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maastikukorralduse õppetool 

Kaitsealade kaitsetõhususe hindamise eesmärgiks on muuta kaitseala efektiivsemaks. 

Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN) peab oluliseks mõõta kaitsekorralduse tõhusust 

kogu kaitseala haldamissüsteemis järgmiste elementide lõikes: kontekst, planeerimine, 

sisend, protsess, väljund ja tulemused. Väljundi hindamise käigus selgitatakse välja 

tegevuste teostatus ja tulemuste saavutatus (tulemuslikkus). Eestis annab üldised 

põhimõtted tulemuslikkuse hindamise läbiviimiseks Keskkonnaministri määrus nr 60 

“Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise kord ning kaitsekorralduskava kinnitaja 

määramine“. Teadaolevalt ei ole Eestis hinnatud maastikuhoolduskavade tulemuslikkust, 

kuigi esimestest maastikuhoolduskavade koostamisest on möödas peaaegu 20 aastat. Töö 

eesmärgiks on hinnata maastikuhoolduskava tulemuslikkust Mooste mõisapargi näitel. 

Metoodiliseks aluseks on võetud Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2010-2012 

tulemuslikkuse analüüsi aruanne ja EOH (Enhancing our Heritage) metoodikat, mis 

põhineb IUCN kaitsealade komisjoni poolt välja töötatud kaitsetõhususe hindamise 

raamistikul. Kahe erineva metoodilise lähenemise võrdlemise ja kohandamise tulemusena 

saadi metoodika, mida oleks sobivam kasutada maastikuhoolduskavade hindamise 

kontekstis. Mooste mõisaansambli hoolduskava tulemuslikkuse hindamise käigus selgus, 

et kohandatud metoodika abil oli võimalik hinnata tegevuste teostatust, kuid 

tulemuslikkusele ei olnud võimalik hinnangut anda, sest planeeritud tegevuste kohta ei 

olnud määratud indikaatoreid ja mõõdetavaid eesmärke. Hoolduskava tegevuste 

teostatuse määr oli 50% ehk keskmine, mis on ootuspärane. Järgnevate hoolduskavade 

koostamisel tuleks aktiivsemalt kaasata huvigruppe, teha täiendusi kava struktuuris, 



 

 

võimalusel määrata tegevuste kohta indikaatorid ja mõõdetavad eesmärgid ning 

tulemuslikkuse hindamine hooldusperioodi lõpus sisse kirjutada hoolduskavasse. 

Märksõnad: kaitsetõhusus, maastikuhoolduskava, tulemuslikkuse hindamine, tegevuste 

teostatus, tegevuste tulemuste saavutatus 
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The purpose of assessing the protection effectiveness of protected areas is to make the 

protected area more efficient. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

considers it important to measure the efficiency of conservation management throughout 

the protected area management system in terms of context, planning, input, process, 

output, and results. In the course of the evaluation of the output, the performance of the 

activities and the achievement of the results (performance) are determined. In Estonia, the 

general principles for conducting efficiency evaluation are provided by Regulation No. 60 

of the Minister of the Environment “Procedure for Preparation and Approval of a 

Management Plan and Appointment of an Approver for a Management Plan”. 

It is known that the efficiency of landscape management plans has not been assessed in 

Estonia, although almost 20 years have passed since the first landscape management plans 

were drawn up. The aim of the work is to evaluate the efficiency of the landscape 

management plan on the example of Mooste manor park.  

The methodological basis is the efficiency analysis report of Otepää Nature Park 

Conservation Management Plan 2010-2012 and the EOH (Enhancing our Heritage) 

methodology, which is based on the Conservation Efficiency Assessment Framework 

developed by the IUCN Commission for Protected Areas. The comparison and adaptation 

of the two different methodological approaches resulted in a methodology that would be 

more appropriate to be used in the context of the assessment of landscape management 

plans. 

The evaluation of the efficiency of the maintenance plan of the Mooste manor ensemble 

revealed that it was possible to assess the feasibility of the activities with the help of the 

adapted methodology; however, it was not possible to assess the efficiency because no 



 

 

indicators and measurable objectives were set for the planned activities. The attainability 

rate of the maintenance plan activities was 50%, i.e. the average, which is expected. 

Stakeholders should be more actively involved in the preparation of subsequent 

maintenance plans, improvements should be made to the structure of the plan, indicators 

and measurable objectives for activities should be set where possible, and efficiency 

evaluations should be included in the maintenance plan at the end of the maintenance 

period. 

Keywords: conservation effectiveness, landscape management plan, efficiency 

evaluation, feasibility of activities, attainability of results of activities 
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SISSEJUHATUS 

 

Kaitsealade kaitsetõhususe hindamise eesmärgiks on anda sisendid kaitseala efektiivsemaks 

muutmiseks ning suurendada usaldusväärsust ja läbipaistvust erinevate kaitsealaga seotud 

osapoolte vahel (Hockings jt 2006). Eestis on see reguleeritud Keskkonnaministri määrusega 

20.10.2009 nr 60 “Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise kord ning 

kaitsekorralduskava kinnitaja määramine“. Määrus annab üldised põhimõtted 

tulemuslikkuse hindamise läbiviimiseks. 

Esimeste maastikuhoolduskavade koostamisest on möödas peaaegu 20 aastat, kuid 

teadaolevalt ei ole Eestis ühegi maastikuhoolduskava tegevuste tulemuslikkust hinnatud 

perioodi lõpus (Hellström 2002). Maastikuhoolduskavasid on koostatud kuid teadaolevalt ei 

ole neid hinnatud (Euroopa maastikukonventsiooni analüüs). Hindamine annaks tagasisidet 

elluviijatele, seotud huvigruppidele, aitaks tõhustada maastikuhoolduse korraldamist ja 

elluviimist ka väljaspool kaitsealasid. 

Analüüsimiseks valiti Mooste mõisaansambli hoolduskava. Kava on koostatud 2003. aastal 

maastikuarhitektide Nele Nutti ja Age Merila poolt,  koostöös Mooste Vallavalitsuse ja 

Põlva Maavalitsusega. Mooste mõisakompleks kuulub maakondliku tähtsusega väärtuslike 

alade hulka. Mooste mõisaansambli hoolduskava osutus valituks mitmel põhjusel. Valiku 

aluseks oli isiklik huvi, väärtuste mitmekesisus, head kontaktid ja tegus kohalik aktiiv. 

Hindamise aluseks võeti 2008. a. UNESCO poolt koostatud maailmapärandi nimekirja 

kuuluvate alade kaitsetõhususe hindamise metoodika (EOH, Enhancing our Heritage 

Toolkit) ning Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2010-2012 tulemuslikkuse analüüsi 

aruanne (Kobras, 2013), mille koostamisel on lähtutud Keskkonnaministri määrusest nr 60 

“Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise kord ning kaitsekorralduskava kinnitaja 

määramine”. 

Uurimistöö eesmärgiks on hinnata maastikuhoolduskava tulemuslikkust Mooste mõisapargi 

näitel. Uurimiseesmärgist lähtudes on püstitatud kaks ülesannet: 

 analüüsida 2003. aastal koostatud  Mooste mõisaansambli maastikuhoolduskavas 

kavandatud tegevuste teostatust ja tulemuste saavutatust; 
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 anda soovitused maastikuhoolduskavade koostamiseks, et parandada 

maastikuhoolduskavade hindamise ja elluviimise tõhusust. 

Magistritöö koosneb neljast peatükist. Kirjanduse ülevaates antakse lähtekohad 

kaitsetõhususe hindamisest, IUCN-WCPA hindamisraamistikust, indikaatoritest, kaitseala 

kaitsetõhususe hindamisest Eestis ja tulemuslikkuse hindamisest ning maastikuhoolduskava 

olemusest. Materjali ja metoodika osas ülevaade Mooste mõisakompleksist ja hoolduskavast 

ning maastikuhoolduskava tulemuslikkuse hindamisest. Kolmandas peatükkis kirjeldatakse 

tegevuste teostatust ja tulemuste saavutatust . Arutelu osas kirjeldataks magistritöö tulemusi 

. Kokkuvõttes tuuakse välja järeldused lähtudes magistritööst. 

Suurt tänu avaldan magistritöö juhendajale peaspetsialist Maaria Semmile igakülgse nõu, 

tagasiside ja toetuse eest. 
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MÕISTED 

 

Maastikuhoolduskava (landscape management plan) – annab ülevaate ala põhilisest 

väärtustest, määrab ala hoolduse eesmärgid ning toob välja tegevused lähiaastateks, et 

püstitatud eesmärgid saavutada. 

Kaitsekorralduskava (conservation management plans) – kaitsekorralduskava koostatakse 

hoiuala ja kaitseala kaitse korraldamiseks. Kaitsekorralduskavaga määratakse olulised 

keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile, kaitse eesmärgid ning nende elluviimiseks 

vajalikud tegevused ja eelarve. 

Kaitsetõhususe hindamine (assessment of effectiveness)  –  kogu kaitseala haldamise 

süsteemi hindamine, hindavad vastutavad töötajad. 

Kaitsekorralduslike tegevuste tulemuslikkuse hindamine  (assessment of plan 

implementation and output implementations) –  plaanitud tegevuste teostatuse ja tulemuste 

saavutatuse hindamine.  

Plaanitud tegevuste teostatuse hindamine (assessment of outputs implementation).  

Plaanitud tegevuste tulemuste saavutatuse hindamine (assessment of management 

outcomes). Tegevuste väljundnäitajate saavutamist väljendatakse enamasti numbrites.  

  



11 

 

 

 

KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Kaitsetõhususe hindamine kaitsealadel  

 

Kaitsealade kaitsekorralduses on probleemiks, et kaitsealad sageli ei täida loodud kaitseala 

kaitse-eesmärke (Külvik 2010). 2004. aastal toimus seitsmes bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni konverents, kus töötati välja kaitsealade tööprogramm (Convention on 

Biological Diversity 2004). Programmis on püstitatud eesmärgid kaitsealade standardite, 

hindamise ja seire osas. Konventsiooni liikmesmaadele laienes sellega kohustus hinnata 

teatud perioodi jooksul ettenähtud kaitsealade tõhusust. Kaitsealade tõhususe hindamise 

käigus hinnatakse, kas kaitsealad täidavad kaitse – eesmärke, mille kaitseks kaitsealal on 

loodud (Külvik 2010). 

Tõhususe hindamine on üks olulisi samme kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamiseks. 

Kaitsealade süsteemne hindamine aitab kaasa juhtimispoliitika kujunemisele, eelarvekulude 

paremale jaotamisele ja strateegiate kujunemisele, et reageerida ohtudele ja nõrkustele. 

Kaitsealade hindamisel on kolm tegevussuunda. Esimene tegevussuund annab parameetrid 

kaitseala süsteemi tõhususe hindamiseks, teine tegevussund hindab juhtimisprotsessi ja  

kolmas tegevussuund hindab ökoloogilist terviklikkust. Erinevate seirevormide kaudu 

kogutakse teavet, mille põhjal saab anda hinnangu. Hindamise protsess on aja- ja 

ressursikulukas. Kui seire tulemuseks on rohkem tõhusalt hallatavaid kaitsealasid on 

hindamine väärtuslik osa kaitsekorralduse protsessist. Kahjuks on praktikas ka juhuseid, kui 

uuringud on läbi viidud aga tulemusi ei ole kasutatud kaitsekorralduse korraldamises. 

Sellised juhtumid õõnestavad hindajate töötahet. Hea hindamise soovituste põhjal tuleks 

välja selgitada edasised tegevused (Ervin 2003a).  

 

1.2. Maastikukorralduse tõhususe hindamine 

 

Avalikkuse ja huvitatud osapoolte kaasamine on Eestis paika pandud rahvusvaheliste 

lepingutega, riiklike õigusaktidega ning hea tava kaudu. Valitsusasutused peavad kaasama 

huvirühmi ja avalikkust, neid puudutavate otsuste välja töötamisel. Eesti ratifitseeris 2001. 
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aastal Århusi konventsiooni, mis on rahvusvaheline alus avalikkuse kaasamiseks 

keskkonnaalaste otsuste puhul.  Århusi konventsiooni sätestab reeglid keskkonnateabe 

kättesaamiseks ja kogukonna kaasamise keskkonnaalaste otsuste puhul ning neis asjus kohtu 

poole pöördumise. Konventsiooni põhimõte on, et kui üldsus on aktiivne ja kaasatud, siis on 

keskkonnakaitselised eesmärgid saavutatavad. Konventsiooni rakendusalasse kuuluvad 

maastiku mõjutavad tegevused. Kaasamine on oluline, et otsuste tegemisega kaasneks parim 

kvaliteet. Eesti kontekstis on kaasamine ja infovahetus üheks peamiseks probleemiks 

(Euroopa maastikukonventsiooni… 2020). 

Kaitsealadel viiakse läbi kaitsetõhususe hindamine, et saavutada alale püstitatud kaitse- 

eesmärgid. Hindamise tulemuseks on rohkem tõhusalt hallatavaid kaitsealasid (Ervin 

2003a).  

Euroopa Nõukogu maastikukonventsiooniga on osalised kokku leppinud, et maastike 

identifitseerimise ja hindamise eesmärk on neid analüüsida, määrata sobivaim kasutusviis, 

selgitada välja kaitset väärivad alad ning tegevused, mis on nende maastike omaduste 

säilimiseks vajalikud.  

Maastik on Eesti seadusandluses ulatuslikult käsitletud ning maastike väärtused ja nendega 

seotud tegevused piisavalt reguleeritud. Samuti on mitmeid maastikukaitsele, –korraldusele 

ja –planeerimisele suunatud strateegilised dokumendid, mis täidavad maastikupoliitika 

eesmärke, näiteks ellu viidud väärtuslike maastike teemaplaneeringuid, millega 

maavalitsused on ära teinud tänuväärse töö maastiku väärtuste tuvastamisel ja tutvustamisel 

(Euroopa Maastikukonventsiooni analüüs). Samas tõdetakse rakendusmehhanismide 

ebapiisavust – väärtuslikele maastikele on küll kavasid koostatud, kuid ellu rakendada on 

jõutud vaid üksikuid.  

Euroopa maastikukonventsiooni preambulis on asutud seisukohale, et maastik pälvib suurt 

avalikkuse huvi ühiskondlikus, keskkonnaalases, ökoloogilises ja kultuurilises valdkonnas 

ning tegemist on kasuliku majandusressursiga. Maastikukonventsiooniga on kohustus luua 

võimalus üldsusel, kohalikel ja ametiasutustel osaleda maastikupoliitika väljatöötamisel 

ning rakendumisest huvitatud osapooled sellesse kaasata. Konventsiooni järgi on kodanikud 

võrdväärsed partnerid maastike planeerimisel ja korraldamisel.  

Kui kohalikud on juba protsessi kaasatud ja jagavad kohustust oma elukeskkonna paremaks 

muutmisel (näiteks maastikuhoolduskavade rakendamisel) võiks teave tulemuste 

https://envir.ee/media/4465/download


13 

 

saavutatuse kohta olla nende õigus. (Euroopa maastikukonventsioon 2020). Rakendatud 

kavade hindamine on üks võimalus anda maastikupoliitika elluviijatele, korraldajatele ja 

otsustajale asjakohast tagasisidet sobivaimate poliitikainstrumentide väljatöötamiseks. 

 

1.3. IUCN-WCPA hindamisraamistik 

 

Rahvusvaheliselt on kaitsealade kaitsekorraldusega tegelenud Rahvusvahelise 

Looduskaitseliidu kaitsealade komisjon (IUCN-WCPA). Kasutusele on võetud mitmed 

kaitsealade kaitsetõhususe hindamise vahendid (Külvik 2010). 

Alade tõhususe hindamine on oluline töövahend teabe saamiseks, sellest lähtuvalt saab teha 

järeldusi ja edasised otsused. Tõhususe hindamine: 

 toetab juhtimist; 

 ressursside tõhusat jaotamist; 

 edendab vastutust ja läbipaistvust; 

 aitab kaasata kogukonda; 

 aitab kaasa kaitseala väärtuste säilimisele (Hockings 2003). 

Tõhususe hindamine oluline abivahend kaitse korraldajate töö parendamiseks ning peaks 

olema tavapärane osa kaitsekorraldusest (Hockings jt 2006). 

Lisaks IUCN-WCPA poolt välja töötatud metoodikale (2006) on maailmas erinevatel 

eesmärkidel ja erinevates oludes kasutusele võetud mitmesuguseid kaitsealade tõhususe 

hindamise metoodikaid:  

 väga põhjalik Enhancing our Heritage (EHO) metoodika; 

 kiirmeetodina tuntakse  Management Effectiveness Tracking Tool (METT); 

 kiirmeetodina tuntud The Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area 

Management (RAPPAM). 

Kahte viimast meetodid on kasutatud ka Eestis (Peterson jt 2000; Külvik, Leibur 2010; 

Külvik, Vaab 2012). 

IUCN-WCPA poolt loodi 2006. aastal hindamisraamistik – Management Effectiveness 

Evaluation Framework. Hinnatavad elemendid töötati välja 2000. aastal IUCN poolt, 2006. 

aastal anti välja raamistiku teine edasiarendatud väljaanne (Ervin 2003a). Metoodika peab 
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oluliseks mõõta kaitsekorralduse tõhusust kogu kaitseala haldamissüsteemis järgmiste 

elementide lõikes: kontekst, planeerimine, sisend, protsess, väljund ja tulemused (Hocking 

jt 2006). Raamistik põhineb põhimõttel, et hea kaitseala haldamine peaks järgima 

eelpoolnimetatud kuue elemendiga tsüklilist protsessi (joonis 1) (Hocking jt 2008): 

1. Kontekst – selgitatakse välja hetke olukord. Hinnatakse kaitseala tähtsust, ohte, 

ohustatust ning riikliku konteksti ja partnereid. 

2. Planeerimine – selgitatakse välja millised on soovid. Hinnatakse kaitseala olemust ja 

antakse planeeringule hinnang. 

3. Sisend – selgitatakse välja vajadused. Hinnatakse kaitsekorralduse elluviimiseks 

vajalike ressursse ja vahendeid.  

4. Protsess – selgitatakse välja kuidas saavutada soovitud tulemus. Hinnatakse 

kaitsekorralduse protsessi adekvaatset läbiviimist. 

5. Väljund – selgitatakse välja tulemused. Hinnatakse kaitsekorralduslike tööde 

läbiviidavust, pakutavate „kaupade ja teenuste“ inventuur.  

6. Tulemus – selgitataks välja saavutused,  tulemuste ja tulemuste määra hindamine 

ning nende vastavus püstitatud üldistele eesmärkidele. Hinnatakse tegevuse mõju 

kaitseväärtustele (Külvik 2010: 6). 

Senised tulemused näitavad, et hindamine aitab kaasa pikaaegsete eesmärkide saavutamisele 

ning tulemuseks on efektiivselt hallatud kaitseala. IUCN-WCPA on tõhus kaitsealade 

juhtimisele. Hindamise käiguse koostatakse soovituste nimekiri, näiteks täiendavaks seireks, 

uurimisprojektiks või viidatakse teiste kaitsealade kogemustele. Hindamise abil saab luua 

tugevaimaid kaitsealasid üle kogu maailma. IUCN-WCPA hindamine toetab valitsusväliste 

organisatsioonide, kaitsealade haldajate ja akadeemiliste asutuste koostööd. Koostöö on 

oluline, et arendada edasi metoodikat, koolitada personali ja jagada informatsiooni. IUCN-

WCPA raamistik pakub teoreetilisi ja praktilisi aluseid juhtimise tõhususe hindamise 

süsteemi arendamiseks.  

Hispaanias Kataloonias viidi läbi esimene kaitseala süsteemi tõhususe uuring, hinnati kogu 

kaitseala süsteemi tõhusust. Projekti eesmärk oli tutvustada kaitseala hindamise praktikat, 

rahvusvaheliselt tuntud metoodikat, jagada tulemusi avalikkusega ja parandada kaitseala 

seisundit. Peamine eesmärk oli hinnata piirkonna kaitsealasid ja tegevuskava aastateks 2000. 

– 2004. aastal Hispaania kaitsealadel. Saadud tulemusi on kasutatud teistes Hispaania 

piirkondades ja Euroopas. Hindamise tulemuseks saadi teada, kas kaitseala süsteem on 
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piisav, et säilitada bioloogiline mitmekesisus pikema aja jooksul ning andis vastuseid, kas 

planeerimine ja juhtimine on tõhusad (Hockings jt 2006). 

 

1.3.2. IUCN-WCPA raamistikul põhinevad hindamisemetoodikad 

 

Enamasti kasutatakse kaitsealade kaitsetõhususe hindamiseks RAPPAM ja METT 

metoodikaid. Nende meetodite abil on võimalik hinnata kaitsekorralduslikke probleeme 

kaitseala tüüpide ja süsteemide kaupa. Hindamisega on kaetud kõik raamistiku elemendid, 

kuid pigem keskendutakse kontekstile, planeerimisele, ressursile ja protsessile, vähem 

väljundi ja tulemuse etappidele. 

 Süsteemne hindamine - näiteks RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritisation of 

Protected Area Management); 

 Pealiskaudne hindamine, näiteks METT (Management Effectiveness Tracking Tool) 

 Detailne meetod, näiteks EHO Enhancing our Heritage (Nolte jt 2010). 

 

1.3.2.1. Süsteemne hindamine RAPPAM meetodil 

 

Maailma suurim loodukaitse organisatsioon WWF (World Wide Fund for Nature) on lisanud 

oma viie eesmärgi hulka kaitsealade hindamise ja välja töötanud RAPPAM (Rapid 

Assessment and Prioritization of Protected Area Managemet) metoodika (Ervin 2003a). 

Metoodika abil saavad kaitseala valitsejad teada kiirelt ja lihtsalt probleemid, millega tuleb 

tegeleda, et olukord paraneks. RAPPAM metoodika aitab välja selgitada ohustatud alad, 

üksikud prioriteetsed alad ning välja töötada sobivad kaitsemeetmed. Metoodika sobib 

suuremate võrdluste tegemiseks, paljude kaitsealade põhjal (Hockings jt 2006). RAPPAM 

metoodikas on kasutusel kõik IUCN-WCPA hindamisraamistiku elemendid, kuid metoodika 

nõrkuseks on hinnatavate elementide mittepõhjalik käsitlemine (Nolte jt 2010). 

 

1.3.2.2. Pealiskaundne hindamise METT meetodil 

 

Maailmapank ja WWF töötasid välja METT metoodika, mis avalikustati 2003. aastal. 

Eesmärgiks oli 2010. aastaks hinnata kaitsealade kaitsetõhusust ja eesmärkide saavutatust. 

METT on kaitsetõhususe jälgimisvahend (Management Effectiveness Tracking Tool), mis 
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on kohustuslik ülemaailmse keskkonnafondi looduskaitsealadega seotud projektide puhul. 

METT metoodika on aluseks Kesk-Euroopa riikide kaitsealade katsekorralduse tõhususe 

hindamisel. Tingimused METT jälgimissüsteemis on: 

• kaitsealasid iseloomustav ühtlustatud aruandlussüsteem; 

• taaskorratavus; 

• andmestiku terviklikus; 

• lihtne ja kiire läbiviidavus; 

• võimalus punktiarvestuseks. 

Hindamissüsteemi eesmärk on looduskaitselise ja kaitsekorralduse tõhususe kiire 

tulemusseire. Selline viis ei sobi looduskaitsesüsteemi süvaanalüüsiks. Selle metoodika 

alusel on kaitsealade kaitsekorralduse tõhusust hinnatud erinevates maailma piirkondades. 

Erinevate alade tulemusi ei saa hästi võrrelda, sest piirkonniti on ökoloogilised, 

majanduslikud, kultuurilised ja looduskaitsesüsteemid erinevad ning sellest tulenevalt 

tõlgendatakse metoodikat erinevalt ja ankeedi täitmisel tehakse erinevaid valikuid. Võrrelda 

saab METT metoodika alusel sarnastes piirkondades, sarnast tüüpi kaitsealadel ja samal alal, 

kuid eri aegadel läbi viidud hinnangut (Külvik 2010). 

 

1.3.2.3. Detailne alaspetsiifiline hindamine  

 

Detailseks alapõhiseks hindamiseks on UNESCO poolt välja töötatud Enhancing our 

Heritage (EOH) metoodika, mis pakub tehnilisemaid juhiseid selle kohta, kuidas raamistiku 

elemente hinnata. Juhendmaterjal “Enhancing our Heritage Toolkit” on koostatud 

maailmapärandi nimistusse kuuluvate alade kaitsetõhususe hindamiseks. EOH metoodika 

sobib hästi rakendamiseks kõigi kaitstvate alade ja kultuuriväärtuste puhul (Hocking jt 

2008). EOH juhendmaterjal sisaldab kahtteist praktilist tööriista (tools). Iga tööriista juurde 

kuuluvad tabelid ja juhised ning rõhk on kasutajamugavusel, paindlikkusel ja võimalusel 

kohandada hindamisraamistiku vastavalt olemasolevate oludega (Hockings 2006). Juhtimise 

tõhususe hindamise protsess koosneb järgmistest tööriistadest (joonis 1): 

1. tööriist (Identifyng Site Values and Management Objectives) – ala väärtuste ja 

eesmärkide kindlaks tegemine; 

2. tööriist (Identifying Threats) – ohtude tuvastamine; 

3. tööriist (Relationships with Stakeholders) – suhted kaitseala huvigruppidega; 
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4. tööriist (Review of Naional Context) – seadusandluse ja poliitikate kontekst; 

5. tööriist (Assessment of Management Planning) – kaitsekorralduse planeerimise 

hindamine; 

6. tööriist (Design Assessment) - ala suuruse, asukoha ja piiride mõju hindamine; 

7. tööriist (Assessment of Management Needs and Inputs) – kaitsekorralduse vajaduste 

ja sisendite hindamine; 

8. tööriist (Assessment of Management Processes) – kaitsekorralduse protsessi 

hindamine; 

9. tööriist (Assessment of Management Plan Implementation) – kaitsekorralduskava 

rakendumise hindamine; 

10. tööriist (Work/ Site Output Indicators) – väljundindikaatorite hindamine;  

11. tööriist (Assessig the Outcomes of Management) – kaitsekorralduskavaga seatud 

väärtuste säilimise ja eesmärkide saavutamise hindamine; 

12. tööriist (Review of Management Effectiveness Assessment Results) – 

kaitsekorralduse tõhususe hindamise kokkuvõtte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Kaitseala kaitsekorralduse ja selle tulemus-hindamise tsükkel WCPA metoodilise 

raamistiku tähenduses ja seos UNESCO metoodika elementidega (Hocking jt 2008). 
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Metoodika annab täpsemad juhised kaitsekorralduslike tegevuste tulemuslikkuse 

hindamiseks, mis haakub IUCN-WCPA juhtimissüsteemi 5. elemendiga (väljund). Väljundit 

aitavad lahti mõtestada ja hinnata tööriistad 9 ja 10. Kaitsealade kaitsetõhususe 

juhtimissüsteem (Hockings, 2006) käsitleb väljundit kui tegevuste käigus toodetud 

teenuseid, mis aitavad jõuda tulemusteni. Väljund (output) viitab kindlaksmääratud 

tegevuste eesmärkide/tulemuste saavutamisele. Tulemus (outcome) aga pika-ajaliste 

eesmärkide saavutamisele. Nende eristamine on oluline, sest võib esineda olukordasid, et 

kaitseala täidab kõiki oma väljundi eesmärke, kuid jätkab degradeerumist või vastupidi, 

kaitseala on halvasti majandatud, kuid säilitab oma väärtused (Hocking jt 2006). 

 

1.4. Kaitsetõhususe hindamise indikaatorid  

 

Kaitseala tõhususe hinnangu saamiseks viiakse läbi seireid. Eduka seiresüsteemi 

väljatöötamine on oluliseks osaks kaitsealal toimimisel. Seireplaani väljatöötamisel 

selgitatakse välja näitajad, mis kajastavad peamiseid ala väärtuseid ning lepitakse kokku 

indikaatorid ja nende künnised. Seireandmeid saab koguda, näiteks alaga tegelevatelt 

töötajatelt, teadlastelt, kogukonnalt ja läbi viidud projektide materjalidest. Hindamisel 

võrreldakse erinevatel seireperioodidel saadud tulemusi ning selgitatakse välja puudused. 

Seejärel koostatakse üksikasjalik seireprotokoll ja arendatakse välja andmehaldussüsteem 

seireandmete säilitamiseks Selle põhjal saab hinnata lähteolukorda ja toimunud muutuseid. 

Kaitsetõhususe hindamisel vaadatakse üle kõik kavas toodud tegevused ja antakse igale 

tegevusele staatus tegevuse teostatuse hetkeseisundist. Hindamise oluliseks osaks on 

väärtuste säilimisele ja eesmärkide saavutamisele hinnangu andmine. Hindamisel tuuakse 

välja indikaatorid ja nendega seotud väärtused ja eesmärgid (Hockings jt 2008).  

Indikaatorid võivad olla nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed mõõdetavad näitajad. 

Indikaatorid abil saab anda ülevaate hetkeolukorrast ja suunised edasiseks efektiivseks 

kaitseala juhtimiseks (Hockings jt 2006). Indikaator peab andma teavet staatuse ja ala üldise 

seisundi kohta. Indikaatorite valimine on oskus ja kunst. Hea indikaator on mõõdetav, täpne, 

järjekindel ja tundlik muutustele (Hockings jt 2008). Lisaks sellele peab hea näitaja olema 

terviklik, tasakaalustatud ja kasulik (Wright jt 2017: 28). Indikaatorid võivad olla näiteks 

liigid, vaatluste arv, tulekahjude sagedus, keskmine sissetulek ja kohalik kogukond.   
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Indikaatorite künnised peavad olema usaldusväärsed ja tooma välja probleemid. Juhul, kui 

künnist ületatakse tuleb seirekavas välja tuua meetmed, kuidas toimida sellistel juhtudel. 

Väärtuste säilimist ei ole alati lihtne hinnata sest, välja on toodud palju erinevaid aspekte, 

mida ei ole lihtne mõõta. See peab näitama ala seisundit ja võimaldama anda kvalitatiivset 

hinnangut (Hockings jt 2008).  

1.5. Kaitsealade kaitsetõhususe hindamine Eestis 

 

Kaitsetõhususe hindamiseks on Eesti jaoks kohandatud METT metoodika põhimõtteid. 

Näiteks 2000. aastal analüüsiti üheksa kaitseala kaitse efektiivsust. Hindamisel kasutati 15 

kriteeriumi, millele anti kaalupunkte ühest kuni kolmeni. Hindamise aluseks olid: 

 seadusandlus; 

 seaduste rakendamine; 

 kaitsekorralduse planeerimine; 

 ressursside inventoorium; 

 ressursside kaitse ja majandamine; 

 põhivahendite hooldus; 

 juhtimissüsteemid; 

 personaali juhtimine; 

 suhtlemine vastutava riigiasutusega; 

 naabrid; 

 kontroll kaitseala juurdepääsu/ kaitseala kasutamise üle (järelevalve, külastajate 

registreerimine jms); 

 kontroll maakasutuse ja tegevuste üle kaitsealal (järelevalve, tegevuslubade 

kooskõlastamine jms); 

 külastajad; 

 turism kui äritegevus; 

 säästev majandamine (Peterson jt 2000). 

Järgmised hindamised viidi läbi aastatel 2010 (Külvik, Leibur 2010) ja 2012 (Külvik, Vaab 

2012). 2000. aastal läbi viidud analüüs IUCN-i metoodika põhjal saab öelda, et enim punkte 

kogusid alad, kus on kohapeal administratsioon, valminud kaitsekorralduskava, külastajate 

vastuvõtuks ja teenindamiseks rajatised ning kaitseala valitsejal on tihe koostöö kohalike 
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elanike ja huvigruppidega ning kohalikud elanikud on kaasatud kaitsealal eesmärkide 

täitmisesse (Peterson jt 2000). Tulemuslikkuse hindamise WCPA raamsitiku element 5 

kohaselt tuleb hinnata kaitsekorralduslike tööde läbiviimist ning „kaupu ja teenuseid“, 

selgitamaks välja kaitsealal tõhususe (Külvik 2010). 

 

1.5.1. Kaitseala kaitsekorralduskava tulemuslikkuse hindamine Eestis 

 

Eestis on läbi viidud kaitsealalade kaitsetõhususe hindamist selgitamaks ala efektiivsust. 

Kaitseala tulemuslikkuse hindamiseks tuleb läbi tulemuslikkuse hindamine. Eestis on 

rakendatud kaitsekorralduslike tegevuste tulemuslikkuse hindamist kaitsealade 

kaitsekorralduskavade puhul. Keskkonnaministri määrusega 20.10.2009 nr 60 

“Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise kord ning kaitsekorralduskava kinnitaja 

määramine“ on sätestatud vastav korraldus ja põhimõtted. Määruse kohaselt tuleb 

kaitsealade kaitsekorralduskavade tulemuslikkust hinnata vahehindamisega iga 5 aasta järel 

ning enne kaitsekorralduskavaga käsitleva perioodi lõppemist. Määruses tuuakse välja 

üldised põhimõtted tulemuslikkuse hindamise läbiviimiseks. Hindamisel tuleks hinnata kava 

elluviimist ja eesmärkide saavutamist kaitsekorralduskavas määratletud indikaatorite kaupa. 

Oluline on juba kaitsekorralduskava koostamisel püstitada reaalselt täidetavad eesmärgid 

ning mõõdetavate eesmärkide ja indikaatorite seadmine (Keskkonnaamet 2012). Eestis on 

kaitsealade kaitsekorralduskavade planeerimise ja rakendamise üheks oluliseks eesmärgiks 

seiretulemuste alusel kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamine. Kaitsekorralduskava 

periood on kuni 10 aastat. Uue kaitsekorralduskava koostamisel arvestatakse eelmise 

perioodi kaitsekorralduskava tulemuslikkuse hinnangut (Kaitsekorralduskava koostamise 

ja... 2013). 

 

1.6. Maastikuhoolduskava  

 

Teadaolevalt ei ole Eestis ühegi maastikuhoolduskava tegevuste tulemuslikkust perioodi 

lõpus hinnatud (Hellström 2002). Hoolduskava on pargi või sarnase haljasala või maastiku 

hooldustööde planeerimiseks koostatud kava, mis sisaldab hooldatava maa-ala väärtuste ja 

neid ohustavate tegurite ülevaate ning väärtuste säilimiseks vajalike tegevuste plaani koos 

tarvisminevate majanduslike vahendite arvestusega (Nurme, Nutt 2012).  
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Hoolduskava ülesandeks on anda ülevaade ala põhilistest väärtustest, määrata ala hoolduse 

eesmärk ning välja tuua lähiaastate tegevused hoolduskavas püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks. Kavas tuuakse välja väärtused, mida igapäevaselt ei märgata, sest need on 

tavalised ja harjumispärased (Helleström 2002).  

Hoolduskava koostamise eesmärgiks on hoida ühiseid väärtuseid, sõltumata maa omandist 

(Nutt 2011). Hoolduskava eesmärk on planeerida vajalikke hooldustöid (niitmine, teede 

hooldus, prahikoristus) optimaalsel viisil. Kava ei sisalda tegevusi, millega kujundatakse 

hooldatav ala mahuliselt ümber, näiteks ehitus- ja restaureerimistöid (Hellström 2010). 

Hoolduskava koostamise aluseks on kahaliku huvi olemasolu. Koostöös konsultandi, 

maakonna ja vallaametnike ning kohalike elanikega valmib kava. Mida põhjalikum on 

koostöö, seda suurem on tõenäosus, et püstitatud eesmärgid saavutatakse. Hoolduskava 

koostamine sõltub ala suurusest ja raskusastmest. Sisult võib olla ülevaatlik või keskenduda 

väärtuslikule kohale. Kava täpsus sõltub ala suurusest, iseloomust ning tellimusest. 

Hoolduskava koostamisel arvestatakse muinsuskaitse- ja looduskaitse seadusest tulenevaid 

piiranguid ja nõudeid (Nutt 2011). 

Hoolduskava liikideks võivad olla pargihoolduskava, maastikuhoolduskava, 

kaitsekorralduskava. Maastikuhoolduskavasid võib koostada suuremale või väiksemale 

alale, need võivad olla ülevaatliku iseloomuga või keskenduda mõnele erilisele kohale 

maastikul (Hellström 2010). Kõige rohkem on maastikuhoolduskavasid koostatud 

väärtuslike maastike kaitseks. Spetsiaalselt maastikuhoolduskavade koostamiseks suunatud 

soovitused on lahti kirjutatud Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud trükises (Hellström 

2002). Ajalooliste parkide jaoks on välja töötatud parkide spetsiifikaga arvestav pargi 

hoolduskava koostamise juhend (Nutt 2011). Looduskaitsealuste parkide puhul nimetatakse 

hoolduskava kaitsekorralduskavaks ja see peab vastama kaitsealade kaitsekorralduskavadele 

seatud nõuetele looduskaitseseaduses.  

Sarnaselt kaitsekorralduskavale toimub kohapealne arutelu kava tutvustamiseks või 

hooldustööde planeerimiseks. Maastikukoolduskava koostamisel on väga tähtis roll 

kohalikel elanikel, sest hoolduskava on abimaterjal eelkõige kohalikele elanikele 

hooldustegevuste elluviimiseks ja annab olulist informatsiooni kohalike elanike jaoks. 

Kohalike elaniku huvid ja võimalused panevad paika maastikuhoolduse korraldamise 

prioriteedid. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Mooste mõisakompleksi hoolduskava 

 

Käesolev uurimistöö põhineb Mooste mõisakompleksile koostatud maastikuhoolduskava 

analüüsil. Mooste mõisaansamblile on hoolduskava koostatud 2003. aasta esimesel poolel. 

Kava koostajateks on maastikuarhitektid Nele Nutt ja Age Merila, koostööd on tehtud 

Mooste Vallavalisuse ja Põlva Maavalitsusega (Merila, Nutt 2003:4-5). Mooste 

mõisakompleks kuulub Põlvamaa väärtuslike maastike II tähtsusklassi (kokku III 

tähtsusklassi). Tegemist on kõrge maakondliku tähtsusega alaga, mille olulisteks väärtusteks 

on kultuuriline‒ajalooline ja esteetiline väärtus, olulised üksikobjektid ning kohaliku huvi 

olemasolu. Mooste mõisaansambli hoolduskava on koostatud maakonna 

teemaplaneeringuga määratletud väärtuslikule maastikule, mille piire on 

maastikuhoolduskavaga täpsustatud (Merila, Nutt 2003). 

Maakonna teemaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, määratleti kõigis Eesti maakondades väärtuslikud maastikud, kuid 

kõige aktiivsemalt koostati määratletud väärtuslikele maastikele hoolduskavasid Põlva 

maakonnas. Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga  (kehtestatud 2005. aastal 

Põlva maavanema korraldusega nr 1.1-1/125) määratleti kokku 24 väärtuslikku maastikku. 

Hoolduskavad koostati Rasina asunduskülale, Mooste mõisakompleksile, Vana Tartu-Võru 

maanteele ehk Postiteele, Võõpsu, Beresje-Lüübnitsa-Laossina külale ja Võhandu jõe 

ürgoru väärtuslikele maastikele (Põlva maakonnaplaneering…, 2017).  

 

2.2. Mooste mõisakompleks  

 

Mooste mõisa ajalugu saab alguse enam kui 760 aastat tagasi. Mooste mõisaansambel 

paikneb Mooste järve kagukaldal, sealt avaneb vaade järvele, vastaskalda põldudele ja 

metsale (joonis 2). Mooste asula sissesõidutee ja järve vahelisele alale on rajatud 

vabakujundusega mõisapark. Mõis on kujunenud Moisekatzi ja Kaugositzi mõisast (Esko 

2002:33). 
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Joonis 2. Mooste mõisaansambli väärtuslik maastik ja kaitsealune Mooste mõisa park 

(Merila, Nutt 2003; EELIS 2022). 

Mõisal oli erinevaid omanike, 1810. aastal said omanikeks von Nolckenid. Mõisinik 

Nolckeni valitsemise ajal on rajatud tänasel kujul mõis. Suuremad ehitustööd said alguse 

1905. aastal, kui hooneid hakati rajama Mooste järve lõunanõlvale. Heimatstiilis peahoone 

valmis 1909. aastal August Reinbergi projekti järgi. Peahoone ehitamisel on valimistatud 

keerukaid ja dekoratiivseid detaile, mis kaunistavad hoonet. Mõisa ehitamiseks teeniti raha 

põllumajanduse ja piiritusetootmisega (Mooste mõis 2020). Suurem osa hoonetest on 

ehitatud ajavahemikus 1904-1909 (Esko 2002:35). Toimunud ehitustööde käigus kujundati 

ümber ka pargiosa. Pargikujunduse autoriks arvatakse olevaks R. V. Engelhardt (Merila, 

Nutt 2003:10). Vabakujulise planeeringuga maastikupark rajati peahoone kõrvale, ning 

parki laiendati ka teisele järvekaldale. Pargi rajamisel on kasutatud varem kasvanud metsa 

millele on juurde istutatud puid ja põõsaid. Park on rajatud väljakutena (Merila, Nutt 2003:6-

7, 9). Väärtuslik maastik „Mooste mõisakompleks“ hõlmab 1 km2 suuruse ala. Väärtusliku 

maastiku tuumiku moodustab mõisaansambel koos vabakujulise pargiga, lisaks hõlmab 
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väärtuslik maastik Mooste järve, Vastsemõisa parkmetsa ja järve ümbritsevat 

põllumajandusmaastikku  (Merila, Nutt 2003:6). 

Inglise stiilis pagis kasvavad peaaegu  kahe  sajandi  vanused  põlispuud. Mooste mõis 

mõjutas kogu piirkonna arengut, kuni mõisa riigistamiseni 20. sajandi alguses. Peale seda 

tegutses mõis riigimõisana, hiljem näidissohvoosina ning praegusel ajal haridusasutusena, 

kohaliku kultuurielu ja ettevõtluse keskpunktina. Mõisakompleksi hakati renoveerime 2000. 

aastate algul, mil omanikuks oli saanud Mooste vald. Vallavanem Ülo Needo eestvedamisel 

on hooneid renoveeritud mitmete Euroopa fondide toetuste abil  (Mooste mõis 2020). 

Hooneid iseloomustavad krohvitud pinnad, tellistest akende ümbrused, karniisid, 

nurgapostid ning teised iseloomulikud detailid. Kogu majanduskompleksi piirab 2,5- 3 

meetri kõrgune maakivist müür. Majanduskompleksi kuuluvad valitsejamaja, sõiduhobuste 

tall ja tallikuur, karja- ja sealaut, tööhobuste tall, vankrikuur, puidutöökoda, väravaehitised 

ja kellatorn (tabel 2). Väljaspool majandushoovi asuvad samas stiilis sae- ja jahuveski ning 

tööliste maja. Tänasel päeval on Mooste mõisaansambel üks hoonete rohkeim ja 

terviklikumalt säilinud mõisaansambel Eestis (Esko 2002:35-37). 

Rahastuse leidmisel on jõudumööda renoveeritud hooneid. Hooned täidavad mitmeid 

funktsioone, näiteks kasutatakse õppehoonena, õpitubade, kultuurisündmuste ja erapidude 

korraldamiseks (Mooste mõis 2020). 

Mooste mõisakompleksi ümbritsevat põllumajandusmaastikku kasutatakse valdavalt 

püsirohumaana, vaid Rasina küla poolseid ja üle Räpina- Tartu maantee edasi kulgeva allee 

kõrval olevaid alasid kasutatakse põllukultuuride kasvatamiseks  (Pria veebikaart 2022 ). 

 

2.2.1. Mooste mõisakompleksi väärtused 

 

Hoolduskava kohaselt on Mooste mõisaansambel kõrge kultuurilis-ajaloolise väärtusega. 

Valla arengukava toob välja Mooste mõisa identiteedi- ja sotsiaalajaloolise väärtuse.  

Loodusliku väärtusena on arengukavas esile toodud puhas ja kaunis elukeskkond ning 

piirkonna keskmisest suuremat metsasust (Mooste valla arengukava... 2014: 30). 

Looduslikku väärtust suurendavad Mooste järv, park ja parkmets. Park on väga liigirikas 

ning sealt kasvab 60 erinevat liiki puid ja põõsaid. Haruldastest liikidest kasvab seal näiteks 
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valge pärn, Kanada saare kirjulehine vorm, seedermänni grupid, nulud ja lõhislehine kask 

(Esko 2002:38). 

Regulaarpargis kasvavad üksikpuud ja puudegrupid, väljakuid ääristavad põõsad. Peahoone 

juurest ei avane täieliku vaadet järvele, kuid terrassilt ja pargi avatud aasadelt avaneb  vaade 

järvele. Vastaskaldal asub Vastsemõisa parkmets, kus kasvavad männid, kuused, pärnad, 

saared,  nulud, lehised ja seedermännid. Parkmetsa keskosast avaneb vaade vastaskaldale. 

Rajatud on kask alleed, pargist Tartu- Räpina maanteeni kulgev pärna ja tammeallee ning 

vastaskaldal kulgev tammeallee (Merila, Nutt 2003:6-7, 9).  

Rekreatiivse väärtusena saab esile tuua  Mooste järve, mille liivasele loodekaldale on rajatud 

supluskoht koos paadisillaga.  

Esteetiliselt väärtust annab Mooste mõisakompleksi paiknemine järve kaldal. Järv annab 

silmailu ja lisaväärtust pargile. (Merila, Nutt 2003:13-14). 

2018. aastal vastu võetud arengukavas on Põlva valla turismi- ja puhkemajanduse väärtuseks 

Mooste mõisakompleks (Põlva valla arengukava... 2018:18). Eesti üks ainulaadsemaid 

komplekse on jätkuvas arengus ning aastas külastab seda üle 10000 turisti. 

 

2.3. Maastikuhoolduskava tulemuslikkuse hindamine  

 

Töös püstitatud uurimisküsimustele vastuste saamiseks hinnati Mooste mõisapargi 

maastikuhoolduskavas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ettenähtud tegevusi. 

Tulemuslikkuse hindamise protsess toimus järgmiste etappidena: 

1. metoodikate võrdlemine ja kohandamine; 

2. tulemuslikkuse hindamiseks vajalike materjalide kogumine; 

3. kodeerimistabeli koostamine ja andmete analüüsimine MS Excel keskkonnas. 

Metoodikate võrdlemiseks ja kohandamiseks hoolduskava jaoks (1) leiti kasutatud 

metoodikate ühisosa, mille poolest metoodikad teineteist täiendavad ja osad, mida oleks 

sobivaim kasutada maastikuhoolduskavade hindamise kontekstis. 

Teostatuse seisundi hindamiseks kasutakse mõlema metoodika puhul seisundi koode (tabel 

1). EOH (Enhancing our Heritage)  metoodikas on kasutusel kuus erinevat seisundi koodi 
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(element 9). Tools 9 Assessment of Management Plan Implementation Hinnatakse 

kaitsekorralduskava rakendumist.  Tuuakse välja kaitsekorralduskava rakendumise 

edusammud.  Hindamisel antakse kavas toodud tegevuste hinnangud kuue olekukategooria 

alusel: tegevust ei ole tehtud, tegevuse elluviimine ei tulene kavast, tegevuse eluviimine on 

pooleli, mõnes valdkonnas on austatud teatud töödega, kõigis valdkondades on tehtud 

märkimisväärseid edusamme, tegevused on lõpule viidud või poliitika on paigas ja seda 

järgitakse.  

Otepää looduspargi kaitsekorralduskava tulemuslikkuse analüüsi aruandes on kasutatud 

kolme koodi, mis põhimõtteliselt katavad eelpool nimetatud metoodika koodid.  

 

Tabel 1. Teostatuse seisundi hinnangu koodid 

EOH metoodika Otepää LP KKK tulemuslikkuse 

analüüs 

1. Tegevus ei ole tehtud 

2. Tegevuse elluviimine ei tulene kavast 

0 - Tegemata 

3. Tegevuse elluviimine on pooleli 

4. Mõnes valdkonnas on alustatud teatud  töödega 

1 - Tehtud osaliselt 

1 - Tegemisel 

5. Kõigis valdkondades on tehtud märkimisväärseid 

edusamme 

6. Tegevused on lõpule viidud või poliitika on paigas 

ja seda järgitakse 

2 - Tehtud täielikult 

 

Mõlema metoodika puhul on teostatud seisundi hindamiseks kasutatud tabelivormi (joonis 

3). Otepää looduspargi kaitsekorralduskava tulemuslikkuse analüüsi aruanne sisaldab 

kaitsekorralduskavas ettenähtud tegevuste teostatuse kohta ka sisulist  hinnangut. 
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Joonis 3. Teostatuse seisund. Vasakul EOH metoodikas kasutatava töölehe struktuur ja 

paremal Otepää LP KKK tulemuslikkuse analüüsi aruandes kasutatud hindamistabeli 

struktuur. 

 

Hinnangu koodidele lisati täiendav kood (x-keeruline hinnata), juhul kui tegevuse 

elluviimist peaks olema keeruline hinnata. Hoolduskava teostatuse hindamiseks sobib 

paremini Otepää LP kaitsekorralduskava tulemuslikkuse hindamise aruandes toodud tabeli 

vorm.  

Tegevuste tulemuste saavutatuse hindamiseks sisaldab EOH metoodika vastav töölehe vorm 

(element 10) järgmisi näitajaid (joonis 3): 

 indikaator (näiteks pindala, seisund, kasutajate arv);  

 tegevuse eesmärk (mõõdetav eesmärk iga indikaatori kohta); 

 tegelik tulemus, mida saab võrrelda eesmärgiga; 

 eelmise aasta tulemus (kui on võimalik näidat); 

 kommnetaar/selgitus; 

 allikas. 

Otepää looduspargi kaitsekorralduskava hindamise metoodika lähenemine on mõnevõrra 

üldisem, kuna hinnatava perioodi kohta puudusid enamasti tulemuspõhised eesmärgid 

(joonis 4).  
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Joonis 4. Tulemuste saavutatus. Vasakul EOH metoodikas kasutatav töölehe struktuur ja 

paremal Otepää LP KKK tulemuslikkuse analüüsi aruandes kasutatud hindamistabeli 

struktuur. 

Hoolduskava tulemuste saavutatuse hindamiseks kasutati Otepää LP KKK tulemuslikkuse 

hindamise aruandes toodud tabeli vorm. Kui maastikuhoolduskavas oleksid määratletud 

mõõdetavad indikaatorid, siis tasuks kasutada EOH metoodika elementi 10. 

Tulemuslikkuse hindamiseks materjalide kogumine (2) meetodid: 

 Dokumentide analüüs: maastikuhoolduskava, rekonstrueerimise projekt, 

arengukavad, projektide rahastajate kodulehed, andmebaasid ja registrid. 

 Intervjuu läbiviimine endise vallavanema ja Mooste mõisa eestvedaja Ülo Needoga. 

Intevjuu sisu: tegevuste teostatus, kava elluviimise probleemid, omandi küsimused, 

tööde rahastajad, erinevate valdkondade seadusandlusest tulenevad kitsendused. 

 Välitööde käigus informatsiooni kogumine tegevuste teostatuse seisundi kohta. 

Välitööd toimusid 31.08.2018, 09.10.2018 ja 13.04.2022, fikseeriti hoolduskavas 

ette nähtud tegevuste seisund. 

Andmete analüüsimiseks koostati kodeerimistabel MS Excel keskkonnas (3). Andmete 

analüüsimise etapid: 

 Maastikuhoolduskava seletuskirjast tegevuste koondamine tabelisse, omavahel 

seotud tegevuste rühmitamine, tegevuste kategoriseerimine vastavalt tsoonidele (P – 

regulaarkujundusega pargiala, MP – vabakujundusega pargiala ja A – alevik, joonis 

5).  

 Hooldustegevuste teostatuse analüüsimisel ja hindamisel võrreldi omavahel 

hoolduskavas ette nähtud tegevusi ja hetkeolukorda kogutud materjalide põhjal. 

 Sisulise hinnangu andmine tegevuste teostatusele (Kobras, 2013). 
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 Kvantitatiivse hinnangu andmine vastavalt koodidele: 2 – tehtud täielikult, 1 – tehtud 

osaliselt või tegemisel, 0 – tegemata, x – keeruline hinnata (Kobras, 2013 ja EOH 

element 9). 

 Tegevuste eesmärkide saavutatuse hindamine vastavalt indikaatoritele (Kobras, 

2013).  
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3. TULEMUSED 

 

3.1 Tegevuste teostatus (sisuline hinnang) 

 

Tulemuste peatükkis antakse sisuline ja kvantitatiivne hinnang tegevuste teostatusele 

erinevates tsoonides ning tulemuste saavutatusele (joonis 5).  Hindamise tulemusel saab 

anda hinnangu tegevuste tulemuste saavutatuse ja kava rakendamise kohta. 

 

 

Joonis 5. Mooste mõisaansambli tsoonid: regulaarse kujundusega pargiala, maastikupargi 

osa ja alevik. 
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3.1.1 Tegevuste teostatus regulaarse kujundusega pargialal 

 

1. Rekonstrueerimisprojekti tellimine 

 

Hoolduskava kohaselt tuleks tellida muinsuskaitse tegevusluba omavalt spetsialistilt 

põhjalik rekonstrueerimisprojekt, millega tuleks lahendada teedevõrk, pargirajatiste ja 

istumiskohtade võimalused ning väikevormide kujundus. Kuna pargi puistu uuenemine peab 

toimuma sujuvalt on antud soovitus koostada projekt pika aja peale (30 aastat). 

Mooste Vallavalitsuse tellimusel on 2003. aastal koostatud Mooste mõisapargi 

kujundusprojekt (Hüüp OÜ Maastikukujundus ja ARC Projekt OÜ). Kujundusprojekti 

koostanud ettevõte omab muinsuskaitse tegevusluba. Projektiga on lahendatud 

pargirajatised,  istumiskohtade võimalused,  väikevormid ning teedevõrk ja parkimine 

peahoone vahetus läheduses, välja on toodud sobivamad parkimiskohad.  Teede 

kattematerjaliks on planeeritud graniitkivi sillutis, graniitsõelmed või betoonkivi sillutis. 

Käesoleva projektiga on lahendatud istepinkide materjal, värv ja uued asukohad ning 

soovitus koostada keskväljaku valgustuse projekt.  Koosatud on joonis mittesobivate puude 

ja põõsaste eemaldamiseks ja määratud on uued istutamiskohad. Põhijoonisel on välja 

toodud praeguste skulptuuride ja tulevaste väikevormide uued asukohad, lähtudes 

väljakujunenud pargistruktuurist ja sobivast taustast, et kujud mõjule pääseksid. Projekti on 

kättesaadav Põlva Vallavalitsuse arhiivis paberkandjal. Kujundusprojekti rakendumise 

perioodi pole määratud. 

Projektis ette nähtud tegevusi on osaliselt ellu viidud. Parkimiseks on võimalus peahoone 

idaküljel majandushoone ja pargi tagaväljaku vahelisel alal  ning  mõisakompleksi 

majandushoovi on rajatud parkla.  Pargialal asuvad pruunid puidust ja metallist 

istumispingid. Peahoone ees asuvad skulptuurid on restaureeritud. Teede katteks on 

graniitkivi sillutis, graniitsõelmed või betoonkivi sillutis. 

2. Prügikastide, pallimänguala ja pesukuivatusnööride eemaldamine  

Hoolduskavas on ette nähtud prügikonteineritele sobivama koha leidmine, et vältida 

teenindava transpordi liikumist peahoone ja pargi vahelisel alal. Konteinerite uueks 

asukohaks pakutakse söökla lähedust. Pargi alal asuvad pesukuivatusnöörid ja pallimänguala 

tuleks hoolduskava järgi pargialalt eemaldada. 
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Pallimänguala ja pesukuivatusnöörid on pargialalt eemaldamata. Nöörid on paigaldatud 

puude külge pargi supluskoha poolsesse serva ja tall-tõllakuuri ette.  Pesukuivatusnöörid on 

aastakümneid pargialal paiknenud ja olnud aktiivses kasutuses. Nööride eemaldamine 

muutuks järjepidevaks tegevuseks, kui ei suudeta leida uut sobivat asukohta. 

Pallimängualale võib tulevikus uue sobiva asukoha leida planeeritava staadioni juures. 

Omavalitusel on plaan rajada rahvamaja lähedale staadion, kuid kahjuks pole leitud rahalisi 

vahendeid selle teostamiseks (Needo, 2018). Põlva valla arengukava (Põlva valla 

arengukava... 2018:42) järgi on staadion planeeritud rajada aastaks 2024. 

Prügikonteinerid asuvad peahoone ja viinakelder-elamu vahelisel alal, kuid mitte 

hoolduskavas väljapakutud kohta. Teenindav transport peab sõitma nende vahetusse 

lähedusse, sest kaks konteinerit on ratastel ja kahte ei ole võimalik teisaldada. 

3. Iseloomuliku pargiplaneeringu ja puudegruppide säilitamine 

Hoolduskava järgi tuleb pargi hooldusel tähelepanu pöörata pargi struktuuri säilitamisele 

(avatud ja suletud alade vahekord). Samuti on ajaloolise pargiplaneeringu seisukohalt väga 

oluline säilitada iseloomulikke puudegruppe. Hoolduskava järgi on kõige halvemas seisus 

kuuse-kase segagrupid. Seetõttu soovitatakse murdunud puude eemaldamisel jätta nende 

gruppide läheduses kasvama noori kuuski ja kaski, mis moodustaksid tulevikus uued 

puudegrupid. Samuti rõhutatakse pargialalt looduslik juurdekasvu eemaldamise vajadust.  

Maastikuarhitekt Kati Niibo poolt koostatud rekonstrueerimisprojektis on arvestatud 

peahoone ja pargi planeeringu ajaloolist tähtsust ning loodusliku eripära ja tänaseid vajadusi. 

2003. aastal koostaud Mooste mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti (Mooste mõisa pargi 

rekonstrueerimisprojekt 2003) kohaselt tuleks tervisliku seisundi tõttu eemaldada sisehoovi  

sissekäigul kasvavad harilikud pärnad ning vahtrad. Tööde teostamise järel muutub sisehoov 

valgusküllasemaks. Esiväljaku servaaladel on ette nähtud lehtpuu ja okaspuude gruppide 

harvendamine, et olemasolevate puude võrad saaksid paremini areneda, ja uute puu- ning 

põõsagruppide rajamine. 2003. aastal koostatud Mooste mõisa rekonstrueerimisprojekt näeb 

ette, et järgmise projektina tuleks lahendada esiväljaku tagumine osa kuni suplusrannani. 

Pargialal on säilinud mitmed kuuse ja kase puudegrupid, kasvab noori kuski. Puudegrupid 

on paremini jälgitavad peahoone lähistel.  Pargi supluskoha poolses osas on keeruline 

puudegruppe tuvastada kasvava võsa tõttu.  
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4. Vaadete avamine 

Hoolduskava järgi tuleb avada vaade aida eest peahoonele. Vaate avamiseks tuleks 

madalamaks lõigata aida ja peahoone vahelisel alal kasvav hekk.  

Aida ja peahoone vaheliselt alalt on hekk eemaldatud. Avatud on aida ja peahoone vaheline 

vaade (joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Aida ja peahoone vaheline vaade. 

 

5. Kraavide puhastamine ja sildade paigaldamine 

Hoolduskava näeb ette Mooste mõisa alal olemasolevate kraavide puhastamise. Puhastamist 

tuleks läbi viia selliselt, et vabakujundusega pargialal säilitatakse olemasolevate kraavide 

trajektoorid. Suuremate kraavide ületuskohtade jaoks tuleks valida sobivad sillad, 

väiksemate kraavide ületamiseks sobivad ka purded või maakividest astekivid. 

2021. aastal toimus SA Mooste Mõis eestvedamisel Viinavabrikust lääne pool kulgevate 

kraavide puhastamine võsast. Tööde käigus puhastati kraavi perved võsast. Tööde 
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teostamise järel avaneb vaade peahoonest järvele. Töid finantseeris ja juhtis SA Mooste 

Mõis.  

Pargi supluskoha poolsel ala on kraavidelt võsa eemaldatud. Kraavide ületamiseks pole 

paigaldatud sildu, purdeid ega maakivist astekivisid.  

6. Skulptuuride ja treppide säilitamine 

Hoolduskava järgi ei ole vana mõisapark sobiv koht uutele skulptuuridele ning neile tuleks 

leida sobivam koht. Valged kivist skulptuurid sobivad kultuurimaja ümbrusesse, sealset 

reljeefset maastiku kaunistama. Peahoone lähedale sobivad lillevaasid ja kerad, kuid need 

vajaksid konserveerimist. Olemasolevaid ajaloolise miljööga sobivaid skulptuure  ei tohi 

uute väikevormide vastu välja vahetada. Ajahambast räsitud väikevormid tuleb säilitada, sest 

neil on suurem väärtus kui uutel skulptuuridel. Täielikult hävinenud postamendid võib  

asendada koopiatega, kuid need ei tohi olla identsed olemasolevatega. 

Rekonstrueerimisprojektiga lahendada kuidas ja millisel määral pargis asuvaid ajaloolisi 

postamente säilitada. Säilitada tuleb kerad peahoone ees ja trepp. 

Kati Niibo poolt 2003. aastal koostatud Mooste mõisa pargi rekonstrueerimise projektis 

(Mooste mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt 2003) on välja toodud olemasolevatele ja 

uutele skulptuuridele sobivad asukohad. Skulptuurid koos muu taristuga moodustavad pargis 

terviku (Mooste mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt 2003, Tartu, Kati Niibo). 

Välitöödel tuvastati, et valged kaks kivist  skulptuurid asuvad mõisa peahoone peaukse 

lähistel ning neile ei ole leitud sobivamat kohta. Peahoone trepid on restaureeritud  ning ka 

sealsed skulptuurid, kerad ja vaasid. Pargialal asuvad skulptuurid vajavad konserveerimist. 

7. Parkimine 

Hoolduskava järgi ei ole  peahoone vahetu lähedus autode parkimiseks sobiv koht. 

Soovitatakse rajada väiksem parkla aida ette ning parandada üldist parkimise korraldamist 

majandushoovis. Hoolduskava koostajad leiavad, et majandushoovis oleks piisavalt ruumi 

autode ja busside parkimiseks. 

Parkimise teema leiab kajastamist Mooste mõisa pargi rekonstrueerimisprojektis (Mooste 

mõisa pargi rekonstrueerimise projekt, 2003). Projektis nähakse ette peahoone juurde sõitu 
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ainult äärmisel vajadusel ning parkimiseks pakutakse välja võimalus aida ees, 

majandushoovis  ning  peahoone idaküljel majandushoone ja pargi tagaväljaku vahelisel alal.  

Hetkel on kogu majandushoovi õuealal võimalik sõidukitega liikuda ning oma vajadusele 

vastav parkimiskohta leida (joonis 7). SA Mooste mõisa eesvedamisel rajati 2018. aastal 

parkla Folgikoja juurde, kaasfinantseerija Põlvamaa Patnerluskogu 18 851 eurga. 2020. 

aastal valmis Folgikoja esinejate kümnekohane parkla (Needo 2021). Parkla rajati teenindus- 

sissepääsude lähedusse esinejatelel ja teenindavale personaalile.  Parkla ehitust toetas 

Põlvamaa Partnerluskogu Leader-meetmest 11 734 euroga ja Põlva vald (Põlvamaa 

Partnerluskogu 2022).  

Välitööde käigus selgus, et autosid pargitakse aida ees ja majandushoovis.  

 

 

Joonis 7. Parkimisvõimalus majandushoovis. 

 

8. Munakivitee taastamine 

Hoolduskava toob välja, et taastada võiks ajaloolise katendiga munakivitee. Munakivitee 

mõisa juurest vaadates järve idaotsast mööda kulgev tee. 
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Välitööde käigus ei tuvastatud munakivitee taastamist. 

 

3.1.2. Tegevuste teostatus alevikus 

 

1. Veepuhastusjaama infotahvlite paigaldamine 

Mooste mõisa hoolduskava kohaselt tuleb veepuhastusjaama juurde paigaldada infotahvlid 

vee kasutamise ja puhastamise kohta. 

Veepuhastusjaama ümbritsev ala on mõisakompleski üks kehvemas seisus olevaid alasid.  

Veepuhastusjaama juurde ei ole paigaldatud infotahvlit vee kasutamise ja puhastamise 

kohta.  

2. Veepuhastusjaama ala korrastamine 

Vastavalt maastikuhoolduskavale tuleks veepuhastusjaama vahetuslähedusest likvideerida 

sinna ladustatud autovrakid ja niita ala vähemalt korra aastas. 

Veepuhastusjaama ümbrusest on eemaldatud autovrakk. Hoone kõrvale on pargitud 

haagissuvila ja lähedal vedeleb diivan. Veepuhastusjaama ümbrust on osaliselt vähemalt 

kord aasas niidetud. 

3. Varemete puhastamine prahist ja konserveerimine ning hoonete renoveerimine 

Mooste mõisa hoolduskava kohaselt tuleb hooneid renoveerida. Tõdetakse, et enamik 

hooneid on heas seisundis kuid vajavad remonti. Säilinud on ka hoonete varemed, mis 

annavad aimu ajaloolisest planeeringust. Säilinud varemed soovitatakse prahist puhastada ja 

konserveerida. 

Mooste mõisaansambel on üks hoonete rohkeim ja terviklikumalt säilinud mõisaansambel 

Eestis (Esko 2002:35). 2005. a. asutati MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts eesmärgiga 

mõisakompleksi arendada. Palju on panustatud hoonete rekonstrueerimisse ja pärast 

restaureerimist on hoonetele leitud uus sihtotstarve (tabel 2). 
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Tabel 2. Mooste mõisakompleksi hooned ja nende sihtotstarve 

Hoone Kasutaja/kasutus Hoone seisund 

Peahoone Mooste Mõisakool renoveeritud 

Valitsejamaja   renoveeritud 

Tall– tõllakuur 

Eestimaaehitus, ökoloogilise ehituse, 

kompetentsikeskus renoveeritud 

Karjalaut folgikoda, Sireli talu villakoda renoveeritud 

Hobuste tall 

restauraatorite koda, vibukoda, savikoda ja 

taaskasutuskeskus renoveeritud 

Sealaut   renoveerimata 

Vankrikuur töökoda renoveerimata 

Sepikoda   renoveerimata 

Puutöökoda 

linakoja külalistemaja ja kellatorn, kohvik Sume 

Sõstar renoveeritud 

Auruveski veskiteater ja suitsusaun renoveeritud 

Ait puudub kasutus renoveerimata 

Viljakuivati MTÜ Vanaajamaja  renoveeritud 

Meierei 

Mooste tervise– ja puhkekeskus, perearst ning 

hambaravi renoveeritud 

Tööriistakuur   renoveeritud 

Viinakelder– elamu 

Mooste rahvamuusikakool ja Raivo Sildoja 

pillikoda renoveeritud 

Viinavabrik külalistemaja ja Eesti fototurismi keskus renoveeritud 

 

2014 aastal Euroopa struktuur- ja investeerimisfondist toetuse abiga renoveeritu 

meiereihoone. Mitmed projektid perioodil 2016 – 2018 rahastati  Leader meetme kaudu.  

4. Müüri parandamine ja katmine katusekividega 

Hoolduskava kohaselt vajavad mõisakompleksi kuuluva müüri lagunenud osad esimesel 

võimalusel rekonstrueerimist. Majandushoovi ümbritsev müür on üsna hästi säilinud kuid 

kogu müür tuleks katta katusekividega. Müüri sisse jääv majandushoov on üks tervik, mida 

ei tohiks jagada aia ega hekiga. 

Müür on suures osas rekonstrueeritud, parandatud on katkised kohad ja kaetud punase 

katusekiviga. Veepuhastusjaamast mööda kulgeva müüriosa kivid on laiali varisenud ning 

puudub katus, mis kaitseks müüri ilmastiku mõjude eest. 
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5. Heakorrastustööd alevikus 

Mooste mõisa hoolduskava kohaselt moodustavad mõisansambel ja alevik ühe terviku, 

seega on oluline tähelepanu pöörata ka alevikule. Soovitatakse korrastada või likvideerida 

nõukoguaegsed kolhoosihooned, esteetilise ilme loomiseks kogunenud kola koristada, 

parandada teede võrku ning niita heina. 

Tartu-Räpina maanteelt liikudes mõisakompleksi poole on aleviku üldmulje hea. 

Kortermajade ja eramajade ümbrused on hooldatud. Supluskohaga piirnev ala on hooldatud 

ja varustatud keskkonda sobiva tarviliku taristuga. Pargi supluskoha poolselt alalt on 

osaliselt eemaldatud võsa. Peahoone vastas asuv aidahoone on väsinud ilmega. Teede 

seisukord on üldiselt hea, kuid Järveotsa tee on auklik ja vajab remonti. Rajatud on uus 

kergliiklustee. Veepuhastusjaama ümbrus on räämas. Majandushoovist edasi asuvad endised 

kolhoosihooned, mida kasutatakse ka praegu, kuid nende ümbrus vajab kohati korrastamist. 

Auruveski ja viljakuivati vahelise ala üldmulje on hea. 

6. Põhjapoolse puuderea hooldus ja säilitamine 

Mooste mõisa hoolduskava kohaselt on põhjapoolse puuderea hooldus ja säilitamine 

olulised. Põhjapoolne puurida paikneb pikki järve kallast, allee saab alguse enne järve 

läänepoolset otsa ja suundub Tartu- Räpina maanteeni. Allee on terviklikult säilinud. Osadel 

puudel on ladvad mingil põhjusel eemaldatud ja sellist tegevust hinnatakse hoolduskavas 

lubamatuks. Juhitakse tähelepanu, et sisse- ja väljasõiduteed tekitavad puudele stressi ja 

võivad kahjustada puid, seega uusi teid ei tohiks rajada. Põlispuude hooldamiseks ei sobi 

õõnsuste täitmine, tugede panemine ja teised sarnased tegevused. Antakse soovitusi ka allee 

uuendamise osas. Nimelt tuleks allee uuendamise  peale tuleks kui hävinenud on enam kui 

30% puudest ning allee uuendamine  tuleb läbi rääkida eriala spetsialistidega, et leida 

sobivaim uuendamise viis. 

Maanteeamet tellimusel valmis 2019. aastal dendroloogiline hinnang (Riigiteede äärde … 

2020) ja hoolduskava kohaselt on riigi teemaal asuva kaitsealuse Mooste mõisa pargi alleel 

esimese tähtsusklassi hooldustöid ette nähtud 165 puul 181-st. Raiuda tuleks 31 puud ja 

tugivöö paigaldada viiele puule. Keskkonnaameti nõustus 10 alleepuu eemaldamisega ja 

välitöödel selgus, et varasemat on eemaldatud kolm puud (Riigiteede äärde…2020). 
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Põhjapoolne puuderida on üldiselt rahuldavas seisus. Kinnistutele pääsemiseks uusi 

sissesõiduteesid ei ole rajatud. Tormi või mõne muu põhjuse tagajärjel on osa puid alleest 

puudu. Puudel on lõigatud oksi, õõnsuseid pole täidetud ja tugede paigaldamist ei tuvastatud. 

Puud on küll vanad, kuid allee terviklik uuendamine pole mõistlik, sest allee on osa 

mõisakompleksist.  

7. Matkaraja rajamine 

Hoolduskava kohaselt tuleks mõisa alale planeerida matkarada. Matkarada võiks alguse 

saada põhjaväravast ning sealt kulgeda edasi peahoone juurde. Peahoonest möödudes võiks 

rada kulgeda läbi pargi, pargist välja jõudes suunduda alleega ääristatud sissesõiduteed 

mööda Tartu-Räpina maanteeni, edasi kulgeda mööda lääne poolset järvekallast ning 

suunduda mööda tammealleed itta, sealt tagasi asulasse ja mõisa juurde. 

Matkarada kulgemine pole tähistatud, kuid eelkirjeldatud trajektoori mööda on võimalik 

liikuda (joonis 9). Probleemiks on osadel lõikudel liiklusohutus. Matkarajale on paigaldatud 

Mooste mõisakooli 8. klassi loovtöö raames valminud liike tutvustavad infotahvlid. 

 



40 

 

 

Joonis 9. Maastikupargis kulgev matkarada. 

8. Supluskoha korrastamine 

2003. aastal koostatud hoolduskavas tuuakse välja vajadus korrastada rannaala. Korraldada 

tuleks prügimajandus, riiete vahetamiseks paigaldada keskkonnaga sobivad kabiinid, 

korrastada palliplats ning luua tualeti kasutamise võimalus. Supluskohas võiks olla 

korraldatud ka paadilaenutus. 

2016 aastal viis Põlva Vallavalitsus Leader meetme abil ellu projekti „Mooste järve ranna-

ala külastajasõbralikuks“. Toetust saadi 6647 eurot, mille abil ehitati Mooste järve ranna-

alale riietuskabiin ja välikäimla, osteti ja paigaldati kiik, kaalukiik ning liumägi (joonis 10). 

Supluskoht on korrastatud ja tähistatud infotahvliga. Infotahvlilt saab informatsioon Mooste 

järve ja veeohutuse kohta. Rajatud on paadisild, paigaldatud on keskkonda sobivad 

prügikastid. Toimiva paadilaenutuse kohta informatsioon puudub. 
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Joonis 10. Korrastatud Mooste järve rand. 

 

9. Infotahvlite paigaldamine ja ebatäpsuste parandamine 

Hoolduskava koostajad toovad välja vajaduse parandada ebatäpsused mõisa peahoone juures 

asuval infotahvlil. Lisaks soovitatakse uute tahvlite kujunduse planeerimisel kasutada 

sobivamaid värve ning lisama infotahvli ka  majandushoovi. 

Perioodil 2016- 2018 viidi läbi Leader meetme abil projekt „Mooste mõisa elu- puhke- ja 

külastuskeskkonna parandamine viidasüsteemide uuendamise kaudu“, paigaldati uued 

infotahvlid ja hoonete külge mõisaaegse kasutusvaldkonna sildid (joonis 11). 
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Joonis 11. Mõisaaegse hoone kasutusvaldkonna silt. 

Infotahvlid asuvad peahoone ees, majandushoovis ja tööriistakuuri seinal.  Infotahvlilt saab 

lugeda hoonete kasutuse kohta ja skeemil on numbriga tähistatud hooned. Hoonete seintele 

on paigaldatud sildid maja nimetuse ja aadressiga. Ebatäpsuste parandamist pole võimalik 

hinnata, sest pole teada millised ebatäpsused esinesid. 

10. Ürituste korraldamine 

Hoolduskava kohaselt tuleks planeerida koostööd üliõpilastega näiteks võiks kaasata 

üliõpilasi erinevatelt erialadelt planeeritavasse käsitöövaldkonna tegevustesse. Leitakse, et 

kursuste korraldamiseks on head võimalused: olemas on suvel vaba koolihoone oma 

sisustusega ning suuremõõtmelised hooned suuremate ürituste korraldamiseks. 

Hooned leiavad aktiivset kasutust oma ala spetsialistide, üliõpilaste ja teiste huviliste poolt. 

Mooste mõisakompleksi hoonetes on võimalik korraldada suuremõõtmelisi üritusi. 

Mõisakompleksis on võimalik üritusi korraldada veskiteatris, viinavabrikus, folgikojas 
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(mahutab 500 inimest) ja külalisstuudios. Näiteks toimub Moostes Eesti  

rahvamuusikatöötluste  festival  Moisekatsi  Elohelü (Mooste mõis 2022). 

2010. aastal toimus  üleriigilise 2017. aastal esitati Põlvamaa Partnerluskogule taotlus 

projekti „Sündmuskorraldusele hoo andmine Mooste mõisas“ elluviimiseks, toetussumma 

5213 eurot. Osteti ürituste korraldamiseks tarvilikku mööblit ja toitlustusteenuse 

korraldamiseks vajaliku köögitehnikat (partnerluskogu.ee).  Mooste vallavalitus ja MTÜ 

Vanaajamaja taotlesid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest  Mooste mõisa 

projektidele aastatel 2005 kuni 2018 toetust. Mooste mõisa meistrite hoovi käivitamiseks 

191710 eurot, projekti kogumaksumus 239643 eurot. Turismi ja huvitegevuste arendamiseks 

Mooste mõisakompleksis 1619677 eurot, projekti kogumaksumus 1905503 eurot. (Riigi 

Tugiteenuste Keskus 2022) 

 

3.1.3 Tegevuste teostatus maastikupargis osas 

 

1. Liigniiskete alade puhastamine võsast 

Mooste mõisa hoolduskava kohaselt tuleb järveäärselt liigniiskelt alalt eemaldada võsa, 

valikuliselt tuleks kasvama jätta sangleppa, mis vaateid ei varjaks ja ilmestaksid maastiku. 

Juhitakse tähelepanu, et varakevad ja hilissügis oleksid kõige sobivamad ajad noore võsa 

niitmiseks rootorniidukiga, sest siis segab see kõige vähem looduses toimuvaid protsesse.  

Järve äärne ala on võsastunud ja vajab puhastamist. Aastaid tagasi korraldas Mooste 

Vallavalitsus järveäärsel alal võsaraiumise, kuid see on tagasi kasvanud (Needo 2018).  

Võsast on puhastatud järveäärne ala peahoone lähistel, järve Tartu- Räpina maantee poolne 

serv (joonia 12)  ning Järveotsa tee ja järve vaheline alla. 
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Joonis 12. Võsast puhastatud Tartu – Räpina poolne järve serv.  

 

2. Pilliroo niitmine 

Hoolduskava näeb ette pilliroo eemaldamise. Vajadus tuleneb asjaolust, et  Mooste järv on 

liigtoiduline järv ning seepärast toimub kinnikasvamine. Kõige sobivam aeg pilliroo 

eemaldamiseks on talv, kui järve katab jää. 

Supluskoha  rannaala on pilliroovaba, kuid ülejäänud järvekaldaserva katab pilliroog. 

Viinavabrikul on plaanis oma kinnistu piirides kaldaala pilliroost puhastada (Needo 2018). 

Eesmärgiks on võimaldada  külastajatel järveni jõuda. Mooste mõisakompleksi kuuluv 

viinavabrik on populaarne pulmade korraldamise paik. Üks plaanidest on näiteks abielupaari 

sõidutamine mööda järve viinavabriku juurde. 

 

3. Niitmine ja karjatamine  

Hoolduskava kohaselt on ette nähtud söötis põldude hooldamine ja sobivaimaks 

hooldamisviisiks peetakse karjatamist. 
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Hoolduskavas nimetatud ala on põllumehe kasutuses ning osa alast niidetakse ja teisel osal 

toimub karjatamine (Needo 2018). Osaliselt on ala võsastunud, kuid kraavi servasid on 

puhastatud võsast. 

4. Läänepoolse puuderea hooldus ja säilitamine 

Hoolduskava näeb ette läänepoolse puuderea hoolduse ja säilitamise. Läänepoolne 

tammerida saab alguse supluskohast ja kulgeb läände ning jätkub peale Tartu- Räpina 

maanteed põllul. Hoolduskavas nähakse ette puude ümbruse puhastamist võsast võra 

ulatuses ja võimalusel niitmist. Rohumaal asuva puuderea hoolduseks on kõige sobivam viis 

karjatamine. Kuivanud okste lõikamine, õõnsuste täitmine, tugede paigaldamine ning teised 

sarnased tegevused ei ole põlispuude hooldamiseks sobivad.  Kui hävinenud on enam kui 

30% puudest tuleks uuendamise peale mõelda. Allee uuendamine  tuleb läbi rääkida eriala 

spetsialistidega, et leida sobivaim uuendamise viis. 

Läänepoolne tammerida on halvas seisus (joonis 13).  

 

Joonis 13. Läänepoolne tammerida.  

Tartu- Räpina maanteelt vaadates on alleest paremal pool põllumaa ja vasakul võsastunud 

ala. Tartu- Räpina maanteelt järve poole vaadates on raske eristada alleed kasvava võsa tõttu. 

Võsa on kasvanud  kõrgeks ja tihedaks, mis varjab allee ilu. 

 

5. Võsastunud pargiosa hooldus 
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Mooste mõisa hoolduskava kohaselt on tarvis hooldada võsastunud pargiosa. Järveäärne 

madalam osa on võsastunud ja see vajab eemaldamist. Avada tuleks vaated järvele, 

mõisapargile ja mõisakompleksile. Soovitatakse kasvama jätta üksikud puud ja väärtuslikud 

puudegrupid.  Puude valikul peaks arvestama, et need oleksid tugevad ja ilusad ning 

rikastaksid ja suunaksid vaadet mõisakompleksile. 

Võsastunud pargiosas on läbi viidud Järveotsa tee poolses nurgas võsa eemaldamine 

järveäärselt alalt. Vaadet ei avane järvele, mõisapargile ja mõisakompleksile kogu matkaraja 

ulatuses. Välja on raiutud üksikud suured puud mitmes tööde järgus. 

6. Maastikupargi üldine korrastamine 

Mooste mõisaansambli hoolduskava kohaselt vajab maastikupark üldist korrastamist. 

Olulisteks tegevusteks on ette nähtud kogu alalt prügi koristamine, võsa raiumine ning 

ebasobivate esemete likvideerimine. Näiteks on inimesed ladunud oma küttepuud pargialale, 

ehitanud auto remontimiseks estakaadi, autorehvidesse ning istutanud lilled. Ebasobivatest 

elementidest asub alal ka lagunenud müügiputka ja õlitünnidest ehitatudparved- paadisillad.  

Maastikupargis kulgeval matkarajal ei vedele prügi ja eemaldatud on ebasobivad esemed. 

Maastikupargis toimuvad 2022. aasta kevadel hooldustööd, alal on lõigatud ja lõhutud puid. 

Võsa on osaliselt eemaldatud. 

 

3.2. Tegevuste teostatus (kvantitatiivne hinnang) 

 

Maastikuhoolduskava toob välja tegevused alal väärtuste säilimiseks. Kõigile tegevustele  

on antud teostatuse kohta kvantitatiivne hinnang, tegevust tehti täielikult 2 punkti, tehtud 

osaliselt või tegemisel 1 punkt, tegevust pole, teostatud 0 punkti ja kui keeruline hinnata 

tegevuste teostatust siis x (tabel 3). 

Tabel 3. Väärtuste säilimiseks kavandatud tegevused, nende prioriteetsus ja teostatus. 

Jrk  Tegevus Prioriteetsus Teostatus Kommentaarid 

Tegevuste teostatus regulaarse kujundusega pargialal 

1 Rekonstrueerimisprojekti 

tellimine 

A 2 Koostatud 2003. aastal, Hüüp 

OÜ Maastikukujundus ja ARC 

Projekt OÜ 



47 

 

2 Prügikastide, pallimänguala ja 

pesukuivatusnööride 

eemaldamine 

B 0 Pole leitutud alternatiivseid 

sobivaid kohti 

3 Iseloomuliku pargiplaneeringu ja 

puudegruppide säilitamine 

B 1 Gruppidest on eemaldatud 

üksikud puud, uusi gruppe pole 

rajatud 

4 Vaate avamine A 1 Vaated avatud peahoonelt 

järvele, aidale ja supluskohale 

5 Kraavide puhastamine ja sildade 

paigaldamine 

A 1 Kraavid puhastatud osaliselt, 

sildu pole paigaldatud 

6 Skulptuuride ja treppide 

säilitamine 

B 1 Trepid korrastatud, skulptuurid 

säilitatud osaliselt 

7 Parkimine B 2 Rajatud parklad majandushoovi 

8 Munakivitee taastamine B x Munakivitee seisukorda pole 

võimalik hinnata 

Tegevuste teostatus alevikus 

1 Veepuhastusjaama infotahvlite 

paigaldamine 

B 0 Infotahvleid pole paigaldatud  

2 Veepuhastusjaama ala 

korrastamine 

A 1 Ala niidetud ja koristatud 

osaliselt 

3 Varemete puhastamine prahist ja 

konserveerimine ning hoonete 

renoveerimine 

A 2 Enamik hooneid heas 

seisukorras, va. ait 

4 Müüri parandamine ja katmine 

katusekividega 

A 1 Müür korrastatud ja kaetud 

katusekividega, va. 

Veepuhastusjaamaga piirnev 

müüriosa 

5 Heakorrastustööd alevikus B 1 Alevik üldmulje hea 

6 Põhjapoolse puuderea hooldus ja 

säilitamine 

B 1 Eemaldatud on üksikud puud ja 

oksad mis on lubamatu tegevus 

7 Matkaraja rajamine A 1 Matkarada läbitav, puudub 

tähistus 

8 Supluskoha korrastamine A 2 Supluskoht korrastatud ja 

varustatud vajaliku vahenditega 

9 Infotahvlite paigaldamine ja 

ebatäpsuste parandamine 

B 1 Paigaldatud on infotahvlid ja 

tähistatud on hooned 

10 Ürituste korraldamine A 1 Toimuvad rahva seas 

populaarsed üritused 

Tegevuste teostatus maastikupargi osas 

1 Liigniiskete alade puhastamine 

võsast 

B 1 Järve ümbritsev ala on 

puhastatud osaliselt võsast 

2 Pilliroo niitmine B 0 Pilliroo eemaldamist pole 

toimunud 

3 Niitmine ja karjatamine B 1 Osaliselt niidetud või karjatatud 

ala 

4 Läänepoolse puuderea hooldus ja 

säilitamine 

B 0 Puuderida ümbritseb võsa  

5 Võsastunud pargiosa hooldus B 1 Võsa eemaldatud osaliselt 
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6 Maastikupargi üldine 

korrastamine 

A 2 Üldised korrastustööd on läbi 

viidud 

2- tehtud täielikult; 1- tehtud osaliselt või tegemisel; 0- tegemata; X- keeruline hinnata                                          

A- prioriteetsuse I klass; B- prioriteetsuse II klass 

 

Mooste mõisansambli maastikuhoolduskava kohaselt oleks tulnud teostada 24 tegevust, et 

kavas planeeritud tegevused oleksid kõik ellu viidud. 24 tegevusest on tehtud täielikult 5, 

tehtud osaliselt 14, tegemata 4 ja 1 tegevuse puhul keeruline anda hinnangut. Tegevuste 

teostatuse hindepunktide kokku liitmisel saadi summaks 24 punkti (maksimaalne võimalik 

punktisumma 48), mis teeb  teostatuse määraks 50%. Kokkuvõttes saab anda hinnangu, et 

hoolduskava teostatus on keskmine. Ülevaade erinevate väärtuste säilimiseks kavandatud 

tegevustest ja nende teostatus on esitatud tabelis 3 ja joonisel 14.  

 

Joonis. 14 Kavas planeeritud tegevuste teostatuse seisund. 

 

Mooste mõisansambli hoolduskava tegevusest on keeruline hinnangut anda 4% tegevustele, 

17% tegevustest on tegemata, 58% tegevustest on tegemisel või tehtud osaliselt ja 21%  

tegevustest on tehtud täielikult (joonis 14). 

 

3.3. Tulemuste saavutatus 

 

17%

58%

21%

4%

Tegemata

Tehtud
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hinnata
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Hoolduskava ei anna indikaatoreid ega mõõdetavaid eesmärke tegevuste kaupa. 

Hoolduskava koostamisel pole fikseeritud algseisu, kas ja kuidas on kava koostamise 

hetkeolukord, millest saaks lähtuda hindamisel. Koostatud hoolduskava alusel on võimalik 

hinnata tegevuste teostatust, kuid tulemuste saavutatust pole võimalik hinnata. Hindamise 

asemel pakuti välja võimalikud indikaatorid (tabel 5), mille määratlemine hoolduskava 

osana oleks aidanud seada mõõdetavaid eesmärke ning seostati need ala väärtustega (tabel 

4). 

Tabel 4. Mooste mõisaansambli maastikuhoolduskava ala väärtused. 

Jrk Mooste mõisaansambli maastikuhoolduskava ala väärtused Väärtus 

1 Terviklikult säilinud heimatstiilis hoonetekompleks Kultuurilis-ajalooline 

väärtus 

2 Vabakujulise planeeringuga park Kultuurilis-ajalooline 

väärtus 

3 Regulaarse kujundusega pargiala koos säilinud väikevormidega Kultuurilis-ajalooline 

väärtus 

4 Maastiku ilu ja vaated Esteetiline väärtus 

5 Arhitektuuriliselt esteetiline hoonete kompleks Esteetiline väärtus 

6 Mooste järv ja seda ümbritsev ala Looduslik väärtus 

7 Vanad põlispuud Looduslik väärtus 

8 Liigirikas park koos alleega Looduslik väärtus 

9 Kohalike ja maakonnas elavate inimeste seas on 

mõisaansambel hinnatud 

Identiteediväärtus 

10 Olemasolev ja võimalik puhkeväärtus ning vaatamisväärsused Rekreatiivne-ja 

turismiväärtus 

 

Tabel 5. Võimalikud tegevuste indikaatorid tulemuslikkuse kontrolliks. 

Väärtus Tegevus Indikaator 

In
d
ik

aa
to

ri
 

al
li

k
as

 

T
eo

st
at

u
s 

Tegevuste teostatus ja tulemuste saavutamine regulaarse kujundusega pargiala   

2,3,4,6,7,8,9 
Rekonstrueerimisprojekti 

tellimine 

Nõuetele vastav 

rekonstrueerimisprojekt 

  

4,7,8,9 

Prügikastide, pallimänguala ja 

pesukuivatusnööride 

eemaldamine 

Prügikonteinerite optimaalne asukoht   

Eemaldatud mittesobivad elemendid   

8,9 
Iseloomuliku pargiplaneeringu 

ja puudegruppide säilitamine 

Suletud ja avatud alade osakaal   

Iseloomulikud puudegrupid   

4,9, 10 Vaate avamine Hooldatud hekk   

2,3,5,6,8,9 
Kraavide puhastamine ja 

sildade paigaldamine 

Puhastatud kraavid   

Paigaldatud sillad   
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3,9, 10 
Skulptuuride ja treppide 

säilitamine 

Konserveeritud skulptuurid   

Säilinud skulptuurid   

Eemaldatud mittesobivad skulptuurid   

Säilinud trepid   

4,9 Parkimine Rajatud parklad   

3 Munakivitee taastamine Taastatud munakivitee   

Tegevuste teostatus ja tulemuste saavutamine alevikus   

9 
Veepuhastusjaama infotahvlite 

paigaldamine 
Infotahvlid 

  

4,9 
Veepuhastusjaama ala 

korrastamine 

Eemaldatud autovrakid   

Niidetav ala   

4,9,10 

Varemete puhastamine prahist 

ja konserveerimine ning 

hoonete renoveerimine 

Restaureeritud hooned   

Konserveeritud varemed   

1,9 
Müüri parandamine ja katmine 

katusekividega 

Parandatud müür   

Katusekividega kaetud müür   

9 Heakorrastustööd alevikus Korraldatud talgud   

7,9 
Põhjapoolse puuderea hooldus 

ja säilitamine 

Säilinud puud arv   

Hooldatud puude rida   

9,10 Matkaraja rajamine 
Tähistatud matkaraja pikkus   

Viidad   

3,9,10 Supluskoha korrastamine 

Prügikonteinerid   

Riietuskabiin   

Tualett   

9,1 
Infotahvlite paigaldamine ja 

ebatäpsuste parandamine 

Infotahvlite arv   

Parandatud ebatäpsused   

9,1 Ürituste korraldamine 
Külastajad   

Üritused/ koolitused   

Tegevuste teostatus ja tulemuste saavutamine maastikupargi osas   

4,6,9 
Liigniiskete alade 

puhastamine võsast 
Võsast hooldatud ala 

  

4,6,9 Pilliroo niitmine Niidetav ala   

4,9 Niitmine ja karjatamine 
Karjatatav ala   

Niidetav ala   

7,9 
Läänepoolse puuderea hooldus 

ja säilitamine 

Säilinud puude arv   

Hooldatud puude rida   

6,9 Võsastunud pargiosa hooldus Hooldatud ala   

 

4. ARUTELU 

 

Kaitsealade kaitsetõhususe hindamise eesmärk on anda sisendeid kaitseala edasise käekäigu 

parandamiseks ning suurendada ka usaldusväärsust ning läbipaistvust erinevate kaitsealaga 

seotud osapoolte vahel (Hockings jt 2006). Sama eesmärki võiks täita iga teise väljaspool 
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kaitsealasid paikneva ala hindamine. Käesoleva töö käigus on hinnatud maastikuarhitektide 

Nele Nuti ja Age Merila poolt 2003. aastal Mooste mõisakompleksi väärtuslikule maastikule 

koostatud hoolduskava tulemuslikkust. Mooste mõisakompleksi väärtuslikule maastikule 

koostatud hoolduskava andis tulemuslikkuse hindamiseks olulist, kuid mitte piisavat 

informatsiooni. Andmete kogumiseks valitud meetodid (dokumentide analüüs, välitööd ja 

intervjuu) olid asjakohased ja sobivad. 

2003. aastal koostatud Mooste mõisaansambli maastikuhoolduskavas on planeeritud 24 

hooldustegevust, et alale püstitatud eesmärgid saavutada. 24 tegevusest on tehtud täielikult 

5 (21%), osaliselt 14 (58%), tegemata 4 (17%) ja keeruline on hinnata ühe tegevuse 

teostatust (4%). Vastavalt tegevuste teostatusele on antud hinnangutele numbrilised 

väärtused 0-2 või x (tegemata, tehtud osaliselt, tehtud täielikult või tegemata). Hindamise 

tulemusel selgus, et hoolduskava tegevuste teostatus on keskmine ehk 50 % hoolduskavas 

planeeritud tegevustest on teostatud. Kuigi kava koostatakse kokkuleppeliselt 10 aastaks, 

loeti teostatuks ka hiljem ellu viidud tegevused. Selline tulemus oli ootuspärane, sest ühelt 

poolt ei ole kava jaoks ettenähtud kindlat eelarvet, samas on koostamisest möödas peaaegu 

20 aastat ja ala heakorra eest seisavad mitmed tegusad ja tugevad huvigrupid. Tegevuste 

teostatus on tugevalt sõltuvuses rahastuse võimalustest ja omandiküsimustest, mis võivad 

tegevuste teostamisel takistuseks saada. Erinevate projektide kaudu on küll võimalik 

taotleda toetust tegevuste teostamiseks, kuid projektid ei katta kulusid 100% ja tarvis on 

omaosalust. Maastiku ja maastikuelementide hooldamiseks on valdavalt 

põllumajandustoetused, mida ei saa taotleda antud alal, sest ala ei kvalifitseeru 

põllumajanduse otsetoetuste või maaelu arengukava pindala-ja loomatoetuste alla. 

Tööde teostamisel on suur roll olnud huvigrupi soovidel, võimalustel ja vajadustel. Erinevad 

ettevõtted ja asutused moodustavad tugeva huvigrupi, kes seisavad selle eest, et ala oleks 

jätkusuutlik. Suur eestvedaja ja ala eest hea seisja on olnud endine Mooste vallavalitsus 

eesotsas Ülo Needoga. 2005. aastal loodi Mooste Mõisa arendusselts MTÜ, eesmärgiga 

mõisakompleks säilitada, korrastada ja leida kasutus vastavalt kohalikule huvile ning kaasata 

kogukonda sellesse tegevusse. Mooste Mõisa arendusselts MTÜ on olnud eestvedajaks 

paljudel projektidel näiteks Viinavabrikust lääne pool kulgevate kraavide puhastamisel 

võsast, viidasüsteemide uuendamisel ja eesti, inglise ning vene keelsete reklaammaterjalide 

välja andmisel. Mõisakompleksis tegutsevad kohalikud ettevõtted on samuti huvitatud ala 

arendamisest. Ala kasutavad aktiivselt Mooste mõisakool, Mooste Folgikoda, Linakoja 
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külalistemaja, kohvik Sume Sõstar, Sireli talu villakoda, taaskasutuskoda, MTÜ 

Eestimaaehitus, Saviukumaja OÜ, MTÜ Vanaajamaja,  MTÜ Virbel Mooste 

rahvamuusikakool, Raivo Sildoja pillitöökoda, Veskiteater, OÜ Mesiveski, Viinavabrik ja 

Mooste Villa. Mõisakompleks on suures osas renoveeritud ning hooneid kasutatakse 

kultuuriüritusete korraldamiseks, turismi eesmärgil, õppe ja huvihariduse pakkumiseks, 

koolituste korraldamiseks, tervishoiu teenuste pakkumiseks ning kohalikke toodete 

tootmiseks. Teostatud tegevused mõisakompleksis on leidnud kogukonna heakskiidu, 

pakutavaid hüvesid kasutatakse aktiivselt nii kohalikud kui ka turistid. 

Mooste mõisaansambli maastikuhoolduskavas ette nähtud ellu viidud tegevused 

võimaldavad korraldada üritusi ja suurenenud on külastajate arv. Turismi ja puhke võimalusi 

kasutavad aleviku elanikud ja turistid. Turistide ja kohalike  jaoks on paik atraktiivne ja 

toimuvad üritused on rahva seas populaarsed.  Moostes toimub rahvamuusikatöötluste 

festival Mooste Elohelü (Mooste Elohelü 2022), traditsiooniline Linalaat, taaskasutuskoja 

kirbuturg, unustatud mõisate külastusmäng (Mooste mõis 2022) ja lisaks on paik kontsertide 

korraldatakse sobiv. 2018. aastal vastu võetud Põlva valla arengukava toob välja ka Mooste 

mõisakompleksi kui väärtusliku turismi- ja puhkemajanduse ala. 

Mooste mõisaansambli hoolduskavaga seatud tegevustest on ellu viidud rohkem 

ühekordseid tegevusi, näiteks hoonete renoveerimine. Vähem tähelepanu pööratud 

jätkutegevustele, mis eeldavad perioodiliste hooldustööde läbiviimist. Teostamata tööde 

puhul on suures osas määravaks saanud probleemid omandiküsimustega. Omandisuhteid 

(maade jäämine eraomandisse) ja hoonete omanike vahetumist toodi takistustena välja juba 

ka hoolduskava koostamisel. Mooste mõisaansambli hoolduskava kohaselt tuli 

veepuhastusjaama ümbritsev ala korrastada. Mõisahoovi tee 14 kinnistu on eraomandis ja 

seal asuvad keskkonda mittesobivad esemed. Valdav osa mõisakompleski hooneid on 

konserveeritud või renoveeritud. Ülo Needo tõi välja, et vallal on soov osta aidahoone 

(Needo 2018). Aida hoone oli eraomandis, 2021. aastal ostis Põlva vallavalitsus hoone, see 

on ka põhjuseks miks hoone ei ole renoveeritud. Näiteks asub pargialal ebasobiv 

pallimänguplats, mis viiakse sobivamasse kohta kultuurimaja lähistele, alles sobiva 

rahastuse leidmisel. 

Maastikuarhitektide Nele Nuti ja Age Merila poolt 2003. aastal koostatud Mooste 

mõisaansambli hoolduskava puhul ei olnud võimalik hinnata tulemuste saavutatust, sest 

koostatud hoolduskavas ei ole välja toodud hetkeolukorda ja indikaatoreid mille abil hinnata 
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tulemuste saavutatust. Näiteks EOH (Enhancing our Heritage) metoodika näeb hindamisel 

ette indikaatorite olemasolu (pindala, seisund, külastajate arv) ja iga indikaator peab olema 

mõõdetav (näiteks olemasoleva, planeeritud ja tegelikult rajatud matkaraja pikkus). 

Hinnangut kava tulemuslikkusele on keeruline anda, kuna ei olnud võimalik hinnata 

hooldustegevuste väljundnäitajate saavutamist. Samas ka tegevuste teostatuse hinnangu 

tulemused annavad kava elluviimisega seotud osapooltele olulist tagasisidet, et välja 

selgitada edasised vajalikud sammud ja vajadus uue hoolduskava koostamise järele. 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab teha järgmisi soovitusi, mida maastikuhoolduskavade 

koostamisel tuleks arvesse võtta: 

 Maastikuhoolduskava on koostatud koostöös huvigrupiga ning lähtutud on ala 

väärtustest ja seisundist, milliseid tegevusi on tarvis teostada, et alal püstitatud 

eesmärgid saavutada. Oluliselt annaks parandada kohalike huvigruppide kaasamist 

protsessi nii kava koostamise kui ka elluviimise faasis.  

 Kava oleks veel tõhusam vahend maastikuhoolduse korraldamisel kui kava vajalikud 

hooldustegevused oleksid välja toodud kaardil.  

 Hoolduskava kirjeldab eesmärkide saavutamiseks vajalikke hooldustegevusi 

lähiaastateks peatükis koos taustinformatsiooniga. Sellisel kujul vajab hoolduskavast 

oluliste tegevuste välja selekteerimine rohkem ressurssi. Kiiremini ja kergemini 

mõistetavaks teeks hoolduskava kui olulised tegevused oleksid välja toodud tabeli 

kujul ja ala säilimiseks püstitatud  eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused 

prioriteetsuse järjekorras ning tabeli vormis. See lihtsustaks huvigrupi tööd, 

tegevusplaane oleks kergem ja kiirem koostada ning need toetaksid hoolduskavaga 

seatud eesmärkide saavutamist.  

 Oluline on juba maastikuhoolduskava koostamisel püstitada mõõdetavad eesmärgid 

ja indikaatorid, et hinnata hooldustegevuste tulemuslikkust.  

 Tulemuslikkuse hindamine tuleks sisse kirjutada juba koostatavasse 

maastikuhoolduskavasse. Uue hoolduskava koostamisel arvestatakse eelmise 

perioodi hoolduskava tulemuslikkuse hinnangut. 
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 KOKKUVÕTE 

 

Eestis on rakendatud tulemuslikkuse hindamist kaitsealade kaitsekorralduskavade puhul. 

Kaitsekorralduskavade hindamise eesmärgiks on anda ülevaade ala seisundi kohta edasiste 

kaitsekorralduslike tegevuste planeerimiseks. Väljaspool kaitsealasid saab 

maastikukorralduslike eesmärke ellu rakendada maastikuhoolduskavade koostamise abil. 

Maastikuhoolduskava annab ülevaate ala põhilistest väärtustest, hoolduse eesmärkidest ning 

kirjeldab vajalikke hooldustegevusi lähiaastateks, et püstitatud eesmärgid saavutada. 

Maastikuhoolduskavade puhul tulemuslikkuse hindamist ette ei näha ja varasemalt seda 

teadaolevalt tehtud ei ole, kuid tulemuslikkuse hindamine oleks sarnaselt kaitsealadele 

oluline ala seisundi kohta hinnangu saamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata maastikuhoolduskava tulemuslikkust Mooste 

mõisapargi näitel. Tulemuslikkuse hindamiseks kohandati 2008.a. UNESCO poolt 

koostatud maailmapärandi nimekirja kuuluvate alade kaitsetõhususe hindamise metoodikat 

(EOH Enhancing our Heritage Toolkit) ning Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2010-

2012 tulemuslikkuse analüüsi aruannet (Kobras, 2013), mille koostamisel on lähtutud 

Keskkonnaministri määrusest 20.10.2009 nr 60 “Kaitsekorralduskava koostamise ja 

kinnitamise kord ning kaitsekorralduskava kinnitaja määramine”.  

Uurimiseesmärgist lähtudes oli püstitatud esimeseks uurimisülesandeks oli analüüsida 2003. 

aastal koostatud Mooste mõisaansambli maastikuhoolduskavas kavandatud tegevuste 

teostatust ja tulemuste saavutatust. Hoolduskava tulemuslikkuse hindamiseks selekteeriti 

hoolduskavast välja eesmärkide saavutamiseks planeeritud olulised tegevused ning 

välitööde käigus koguti andmeid tegevuste teostatuse kohta. Lisaks viidi läbi suuline 

intervjuu endise Mooste vallavanema ja Mooste mõisa arendusseltsi MTÜ liikme Ülo 

Needoga. Tegevuste teostatuse puhul hinnati kõikide tegevuste teostatuse hetkeseisundit. 

Kuigi maastikuhoolduskava koostatakse 10 aastaks, hinnati tegevuste teostatust käeoleva 

aasta seisuga (2022). Kava näeb ette 24 erinevat tegevust, mis on olulised püstitatud 

eesmärkide saavutamiseks. Planeeritud tegevusest oli täielikult tehtud 5 tegevust (21%), 

osaliselt tehtud 14 tegevust (58%), tegemata 4 tegevust (17%) ja keeruline oli hinnata ühte 

tegevust (4%). Tegevuste teostatuse seisundile antud hindepunktide põhjal on teostatuse 



55 

 

määr keskmine (50% võimalikust hindepunktide summast). Mooste mõisaansambli 

hoolduskavaga seatud  tegevustest oli ellu viidud rohkem ühekordseid tegevusi, näiteks 

hoonete renoveerimine. Vähem oli pööratud tähelepanu jätkutegevustele, mis eeldasid 

perioodiliselt hooldustööde läbiviimist. Tegevuste teostamise takistuseks olid 

omandiküsimused ja sobiva rahastuse leidmine. 

Tulemuslikkuse hindamise käigus selgus, et hoolduskavade puhul ei ole võimalik hinnata 

tulemuste saavutatust, sest hoolduskavade koostamise struktuur ja metoodika ei näe ette 

hetkeolukorra fikseerimist ja indikaatorite määratlemist. 

Teiseks uurimisküsimuseks oli  anda soovitusi maastikuhoolduskava koostamiseks, et 

parandada hoolduskavade hindamise tulemuslikkust ja seeläbi väljaspool kaitsealasid 

paiknevate alade maastikuhoolduse korraldamiseks  tulevikus. Käesoleva töö tulemuste 

põhjal saab anda soovitused suuremaks koostööks huvigrupiga, eesmärkide saavutamiseks 

vajalike hooldustegevuste kaarti koostamine, prioriteetsuse järjekorras vajalike 

hooldustegvute loetelu tabeli koostamine ning mõõdetavad eesmärgid ja indikaatorite 

seadmine. Tulemuslikkuse hindamine tuleks sisse kirjutada koostatavasse 

maastikuhoolduskavasse (uue hoolduskava koostamisel arvestatakse eelmise perioodi 

hoolduskava tulemuslikkuse hinnangut). 

Hoolduskava tulemuslikkuse hindamist sai Mooste mõisapargi hoolduskava puhul 

rakendada vaid osaliselt. Mõningate muudatustega maastikuhoolduskava struktuuris saab 

maastikuhoolduskava tulemuslikkuse hindamist tulevikus tõhustada. 
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