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Tallinn 2014 



Eksperdihinnang Roodi mõisa pargi piiri määramise kohta 
 

 

1. Mälestise nimetus : Roodi mõisa park 

2. Registri number : 16636 

3. Asukoha aadress : Pärnu maakond,  Halinga vald, Roodi küla 

4. Pindala :  6,2 ha 

5. Kaitse alla võtmise määrus/käskkiri : "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 

21.04.1998 määrus nr. 13 

6. Looduskaitse :  - 

7. Omanikud/valdajad : eravaldus 

 

8. Ajalooline lühiülevaade:  

Roodi mõis on rajatud 17. sajandi algul ning saanud oma nime tollaste omanike Grootide 

järgi. 1814. aastal omandasid selle Nasackinid, kelle kätte jäi mõis kuni riigile 

võõrandamiseni 1919. Varasem peahoone oli puidust, mis põletati 1905. aastal maha. Selle 

asemele ehitati mõni aasta hiljem suurem mansardkorrusega juugendstiilis hoone, mis on 

säilinud praeguseni. Hoone on eraomanduses ja praegu kasutuseta. Peahoonest ida pool 

asuvad kõrvalhooned on osaliselt ümber ehitatud. 

 

 

9. Park :  

Park asub tasasel, osalt madalal ja niiskel alal, valdavalt põllumajandusmaastikus, lõunapool 

külgneb eramutega. Park on vabakujunduslik ja rajatud koos varasema hoonestusega. Kogu 

pargi ala oli kujundatud vabakujundusliku teedevõrguga, millest käesolevaks on säilinud vaid 

avatud esiväljakut ümbritsev ringtee.  Esiväljaku põhja ja idaküljele on koondunud 

kõrvalhooned, mille taha jäävad lagendikud üksikute suurte puudega. 19. sajandi lõpul on 

idaosa pargikujunduslik dominant olnud suur tiik, millele on avanenud vaated ümbritsevatelt 

teedelt. Praeguseks on tiik küll säilinud, kuid ümbritsetud tiheda puistuga.  Peahoone taga 

paikneb avar aeda meenutav keskelt lagedam ala, üksikute puude ja põõsarühmadega sh 

viljapuud ja sarapuud. Lõunast toob esiväljakule sirge lehtpuualleega palistatud sissesõidutee. 

 

10 .Seisukorra lühikirjeldus ja hinnang :  

Pargi põhiplaan ja avatud-poolavatud-suletud ruumistruktuur on loetavad. Avatud esi- ja 

tagaväljakut raamivad puuderühmad ja põõsasrinne. Põhilised vaated ilmekatele 

puudegruppidele ja põlispuudele on säilinud. Ajalooline teedevõrk on kadunud. Parki on 

hooldatud episoodiliselt, niitmata. Hooldamatuse tõttu on tekkinud võsa. Pargi üldseisukord 

halb.  

 

11. Pargi piiride määramise  põhjendus:  

Pargi piirid on määratud mälestise tunnustest lähtuvalt. Arvesse võeti pargi ajalooline 

planeering, ruumistruktuur (avatud, poolavatud alad), teljed ja põhilised vaatesuunad, kasutusviis 

ning säilivus.   

Piiride määramisel on lähtutud ajaloolisest plaanimaterjalist ja looduses eristuvatest tunnustest 

nagu tee (pargi lõunapiir), puistu (pargi põhjapiir), kõlviku piir (pargi ida- ja läänepiir). Park 

on lääne- ja keskosas oma ajaloolistes piirides. Idaosas on puistu käesolevaks sedavõrd 

tihedaks kasvanud ja ühtlustunud idaküljel lisandunud puistuga, et selle 19. sajandi kaartidel 

nähtav piir ei ole enam tuvastatav, mistõttu on pargi idaosa piiridesse arvatud kogu ühel 

kinnistul asuv samailmeline puistuala, mille idaosas on selgeks piiritunnuseks  kõlvik.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87955
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87955


Roodi mõisa pargi piirid määrati koostöös Keskkonnaministeeriumiga. Piiride määramisel 

kasutati kultuurimälestiste registri ja keskkonnaregistri  andmeid, 2005 koostatud pargi 

ankeeti (Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaministeeriumi arhiiv), mõisasüdamete ajaloolisi 

plaane (telliti digitaalsel kujul Eesti Ajalooarhiivist) ning Maa-ameti kaardirakendusi; 

toimusid väli- ja kameraaltööd.  

 

12. Kaitsevöönd : 

Roodi mõisakompleksi ühise kaitsevööndi määramise käskkiri : "Kultuurimälestisele 

kaitsevööndi määramine" Kultuuriministri käskkiri 21. juuni 2006 nr 208  

 

13. Fotod : 

13.1.  Roodi mõisa pargi lõunapiiriks on tee. Vaade pargi idaosale :  

 
 

 

13.2. Roodi mõisa pargi lõunapiiriks on tee. Vaade pargi lääneosale :  
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13.3. Roodi mõisa pargi läänepiiriks on puistu. Vaade maanteelt läänepiiriks olevale puistule :  

 
 

 

 

14. Roodi mõisasüda 1898. aasta mõisa üldplaanil, koostaja Carl Ruchs. EAA 2469-1-727 : 

 

 
 



15. Roodi mõisaansambli ühise kaitsevööndi kaart : 

 
 

15. Roodi mõisa  pargi piiride kaart : 

 
Koostaja ja fotode autor Silja Konsa 

Juuni, 2014 


