, et lahutada mõisasakste meelt, kõik sinna istutatud on 

tähelepanelikult läbimõeldud ja kujundatud – rajati teid, purskkaeve, skulptuure ja istutati 

lillepeenraid (Brafmann 1980). 

19. sajand oli mõisate ja parkide rajamise õitseaeg (Brafmann 1980). Mõisajal, s.t alates 

keskajast kuni Vabadussõjani, suhtuti mõisatesse enamasti kui vaenulikku ja võõrasse, kuid 

samas hakkasid paremal elujärjel olevad talupojad nende eeskujul rajama õuealadele 

taluparke (Sinijärv 2001). Sel sajandil suurenes parkide pindala, võttes enda alla kümneid ja 

sadu hektareid. Lisaks pärismaisele taimedele võeti kasutusele ka võõrliigid (Sepp 2009). 

Eestis säilinud mõisapargid on suuremalt jaolt 19. sajandil rajatud inglise stiilis 

maastikupargid. Sageli rajati mõisaparke kõrgematele kohtadele – küngastele või astangutele, 

et tagada ilusad vaated ümbritsevale looduskeskkonnale (Hellström 2007). Vaated 
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ümbritsevale pidid välja tooma selle koha veetluse ja omapära. Lisaks vaadetele andsid 

pargile lisaväärtuse ka arhitektuursed objektid, mille eesmärgiks oli võimendada elamustunnet 

(Sipelgas 2009).  

Eesti Vabariigi  algusaastatel anti paljud mõisahooned asutustele, näiteks haiglatele või 

koolidele kasutusele, pärast II Maailmasõda asusid mõisatesse ka kolhoosikeskused. Praegu 

on vähe mõisaid, mis alates 1920. aastast kuni tänapäevani on majandatud ühe asutuse poolt, 

kuid koolina on tegutsenud tänapäevani  näiteks Kiltsi ja Vasta Lääne-Virumaal, Illuka ja 

Maidla Ida-Virumaal jpt (Suur 1940 Sinijärv 2013 kaudu). 

1920. aasta Eesti Vabariigi maareformi käigus toimus mõisate jagamine, mis omakorda tõi 

suurt kahju parkidele, võeti maha puid ja põõsaid ning parke hakati osadeks tükeldama. See, 

mis kunagi oli park, lõhuti mõnel pool täielikult ning mitmed iseloomulikud pargimaastiku 

elemendid kadusid täielikult (Sepp 2009). Sellest ajast on andmeid, et parkide kaitseks võtsid 

sõna mitmed kultuuritegelased näiteks looduskaitsja G.Vilbaste ja dendroloog E.Viiroki.  

Esimesed pargid võeti Eestis kaitse alla „Suvitus – ja ravitsuskohtade seaduse“ alusel, sh 

kaitsealustest parkidest osad (näiteks Vääna, Vinni tammik, Õisu, Alatskivi jmt) olid kaitse all 

võetud puhtbotaanilisest seisukohast lähtuvalt (Nutt 2008). 
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1.4  Mõisaparkide kaitse tänapäeval 

 

Eestis on üle 400 kaitsealuse pargi. Osa neist on nii loodus- kui ka muinsuskaitse all 

Keskkonnaministeerium korraldab looduskaitsealuste parkide ning Muinsuskaitseamet 

muinsuskaitsealuste parkide kaitset (Sinijärv ja Konsa 2007), mistõttu paljude parkide puhul 

on eriti oluline ametkondade vaheline koostöö.   

Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 12 on pargi kaitsekord määratud „Kaitsealuste parkide, 

arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjaga“, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 2006. aasta 

3. märtsi määrusega nr 64. Kaitse-eeskiri sätestab, et „pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt 

kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja 

puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste 

kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega“ (RT I 

2015, 8). 

Kaitse-eeskirja kohaselt on reguleeritud pargi kasutamine:  

1) Park on avalikuks kasutamiseks ning pargi teede ja radade avalik kasutamine peab 

olema tagatud päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal olemiseks peab olemas 

olema valdaja luba. 

2) Erinevate sõidukitega sõitmine peab toimuma selleks määratud teedel ning radadel. 

Pargi veekogudel  on lubatud sõita ujuvvahendiga, millel puudub mootor. 

3) Telkimine ja lõkke tegemine pargis toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. 

4) Pargis on lubatud organiseerida kuni 50 osalejaga rahavüritusi kohtades, mis on 

ettevalmistamata ja pargi valitseja poolt märgistamata. Rohkema osavõtjate arvuga 

rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistama ja tähistamata kohtades on lubatud 

ainult pargi valitseja loal. 

5) Pargi veekogudel on lubatud kala püüda või maismaal jahti pidada vastavalt 

„Kalapüügiseadusele“ ja „Jahiseadusele“. 

6) Ilma pargi valitseja nõusolekuta on keelatud puittaimestiku raie ning uuendusraie, 

puuvõrade ja põõsaste kujundamine, ehitamine, veekogude rajamine, 

taimekaitsevahendite kasutamine ja maavarade kaevandamine (RT I 2015, 8). 

Muinsuskaitseseadus on vastu võetud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 27. veebruaril 2002. 

aastal. „Muinsuskaitseseadus reguleerib riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite ning 
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mälestiste omanike ja valdajate õigusi ja kohustusi kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealade 

kaitse korraldamisel, samuti mälestiste ning muinsuskaitsealade säilimise tagamisel“(RT I 

2015, 128). Muinsuskaitseseaduse § 3. Mälestise liigid järgi kuulub park mälestiste alla, mida 

tuleb kaitsta tema ajalooliste, kultuuriliste, arhitektuuriliste ja muude väärtuste pärast (RT I 

2011, 4). 

Firenze harta on ajalooliste parkide ja aedade kaitse harta, mis on koostatud Ajalooliste 

Parkide Rahvusvahelise Komitee poolt. Firenze harta registreeriti 15. detsembril 1982. aastal 

Veneetsia harta lisana ning koosneb 25 artiklist. „Firenze harta sätestab ajalooliste parkide ja 

aedade uurimise, restaureerimise, rekonstrueerimise ja hooldamise üldiselt põhimõtted“ 

(Firenze harta 1982). 

Parkide kasutamise kohta on artiklitest 18-22 öeldud järgmist:  

1) Park on avalikuks kasutamiseks, kuid tuleb arvestada selle suurust ja 

koormustaluvust, et säiliks pargi seisund. 

2) Parke kasutatakse ka ürituste korraldamise paigana, selleks tuleb piiritleda 

nõuded pargi hoidmiseks ja kaitsmiseks – pidustused ei tohi kahjustada parki. 

3) Parke kasutatakse ka aktiivseks tegevuseks ning sportimiseks. Vähendamaks 

nende tegevuste mõju pargile, tuleks parkide vahetusse lähedusse luua alad, 

mis võimaldavad samuti tegeleda spordiga. 

4) Igapäevane pargi külastamine peab olema tagatud nii, et park ei saaks 

kannatada. 

5) Kui pargi ümber on müür, siis seda ei tohi lammutada ilma tagajärgedele 

mõtlemata (Firenze harta 1982). 
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1.5  Pargiturismi väljakujunemine 

 

Kõik kultuurid on alguse saanud aedadest. Vanast Testamendist leiab loo sellest, kuidas Jumal 

loob paradiisiaia, kuhu istutas puud ja pani rohuaia kastmiseks jõe voolama (Mazzoni 2006). 

Suuremate aedade olemasolu on teada juba Babüloonias, Pärsias, Vana-Kreekas ja Roomas 

(Nurme ja Nutt 2012). Neist tuntumaid on Babüloonia rippaiad, mida on arvatud antiikaja 

seitsme maailmaime hulka (Thompson 2013). 

Algselt olid pargid ja aiad rikkamate elanike elukohtade juurde kuuluvad alad. 18. sajandi 

lõpul hakkasid kujunema kõigile külastamiseks avatud pargid (Nurme ja Nutt 2012). Sellest 

ajast peale võib rääkida ka aia- ja pargiturismist. 

Tänapäevased aedade külastamise juured ulatuvad tagasi Victoria ajastu (1837 – 1901) 

Suurbritanniasse, kust see alguse sai. Sellel ajal oli aedade külastamine eelkõige kõrgema 

klassi vaba aja veetmise vorme (Towner 1996 Connell 2003 kaudu). Seega saab järeldada, et 

külaskäigud aedadesse eksisteerisid juba ammu enne seda kui need said ülemaailma 

populaarseks vabaaja veetmise paikadeks (Connell 2003). 

Aiaturism laialdasemalt sai alguse 20. sajandil Euroopas, just Inglismaal ja Saksamaal. 

Inglased arendasid aiaekskursioone ja külastusi üle kogu riigi, samal ajal kui sakslased 

keskendusid iga kahe aasta tagant toimuvale Ferderal Garden Showle, mis kestis kuus kuud 

ning mis oli korraldatud erinevate linnade poolt. Mõlemad üritused olid edukad, tehes 

aiakülaskäigud märkimisväärseks osaks Inglise turismivaldkonnas ja lõid Saksamaa linnadest 

suured turismiatraktsioonid (Thomas jt 1994). Aastate jooksul on muutunud aedade kujundus, 

kuid selge on see, et aiad on ikka jäänud huviobjektiks ja kutsunud inimesi külastama üle 

kogu maailma (Benfield 2013). 

Aedade külastamine puhkuse või mõne muu eesmärgi nimel on tänapäeval üks kõige 

tuntumaid turismivorme. Seda tõestab ka asjaolu, et inimesed reisivad rohkem aedu külastama 

kui Ameerikasse Disneyland´i ja Disneyworld´i (Benfield 2013). Üha enam tuntakse huvi 

ajalooliste aedade (ja parkide) vastu. Neid kasutatakse taas kohana, kus korralda pidusid või 

veeta vaba aega. Suurtes barokkaedades toimuvad suvel vee- ja valguse vaatemängud, samuti 

erinevad kultuurisündmused (Mazzoni 2006). Eestis toimusid esimesed valguse- ja 

veevaatemängud Kadrioru pargis. Kadrioru park korraldab festivali „Valgus kõnnib 
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Kadriorus“, kus on võimalik nautida valgusinstallatsioone, erinevaid kontserte ja tutvuda 

Kadrioru lossi ja pargi ajalooga (Kadrioru park 2016). 

Pargid on väga olulised komponendid loodusturismis, sest hõlmavad endas kõige 

huvitavamaid vaateid ja maastikku (Eagles 2003). Parkide külastamine annab linnainimesele 

hea võimaluse tunda looduslähedust (Welss 1997 Eagles 2003 kaudu).  

Maaülikooli loodusturismi eriala tudeng T. Saar uuris oma magistritöös, kas linnainimesed 

kardavad loodust ja seal viibimist. Saare uurimisobjektiks oli nn Y-generatsioon, kes praegu 

on 12- kuni 33-aastased, s.t põlvkond, kes on mõjutatud sõpradest ning veedab aega kasutades 

elektroonilisi vahendeid. Töös ilmes, et kuni 18-aastased eelistavad linnakeskkonda 

loodusele, sest mets on vastik, ebameeldiv ja igav koht. Looduses ei tunta ennast hästi, sest 

puuduvad teadmised, kogemused ja oskused. Veel kardetakse ära eksida, usse ja putukaid. 

Vastajad tõid ise veel välja, et neid häirib looduses prügi, ebameeldivad inimesed ja hulkuvad 

loomad (Saar 2015). 

Pargid tuleb teha atraktiivseks nii noortele kui ka vanematele inimestele. Inimesed hindavad 

puhtust ja ilu enda ümber, seega tuleb park hoida korras, et pärast lahkumist oleks külastajal 

positiivne emotsioon. Pargis aitavad orienteeruda ning annavad informatsiooni infotahvlid, 

voldikud ja brošüürid. Parke külastatakse mitmetel erinevatel eesmärkidel nagu näiteks 

jalutamine, sportimine, puhkamine, uurimistöö jaoks või huvist floora vastu. Parke külastavad 

erinevad sihtgrupid ja et see nii ka jääks, tuleb park muuta huvitavaks ja kauniks kõigi jaoks. 

Vana parki võib kasutada vaheastmena inimeste taas loodusega sinasõbraks saamiseks. 
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1.6  Mõisapark turismiobjektina 

1.6.1 Elustikurühmad vaatlusobjektina 

Parkide mitmekesine fauna ja floora meelitab ligi külastajaid. Parkides leidub erinevaid 

elupaiku ja toitu mitmetele loomarühmadele. Näiteks on mõisapargid väärtuslik biotoop 

nahkhiirtele, keda Eesti parkides on seni leitud 12 liiki (Lutsar 2009). Parkides korraldatakse 

nahkhiirte  „kuulamise“ ekskursioone, kus huvilised saavad teada rohkem nahkhiirte elu 

kohta. Selleks, et loomi leida ja erinevaid liike eristada kasutatakse spetsiaalseid aparaate – 

nahkhiiredetektoreid (MTÜ Suurkõrv 2016). 2011. aastal toimus Luke mõisapargis perepäev, 

mille teemaks oli nahkhiired. Päeval meisterdati erinevatest materjalidest nahkhiiri ning õhtul 

prooviti mõisa tiikide kohal tabada ka mõnda neist lendamas (Luke mõis 2016). 

Lisaks nahkhiirtele meelitavad huvilisi parki ka linnud oma ilusa lauluhääle ning kireva 

sulestikuga (Uustal jt 2010). Neid võib parkides kohata aasta ringi. Pargid on heaks kohaks 

linnulaulu kuulamiseks, kuna nende arvukus on seal suurem kui ümbritsevas maastikus 

(Uustal 2012). Eestis on üheks parimaks kohaks linnuvaatluseks Pädaste mõisapark, mis 

moodustab rannajoonega üheskoos looduskaitseala. Just sinna kogunevad linnuparved enne 

rännet ja naasevad maikuises kevades kodusaarele (Pädaste mõis 2016). Autor leidis 

internetist andmeid linnulauluretke ja –hommikute korraldamise kohta. Näiteks on 

korraldatud linnulaulu kuulamise õpituba Rapla maakonnas Tohisoo mõisa pargis Uku Paali 

juhendamisel (Raplamaa 2016) ning linnulaulukooli Lääne-Viru maakonnas Sagadi pargis 

Peeter Hussari juhendamisel (Sagadi mõis 2016). 

 

1.6.2 Vaba aja veetmise koht 

Park on kujunenud vaba aja veetmise kohaks, kus korraldatakse erinevaid üritusi – 

spordivõistlusi, tervisespordipäevi, laatu, kontserte jne. Interneti andmetel korraldatakse 

parkides väga erinevaid vaba aja veetmise üritusi, sh ka selliseid, mis tunduvad pargi 

õhustikuga mittesobivat. Siin ei eristu selgelt mõisakoolide pargid teistest parkidest.  

Näiteks on alates 1992. aastast korraldatud Kuremaa mõisapargis mootorratturite 

kokkutulekut Jõgeva Treff, mis korraldajate kohusetundlikkuse tõttu ei ole parki kahjustanud 

(Jõgevamaa turismiinfo 2016). Tõrvas on toimunud kooli pargis ja terviseradadel 

maastikuratta ja talikrossi võistlused (Tõrva linn 2016). Tartus korraldatakse sel aastal 
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kolmandat korda parkmetsajooksu Raja pargis (Treenitus MTÜ 2016). Sellised spordiüritused 

kutsuvad inimesi parkidesse aega veetma.  

Lisaks korraldatakse parkides erinevaid laatu. Järvamaal Seidla mõisa pargis on korraldatud 

juba 18 aastat järjest antiigi- ja vanavaralaata „Kila-Kola“. Järvamaal Koigi mõisas toimub 

sellel aastal kolmandat korda moosilaat (Puhka Eestis 2016). 

Populaarne on ka jüripäeva tähistamine parkides. Näiteks korraldatakse Valgamaal Hummuli 

mõisapargis Jüripäeva teatejooksu (Hummuli põhikool 2016) ning Saaremaal Laimjala 

mõisapargis Jüripäeva orienteerumist (Saaremaa 2016). Veel tähistatakse parkides valla 

jaanipäevi ja korraldatakse rahvapidusid, selliseid üritusi on korraldatud Jõgevamaal Pajusi 

(Jõgevamaa turismiinfo 2016), Võrumaal Rogosi (Rogosi mõis 2016) ning Ida-Virumaal 

Mäetaguse mõisapargis (Puhka Eestis 2016). Läbi erinevate ürituste on võimalik teha pargile 

reklaami ja õpetada loodushoidlikku käitumist. 

 

1.6.3 Infotahvlid. Trükised  

Pargi infotahvlitel oleva info abil on hea võimalus rõhutada koha omapäraseid 

kujunduselemente (sh elus ja eluta objekte) ning tutvustada kohaga seotud isikuid või 

sündmusi. Nii on külastajal kergem pargis orienteeruda ja kohalviibimine on huvitavam. 

Infotahvlite paigutamisel tuleb mõelda selle asukohale – need ei tohi varjata pargi ilusaid 

vaateid. Mõisaparkide turismiobjektiks ettevalmistamisel tuleks infotahvlitele ja trükistele 

lisada vanu fotosid, mõisaegne kaart ja ka põhikaart ning kirjeldada olulisi kujunduselemente 

pargis (Paju 2009). Ka brošüürid, kaardid ja postkaardid suurendavad pargi väärtust 

turismiobjektina, sest neid saab külastaja mälestuseks kaasa võtta.  

Suur samm mõisaparkide ajaloo ja pargielustiku tutvustamisel tehti Keskkonnaameti ja Turu 

Ülikooli koostööprojekti DEVEPARK raames, mille käigus paigaldati 39 pargi ajalugu ja 

pargi elurikkust tutvustavat infotahvlit, kirjutati 92 artiklit. Projektiks osales kokku 19261 

inimest ning koolitati 773 inimest (Tammet 2012). Pargiturismi seisukohalt on kõige olulisem 

aga projekti käigus välja antud kaheosaline „Pargisuitaja teejuht“ (2012), milles kirjeldatakse 

lühidalt konkreetse pargi kujunemislugu ja stiili, pargiga seotud hooneid, väikevorme ja 

mälestusmärke, liigilist koosseisu ja puude suurimaid eksemplare ning mõisaga seotud 

lugusid ja legende. 
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1.7  Mõisapark kui turismiobjekt Eesti Mõisakoolide Ühenduse näitel 

1.7.1 Pildigaleriid Eesti Mõisakoolide Ühenduse kodulehel 

Mõis koos pargiga moodustab ühtse terviku. Eesti Mõisakoolide Ühenduse kodulehel olevad 

pildid kajastavad pigem mõisahoonet ja sisearhitektuur, vähem on tähelepanu pargil ja selle 

erinevatel elementidel. Portaal on mugavaks võimaluseks reklaamida ja väärtustada 

mõisaparke ja selle erinevaid omapäraseid kujunduselemente, kuid paraku ei ole seda ära 

kasutatud. 

Oma kooli(hoonet) ja selle ajalugu tutvustavad kõik mõisakoolid. Kuid Eesti Mõisakoolide 

Ühenduse kodulehel on 60-st mõisakoolist lisanud pilte ainult 13. Kõige enam on pilte lisanud 

Tõstamaa (56 pilti), mis kajastab oma piltidel pigem mõisahoonet ja sisearhitektuuri, pargist 

saab aimdust vaid kahe pildi pealt. Maidla (14 pilti) mõisakool on lisanud aerofoto, mis näitab 

mõisa ja selle pargi struktuuri. Teistest erinevalt on pildigaleriisse lisanud Suure-Kõpu (20 

pilti) pilte pargis olevatest infotahvlitest, aga samas ei ole pilte pargivaadetest. Kiltsi (20 pilti) 

mõisakooli lisatud pildid näitavad erinevaid pargielemente (sild, tiik, kosk). Vähe on pilte 

Lahmuse (kolm pilti), Rogosi (kolm pilti), Heimtali (neli pilti) ning Võidula (kolm pilti) 

mõisakoolist. Kõik need eksponeerivad piltidel mõisahoonet või teisi kooli juurde kuuluvaid 

hooneid. Illuka (kaheksa pilti), Ruila (12 pilti) ja Olustvere (kaheksa pilti) pildigaleriid 

näitavad samuti erinevate nurkade alt mõisahoonet ja sisearhitektuuri. Hiiu-Suuremõisa 

(kaheksa pilti) on lisanud pildi pargist ja väravast, mis parki viib. Vana-Vigala (19 pilti) on 

välja toonud „enne ja pärast“ pildid mõisahoone renoveerimisest, aga jällegi ei ole ühtegi pilti 

pargist (Eesti Mõisakoolide Ühendus 2016). 

 

1.7.2 Külastusmäng „Unustatud mõisad“ 

Kahtlemata on enim tuntud Eesti Mõisakoolide Ühenduse korraldatav külastusmängu 

„Unustatud mõisad“, mis sai alguse 2004. aastal Viljandimaal. Üritus osutus väga edukaks 

ning järgmisest aastast laienes üleeestiliseks. Kuue esimese aastaga külastas mõisakoole 

kokku umbes 100 000 külalist (Klaas 2011).  

Selle ürituse raames on Eesti mõisakoolid külalistele avatud kuuel suvepäeval ja külastajatel 

on võimalik teha jalutuskäik giidiga, lisaks on avatud näitused ja kohvikud. Aset leiavad 

erinevad kontserdid ja sündmused, mis aitavad tutvustada mõisa, sh mõisapargi eripära. 
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Osavõtjad saavad esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu, millesse koguvad 

külastuspäevadel mõisatest templeid. Vähemalt kümmet mõisat külastanute vahel loositakse 

välja kutseid sügisel ühes Eestimaa mõisas toimuvale teatrietendusele (Unustatud mõisad 

2016). 

Eesti Mõisakoolide Ühenduse kodulehel on kättesaadav sündmuste ja uudiste arhiiv alates 

aastast 2010 kuni aastani 2016. Arhiiv kajastab erinevaid sündmusi ja uudiseid, mis on seotud 

mõisakoolidega. Vaadates erinevaid üritusi, selgus, et kõige aktiivsemad mõisakoolid on 

Kiltsi, Suure-Kõpu ja Maidla, kuid sellest ei saa järeldada, et teistes koolides midagi ei 

toimunud.  

 

1.7.3 Sündmuste kajastamine Eesti Mõisakoolide Ühenduse kodulehel 

Erinevad muusika-, teatri- ja muud kultuurisündmused elavdavad kohalikku elu ning 

meelitavad ligi külastajaid üle Eestist ja ka mujalt ning seega toovad majanduslikku kasu 

kogukonnale. Need üritused aitavad säilitada mõisahoonet kui kultuurikeskust ning 

propageerivad kultuuriloomingut. Mõisahoones korraldatud kontserdid ja etendused 

muudavad koha atraktiivsemaks turistidele ning seeläbi ka säilitatakse ja hoitakse 

mõisaansamblit, et külastajatele oleks see huvipakkuv ja meeldiv keskkond. 

Ajavahemikul 2010-2016 toimus mõisakoolide hoonetes kodulehe andmetel ainult 15 

kontserti (s.t üks kontsert aastas!), kuid tõenäoliselt on see arv tunduvalt suurem. 2010. aastal 

on Eesti Mõisakoolide Ühenduse kodulehel kajastust leidnud kaks kontserti Maidla mõisas 

ning üks Kiltsi lossis. Järgneval aastal korraldati kuus kontserti: kaks Kiltsi, kaks Tõstamaa 

ning kaks Maidla mõisas. 2012. aastal toimus muusikaüritusi Maidla, Suure-Kõpu ja Heimtali 

mõisates. 2013. aastas etendus „Armastuse kirjad“ Suure-Kõpu mõisas. 2015. aastal toimus 

kolm kontserti Suure-Kõpu mõisas (Eesti Mõisakoolide Ühendus 2016).  

Eelnevast ilmneb, et peamiselt korraldatakse mõisaparkides erinevaid muusika üritusi ja 

teatrietendusi, muid üritusi nagu näiteks pulmatseremooniaid, spordivõistlus toimub harvem 

või neid ei ole kajastatud ühenduse kodulehel. Kuid leidub ka teistsuguseid sündmusi, 

järgnevalt mõned näited. 

Kõige omalaadsem on 2010. aastal Kiltsis toimunud Kiltsi mõisa püha tamme ära saatmine. 

Augustikuutormi tõttu oli puu kaotanud ühe haru, mistõttu puu muutus ohtlikuks ja eemaldati. 
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Kännu sisse istutati kooli aastapäeval uus puu. 2012. aastal  oli olulisteks sündmusteks Maidla 

mõisa infokeskuse ja veinikeldri avamine ning uue internetikodulehe avamine. Kiltsis 

toimusid filmivõtted, lisaks kontsertidele ilmus raamat „Kiltsi mõis“ ja eetrisse jõudis 

raadiosaade Kiltsi mõisast.  2015. aastal korraldati Suure-Kõpu mõisas Oskar Looritsa 115. 

sünniaastapäevale pühendatud mälestuskõnelused, esinesid Kõpu Põhikooli õpilased ja Eesti 

Rahvaluule Arhiivi teadurid. Omanäoline on iga-aastane õppelaager Eesti ETNO Suure-Kõpu 

mõisas, kus noored õpivad tundma pärimusmuusikat. 2014. aastal leidis Suure-Kõpu mõisas 

aset Euroopa majanduspiirkonna finants mehhanismi programmi „Mõisakoolid – säilitamine 

läbi kasutamise“ projekti "Suure-Kõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti- ja 

maitsmismeele" tutvustamine (Eesti Mõisakoolide Ühendus 2016). Paraku puuduvad andmed 

nende ürituste külastajate arvu kohta. 

Käesoleval 2016. aastal on kajastatud hetkel ainult üks sündmus: „Kaks kohviringi ümber 

Soomaa“ Suure-Kõpu mõisas, kus mõisapere ootas külalisi kohvile – koogile ning nautima 

mõisamiljööd (Eesti Mõisakoolide Ühendus 2016).  
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1.8  Mõisakoolide pargid kirjanduse põhjal  
 

Käesoleva töö uurimisobjektiks valiti ühisnimetaja „mõisakool“ alla kuuluvad pargid, 

täpsemalt Mõisakoolide Ühendusse kuuluvate koolide pargid. 

Autor uuris, kuidas mõisakoolide kodulehtedel on kajastatud mõisaparki. Tänapäeval tegutseb 

mõisahoonetes 54 kooli. Neist 26 ei ole kooli kodulehel mõisaparki üldse maininud. Kooli 

kodulehed ei avanenud Vatla, Sürgavere ning Rogosi mõisakoolidel. Kõige põhjalikumalt on 

mõisaparki kooli kodulehel tutvustanud Valga maakonnas asuv Kaagjärve lasteaed-algkool. 

Lisatud on 2002. aastal koostatud Heldur Sanderi töö Kaagjärve pargi ülevaatest. Teistest 

erineb Voltveti koolituskeskus (kuulub Pärnumaa kutsehariduskeskuse alla), mis on välja 

töötanud parkide kohta teavitusmaterjalid. See projekt valmis sihtasutus 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel (edaspidi KIK), mille eesmärk oli tutvustada 

looduskaitsealust mõisaparki ja selle kaudu selgitada looduskaitse eesmärke. Alla saab laadida 

postkaare, voldikuid, brošüüre ning pargi kaarte. Kõpu põhikool tutvustab kodulehel mõisa 

peahoonet, parki ja omapärast pargisilda. Hiiu-Suuremõisa kooli kodulehel on infot 1953. 

aastal rajatud aiast. Kiltsi kool reklaamib õpperada pargis ja annab üldist infot pargi suuruse ja 

stiili kohta. Muuga mõisakool kirjeldab, kuidas direktori eestvedamisel rajati kooliaed ning 

tormist, mis laastas pargis olevaid põlispuid. Olustvere kooli koduleht saatis edasi Olustvere 

mõisa kodulehele, kus on pikemalt kirjutatud pargi kujunemisest. Ülejäänud koolid on 

tekstisiseselt maininud parki, aga pole sellele suuremat tutvustust teinud. 

Analüüsi tulemusena selgus, et mõisakoolid ei ole kooli kodulehel sama palju tähelepanu 

pööranud mõisapargi kajastamisele kui mõisahoone. Kuna mõisakoolid on eriline väärtus 

Eesti kultuuriruumis, siis tuleks nende abiga rohkem väärtustada vanu parke ja pöörata 

tähelepanu mõisaparkide elustikule ja kultuuriloole. 

Autor analüüsis raamatute „Eesti pargid“ 1. ja 2. osa alusel seal kajastatud 52 mõisakooli 

pargi puittaimede liigirikkust (kuni 30 liiki – väike liigirikkus, 31 kuni 71 liiki – keskmine 

liigirikkus, 71 kuni 150 liiki – suur liigirikkus, üle 150 liigi – tähelepanuväärselt suur 

liigirikkus) ning tõi lühidalt välja  pargi stiili kirjelduse. Raamatu„Pargid Eestis“ põhjal 

analüüsiti parkide suurust (lisa 4). Analüüsi tulemusel selgus, et mõisakoolide parkidest on 

üheksa suure, 35 keskmise ning seitse väikese liigirikkusega. Vasalemma pargi kohta 

puudusid andmed. Pargi stiilis iseloomustamisel toodi välja ka pargi omapärad nagu näiteks 

asumine jõe kaldal või suurejoonelised alleed. E. Brafmann (1980)  liigitab pargid väikesteks 
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(1-5 ha), keskmisteks (5-10 ha) ning suurteks (üle 10 ha). Sellise liigituse järgi on 

mõisakoolide suuri parke 22, keskmisi 17 ning väikeseid 13. Pargi väärtusteks saab pidada ka 

selle suurust, kuna pakuvad selle läbi võimsaid vaateid ja avastamisrõõmu külastajatele. 

Parkide kodumaiste ja võõrliikide liigrikkus pakub huvi dendroloogidele ja arboristidele. 

Pargi liigirikkus on hea võimalus kasutada seda õppetöö läbiviimiseks, tutvustades lastele 

erinevaid puuliike.   
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2. Materjal ja metoodika 

2.1  Uurimisobjekt: Eesti mõisakoolid ja nende pargid 

2.1.1 Eesti Mõisakoolide Ühendus 

Mittetulundusühingu Eesti Mõisakoolide Ühenduse põhikiri kinnitati 29. mail 2003. aastal.  

Ühenduse eesmärgiks on arendada erinevate mõisakoolide ja omavalitsuste, kuhu 

mõisakoolid kuuluvad omavahelisi suhteid ning teha koostööd mõisakoolide edendamisel 

tänapäevase haridusasutusena. Selleks, et need eesmärgid täituksid tegeleb Eesti 

Mõisakoolide Ühendus koolide arenemiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks erinevate 

strateegiate ja projektide väljatöötamisega. Lisaks aitab ühendus koondada mõisakoole, et 

hõlbustuks omavaheline koostöö ning luua välissidemeid. Ühendus aitab kaasa mõisakoolide 

hoonete ja parkide korrashoiule ja aitab leida selleks vastavaid vahendeid. Ka levitab ühendus 

informatsiooni mõisakoolide kohta, mille läbi säilitatakse eesti kultuuri ja tugevdatakse 

kogukonna ühtekuuluvustunnet. Käesoleva töö seisukohalt on eriti oluline, et „ühendus 

algatab, korraldab  ja toetab projekte ning tegevusi mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks 

haridus-, kultuuri- ja turismikeskustena“ (Eesti Mõisakoolide Ühendus 2016).  

Eesti Mõisakoolide Ühenduse kodulehel on kirjas, et Eestis on kokku 60 mõisakooli. 48 

mõisakooli ei ole liitunud Eesti Mõisakoolide Ühenduse portaaliga. Kõige enam on 

mõisakoole Järva (12) ja Lääne-Viru maakonnas (10). Saare ja Tartu maakonnas ei ole ühtegi 

mõisakooli. Mõisakoolina on tegevuse lõpetanud Kärstna, Suislepa, Võidula, Kaelase, Sipa 

ning Salla kool.  

Käesoleva töö koostamise ajal tegutseb Eestis 54 Mõisakoolide Ühendusse kuuluvat kooli, 

kuid koole, mis asuvad endistes mõisahoonetes, on rohkem. Ühendusse kuuluvate koolide 

nimekiri maakondade kaupa on esitatud lisas 1. 

1919. aastal vastu võetud maaseaduse tulemusena riigistati Eestis asuvad mõisahooned. Selle 

tulemusena hakati otsima mõisahoonetele uut ülesannet. Kõige populaarsem oli vanadesse 

hoonetesse koolide paigutamine. Koolide asumine mõisahoonetesse aitas kaasa nende 

säilitamisele arhitektuurimälestisena ja parandas maakoolide ruumipuuduse olukorda. 

Aastatel 1920-1925 leidis umbes kolmsada kooli endale uue koha mõisahoones (Eesti 

Mõisakoolide Ühendus 2016). 
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Joonis 1. Mõisakoolide paiknemine Eestis (joonisel märgitud punaste numbritega) (Eesti 

Mõisakoolide Ühendus 2016). 2016. aasta seisuga on alles 54 mõisakooli. 

 

2.1.2 Metoodika. Küsitlus 

Uurimisobjektiks valiti mõisakoolide pargid seetõttu, et valim on ühetaoline ja konkreetne. 

Kuna koolide kasutuses olevad mõisahooned on ka turismiobjektiks, siis tasub tähelepanu 

pöörata ka nende juurde kuuluvatele vanadele parkidele, mis annavad mõisatele lisaväärtuse. 

Mõisapargid on huviobjektiks erinevatele sihtgruppidele nagu näiteks dendroloogidele, 

arhitektidele ja teadlastele, aga ka lihtsalt ajaloohuvilistele, vabaajaveetjatele. Samuti saab 

mõisakool kasutada parki koolitöö läbiviimisel, õpetades õpilasi tundma ümbritsevat loodust 

ning väärtustama ja hoidma kodukoha pärandit. Mõisapargid aitavad kaasa 

majandustegevusele, soodustades turismiga seotud kohalike ettevõtete tegevust. 

Töö eesmärgiks oli uurida, kuidas mõisakoolid ja kohalik omavalitsus saavad kaasa aidata 

mõisaparkide säilitamisele ning kas ja millist rolli nad mängivad pargiturismi edendamisel 

Eestis. Küsimustikud valmisid töö autori ning juhendaja koostööl ning olid ette nähtud 

koolide ja kohalike omavalitsuste esindajatele.  

Küsimustik on grupeeritud kolmeks temaatiliseks osaks: mõisapargi olukord, mõisapargi 

väärtused ning mõisapark kui turismiobjekt – mis omakorda koosnevad seitsmeteistkümnest 
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küsimusest. Lisaks küsiti vastajate vanust ja koolis/vallas töötamise aega, et välja selgitada 

võimalikke vanusest ja staažist olenevaid erisusi. 

Küsimustikud saadeti laiali Eesti mõisakoolide direktoritele (lisa 2) ning Eesti 

maaomavalitsustele (lisa 3), kelle vallas asuvad mõisakoolid ja nende juurde kuuluvad pargid. 

Küsimustik saadeti kahele erinevale osapoolele, kes mõlemad on seotud mõisaparg i 

säilitamise ja kasutamisega – nii saadi kaks erinevat arvamust mõisaparkide olukorra kohta. 

Küsimustikud on ülesehituse ja sisu poolest sarnased, kuid erinevad mõne küsimuse sõnastuse 

poolest sõltuvalt adressaadist. Küsimustikega taheti teada saada, kuidas erinevad osapooled 

näevad mõisapargi hetkeolukorda, selle väärtusi – kas ja millised on võimalused pargiturismi 

arendamiseks.  

Küsimustikud saadeti 54-le mõisakoolile (kuus mõisakooli on tegevuse lõpetanud) ning 46-le 

omavalitsusele, kelle valdusesse jääb mõisapark. Mõisakoolidele ning omavalitsustele 

saadetud küsimustike arv ei kattu, kuna kuues vallas asub rohkem kui üks mõisakool ning 

kuna küsimustik oli anonüümne ei saa võrrelda üks-ühele mõisakooli direktori ning kohaliku 

omavalitsuse vallavanema arvamust sama mõisapargi kohta. 

Mõlemad küsimustikud koosnevad kahekümnest, sh valikvastustega küsimusest. Kolmteist 

küsimust on kohustuslikud. Kahe küsimuse (nr. 5 ja 6) juures saab valida kuni 2 

vastusevarianti. Üks küsimus (nr. 12) eeldas kuni kolme vastusevariandi valimist ning 

küsimuse nr. 13 juures sai valida kõik sobivad vastused.  

Küsimustik oli anonüümne ning veebipõhine. Küsimustikud saadeti laiali 17. detsembril 

2015. aastal ning neile sai vastata kuni 30.aprillini 2016. aastal. Sellele vastamine võttis aega 

umbes 10 minutit. Vastused saadi 33-lt koolilt ning 30-lt omavalitsuselt. 
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3. Tulemused 

3.1  Ülevaade vastajatest 

 

Töö autor uuris küsimustikule vastajate soolist ja vanuselist kooseisu ning nende ametiaega 

direktori või vallavanemana.  Infot küsiti selleks, et teada saada, kas vastused erinevad naiste-

meeste, vanuse või tööstaaži tõttu. Vastustest selgus, et märkimisväärseid erinevus nooremate 

- vanemate ning naiste - meeste vahel ei ilmnenud. Tabelid on koostatud koondina 

mõisakoolide direktorite ning kohalike omavalitsuste vallavanemate vastuste põhjal.  

Vastused saatsid 33 mõisakooli direktorit (57,8% küsitletutest) ja 30 kohaliku omavalitsuse 

(edaspidi KOV) vallavanemat (65,2% küsitletutest). Mõisakoolide direktoritest oli vastajate 

seas 26 naist ning seitse meest. KOV vallavanemate seas olid vastajateks seitse naist ning 23 

meest. Direktoritest vastajate suurima osa moodustasid naised ning vallavanemate seas mehed 

– reeglina ongi naised koolide direktorid ning mehed vallavanemad. Vastajate enamuse 

moodustasid keskealised inimesed (joonis 2), kellel on piisavalt töö- ja elukogemust (joonis 3 

ja 4) ning nende vastuseid saab pidada pikaajalisele kogemusele tuginevaks, kuid see ei 

tähenda, et teiste vastajate vastused ei oleks relevantsed. Kõige rohkem oli vastajaid 

vanusegrupis 51-55 aastased (18 vastajat). Mõisakoolide direktoritele saadetud küsimustiku 

vastajate seas oli kõige enam neid, kes on töötanud koolis direktorina üle 20 aasta (21 

vastajat). Vallavanemate seas oli enim neid, kes on töötanud ainult ühe valimistsükli ehk neli 

aastat, aga oli ka neid, kes on töötanud kuni 20 aastat (kaheksa vastajat) ning kuni 30 aastat 

(neli vastajat)  
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Joonis 2.Vastajate vanuseline koosseis. 

 

Joonis 3. Mõisakoolide direktorite tööstaaž. 

 

Joonis 4. KOV vallavanemate tööstaaž.  
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3.2  Ülevaade Eesti mõisakoolide parkide hetkeolukorrast küsimustiku 

põhjal 

 

Küsimustiku esimeses temaatilises osas „Mõisapargi olukord“ küsiti viis küsimust, millest 

kolm olid kohustuslikud ja kaks vabatahtlikud ning eeldasid täpsustavaid kommentaare. Selle 

osa küsimuste eesmärgiks oli saada taustinformatsiooni mõisapargi kohta – kuidas hindavad 

mõisakoolide direktorid ning KOV vallavanemad oma pargi hetkeolukorda, kas peavad parki 

kooli/valla lisaväärtuseks ning kuidas suhtutakse õpilaste osasse pargi korrashoiul. 

Joonisel 5 on näha, kuidas direktorid ning vallavanemad hindavad oma pargi olukorda. 

Võimalik oli valida väga hea, hea, rahuldava, halva ja väga halva seisukorra vahel. Autor ei 

toonud vastajatele välja kindlaid näitajaid, mille järgi seda valida. Küsimusele vastajad 

lähtusid enda nägemusest.  

Rohkem kui pool küsitletud direktoritest arvavad, et nende park on rahuldavas seisukorras  

(20 vastajat). 10 vastanut peavad pargi seisukorda heaks ning kolm vastanut halvaks. Mitte 

keegi ei ole vastanud, et nende park on väga heas või väga halvas seisukorras. Pargi halva 

seisukorra põhjuseks tuuakse välja, et puud on vanad ja saanud kahjustada tormides, puude 

oksad murduvad tuule käes ja lumeraskuse all, ei ole inimest, kes võtaks enda kontrolli alla 

puude istutamise pargis - praegu istutakse puud parki erinevate koolilendude poolt 

korrapäratult ega arvestata mõisaansambli endisaegset kujundust.  

Ligi pooled vallavanemad (16 vastajat) hindavad oma pargi hetkeolukorda rahuldavaks. Seitse 

vallavanemat peavad pargi olukorda halvaks. Sama arv vastanuid leiavad, et nende mõisapark 

on heas seisukorras. Nii nagu direktoritest ei arvanud ka vallavanematest keegi, et nende park 

on väga heas või väga halvas seisukorras. Vallavanemad, kes vastasid, et park on halvas 

seisukorras tõid põhjuseks vanad, varisemisohtlikud ja metsikuks kasvanud puud, mis vajad 

hooldust, park on hooldamata ega ole suudetud taastada varasemat seisukorda, pargile ei ole 

välja töötatud hoolduskava, kohalikule omavalitsusele käib pargi korrastamisega tegelemine 

üle jõu, napib rahalisi ressursse pargi korrastamiseks, puudub nägemus sellest, milline roll 

mõisapargil kohalikus keskkonnas peaks olema.  

Selgub, et kõige suuremaks probleemiks peetakse vanu puid,  mis on varisemisohtlikud, seest 

mädanenud ning saanud tormides kahjustada ja on seeläbi ohtlikud pargis viibijatele. 
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Joonis 5. Direktorite ja vallavanemate hinnang mõisaparkide hetkeolukorrale. 

 

Küsimusele „Kas Teie arvates annab mõisapark koolile lisaväärtuse?“  vastasid 31 direktorit  

jaatavalt ning kaks eitavalt. Kõige rohkem mainiti, et pargi lisaväärtuseks on pargi kasutamine 

õppekeskkonnana. Lisaks toodi välja, et park annab võimaluse kujundada õpilaste 

väärtushinnangut ja suhtumist kodukohta seal tehtavate korrastustööde läbi. Veel mainiti, et 

pargis on hea vaba aega veeta ja tegeleda spordiga, see on rohekeskkonnaks tervele 

kogukonnale. Park annab asula välisilmele palju juurde ning on kooli visiitkaardiks, park lisab 

maalilisust ja maagilisust, park on roheline vöönd, mis takistab müra ja heitgaaside levikut, 

põlispuud pargis annavad rahu- ja turvatunde, pargil on kultuurilooline väärtus. Siit vastusest 

ilmnes väike vastuolu eelmise küsimuse vastustega, sest suuri põlispuid peetakse nii ohtlikeks 

kui ka väärtusliku miljöö loojateks. 

26 vallavanemat arvavad, et park annab vallale lisaväärtuse ning neli vastanut arvavad 

vastupidist. Lisaväärtus põhjendati sellega, et pargis korraldatakse kultuuri- ja spordiüritusi, 

park on turismiobjektiks koos mõisahoonega. Samamoodi nagu mõisakoolide direktorid, tõid 

ka vallavanemad välja, et park on kogukonna jaoks koht, kus aega veeta ja tegeleda spordiga. 

Samuti tõid vallavanemad välja, et pargil on ajalooline ning bioloogiline väärtus.  

Küsimusele „Kas Teie kooli õpilased abistavad pargi korrashoidmisel?“ (joonis 6) oli 

võimalik valida kuni kaks vastusevarianti. Siin eeldas autor, et vastavad jaatavalt need, kes on 

Nõukogude ajal üles kasvanud ja ka ise pidanud koolimaja ümbrust hooldama (s.t keskealised 

ja vanemad vastajad), kuna sellel ajal oli pargi korrashoid tähtis osa töökasvatusest. 
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Kõige enam vastati, et õpilased aitavad parki korras hoida, kuna see on osa kodukoha 

väärtustamisest (27 vastajat). Kõige enam pidasid õpilaste poolset abistamist pargi 

korrashoidmisel oluliseks 56-60 aastased (seitse vastajat) ning 51-55-aastased (kuus vastajat).  

21 vastanut peavad seda osaks töökasvatusest. Siin oli taas kõige enam vastajaid vanusegrupis 

51-55 aastased (kuus vastajat). Kahes vanusegrupis 45-50 ja 61-65 aastased oli kokku kaheksa 

inimest, kes nii arvasid. Kokku oli küsimustikule vastajate seas alla 35 aastaseid vastajaid 

kaks ning vanusegrupis 36-40 aastaseid kolm. Kumbki neist vanusegruppidest, s.t 

taasiseseisvumise ajal kooliskäinutest, ei vastanud, et õpilaste poolne tööde tegemine pargis 

on osa töökasvatusest või kodukoha väärtustamisest. Pigem on vanemas eas vastajad välja 

toonud, et õpilaste poolne tööde tegemine ja pargi korrashoidmine on olulised. Seega olid 

vastused ootuspärased. Kaks mõisakooli direktorit ning kuus vallavanemat arvasid aga, et 

õpilased ei pea tegema pargis tööd, vaid koolis õppima. Üks mõisakool tõi välja, et lapsed ei 

aita pargis tehtavate töödega, kuna osad lapsevanemad on selle vastu ja kool ei taha riskida 

kaebustega. Kohalikud omavalitsused põhjendasid eitavat vastust sellega, et pargi 

korrashoidmisega tegeleb ettevõte, õpilasi ei tohi rakendada ja õpilased on abiks talgutel.  

 

Joonis 6. Direktorite ja vallavanemate arvamused õpilaste osast pargi korrashoidmisel. 
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3.3  Ülevaade mõisaparkide väärtustest küsimustiku põhjal 

 

Esimeses küsimustiku osas tuli välja, et 57 vastajat 63-st peavad parki lisaväärtuseks. Teises 

küsimustiku osas „Mõisapargi väärtused“ oli eesmärgiks teada saada, mida peavad 

mõisakoolide direktorid ning KOV vallavanemad mõisapargi kõige suurimateks väärtusteks. 

Selle abil saab oletada, milliseid sihtgruppe võiks oodata parki külastama. Autor tahtis ka 

teada saada, kas mõisakoolid ja KOV teevad koostööd, et mainitud pargiväärtusi säilitada. 

Selleks esitati kuus küsimust, millest üks oli vabatahtlik. Kaks küsimust eeldasid täpsustavaid 

kommentaare. 

Küsimusele „Mida Te peate oma pargi suurimateks väärtusteks?“ (joonis 7) sai valida kaks 

kõige tähtsamat vastusevarianti. Kõige populaarsemaks osutus pargi esteetiline (28 vastajat) 

ning kultuurilooline väärtus (26 vastajat). 15 direktorit tõid väärtusena välja ka selle, et pargis 

viiakse läbi õppetööd, vallavanematest tõid selle välja kolm vastajat. Samuti ei pidanud üksi 

vallavanem väärtuseks pargi korrashoidmist töökasvatuse osana, kuid kaks mõisakooli 

direktorit märkisid seda. Mõisakooli direktoritest pidasid kolm oluliseks ürituste korraldamist 

pargis ning vallavanemate seas oli see populaarsuselt teine vastus (13 vastajat). Koolide jaoks 

on õppetöö läbiviimine pargis oluline, kuna park on tasuta ja lähedal olev ressursse õuesõppe 

läbi viimiseks ning KOV-ide jaoks on park hea koht, kus kogukonnale üritusi korralda. 

 

Joonis 7. Direktorite ja vallavanemate arvamused mõisapargi suurimate väärtuste koht. 
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Mõisakoolide direktorite käest küsiti, kas nad teevad koostööd mõne teise mõisakooliga 

parkide väärtuse säilitamise või mõne muu pargiga seotud eesmärgi nimel. Kolm kooli 

vastasid, et teevad koostööd ning tõid välja, et osaletakse külastusmängus „Unustatud 

mõisad“, võeti osa Keskkonnaameti eestveetud Soome-Eesti ühisprojektist Devepark. 17 

kooli ei tee koostööd kellegagi ning 13 kooli ei ole sellele mõelnud. 

Vallavanemate käest küsiti, kas nad teevad koostööd kohaliku kooli või mõne muu asutusega 

pargi väärtuste säilitamise või mõne muu pargiga seotud eesmärgi nimel. 13 vallavanemat 

vastasid, et teevad koostööd, 10 vastasid, et ei tee ning seitse valda ei ole sellele mõelnud. 

Koostööna toodi välja, et on loodud mõisa arendamise ja kooli haldamise ettevõte, 

korraldatud on essee konkurss koolis, et teada saada, millised on noorte ootused ja nägemused 

pargist, koostööd tehakse külaliikumisega talgude korraldamisel pargis ning maakonna 

Leaderliikumise asutusega pargi rekonstrueerimise suhtes, kooli õpilased teevad heakorratöid 

pargis ning kool viib seal läbi õppetööd, kohalik vallavalitsus rahastab pargi korrastust, 

plaanis on korraldada õppe eesmärgil arboristide laager pargis, kes selle käigus korrastaksid 

parki, vallal on eesmärgiks võetud viia läbi rekonstrueerimistööd ja puude uusistutused, 

vallavalitsus rahastab pargi korrastust, pargis korraldatakse erinevaid töötubasid ja õpilastele 

suunatud programme.  

Mõisakooli direktorite käest küsiti, kas nad kasutavad parki õppetöö läbiviimiseks (joonis 8). 

Siin kohal soovis autor teada, kuidas koolid kasutavad ära pargi väärtuse „roheklassina“. 30 

mõisakooli vastasid, et teevad seda. Ühe kooli õpetajad peavad seda pigem tülikaks, üks kool 

toob välja, et kasutaksid kui oleksid välja töötatud vajalikud abimaterjalid ning üks kool pole 

sellele mõelnud. Kohalike omavalitsuste käest küsiti kas kohalik kool kasutab parki õppetöö 

läbiviimiseks (joonis 8). Vastustest selgus, et 15 vallavanemate teadsid, et nende kool kasutab 

parki õppetöö läbiviimiseks, kaheksa arvates kasutaksid kui oleks vajalikud materjalid ning 

seitse pole sellele mõelnud. 
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Joonis 8. Direktorite ja vallavanemate arvamus pargi kasutamisel õppetöö läbiviimiseks. 

 

Mõisakoolide direktorite käest uuriti, kas nende arvates toetab kohalik omavalitsus piisavalt 

mõisakooli ja mõisapargi arengut. 21 mõisakooli tunnevad, et kohalik omavalitsus toetab 

kooli ja pargi arengut ning 12 arvavad vastupidist.  

Jaatavalt vastanud direktori tõid välja, et KOV on kirjutanud planeerimise osa taotlusi KIK-lt 

rahastuse saamiseks ning on välja töötanud pargi rekonstrueerimise plaane ja arendusprojekte, 

kooliga koos on kirjutatud projekt, millega saadi raha giidi koolitamiseks, valla eelarvest saab 

taotleda raha pargi jaoks, vald hooldab parki aasta läbi, kohalik omavalitsus on moraalseks 

toeks, mis aitab mõisakooli elus hoida. 

Koolid, mis vastasid eitavalt toovad välja, et probleem on selles, et kool asub riigimaal ja 

kohalik omavalitsus ei tohi seal investeeringuid teha; vallal puuduvad vajalikud ressursid 

renoveerimiseks, vallal jaoks on prioriteet teine suurem kool, vald aitab natukene, kuna suvel 

niidab muru ning sügisel viib õpilaste riisutud lehed ära, vald on koostanud projekti, kuid see 

on hetkel ootel, sest maksumused on suure (kaks kooli). Vastustest selgub, et kõige 

suuremaks probleemiks on rahaliste ressursside puudus. 

Vallavanematest vastasid 13, et nende arvates toetab KOV piisavalt mõisas asuva kooli ja 

mõisapargi arengut ning 10 arvasid, et ei toeta. KOV-ide puhul vastasid sellele küsimusel 

ainult need, kellel asub kool mõisahoones. Vastajad toovad välja, et pargi rekonstrueerimisele 

on eraldatud piisavalt raha, kohalik omavalitsus korraldas talgud, suvel toimuvad regulaarsed 
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niitmised, vald on moodustanud sihtasutuse mõisakompleksi haldusega tegelemiseks, 

kirjutatakse projekte, toimub regulaarne korrastamine. Üks vallavanem toob välja tõsiasja, et 

tegelikult on park jäänud tahaplaanile, prioriteet on kooli eksisteerimisel mõisahoones. 

  



38 
 

3.4  Ülevaade mõisapargist kui turismiobjektist küsimustiku põhjal 

 

Küsimustiku kolmas temaatiline osa „Mõisapark kui turismiobjekt“ koosnes kuuest 

küsimusest, millest neli olid kohustuslikud ja kaks vabatahtlikud ning eeldasid täpsustavaid 

kommentaare. Nende küsimuste eesmärgiks oli välja selgitada, kas mõisakoolide direktorid 

ning KOV vallavanemad ise peavad oma parki turismiobjektiks ja ootavad/on valmis vastu 

võtma erinevad külastajaid. 

Joonisel 9. on välja toodud direktorite vastused küsimusele: „Kas Teie kooli ja parki 

külastatakse kui vaatamisväärsust?“ ning vallavanemate: „Kas Teie mõisaparki ja pargi juurde 

kuuluvad hooneid külastatakse kui vaatamisväärsusi? Kõigil vastajatel oli võimalik valida 

kuni kolm vastusevarianti. Kõige enam tõid mõlemad osapooled välja, et nad on kodukoha 

vaatamisväärsused (46 vastajat), 33 vastasid, et osaletakse külastusmängus „Unustatud 

mõisad“ ning sama hulk vastajaid tõi välja, et kooliruume ja parki on võimalik üritusteks välja 

üürida. Positiivse aspektina saab välja tuua, et mitte keegi ei ole vastanud, et ei soovita 

külalisi. 

 

Joonis 9. Direktorite ja vallavanemate arvamused mõisapargi kui turismiobjekt kohta. 
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Küsimusele „Kui Teie park on turismiobjektiks, siis kuidas olete selleks valmistunud?“ 

(joonis 10) sai valida kõik sobivad vastusevariandid. 28 vastajat tõid välja, et kooli/valla 

kodulehel on info ka pargi ajaloost ja selle põnevamatest objektidest. 20 vastajat tõid välja, et 

pargis on selle ajalugu tutvustav infotahvel.  

Direktorid tõid välja, et park on turismiobjektiks, sest park on avatud kõigile huvilistele, park 

ümbritseb mõisa, sellest on võimatu mööda vaadata, giidideks on omad töötajad, infotahvlid 

nii mõisa kui pargi ajaloost asuvad mõisapeahoones koolimajas, pargis on loodusrada (kaks 

kooli), vajadusel jagatakse koha peal infot, loodud on mittetulundusühing mõisa ja mõisapargi 

arendamiseks, parki saab kasutada turismiobjektina - tutvustada kui saksa sõdurite 

matmiskohana ning viidata lahingutele, mis selle ümber on toimunud, park on osa 

mõisatuurist. Üks mõisakool vastas, et park ei ole hetkel turismiobjektiks, vaid mõnusaks 

kaaslaseks mõisaretkel. 

Vallavanemad, kes valisid lahtri „muu“ lisasid järgnevad täpsustused: on olemas täiskasvanud 

giid, pargis on puhkeala, mõisa renditakse välja, pargis on laululava, pargi turundamiseks on 

loodud valla osalusel sihtasutus.  

Kaks valda tõid kommentaarides välja, et nad ei ole valmistunud selleks, et park on kodukoha 

turismiobjektiks ning toodi välja, et park ei ole otseselt turismisihtkoht, küll aga mõis. 

 

Joonis 10. Direktorite ja vallavanemate arvamus pargist kui turismiobjektist. 
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Küsimusele „Kas Te näete võimalust teha koostööd teiste ettevõtetega, et arendada turismi 

mõisaparkides?“ vastasid 10 kooli ning 14 valda jaatavalt. 17 kooli ning kolm valda eitavalt 

ning 13 koolil ja vallal on see tulevikus plaanis. 

Direktorid kirjutasid kommentaarides oma koostööst teiste ettevõtetega: teeme koostööd 

kohaliku Külastuskeskusega, tehakse koostööd mõisa sihtasutusega, toimuvad 

kooligruppidele ekskursioonid koos õppejõududega, pargis viiakse läbi erinevaid üritusi, 

ettevõtjad on alati platsis (auhinnad, mõni arve makstakse kinni, toetavad ürituste läbiviimist, 

levitavad informatsiooni) (kolm kooli). 

KOV-ste juhid on välja toonud järgmised näited koostööst teiste ettevõtetega: turismiettevõtja 

rendib osa mõisaruumidest; kohalikud ettevõtjad toodavad spetsiaalselt mõisa teemalist 

toodangut (toit ja muu käsitöö kohalikelt), suveüritustel saavad kohalikud ettevõtjad oma 

teenuseid pakkuda (toitlustamine, käsitöö müük) (neli vastajat), kohalike turismiettevõtjatega 

on koostatud oma mõisa tutvustav marsruut, mõisa arendamiseks on asutatud sihtasutus. 

Küsimusele „Kas Teie kool või kohalik omavalitsus on mõisapargis/koolis läbi viinud 

külastajauuringu?“ vastasid 33-st mõisakoolist vaid kaks, et on läbi viinud külastajauuringuid 

parkides ning 31 ei ole seda teinud. Kohalikest omavalitsustest on kolm läbi viinud  

külastajauuringuid ning 27 ei ole. 

Küsimusele „Kui te soovite oma parki kasutada loodusturismi sihtkohana, siis kes või milline 

ametkond saaks sellele kaasa aidata? Kuidas?“ vastasid direktorid järgnevalt: kohalikud 

turismiga tegelevad ettevõtted, kohalik kogukond; Keskkonna ametkonnad (kirjapilt 

muutmata) ei peaks nii paaniliselt inimesi kartma, tihti kipuvad sealt tulevad piirangud 

tunduma ebaõiged. Kui asi on korras ja ilus, siis peaks seda püüdma näidata ja vähem 

piiranguid seada; Keskkonnateenistus; KIK investeeringu toetajana, Muinsuskaitseamet (kolm 

vastajat) ja Keskkonnaamet (kolm vastajat); maakondlik turismiinfopunkt läbi reklaami; kool 

koos vallaga ning ka kohalikud aktivistid; Keskkonnaministeerium koostöös Turismiliiduga, 

kohalik kogukond, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (edaspidi RKAS), kool ja valla 

külastuskeskus, looduspargi valitseja. 

Eraldi toodi veel välja, et kool ei pea mõisaparki turismiobjektiks, sest park ei ole nii 

imposantne - üks võimas tamm, mida vaadata, kõigepealt peame ise sellest huvituma, park 

pole väga liigirikas, siin ei ole erilisi, harva esinevaid puuliike, seetõttu on pargil pigem 

ajalugu tutvustav väärtus kui loodusturismi sihtkoht, palju sõltub endast kas on aega 
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panustada. Lisaks mainiti, et esmalt tuleb koostada pargile kujundusprojekt ja hoolduskava 

ning hakata nende järgi toimetama. Üks kool on KIKist kolmel korral mõisa pargile raha 

taotlenud, kuid siiski negatiivse vastuse saanud. 

Samale küsimusele vastasid vallavanemad järgnevalt: vallal on õnnestunud luua 

pargihoolduse projekt, kuid pole raha selle teostamiseks, KIK (neli vastajat) kui kanda park 

kui looduõppe rada listidesse (siin pole vastaja täpselt mõistnud KIK´i eesmärki: KIK on 

asutus, mis tegeleb erinevate keskkonnaprojektide rahastamisega), Keskkonnaamet (kaks 

vastajat), Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) (kaks valda), Eesti Mõisakoolide 

ühendus (kaks vastajat), kultuuriministeerium (kaks vastajat), Riiklikud toetusprogrammid 

investeeringuteks, ilmselt saaks ja peaks sellega tegelema KOV (kolm vastajat) ametnik, kes 

vastutab keskkonna heakorra eest, Muinsuskaitseamet (kolm valda), maakonna 

turismikorraldajad (kaks vastajat), kohalikud ettevõtjad, loodusturismi organisatsioonid, 

reisibürood. Mitte keegi ei arvanud, et peab ainult ise hakkama saama ja teiste abile ei tasu 

loota.   
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4. Arutelu 
 

Töö teoreetilises ülevaates selgub, et mõisaparkidel on olemas head eeldused 

turismisihtkohana. Park on  mitmekesine looduskeskkond, mis meelitab ligi erinevate 

huvidega sihtgruppe. Parkide väärtused saab jaotada elus (puistu, elustikurühmad) ja eluta 

(hooned, ehitised, pargistruktuur) osaks. Need väärtused on põhjuseks, miks erinevad 

sihtgrupid on huvitatud parkide külastamisest. Näiteks huvituvad pargi liigirikkusest 

loodusteadlased, pargipuistust dendroloogid ning pargi ajaloolisest kujunemisest 

(kultuuri)ajaloolased. 

Algselt oli parkide rajamise eesmärgiks kaunistada mõisahoonete ümbrust ning pakkuda 

mõisakülalistele võimsaid vaateid ja esteetilisi elamusi. Tänapäeva ühiskonnas on 

mõisaparkidel täita erinevad rollid. Lisaks silmailule, pakuvad mõisapargid kohta, kus veeta 

vaba aega ja tegeleda spordiga. Koolimaja ümber olevates parkides saab läbi viia õppetööd. 

Mõisapargis leiavad endale elamiskoha erinevad taime- ja loomaliigid, seega on park tähtis 

bioloogilise mitmekesisuse säilitajana. Mõisapargis on talletunud eri ajastute kultuur ja 

olemus – pargid kannavad endas ajaloolist informatsiooni. Pargiturismi arendamisel Eestis 

tuleb mõelda koostöövõimalustele erinevate organisatsioonide ja ettevõtete vahel, kes saaksid 

kaasa aidata mõisaparkide säilitamisele ja kujunemisele turismisihtkohana.  

Töö praktilises osas küsitluste analüüsil selgus, et enamus (90,5% küsitletutest) vastanutest 

peavad mõisaparki lisaväärtuseks kooli ümber. Mõisapargi kõige suuremateks väärtusteks 

peetakse esteetilisust (44,4% küsitletutest) ning kultuuriloolisust (41,2% küsitletutest). 

Suurem osa vastajatest peavad parki kodukoha üheks vaatamisväärsuseks (73% küsitletutest). 

74,6% küsitletutest näevad võimalust teha koostööd erinevate organisatsioonidega ning 

kohalike ettevõtetega turismi arendamisel parkides. 

Selleks, et inimesed parki külastaksid, on vaja hoida see korras ning atraktiivne. Küsitlusest 

selgus, et üle poole vastajatest (57,1%) peavad oma mõisapargi olukorda rahuldavaks, 27,1% 

heaks ning 15,8 % halvaks. Kõige suuremaks probleemiks peetakse vanu puid, mis on 

ohtlikud pargis viibijatele. Kuna enamus mõisaparke on rajatud Eestisse rohkem kui 100 

aastat tagasi, siis hakkavad tollal istutatud puud vananema ning nad vajavad järjest rohkem 

hoolt. Vanimate puude loomulik eluiga hakkab läbi saama. Küsitlusest ilmneb, et suurem osa 

vastajaid määras pargi hetkeolukorda just pargipuistu seisukorra järgi. See on mõistetav, kuna 

puistu on kõige olulisem pargistruktuuri osa ning jääb kohe külastajale-vaatajale silma. 
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Tuginedes töö teoreetilises osas kasutatud informatsioonile, leiab autor, et pargi seisukorra 

hindamisel tuleb tähelepanu pöörata ka paljudele teistele pargi elementidele, mis on olulised 

pargi väljanägemise seisukohast (veekogud, ehitised).  

Võrdluses mõisakooli direktorite ning KOV vallavanemate vastustest pargi suurimate 

väärtuste osas (joonis 7), tuleb välja, et koolid peavad suureks väärtuseks pargi kasutamist 

õppekeskkonnana ning vallad ürituste läbi viimise kohana. Mõlemad osapooled on välja 

toonud olulise väärtusena oma olemusekohase tegevuse. Kool on pargiga igapäevaselt seotud 

ning saab kasutada koolimajale lähedal olevat parki õppekeskkonna ning vald seda tervele 

kogukonnale korraldatud ürituste läbiviimise kohana. Selle läbi saab parki tutvustada ka 

kohalikele. Autori arvates ei ole see negatiivne, et erinevad institutsioonid peavad erinevaid 

väärtusi oluliseks. See on positiivne, et nii kooli- kui ka vallajuhid on huvitatud pargi 

kasutamisest ning erinevad pargi kasutamiseviisid loovad pargile rohkem väärtusi. Samas 

pidasid mõlemad vastajate grupid olulisteks väärtusteks pargi esteetilisust ja kultuuriloolisust. 

See näitab, et tähtsustatakse pargi head välisilmet ja selle kuuluvust mõisahoone juurde – 

mõistetakse mõisakompleksi tervikuna. Kui vastajad teadvustavad endale pargi erinevaid 

väärtusi ja kasutamisvõimalusi, on lihtsam neile tähelepanu pöörata.   

Töö autor arvab, et park on heaks võimaluseks õppetöö läbi viimiseks. Selle käigus õpivad 

õpilased loodust tundma ja harjuvad seal aega veetma. T. Saare (2015) magistritööst selgub, 

et paljud noored (kuni 18-aastased) kardavad looduses olemist, kuna nende jaoks on see koht 

tundmatu, kardetakse ära eksida, usse ja putukaid. Siinkohal on mõisakoolidel võimalus 

õpetada lastele looduses viibimist, nii et nad ei kardaks iseseisvalt sinna minna ega seal 

viibimist.  

Park on osa mõisakompleksist ja järelikult ka osa koolist. Direktorid tõid vastustes välja, et 

park loob koolimajale esteetilise välimuse ja on roheline vöönd kooli ümber. Pargi 

korrashoidmisele saavad kaasa aidata ka kooliõpilased. Õpilaste abil pargis tehtavate 

heakorratöödega on võimalik tugevdada õpilaste kodukohatunnet ning õpetada neid sellest 

lugu pidama. Lisaks on see toeks pargi seisukorra parandamisel ning õpilased saavad aega 

veeta looduses – taas on neil võimalus harjuda looduses viibimisega. Töö autor on ise 

õppinud maakoolis, mida ümbritseb mõisapark ning pidanud seal korrastustöid tegema. 

Õpilaste kasutamine pargi tehtavateks töödeks aitas kokku hoida rahalisi ressursse ja samas 

õpetas rohkem väärtustama kodukohta.  
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Mõisakoolid ning nende juurde kuuluvad pargid on oluline Eesti kultuurmaastiku osa. 

Mõisakoolide ja nende parkide säilitamise ning koolide vahelise koostöö arendamiseks on 

loodud Eesti Mõisakoolide Ühendus. Töö autor analüüsis ühenduse kodulehte ning selgus, et 

pildigaleriidel on koolid pigem tutvustanud mõisakooli hooneid ning park on jäänud 

tahaplaanile. Kuid samas kajastatakse kodulehekülgedel erinevaid sündmusi, mis on aset 

leidnud nii koolimajas kui ka pargis. Eesti Mõisakoolide Ühendus on autori arvates vajalik, 

kuna koondab enda alla Eestis tegutsevaid mõisakoole, kellel üheskoos on lihtsam töötada 

parkide säilitamise nimel – korraldades infopäevi, kirjutades koostööprojekte. Küsitlusest 

ilmnes, et üle poole küsitletud mõisakoolidest (51,5%) ei tee koostööd teiste koolidega, 39,4% 

küsitletutest ei ole sellele mõelnud ning ainult 9,1% küsiteltutest teevad. Põhjuseks võib olla 

see, et pole teadvustatud mõisapargi väärtust, ei teata, milles võiks koolide vaheline koostöö 

seisneda või puudub inimene, kes on huvitatud koostöö arendamisest. Seega autori arvates ei 

ole kõiki võimalusi kasutatud. 

Teine võimalus mõisakoolide parkide alal koostööd teha ja abi saada on kohalikud 

omavalitsused, kuhu park kuulub. Küsimustiku vastuste analüüsil tuli välja, et 60,7% 

vastanutest arvavad, et KOV toetab piisavalt pargi ja kooli arengut ning 39,2% vastanutest 

arvasid vastupidist. Vastustest ilmneb, et kõige suuremaks probleemiks peetakse KOV 

rahaliste ressursside puudumist, et parki renoveerida ning heas seisukorras hoida. Samuti 

mainisid mitmed koolid, et park on riigimaal ning KOV ei või seal investeeringuid teha. 

KOV-d tõid aga välja, et isegi kui rahaliselt ei saa toetada, siis ollakse abiks talgude 

korraldamisel pargis või ühiste projektide kirjutamisel. Mitmed vastajad tõid välja, et on 

kirjutatud koostööprojekte, aga hetkel on need ootel, kuna puudub raha. Sellel aastal vähenes 

KIK-i eelarve ning nüüdsest on kahe taotlusvooru asemel ainult üks. Küsitlusele vastajaid ise 

tõid välja, et pargi ja kooli olemisel loodusturismi sihtkohana saavad kaasa aidata lisaks   

KIK-ele veel Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, kohalikud ettevõtjad, RMK, RKAS, Eesti 

Mõisakoolide Ühendus, KOV. On näha, et vastajad on kursis erinevate asutustega, kes on 

seotud mõisaparkidega. Kuid see ei tähenda, et ainult nendest asutustest sõltub mõisapargi hea 

olukord. Neist ainult KIK-usest saab taotleda raha projektide elluviimise jaoks. Teistega on 

võimalik teha koostööd: kirjutada ühiselt projekte või võtta osa nende poolt korraldatud 

projektidest. Mõisapargi olemus loodusturismi sihtkohana eeldab pargi valmisolekut 

külastajatele – pargis on võimalik külastajale ohutult ringi liikuda, ümbrus on puhas ja 

korrastatud ning külastajal on võimalik saada asukoha kohta informatsiooni. Küsitlusest 
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selgus, et 53,9% vastajatest rendivad oma kooliruume ja parki üritusteks välja. See näitab, et 

on leitud võimalus teenida lisatulu ja samas teha koolile ja pargile reklaami. Selline tegevus 

aitab jälle parkide korrashoidmisele kaasa, kuna tahetakse, et külalistel jääks meeldiv 

emotsioon ja seetõttu hoolitsetakse mõisakompleksi välimuse eest. 

Pargid on turismiobjektiks ning järelikult tuleb olla valmis külastajate jaoks. Üks lihtsamaid 

viise selleks on parki rajada infotahvleid, nii saavad külastajad ise uurida mõisa ja pargi ajaloo 

kohta, kuid tuleb mõelda, et tahvlite eest tuleb hoolt kanda. Samuti tuleb hoolega läbi mõelda, 

mida infotahvlile kanda. Kindlasti peab olema kajastatud nii mõisahoone kui ka pargi kohta 

käiv informatsioon. 44,4% küsitletutest tõid välja, et kooli/valla kodulehel on informatsioon 

ka pargi ajaloo ja huvitavate objektide kohta. Autori mõisakoolide kodulehtede analüüsist 

selgus aga, et osad koolid ei maini kodulehel üldse parki või tutvustavad seda ainult paari 

sõnaga. Kuid leidus ka sellised, kes on pikemalt kirjeldanud pargi ajalugu ja stiili. 

Mõisakoolide ja KOV-ide kodulehed on üheks esmaseks allikaks, kust saada informatsiooni 

pargi kohta, mida soovitakse külastada. Seega on võimalus nende kaudu äratada külastaja 

huvis tulla paika külastama. Autori arvates oli üheks kutsuvaks aspektis kui tutvustati parki 

rajatud õpperada või kui toodi eraldi välja pargi väärtuslikud asjaolud – kahe sajandi vanused 

puud, pikad alleed. 

Töö teoreetilises osas ilmnes, et mõisapargi külastusest võiksid olla  huvitatud erinevad 

sihtgrupid. Seega on oluline välja selgitada külastajate eesmärgid ja rahulolu külastusel, et 

tagada neile meeldiv aja veetmine pargis. Küsitlusest selgus, et külastajauuringuid on läbi 

viinud ainult kaks kooli ja kolm valda. Selle põhjuseks võib olla vajaliku inimressurssi ja aja 

puudumine, kuid ka asjaolu, et ei teadvustata vajadust teada saada võimalike külastajate soove 

ja vajadusi. 

Käesoleva töö põhjal saab öelda, et mõisakoolide parkidel on suur potentsiaal olla 

loodusturismi sihtkohaks. Turism mõisaparkides on kasulik kohalikule kogukonnale kui ka 

mõisaparkidele – selleks, et turistid  parki külastaksid on vaja see hoida ohutu külastajatele ja 

puhas. Iga mõisapark erineb teistest. On oluline, et teadvustatakse, millised on konkreetse 

pargi omapärad ja omadused, mis pakuvad külastajatele huvi. Kui ollakse teadvustanud 

kindlad väärtused, on kergem neid hoida ja neile tähelepanu pöörata.  

Muidugi on kõige tähtsam, et mõisakoolid ja KOV-d ise oleksid huvitatud sellest, et nende 

parki külastatakse kui vaatamisväärsust ja turismiobjekti. Need kaks osapoolt on tihedalt 
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mõisaparkide ja nende kasutamisega seotud, seega on neil ka suur roll parkide tutvustamisel. 

Nemad korraldavad pargis üritusi, hoolitsevad pargi väljanägemise eest ning puutuvad 

igapäevaselt sellega kokku. Autori arvates on mõisapark oluline väärtus Eesti maastikul ning 

pargiturismi arendamine aitab kaasa parkide säilitamisele. 
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Kokkuvõte 
 

Käesoleva bakalaureusetöö „Pargiturism Eesti mõisakoolide parkide näitel“ autori eesmärk oli 

uurida mõisakoolide parkide väärtusi, potentsiaali turismiobjektina ning mõisakoolide ja 

kohalike omavalitsuste rolli pargiturismi edendamisel Eestis.  

Bakalaureusetöö teoreetilise ülevaate koostamisel kasutati teemakohaseid kirjandusallikaid, 

mille põhjal saab väita, et mõisapark on mitmekesine looduskeskkond, millel on palju 

väärtusi. Kogu pargi keskkond pakub külastajale meeldivat aja veetmise võimalust looduses. 

Üks peamisi väärtusi on pargipuistu, mis pakub elupaiku paljudele liikidele. Mitmed 

elustikurühmad leiavad endale elukoha just parkides. Lisaks on parkides talletunud eri 

ajastute kultuur - kujundades nii pargist ajaloolise keskkonna. Tänapäeval kasutatakse parke 

erineval otstarbel: õppetöö läbiviimiseks, ürituste korraldamiseks ning vaba aja veetmiseks 

või spordiga tegelemiseks. Parkidel on nii ökoloogiline, esteetiline kui ka bioloogiline 

väärtus. 

Töö käigus koostati küsimustik mõisakoolide direktoritele (saadeti 54-le mõisakoolile) ning 

kohaliku omavalitsuse vallavanematele (saadeti 46-le maaomavalitsusele). Vastused saadi  

33-lt mõisakoolilt ning 30-lt kohalikult omavalitsuselt. Küsitlusest tuli välja, et vastajad 

peavad mõisaparki lisaväärtuseks koolimaja ümber (90,5% küsitletutest). Koolid tõid pargi 

väärtusena välja kasutamise õppetöö läbiviimiseks ning kohalikud omavalitsused ürituste 

korraldamiseks. Lisaks mainiti, et pargil on nii kultuurilooline kui ka esteetiline väärtus. 

Küsitlusele vastajad tõid välja, et park on üks kodukoha vaatamisväärsustest. Pargiturismi 

arendamiseks mõisaparkides on olemas head võimalused, sest pargi mitmekesine keskkond 

pakub huvi paljudele sihtgruppidele. Kuna mõisaparkide kasutamise ja säilitamisega on 

seotud nii mõisakoolid kui ka kohalikud omavalitsused, on nende osa pargi kui väärtusliku 

looduskeskkonna alles hoidmisel ja loodusturismi turismisihtkoha kujunemisel suur. Selleks, 

et arendada turismi pargis, oodatakse abi erinevatelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt. Esmalt 

tuleb teadvustada pargi väärtused, muuta need atraktiivseks ja luua pargis keskkond, mis 

meelitab inimesi ligi. Üheks säilitamise osaks on ka ürituste korraldamine ja selle läbi 

kohalike elanike ja ettevõtete kaasamine turismi arendamisel pargis. Läbi erinevate ürituste, 

jagatava info ja ka rajatud õpperadade  on võimalik parki ja selle väärtusi tutvustada laiemale 

avalikkusele. 
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Käesolev bakalaureusetöö on oluline, kuna kirjeldab ja tutvustab mõisaparkide erinevaid 

väärtusi, mis on motiiviks pargi külastamisel mitmete huvigruppide poolt. Tööst tuleb välja 

mõisaparkide kasutamise ja säilitamisega seotud kahe osapoole – mõisakoolide ja kohalike 

omavalitsuste – arvamused mõisapargi kui väärtusliku looduskeskkonna ja potentsiaalse 

loodusturismi sihtkoha kohta. Kogutud andmed on abiks pargi ettevalmistamisel 

turismiobjektina ja pargiturismi arendamisel Eestis. 

Märksõnad: pargiturism, mõisakoolid, mõisapargid, Eesti Mõisakoolide Ühendus  
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Lisad 

Lisa 1. Mõisakoolid maakondade kaupa.  

Maakond Mõisakoolide 

arv 

Mõisad, kus asuvad ühendusse kuuluvad koolid 

Harjumaa 7 Ruila mõis, Vääna mõis, Vasalemma mõis, Kose-Uuemõisa 

mõis, Uue-Harmi mõis, Aruküla mõis, Pikavere mõis 

Hiiumaa 1 Hiiu-Suuremõisa mõis 

Ida-Virumaa  2 Maidla mõis, Illuka mõis 

Jõgevamaa 3 Adavere mõis, Puurmani mõis, Luua mõis 

Järvamaa 12 Laupa mõis, Albu mõis, Aruküla mõis, Sargvere mõis, 

Vodja mõis, Peetri kirikumõis, Kabala mõis, Koigi mõis, 

Roosna-Alliku mõis, Väätsa mõis, Särevere mõis, Orina 

mõis  

Läänemaa 3 Pürksi mõis, Vatla mõis, Uuemõisa mõis 

Lääne-

Virumaa  

10 Kiltsi mõis, Pruuna mõis, Vasta mõis, Lasila mõis, Mõdriku 

mõis, Porkuni mõis, Salla mõis*, Muuga mõis, Vohnja 

mõis, Põlula mõis 

Pärnumaa 4 Tõstamaa mõis, Võidula mõis*, Kaelase mõis*, Voltveti 

mõis 

Põlvamaa 1 Mooste mõis 

Raplamaa 3 Vana-Vigala mõis, Sipa mõis*, Valgu mõis 

Saaremaa 0 - 

Tartumaa 0 - 

Valgamaa 4 Aakre mõis, Kaagjärve mõis, Hummuli mõis, Palupera mõis 

Viljandimaa 8 Heimtali mõis, Olustvere mõis, Suure-Kõpu mõis, Kärstna 

mõis*, Lahmuse mõis, Suislepa mõis*, Vana-Võidu mõis, 

Sürgavere mõis 

Võrumaa 2 Rogosi mõis, Viitina mõis 

Kokku 60  

 

*Mõisakool on tegevuse lõpetanud.  
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Lisa 2. Küsimustik Eesti mõisakoolide direktoritele. 

Eesti mõisakoolide pargid 

Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 10 minutit ning kõigi vastajate anonüümsus on tagatud. 

* Kohustuslik 

Sugu * 

o Naine  

 

o Mees 

Vanus * 

o alla 35 

 

o 51-55 

 

o 36-40 

 

o 56-60 

 

o 41-45 

 

o 61-65 

 

o 45-50 

 

o vanem kui 65 

 
Kui kaua olete Te olnud kooliga seotud? * 

o Kuni 5 aastat 

 

o 21-30 aastat 

 

o 6-10 aastat 

 

o 31-40 aastat 

 

o 11-20 aastat 

 

o Kuni 50 aastat 

 

I Mõisapargi olukord 

1. Kuidas hindate oma kooli pargi hetkeolukorda? * 

o Väga heas seisukorras 

 

o Halvas seisukorras 

 

o Heas seisukorras 

 

o Väga halvas seisukorras 

 

o Rahuldavas seisukorras 

 

 

2. Kui vastasite, et park on halvas või väga halvas seisukorras, siis mis Teie arvates on selle 

põhjuseks? 

....................................................................................................................................................... 

3. Kas Teie arvates annab mõisapark koolile lisaväärtuse? *     

o Jah 

 

o Ei 
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4. Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis palun täpsustage lühidalt, milles Teie 

arvates see väärtus seisneb. 

....................................................................................................................................................... 

5. Kas Teie kooli õpilased abistavad pargi korrashoidmisel? * 

Valida on võimalik kuni 2 vastusevarianti. 

 Jah, sest see on osa töökasvatusest 

 Jah, sest see on osa kodukoha väärtustamisest 

 Vahetevahel, kuid need tööd ei ole regulaarsed 

 Ei, õpilased peavad koolis õppima 

 Muu:......................................... 

II Mõisapargi väärtused 

6. Mida Te peate oma pargi suurimateks väärtusteks? *Valige 2 kõige tähtsamat.  

 Park loob koolimajale esteetilise ümbruse 

 Park on kodukoha identiteedi kindel osa 

 Pargil on kultuurilooline väärtus 

 Park on ajaloo talletaja 

 Park on elustiku mitmekesisuse säilitaja 

 Pargis korraldatakse üritusi 

 Pargis viiakse läbi õppetööd 

 Pargi hooldamine on osa töökasvatusest 

 Park on hea koht puhkamiseks/lõõgastumiseks 

 Pargid on huviobjektiks dendroloogidele ja teadlaste 

 

7. Kas Teie kool teeb mõne teise mõisakooliga koostööd parkide väärtuste säilitamise või 

mõne muu pargiga seotud eesmärgi nimel? * 

o Jah o Ei o Ei ole sellele mõelnud 
 

8. Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis palun täpsustage lühidalt, milles Teie 

koostöö seisneb. 

....................................................................................................................................................... 

9. Kas Teie koolis kasutatakse parki ka õppetöö läbiviimiseks? * 

o Jah 

o Ei, kuid kasutaksime, kui töötatakse välja vajalikud abimaterjalid 

o Pole sellele mõelnud 

o Ei, õpetajad peavad seda tülikaks 

 

 

10. Kas Teie arvates toetab kohalik omavalitsus piisavalt mõisakooli ja mõisapargi arengut? * 

o Jah 

 

o Ei 



57 
 

 o  

11. Palun täpsustage lühidalt, kuidas kohalik omavalitsus on/ei ole abiks. * 

....................................................................................................................................................... 

III Mõisapark kui turismiobjekt 

12. Kas Teie kooli ja parki külastatakse kui vaatamiseväärsust? * 

Valida on võimalik kuni 3 vastusevarianti. 

 Jah, me osaleme "Unustatud mõisate" mängus 

 Jah, me oleme oma kodukoha üks vaatamisväärsustest 

 Jah, meie kooliruume ja parki on võimalik üritusteks välja üürida 

 Jah, me korraldame üritusi laiemale publikule 

 Ei ole sellele mõelnud 

 Ei soovi külastajaid, sest neist on rohkem kahju, kui kasu 

 

13. Kui Teie park on turismiobjektiks, siis kuidas olete selleks valmistunud? * 

Valige kõik sobivad vastusevariandid. 

 Pargis on selle ajalugu tutvustav infotahvel 

 Kooli kodulehel on info ka pargi ajaloost ja selle põnevamatest objektidest 

 Meil on välja töötatud asjakohased suveniirid 

 Kooliõpilased on nii pargis kui ka koolis giidideks 

 Jah, me teeme koostööd turismifirma(de)ga 

 Muu:  

 

14. Kas Te näete võimalust teha koostööd kohalike ettevõtetega, et arendada turismi 

mõisaparkides? * 

o Jah 

 

o Ei 

 

o Tulevikus on plaanis 

 

 

15. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "jah" või juba teete koostööd, siis palun täpsustage 

lühidalt. 

....................................................................................................................................................... 

16. Kas Teie kool või kohalik omavalitsus on mõisapargis/koolis läbi viinud 

külastajauuringu? * 

o Jah 

 

o Ei 

 

 

17. Kui Te soovite oma kooli ja selle parki kasutada loodusturismi sihtkohana, siis kes või 

milline ametkond saaks sellele kaasa aidata? Kuidas? 

....................................................................................................................................................... 
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Lisa 3. Küsimustik Eesti maaomavalitsustele. 

Eesti maaomavalitsuste mõisapargid 

Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 10 minutit ning kõigi vastajate anonüümsus on tagatud. 

* Kohustuslik 

Sugu * 

o Naine 

 

o Mees 

 
Vanus * 

o alla 35 

 

o 51-55 

 

o 36-40 

 

o 56-60 

 

o 41-45 

 

o 61-65 

 

o 45-50 

 

o vanem kui 65 

 
Kui kaua olete Te töötanud vallavanemana? *  

o Kuni 4 aastat   

 

o 11-15 aastat 

 

o 5-9 aastat 

 

o 16-20 aastat 

 

o 10-14 aastat 

 

o Kuni 30 aastat 

 

I Mõisapargi olukord 

1. Kuidas hindate oma pargi hetkeolukorda? * 

o Väga heas seisukorras 

 

o Halvas seisukorras 

 

o Heas seisukorras 

 

o Väga halvas seisukorras 

 

o Rahuldavas seisukorras 

 

 

2. Kui vastasite, et park on halvas või väga halvas seisukorras, siis mis Teie arvates on selle 

põhjuseks? 

................................................................................................................................ ....................... 

3. Kas Teie arvates annab park vallale lisaväärtuse? * 

o Jah 

 

o Ei 

 

4. Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis palun täpsustage lühidalt, milles Teie 

arvates see väärtus seisneb. 
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....................................................................................................................................................... 

5. Kas kooliõpilased aitavad parki korras hoida?*  Valida on võimalik kuni 2 vastusevarianti. 

 Jah, sest see on osa töökasvatusest 

 Jah, sest see on osa kodukoha väärtustamisest 

 Vahetevahel, kuid need tööd ei ole regulaarsed 

 Ei, õpilased peavad koolis õppima 

 Muu:.......................................... 

II Mõisapargi väärtused 

6. Mida Te peate oma pargi suurimateks väärtusteks? * Valige 2 kõige tähtsamat. 

 Park loob koolimajale esteetilise ümbruse 

 Park on kodukoha identiteedi kindel osa 

 Pargil on kultuurilooline väärtus  

 Park on ajaloo talletaja 

 Park on elustiku mitmekesisuse säilitaja 

 Pargis korraldatakse üritusi 

 Pargis viiakse läbi õppetööd 

 Pargi hooldamine on osa töökasvatusest 

 Park on hea koht puhkamiseks/lõõgastumiseks 

 Pargid on huviobjektiks dendroloogidele ja teadlaste 

 

7. Kas Te teete koostööd mõne organisatsiooniga parkide väärtuste säilitamise või mõne 

muu pargiga seotud eesmärgi nimel? * 

o Jah 

 

o Ei 

 

o Ei ole sellele mõelnud 

 

   

8. Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis palun täpsustage lühidalt, milles Teie 

koostöö seisneb. 

........................................................................................................................................ ......... 

 

9. Kas kohalik kool kasutab parki õppetöö läbiviimiseks?* 

o Jah 

o Ei, õpetajad peavad seda tülikaks 

o Ei, kuid kasutaksime, kui töötatakse välja vajalikud abimaterjalid 

o Pole sellele mõelnud 

 

10. Kas Teie arvates toetab kohalik omavalitsus piisavalt mõisas asuva kooli ja mõisapargi 

arengut? Palun vastata sellele küsimusele juhul, kui kool asub mõnes mõisahoones. 

o Jah 

 

o Ei 
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11. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele „jah“, siis palun täpsustage lühidalt, kuidas kohalik 

omavalitsus ja kool teevad pargi korrashoidmisel ja arengul koostööd? 

....................................................................................................................................................... 

III Mõisapark kui turismiobjekt 

12. Kas Teie parki ja pargi juurde kuuluvad hooneid külastatakse kui vaatamiseväärsusi? * 

Valida on võimalik kuni 3 vastusevarianti. 

 Jah, me osaleme "Unustatud mõisate" mängus 

 Jah, me oleme oma kodukoha üks vaatamisväärsustest 

 Jah, meie kooliruume ja parki on võimalik üritusteks välja üürida 

 Jah, me korraldame üritusi laiemale publikule 

 Ei ole sellele mõelnud 

 Ei soovi külastajaid, sest neist on rohkem kahju, kui kasu 

 

13. Kui Teie park on turismiobjektiks, siis kuidas olete selleks valmistunud? * 

Valige kõik sobivad vastusevariandid. 

 Pargis on selle ajalugu tutvustav infotahvel 

 Kooli kodulehel on info ka pargi ajaloost ja selle põnevamatest objektidest 

 Meil on välja töötatud asjakohased suveniirid 

 Kooliõpilased on nii pargis kui ka koolis giidideks 

 Jah, me teeme koostööd turismifirma(de)ga 

 Muu:............................................. 

 

14. Kas Te näete võimalust teha koostööd kohalike ettevõtetega, et arendada turismi 

parkides?* 

o Jah 

 

o Ei 

 

o Tulevikus on plaanis 

 

   

15. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele "jah" või juba teete koostööd, siis palun täpsustage 

lühidalt. 

....................................................................................................................................................... 

16. Kas Teie või mõni muu asutus on pargis läbi viinud külastajauuringu? * 

o Jah 

 

o Ei 

 

17. Kui Te soovite oma parki kasutada loodusturismi sihtkohana, siis kes või milline 

ametkond saaks sellele kaasa aidata? Kuidas? 

....................................................................................................................................................... 
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Lisa 4. Mõisapargi puittaimestiku liigrikkuse, pindala hinnang ja stiili iseloomustus.  

Mõisa park Puittaimestiku 

liigirikkus** 

Hinnang ja arv / sh 

võõrliikide arv 

Pindala* (ha) / 

hinnang 

Brafmanni järgi 

Pargi stiili iseloomustus** 

Harjumaa    

Kose-Uuemõisa  Keskmine / 47 Suur / 23, 8 Suurem osa pargist on vabakujuline. Peahoone ümbrus on regulaarsem. 

Lisaväärtuseks on asend lookleva Pirita jõe kaldal. 

Vasalemma - Väike / 3,8 Mõisa tagaaed on kujundatud regulaarstiilis. 

Lisaväärtuseks on paiknemine Vasalemma jõe ääres. 

Vääna Keskmine (35) / 29 Suur / 12,7 Park on rajatud segastiilis, sisaldab  regulaarseid ja vabakujunduslikke 

elemente. 

Hiiumaa    

Hiiu-

Suuremõisa  

Kesmine (u 60) / 31 Suur / 50  Park on rajatud regulaarstiilis, hiljem muudetud vabakujunduslikuks. 

Iseloomulik suurejooneline tamme-ja sanglepaallee. 

Ida-Virumaa     

Illuka Keskmine (35) / 20 Väike / 3,6  Pargi üldine planeering vabakujuline. Leidub regulaarseid elemente. 

Maidla Keskmine (35) / 24 Väike / 3,1  Ühtne barokne mõisaansambel. Regulaarne iluaed peahoone taga. 

Jõgeva     

Adavere Keskmine (37) / 11 Keskmine / 6, 2  Park on vabakujuline. 

Luua Tähelepanuväärselt suur 

(u.150) u. 110 

Suur / 19,7  Peahoonest põhja ja loode suunas park regulaarstiilis. Tammeallee kulgeb 

Prosa järve suunas.  

Puurmani Keskmine (53) / 38 Suur / 14,5  Park asub kahel pool Pedja jõge. Esialgne park regulaarstiilis: paviljonid, 

skulptuurid, sümmeetriline tiik. 

Järvamaa    

Albu Väike (29) / 16 Keskmine / 6,7  Park asub madalamal tasasel alal. Iseloomulik vabakujunduslikud pargiosad. 

Lisaväärtus Ambla jõe lähedus.  

Aruküla Väike (19) / 13 Keskmine / 6,4  Park on rajatud kolmeosalisena: vabakujuline esiväljak, muruväljakud, 

peahoone taga pargi põhiosa regulaarstiilis, suhteliselt tasasel pinnasel. 

Kabala Keskmine (49) / 32 Suur / 12,6  Park paikneb tasasel reljeefil. Tihedama vabakujulise puistuga pargiosa jääb 

peahoonest loodesse.  
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Koigi Keskmine (49) / 33 Suur / 15,4  Park on vabakujuline. Iseloomulik ilusad tammerühmad, piklikud 

ristkülikukujulised tiigid.  

Laupa Keskmine (37) / 19 Suur / 11,34 ha Park asub kahel pool Pärnu jõge, mis on keskseks elemendiks. Tagaväljak 

avatud. 

Roosna-Alliku Keskmine (37) / 25 Keskmine / 5,4  Park asub Pandivere kõrgustiku ja Kõrvemaa ääremaal, kus allikjärvest saab 

alguse Pärnu jõgi. Park on segastiilis ja hooldatud. 

Sargvere Keskmine (47) / 34 Keskmine / 5,8  Pargil on looduslik ilme, mille annavad vabakujuliselt istutatud puudegrupid, 

mis vahelduvad pargiaasadega. Peahoone taga on näha regulaarstiili. Park on 

hooldatud.  

Säravere  Keskmine (39) / 28 Keskmine / 6,1  Park on vabakujuline. Esiväljak avar ning tagaväljak kitsas. 

Vodja Keskmine (55) / 40 Keskmine / 5  Park on kaheosaline. Vanem osa on kujundatud korrapärasena, pargi 

maanteepoolne osa vabakujulisena.  

Väätsa Keskmine (51) / 35 Väike / 4 Park on segastiilis: põhiosa moodustab suurejooneline regulaarpark, uue 

peahoone ümbrus on vabakujuline. 

Läänemaa    

Pürksi  Keskmine (32) / 23 Väike / 3  Park on kolmeosaline. Peahoone ees on ovaalne muruplats, mille 

tähelepanuväärseks osaks on suur tammegrupp.  

Vatla Keskmine (33) / 23 Suur / 14  Park asub põhiosas peahoone taga. Pargi esiväljak avatud ja sümmeetriline, 

tagaväljak avar, tagumises osas tiikidesüsteem. 

Uuemõisa  Väike (23) / 11 Keskmine / 7, 5  Park on kaheosaline. Uue peahoone ees avatud pargiosa, tagaosa lage. Vanem 

osa vabakujuline.  

Lääne-Virumaa    

Kiltsi Keskmine (68) / 42 Keskmine / 8,1  Pargi stiil on vabakujunduslik, olulised elemendid on tiigid, allikakohad, 

Kiltsi ojast paisutatud järv pargi lääneservas. 

Lasila Väike (28) / 14 Väike / 2,8  Üldilmelt vabakujunduslik, peahoone ees suur tiik - peegeldab hoone 

fassaadi. 

Muuga Keskmine (38) / 22 Suur / 10,1  Peahoonet ümbritseb esinduslik vabakujunduslik park. 

Mõdriku Keskmine (60) / 39 Suur / 11, 8  Park kujunenud mitmes järgus, peahoone kõrval regulaarne park,  

laiendamisest pärit korrapärase kujuga tiigid. 19. sajandil laiendati inglise 

stiilis: vallseljakule tehti looduslikus stiilis pargiosa. 

Pruuna Keskmine (31) / 15 Keskmine / 5,7  Park on segastiilis. Pargi esiväljak ümar, tagaväljak neljakandiline.  

Porkuni Suur (78) / 40 Keskmine / 7,8  Park on kaheosaline. Peahoone ümbrus järvsaarel, ulatuslik maastikupark 
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ümber saare, lisaks ujuvad saared Porkuni järvel. 

Salla Keskmine (38) / 21 Keskmine / 5,9  Park asub põhiosas peahoone taga  aimatava regulaarse stiiliga, servaalad 

pigem vabakujulised. 

Vasta Väike (30) / 19 Väike / 3,1  Peahoonet ümbritseb selgepiiriline regulaarpark. 

Vohnja Keskmine (32) / 15 Suur / 10,1  Peahoone ümber suur tiikidesüsteem, puistu vabakujuline, peahoone esiväljak 

ja tagaväljak avatud. 

Põlvamaa    

Mooste Keskmine (57) / 36 Väike / 4,2  Pargi põhiosa moodustab pargiaasade süsteem. Peahoonest avaneb vaade 

järvele. Sissesõiduteed ääristab pärna-ja tammeallee. 

Pärnumaa    

Kaelase Keskmine (37) / 23 Väike / 4,5  Park asub kahel pool Enge jõge, mis läbib mõisasüdant. Pargi põhja pool on 

tihedam, metsailmelisem ja vabakujunduslik. 

Tõstamaa Keskmine (45) / 26 Suur / 18,5  Park on vabakujunduslik maastikupark. Tõstamaa jõgi voolab ojadena 

peahoonest kagu suunas. Jõe lääne poolsel kaldal suur metsapark. 

Voltveti (park + 

arboreetum) 

Suur (77+79) / 56 + 60 Suur / 13, 6  Peahoone ees regulaarne kujundus, parki läbib Alva jõgi. Aastal 1930  algas 

arboreetumi rajamine. 

Raplamaa    

Vana-Vigala Suur (71) / 42 Suur / 116, 9  Park on kaheosaline ja asub Vigala jõe paremal kaldal. Hirvepark ja peahoone 

juurde kuuluv vabakujunduslik osa. 

Sipa Väike (25) / 10 Keskmine / 6,3  Parki läbib põhja-ja idaküljel Sipa oja. Pargi põhjaosas paisutatud kaks tiiki. 

Valgu Suur (105) / 76 Keskmine / 8,3  Park on vabakujuline. Suured avatud väljakud. Pargi lõunaküljel Velise jõgi.   

Valgamaa    

Aakre Keskmine (43) / 26 Väike / 4,6  Park on vabakujunduslik. Peahoone esi-ja tagaväljalik ümbritsetud 

põlispuudega. 

Kaagjärve-

Mäemõisa 

Suur (83) / 65 Keskmine / 6,1  Park on vabakujunduslik mitmekesise puistuga. Tamme-ja vahtraalleed 

jagavad pargi kolmeks osaks.  

Hummuli Suur (120) / 84 Keskmine / 8,7  Park on vabakujunduslik. Põhiosa asub peahoonest idas. Park on pikliku 

kujuga. Pargi põhjaservas heas seisukorras tammeallee. Parki on rajatud 

õpperada.  

Palupera Väike (30) / 19 Keskmine / 5,1  Park on hooldatud  selgepiirilise regulaarse struktuuriga. 

Viljandimaa    

Heimtali Keskmine (42) / 23 Suur / 24, 8  Suur maastikupark, kuid üsna kinni kasvanud. 
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Olustvere Suur (üle 120) / Üle 100 Suur / 37,5  Üks silmapaistvamaid, nelja suunda pargist viivad tamme-ja vahtraalleed, 

pargi tagumises osa allikatoitelised tiigid, peahoonest kirdes ja kagus avarad 

väljakud, ida pool läheb park sujuvalt üle metsaks. 

Suure-Kõpu Keskmine (42) / 25 Suur / 12,4  Avar esinduslik esiväljak, peahoone taga laskub reljeef - nüüd rajatud kooli 

tarbeks spordiväljak. 

Kärstna Keskmine (67) / 47 Suur / 23,3  Park on vabakujunduslik. Kabelimägi, kuhu viib pärna-,vahtra- ja 

tammeallee. 

Lahmuse Keskmine (34) / 20 Suur / 11,4 ha Park on vabakujunduslik, esiväljak sümmeetriline orienteeritud veekogudele 

– Lõhavere oja paisutatud mõisa kohal järveks. Peahoone taga reljeef 

astanguline järve suunas. 

Uue-Suislepa Keskmine (46) / 25 Väike / 2,8  Asub Õhne jõe kaldal, peahoone taga laskumine astanguliselt jõe poole. 

Stiililt vabakujunduslik. Kaugvaated on tänapäeval kinni kasvanud. 

Vana-Võidu Suur (80) / 62 Suur / 47, 3 Park tervikuna vabakujunduslik ja võrdlemisi avatud. Rajatud on jahipark ja 

metsapark, mida kasutatakse sportimiseks. Park asub Tänasilma jõe orus, aga 

vaated ei ole sinna orienteeritud, vaid tasasele lõunapoolsele esiväljakule. 

Sürgavere Keskmine (55) / 40 Väike / 3,8  Park on tervikuna vabakujunduslik, põhjaosas regulaarseid alleefragmente. 

Võrumaa    

Rogosi Keskmine (35) / 23 Väike / 3,6  19.sajandil laiendati parki vabakujunduslikuna põhja poole. Pargis asub 2 

vabakujulist tiiki. 

Viitina Keskmine (66) / 43 Suur / 22,4  Pargi keskne element onViitina Suur-järv, millele avanevad vaated peahoone 

juurest. Piki järve kallast asub vabakujunduslik park, järve vastaskaldal 

parkmets.  

 

**Raamatu „Eesti pargid“ 1. osa ja 2. osa põhjal looduskaitse all oleva osa suurus, mis ei kajasta pargi loomisaegset suurust.  

* Raamatu „Pargid Eestis“  parkide pindala (ha) hinnang Brafmann järgi.
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Summary 
 

The purpose of this bachelor’s thesis „Park tourism opportunities in  Estonian manor school 

parks“ was to estimate the value of manor school parks, their potential of being tourism 

objects and the role of manor schools and local governments in promoting park tourism in 

Estonia. 

Theoretical overview of this work was drawn on existing literature sources and based on 

previous research, it can be said that manor parks are diverse nature environments that are 

valuable in many ways. Park environment offers opportunities to spend pleasant time in the 

nature. One of the main values of parks are the trees that provide habitat for many species. 

Several biota groups live in parks. In addition, parks preserve various kinds of cultural 

heritage. Nowadays parks are used for different purposes: for outdoor teaching, organizing 

events and recreation. Parks have ecological, aesthetic and biological value. 

A questionnaire was made for the principals of manor schools (sent to 57 principals) and local 

governments (sent to 46 local governments). 33 responses were received from manor schools 

and 30 from local governments. Survey showed that majority (90,5% of respondents) value 

manor parks around schools. In addition, it became clear that both schools and local 

governments are interested in using the possibilities of the park. Schools use the park more 

likely for outdoor education activities and local governments for organizing events. 

Respondents agreed that park is one of the hometown sights that has a cultural and aesthetic 

value. In order to develop tourism in the park, it is expected to get help from different 

enterprises and organizations. Manor schools and local authorites are associated with the use 

and preservation of the parks as a valuable natural environment and nature tourism 

destination. At first they have to acknowledge the values of the park and create an 

environment that attracts people. One of the opportunities for preserving the parks is to 

organize events and involve local companies and people in the development of tourism in 

parks. Manor schools and local governments can contribute to the development of tourism in 

the park by preserving and maintaining the park's values and introducing them through a 

variety of events, information boards or established trails for the public. 

This bachelor’s thesis is important because it describes the different values of manor parks 

that attract visitors. In this paper, principals of manor schools and local governments gave 

their opinion on the values of manor parks and their potential of being nature tourism 
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destinations. The collected data will help to prepare the parks for tourists and develop park 

tourism in Estonia. 

Keywords: park tourism, manor schools, manor parks, Estonian Manor School Connection. 
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