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Sillaotsa k/ü maastiku kujunduse eskiisprojekt 

 

Seletuskiri 

1 Sissejuhatus 

Käesolev eskiisprojekt on koostatud Ene Lehiste tellimusel Sillaotsa k/ü krundi (Kabila, Kernu vald, 

Harjumaa) kujunduse kohta. Eskiisiga  lahendatakse aia üldkavand, istutused, teekatted ja 

arhitektuursed väikevormid. 

Eskiisi koostamisel on alusmaterjalina kasutatud Maa-Ameti ortofotot (skeem 1). Objekti ülevaatus 

tehti septembris 2014. Töös kasutatud jooniste, fotode jm graafilise materjali autor on Sulev Nurme. 

 

 

Skeem 1. Sillaotsa k/ü ortofoto (Maa-amet)  
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2 Eskiislahendus 

2.1 Üldlahendus, tsoneering 

Lahendusel on püütud lähtuda sellest, et säiliks väljakujunenud üldine ruumikasutus.  Projekteeritav 

aiaosa jaguneb kolmeks (skeem 2): 

1. tiik ja grillplats 

2. majandusala, parkla 

3. ilu- ja tarbeaed 

 

 

Skeem 2. Tsoneering 

 

Ideekohaselt on püütud luua rikkalikult õitsev ja vaheldusrikas raamistutusel põhinev aed. Lahenduse 

põhirõhk on ilu- ja tarbeaial, kus on kombineeritud ilutaimed ja köögiviljad. Istutused on paigutatud 

piki aia ääreosas selliselt, et maja akendest vaadetes tekiks avarale aia keskosale rikkalik raam. 

Raamistutus on kavandatud kaheosaliselt nii, et tekiks põõsaistutuste vahele ringne jalutustee. 

Välimised istutused on valitud kõrgemad ja varjutaluvamad, hoonepoolsed madalamad ja efektsema 

välimusega. Kõige välimisse serva suurte laikudena saab istutada köögivilju. Raamistutuse jalutusteed 

liigendavad pergolad (joonis 3), pergolate vahele ja käigutee lõpetusele majapoolses otsas on 

paigutatud kiikpingid pergolalaadsete arboritega (joonis 6), mis võib asendada ka lihtsate pinkidega. 

Maja lähiümbrus on lahendatud paekivist vuugimuru ja asteplaatidega, mille vahele istutatakse 

dekoratiivsed püsikud. 

Grillplats (joonis 4) on näidatud praeguse suitsuahju lähedale korrastatava kõrvalhoone otsa, kust 

avaneb ilus vaade tiigile, ning mis on avatud õhtupäikesele. 

2 

3 

1 

3 3 
võimalik orienteeruv 

piirdeaia asukoht nelinurksel 

paigutusel 
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Lahendusel on näidatud orienteeruv piirdeaia asukoht. Eskiisil on lähtutud sellest, et jalutusringi 

välimine istutus piirneb piirdeaiaga ja pole vaja istutuste ning piirdeaia vahelt taimede kasvades niita. 

Samas võib piirdeaia lahendada ka traditsiooniliselt nelinurkse paigutusega, mille põhimõtteskeem 

on  näidatud skeemil 2.  

 

2.2 Haljastus 

2.2.1 Puud, põõsad, püsikud 

Puude ja põõsaste asukohad on antud joonisel nr 1. Kaustatud on Kliimatsooni nr 4-6 sobivaid liike, 

mis peaksid olema Harjumaal vastupidavad. Raamistutuse põhimass antakse keskmise- ja 

kõrgekasvuliste püsikutega.  

Püsikute asemel võib kasutada soovikohaseid suvikuid või köögivilju, jälgida tuleb seejuures taimede 

varjutaluvust.  

Eraldi viljapuuaeda kavandatud ei ole, marjapõõsad ja viljapuud on gruppidena raamistutuse osa. 

Joonisel 1 antud taimede istikute kogused on orienteeruvad. Gruppide taimestamisel võib kasutada 

ka väiksemat või suuremat istikute hulka, sõltuvalt sellest kui kiiresti soovitakse efektset tulemust 

saada. 

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). 

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali, või istikuid, mis on talvitanud Eestis vähemalt 2 aastat. 

Taimed peavad olema terved (st kahjuritevabad, haigusvabad ning mehaaniliste vigastusteta) ning 

liigile iseloomuliku tüve- ja võra kujuga. Kasutada järgmistele nõuetele vastavaid istikuid: 

 juurepall peab olema kompaktne, tihe, kogu perimeetri osas ühtlane, juurepallis ei tohi olla 

keerdjuuri, ei tohi olla ühepoolset juurestikku; 

 juurekael peab olema avatud (kui pole, tuleb mullapallist välja puhastada ja õigele kõrgusele 

panna istutamisel); kui juurekael on liiga madalal, kontrollida puukoolis selle 

väljapuhastamise võimalikkust juurepalli kahjustamata; istikuid, millel ilma juuri 

kahjustamata juurekaela avada ei saa, mitte kasutada; 

 põõsastel peab olema vähemalt 5 elujõulist haru; 

 ronitaimedel peab olema vähemalt 2 elujõulist haru (pikkus mitte vähem kui 90 cm); 

 puudel peab moodustama võra vähemalt 1/3 puu kõrgusest, soovitav kõrgus 2,5 m; 

 puude võras ei tohi olla kahvelharusid (eriti konkurentsladvad), samuti võras ei tohi olla vale 

nurga all, vigastatud jms oksi, mille lõikamisel tekivad rohkem kui 2 cm lõikehaavad. 

Istutusalad tuleb ette valmistada püsikutele vähemalt 40 cm sügavuselt, puudele ja põõsastele 

vähemalt 60 cm sügavuselt (sõltub ka mullapalli suurusest – istutusauk peab olema ca 1,5 x suurem 

istiku mullapallist). Istikutealune pind on soovitav multšida männikoorepuruga. 
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Püsikupeenardel aia põhjaosas on peenra servaks paekivist kiviread. Soovitav on peenrad profileerida 

skeemi 3 kohaselt. Peenra ääristamiseks kasutada olemasolevaid ja olemasolevatega sarnaseid kive. 

Kivide alus teha sarnaselt joonisel 2 näidatud asteplaatidele. 

 

 

 

 

Skeem 3. Kiviread põhjapoolses peenras 

 

2.2.2 Istutamine 

Istutusaugud teha vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase läbimõõdust 

nii laiuses kui kõrguses ca 1/3...1/2 võrra suuremad, et tagada juurtele kasvuruum. Istutusaugu põhja 

keskosa tuleb koonusekujuliselt tihendada, et vältida taime edaspidist vajumist pinnasesse. 

Istutusaugu põhi tuleb täita mulla või kaevamisel saadud purustatud kamaraga tasemeni, mis tagab 

juurekaela korrektse asendi. Puu istik peab peale istutusaugus fikseerimist olema vertikaalsihis otse.  

Juurepalli ümbert tuleb eemaldada (alla kerida) pakkematerjal (isegi juhul, kui see on nn biolagunev), 

biolaguneva pakkematerjali võib jätta augu põhja mullapalli alla. Kindlasti tuleb eemaldada juurepalli 

pakkimistraadid. Eemaldada tuleb peale istutamist ka tüve ja okste ümber pandud puukoolipoolsed 

etiketid. 

Istutusaugud täita viljaka mitteturbase keskmise lõimisega kasvumullaga. Istutusjärgselt rikkalikult 

kasta (50 l puu kohta). Kui kastmise käigus osa kasvupinnast vajub auku, täita kasvumullaga vajunud 

osad tagasi. Peale istutamist tuleb istiku ümber teha kastmisvall (ca 40...50 cm raadiuses tüvest), ning 

katta istikualune pind valli ulatuses kooremultšiga. Multši all mitte kasutada filterkangast.  

Puuistikud toestada 2...4 tugiteibaga. Tugiteivas rammida maasse 1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus 

peab ulatuma ligikaudu poole puu kõrguseni. Istikute toestamisel jälgida, et istutustoestik oleks 

esteetiline, toed ühekõrgused. Maasse rammimisel purunenud teibaotsad tuleb ära lõigata. 

Tugiteibaid hoida vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigata seejärel maapinnalt ära. Sidumisnööri  

ja tüve vahele tuleb panna koort kaitsev materjal. Kasutada sidumiseks ette nähtud spetsiaalset 

sidumismaterjali, mitte kasutada plastiknööre jm, mis puu kasvades võivad tüvesse lõikuda.  

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära ainult 

kuivanud ja vigastatud oksad ning juured.  

Istikuid kastetakse vähemalt kord kahe nädala jooksul. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt 

kahe aasta jooksul.  

murupind
peenrapind - murupind

peenrapind - murupind + 150 mm
peenrapind - murupind + 100 mm

peenrapind - murupind

paekivi ca 300 x 300 x 100 mm - paigaldusalus sarnane asteplaatidele joonisel 2 
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Multši võib isutusjärgselt uuendada võimalikult pika perioodi jooksul, et hoida puude aluseid 

umbrohu vabana ja jättes sellega puudele rohkem toitaineid ning et vältida koorevigastusi 

muruhooldustöödel.  

Edaspidi vajavad taimed ülevaatust igal kevadel. Järelhooldusel tuleb esimese kahe aasta jooksul 

püüda lõigata võimalikult vähe oksi, et tagada maksimaalne lehepind. Vigastatud kooreosad  

puhastatakse ja ulatuslikult vigastatud kohad suletakse spetsiaalvärvi või vahaga.  

Puud-põõsad vajavad lõikust elujõu ja püsivuse suurendamiseks, võra kujundamiseks ja õitsemise 

soodustamiseks. Puude elujõu suurendamiseks tehtav lõikus seisneb kuivanud, sammaldunud, 

murdunud ning vigastatud okste äralõikamises. Taimeosa lõigatakse koos ca 1 cm pikkuse elusa 

osaga, et soodustada lõikehaava paranemist. Vahtratel vältida okste lõikamist mahlajooksu perioodil. 

Võra hooldusel (hoolduslõikus) lõigata välja risti kasvavad oksad, hargnevad juhtoksad ning tüvest 

liiga väikese ja liiga suure nurga all (alla 30º ning üle 60º - oksad muutuvad kasvades 

rebenemisohtlikuks) välja kasvavad külgoksad. 

 

2.2.3 Taimmaterjali nimekiri 

Okaspuud 

1. harilik jugapuu       4 

2. harilik jugapuu 'Fastigiata-Robusta'    7 

3. euroopa lehis       3 

4. serbia kuusk       6 

5. harilik kuusk       7 

6. sabiina kadakas      7 

7. hiina kadakas 'Gold star'     2 

8. mägimänd       3 

9. harilik elupuu 'Columna'     7 

10. harilik elupuu 'Fastigiata'     11 

11. harilik elupuu 'Globosa'     3 

 

Kokku        60 

 

Lehtpuud 

1. rabe remmelgas ''Bullata'      1 

2. harilik tamm 'Fastigiata'    1 

3. iluõunapuu 'August Vaga'     1 

4. ida-mari õunapuu      1 

5. sargenti õunapuu punaselehine vorm    1 

 

Kokku        5 
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Põõsad 

1. harilik sarapuu (põhiliik või aedvorm nt 'Alli')   4 

2. harilik sarapuu 'Contorta'     1 

3. harilik sarapuu 'Fuscorubra'     1 

4. Lamarcki toompihlakas      3 

5. pargiroos 'Robusta'      7 

6. põisenelas 'Diabolo'      1 

7. äädikapuu       1 

8. pehme nõiapähklipuu 'Mollis'     1 

9. läiklehine mahhoonia      5 

10. suur läätspuu 'Lorbergii'     3 

11. mage sõstar       4 

12. Thunbergi kukerpuu 'Concorde'    4 

13. Thunbergi kukerpuu 'Special Gold'    4 

14. Thunbergi kukerpuu 'Atropurpurea'    8  

15. dammeri tuhkpuu      15 

16. värdenelas       3 

17. jaapani enelas 'Macrophylla'     5 

18. jaapani enelas 'Little Princess'     6 

19. jaapani enelas 'Golden Princess'    6 

20. jaapani enelas Sensation'     3   

21. tömbilehine viirpuu 'Paul's Scarlet'    2 

22. harilik või üheemakaline viirpuu    3 

23. põõsasmaran 'Kobold'      24 

24. põõsasmaran 'Abbotswood'     17 

25. põõsasmaran Goldfinger'     2 

26. põõsasmaran 'Red Ace'     6 

27. punapaju       15 

28. värv-leetpõõsas      12 

29. harilik ebajasmiin (põhiliik)     8 

30. harilik ebajasmiin 'Variegatus'     1 

31. lumimari       8 

 

Kokku        183 

 

Viljapuud ja marjapõõsad 

1. aedaroonia       3 

2. jaapani ebaküdoonia      6 

3. ploomipuu, keskmisekasvuline sort    3 

4. hapukirsipuu 'Hindenburg'     3 
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5. õunapuu, kõrgekasvuline talisort    1 

6. must sõstar       7 

7. punane sõstar       3 

8. karusmari 2-3 

 

Kokku        26 

 

Ronitaimed 

1. harilik metsviinapuu     6 

2. viinapuu (soovitavad sordid: 'Alfa', ‘Triumph',  

‘Zarja Severa', ‘Zilga', ‘Guna')     21 

3. söödav kuslapuu      1 

4. südajas aktiniidia  (1 isas- ja 2 emastaime)  3 

 

Kokku        31 

 

Püsikud 

NB! Püsikute arv on orienteeruv, istikute arvu võib vähendada, istutusaladele istutada köögivilju või 

asendada põõsaste või sarnase kõrgusega teiste püsikutega. 

Püsikute arvu määramisel on arvestatud alljärgneva istikute arvuga 1/m2 kohta: 

täiskasvanud taime keskmine kõrgus  istikuid m2 kohta 

1. 5-15      10 

2. 15-50      5 

3. 50-80      3 

4. 80-120      2 

5. üle 120      1  

 

1. suureõieline härjasilm 'Goldfinch'   41 

2. käoking 'Cloudy'     17 

3. hall nelk 'Arctic Star'     12 

4. kilpjas rodgersia      55 

5. purpur-siilikübar 'Mistral'     61 

6. aedliivatee (tüümian)     68 

7. sinihall hosta       32 

8. roomav kukehari 'Dragons Blood'   12 

9. kitseenelas 'Guinea Fowl'     6 

10. kollane kobarpea      24 

11. aedmonarda 'Fireball'     21 
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12. heleenium 'Moersheim Beauty'    34 

13. rabarber 'Victoria'      14 

14. väike igihali       28 

15. maarjasõnajalg või tanguutia rabarber    5 

16. harilik maapirn      8 

17. purpur-siilikübar 'Marmelade'    48 

18. ogaputk 'Big Blue'     5 

19. eriline õnnehein 'Rosa Juvel'    4 

20. kilpleht       27 

21. aubrieeta 'Royal Red'     16 

22. metspipar       27 

23. kaukaasia hanerohi      20 

24. karvane raudrohi 'Aurea'    11 

25. astilbe 'Colour Flash'     6 

26. müürilill 'Snow Wave'     16 

27. helmikpööris 'Rave on'     5 

28. pisipööris 'Stoplight'     10 

29. tähkjas liatris 'Alba'      10 

30. Smidti puju       32 

31. elulõng       8 

32. katkujuur       40 

Kokku        723 

 

2.3 Arhitektuursed väikevormid 

2.3.1 Pergolad 

Raamistutusse ettenähtud pergola lahendus on antud joonisel 3. Kasutada soovitavalt hööveldatud 

A-klassi immutatud puitu. Postid ankurdada maasse joonisel näidatud viisil (vundamendi augud 

puurida 300...400 mm pinnasepuuriga, täpne vundamendi sügavus ja konstruktsioon valida vastavalt 

pinnasele. Vundamendi pealispinnale anda kalle 0,5-1% postist eemale. Vundamendi  pinna ja posti 

otsa vahele jätta õhuvahe 20 mm. 

Grillplatsi pergola konstruktsioon täpsustada kõrvalhoone ümberehitamise/uuesti ehitamise käigus. 

Materjalide viimistlus sarnane raamistutuse pergolaga. Katusekatteks kasutada polükarbonaat-katet 

vm läbipaistvat ilmastikukindlat materjali. Katusele anda kalle 1-3%. Piirdesõrestiku võib 

läänepoolsest küljest ära  jätta. 

Pergolate jäikus tagada diagonaaltugedega sõrestiku ülaosas. Detailid tappida ja kinnitada 

puidukruvide või -poltidega. 
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Skeem 4. Pergola raamistutuses. 

 

 

2.3.2 Pink 

Raamistutuses on näidatud 3 pingi asukohad. Pingid on 

valitud selleks, et luua lisaks majaesisele terrassile ja 

grillplatsile veel eraldatud istumiskohti aias. Pingid võib 

lahendada joonisel 6 näidatud viisil kas lihtsate puitpinkide 

või arbor-pergolasse ehitatud kiikpinkidena. Arbori 

põhimõttelahendus on sarnane eelpoolkirjeldatud 

pergolatele. Kui kasutatakse ainult pinki, ei istutata selle 

külgedele ronitaimi.  

Pingi külgedele on ette nähtud elulõngad. Need võib ära 

jätta või asendada nt humala või metsviinapuuga. 

 

Skeem 5. Kiikpink. 

 

2.3.3 Piirdeaed 

Piirdeaia orienteeruv asukoht on näidatu joonisel 1 ning lahendus joonisel 5. Piirdeaia ehitusel 

kasutada soovitavalt maasse ankurdatud metallposte (vt joonis), mille külgedele kinnitatakse 

isepuurivate kruvidega puitliistud. Liistudele kinnitatakse horisontaallauad. Seoses koertega võib 

kinnitada laudadele kogu ulatuses või ainult piirdeaia alumisse ossa tsingitud või tumehalli 

plastkattega metallvõrgu. Võrk kaevatakse pinnasesse aia all ca 40 cm sügavuselt. 



Sillaotsa k/ü maastiku kujunduse eskiisprojekt 1501KP2 

 

Artes Terrae 13 
 

 

Skeem 6. Piirdeaed. 

 

2.4 Teed 

Aias on ette nähtud 3 tüüpi teekatteid lisaks murule (joonised 1, 2). Sissesõidutee on lahendatud 

lihtsa kruusateena. Tolmamise vähendamiseks võib kruusapinna katta graniitsõelmetega või 

impregneerida helbelise kaltsiumkloriidiga või kaltsiumkloriidi lahusega. 

Parkimisala ja õueala on lahendatud paekivist vuugimuruna. Kasutada looduslikke paeplaate 

paksusega 70...90 mm. Vuugid jätta ca 40...70 mm laiused. Vuugid täita joonisel näidatu seguga ja 

külvata peale spetsiaalne vuugimuru (foto 1).  

Majaesise terrassi laiendus ja raamistutusse kulgev jalgtee on lahendatud paest asteplaatidena 

murus (joonised 1, 2; foto 2). 

Sissesõidutee ja vuugimuru soovitavatel lõigetel on arvestatud sõidukitega täismassiga kuni 3,5 tonni. 
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Foto 1. Vuugimuru (fotol lihvitud murtud paest)1 

 

Foto 2. Astekivid paest2 

 

                                                           
1 
http://www.hansel.de/hansel_os/menu_einfahrten_wege/bilderverwaltung/garten_und_landschaftsbau_natursteinplatten/garten_und_l
andschaftsbau_natursteinplatten_poid_2244_pic_4454_IMG_7311.jpg 
2 http://img.archiexpo.de/images_ae/photo-g/trittstein-11023-7416257.jpg 
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3 Orienteeruvad põhiliste tööde mahud* 
 

NB! Istikute orienteeruvad mahud vt. ptk 2.2.3. 

 

Nr. Töö nimetus        Ühik   Hulk  

1.  Maapinna planeerimine seoses raamistutuse rajamise ning  

 teede rajamisega (ca 2 m istutusalade servast ja teede servast)  m2  645 

2. Teede rajamisega väljakaevatav ala (tee aluste piires, va asteplaadid) m2  270 

3.  Orienteeruv väljakaevatava pinnase maht (35 cm kiht)   m3  95 

4. Sellest kasvupinnas (taaskasutatav)     m3  20 

5. Ettevalmistatavat peenrapinda (ettevalmistussügavus 40 cm)  m2  720 

6. Paigaldada kruusakatet (arvestatud joonisel väravani)   m2  65 

7. Paigaldada paeplaatidest vuugimuru     m2  209 

8. Paigaldada asteplaate ja üksikuid plaate vuugimuru servas  tk (ca)  80 

9. Paigaldada piirdeaeda       jm  150** 

10. Ehitada pergolaid raamistutusse     tk  4** 

11.  Ehitada grillplatsi pergola      tk  1** 

12.  Ehitada/paigaldada pinke või kiik-pinke     tk  3** 

 

Märkused: 

* Kuna eskiis on koostatud Maa-ameti ortofotole, on esitatud mahud orienteeruvad. 

** Täpsed mahud täpsustada tööjoonistega. 
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Artes Terrae 16 
 

Joonised 

 

8. Koondplaan          M 1: 200 

9. Teekatted            skeem (M 1: 25) 

10. Pergola            M 1: 25 

11. Grillplats            M 1: 50 

12. Piirdeaed            M 1: 25 

13. Pink, kiikpink             skeem 

14. Vaated 


