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1

Sissejuhatus

Projekt on koostatud Metropoli Ehitus OÜ tellimusel Tallinnas Toompuiestee 13, 13 A haljastuse
kohta (vt asukohaskeem – skeem 1). Projektiga lahendatakse pinnakatted, haljastus ja antakse
soovitused variseinte jt väikevormide ehituseks. Projekti staadium haljastuse osas on põhiprojekt,
väikevormid – eskiis.
Alusmaterjalidena on kasutatud tellija poolt esitatud materjale (Korterelamu rekonstrueerimine ja
laiendamine Tallinn Toompuiestee 13; koostaja Apex Arhitektuuribüroo OÜ).
Töös kasutatud jooniste, tekstide ja fotode autor on Sulev Nurme, kui pole viidatud teisiti. Variseina
konstruktiivse osa konsultant on insener Väino Aedmaa (IB Tandem).

Skeem 1. Asukohaskeem , sinisega on näidatud projektala (alus – Maa-ameti kaardiserver).

2
2.1

Projektlahendus
Kontseptsioon

Projekti koostamisel on arvestatud põhimõtteliselt Apex Arhitektuuribüroo koostatud maa-ala
asendiplaaniga, kuid muudetud on pinnakatteid ning kohati sillutatud alade välispiiri. Ebaesteetiliste
tööstushoonete ja garaažide varjamiseks on ette nähtud varisein. Projektala on liigendatud
haljastusega väiksemateks ruumideks, millele taimestuse ja arhitektuursete väikevormidega (pergola,
pingid, tugimüürid jm) on antud teineteisest pisut erinev mulje loomaks elanikele erinevaid olemise
kohti.
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Haljastuse kavandamisel on eelkõige loodud pinnakattetaimedega lausistutused pidevat hooldust
vajavate murualade vähendamiseks, mis keerulise kujuga krundil võib olla probleemne.

2.2

Olemasolev haljastus

Projektiga säilitatakse maksimaalselt olemasolevaid suuri puittaimi. Säilivad taimed on antud joonisel
1. Projektiga ei ole ette nähtud lisaraieid, raiutakse hooneprojekti mahus ette nähtud vastu hoonete
vundamente kasvavad puud.
Istutatud üksikud väikesed põõsad jm projektala lõunaosas võib istutada ümber või säilitada
olemasolevatel kohtadel nii, et need visuaalselt sobitusid olemasolevate istutustega, vajadusel
konsulteerida projekti autoriga (nt istutatud sabiina kadakad kasutada ära projekteeritud sabiina
kadaka gruppides).

Fotod 1-3. Ülal - säilitatav sirel ja jalakas projektala keskosas, all säilitatav hobukastan projektala põhjaosas.

2.3

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud haljastuses on põhiosa põõsastel ja pindakatvatel varjutaluvatel püsikutel. Massiivid
on kavandatud raamistutustena. Haljastuse mitmekesistamiseks võib kasutada konteinerhaljastust
soovitatavatel dekoratiivmüüridel (joonis 1 B-B; C-C), terrassil ning mujal sillutatud pindadel.
Projekteeritud uusistutused on näidatud joonisel 1. Kasutatud taimede nimekiri on antud tabelis 1.
Kavandatud istikute arvu võib suurendada kiirema tulemuse saavutamiseks. Liike võib asendada
sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide või vormidega. Liikide valiku muutmine ja nõutust
väiksemate istikute kasutamine kooskõlastada projekti autoriga.
Artes Terrae
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Tabel 1. Projekteeritud taimmaterjali loetelu
Okaspuud
mikrobioota
jugapuu
mägimänd
sabiina kadakas

Microbiota deccussata
Taxus baccata
Pinus mugo
Juniperus sabina

28
7
9
12

Kokku
Lehtpuud ja –põõsad
iluõunapuu
harilik tamm
haraline tuhkpuu
harilik ebajasmiin,
siberi kontpuu
läiklehine mahoonia
põõsasmaran
põõsasmaran
jaapani enelas
jaapani enelas
thunbergi kukerpuu
aedaroonia
punapaju
harilik sarapuu

56

'August Vaga'
'Fastigiata'

Malus sp
Quercus robur
Cotoneaster divaricata
keskmisekasvuline vorm
'Spaethii'
Cornus alba
Mahonia aquifolium
'Kobold'
Potentilla fruticosa
'Red Ace'
Potentilla fruticosa
'Little Princess'
Spiraea japonica
'Shirobana'
Spiraea japonica
'Atropurpurea'
Berberis thunbergii
Aronia melanocarpa
Salix purpurea
'Contorta' või põhiliik Corylus avellana

Kokku
Ronitaimed
ümaralehine tselaster
metsviinapuu
Kokku
Püsikud
metspipar v. väike igihali
väike igihali
sinihall hosta
siberi valdsteinia
kilpjas rodgersia või laudleht
kilpjas rodgersia või laanseõnajalg
raudrohi
Kokku

Artes Terrae

2
1
32
3
2
9
30
15
3
8
2
3
12
2
124

Celastrus orbiculatus
Parthenocissus quinquefolia

10
146
156

Asarum europaeum või Vinca minor
90
Vinca minor
60
Hosta glauca
22
Waldsteinia ternata
20
Rodgersia tabularis või Peltiphyllum peltatum 12
Rodgersia tabularis või Matteuccia struthiopteris 6
'Moonshine' Achillea sp
8
218
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Nõuded istikutele, istutamine

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001).
Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab PõhjaEesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon). Kasutada järgmises suurusklassis istikuid:





lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm
keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning kõrgusega
vähemalt 0,8 m
madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega mitte alla 0,3 m
ronitaimed vähemalt kahe elujõulise haruga, kummagi haru pikkus vähemalt 0,9 m.

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase
läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või pakkematerjal
ja kinnitusmaterjal (traat, näär jms). Puuistiku ümber teha kastmisvall, istikualune pind multšitakse
okaspuukoorepuruga kuni 15 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses, juurekael jäetakse vabaks.
Multšimine on vajalik niitmise hõlbustamiseks tüvede ümber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks
istiku juures ning umbrohtude kasvamise pärssimiseks. Multši alla ei tohi panna filterkangast.
Istutusaugud täidetakse viljaka kasvumullaga. Põõsaistikutele eraldi kastmisvalli ei ole vaja teha.
Lehtpuuistikud kõrgusega üle 1,2 m tuleb toestada 2...4 tugiteibaga, puu kinnitatakse iga tugiteiba
külge spetsiaalse sidumisteibiga. Tugiteivas rammitakse maasse 1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus
peab ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni. Tugiteibad hoitakse vähemalt 2 aastat peale istutamist
ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära. Jälgida, et puuistikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas
otse. Toestus peab välja nägema esteetiline, ripendav sidumismaterjal tuleb eemaldada. Okaspuude
istikuid ja põõsaid toestada ei ole vaja.
Juhul, kui istikute ümbruse muru niidetakse trimmeriga tuleb leht- ja okaspuude tüved eelnevalt
kaitsta trimmeri töökõrguse ulatuses tüvekaitsega.
Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid
kuivanud ja vigastatud oksad ning juured. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord
nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt
kahe aasta jooksul (vähemalt 2 x kuus, va tugevate vihmasadudega).

2.5

Teed

2.5.1 Katendid
Teed projektalal on ette nähtud katta klinkersillutustellisega, soovitav Aseri Wienerberger Penter
tüüp Balkum, Bramsche (tumepunane varieeruva värvusega) (foto 4). Kivilaotise tüübiks on nn
jooksev rida, teepindade servad vormistada jooksvate ridadega risti laotud ühe kivireaga (skeem 1).
Teepinnad piirata 50 x 500 x 250 mm äärekiviga, värvus punane (Ikodor; vt foto 5). Klinkerkivisilltis
rajada tootja poolt ettenähtud paigaldusjuhise järgi, aluskihid dimensioneerida kuni 3,5 t täismassiga
sõidukitele, eeldusel, et teepinda ei kasuta rasked teenindusautod (prügivedu).
Ühtlase sillutatud pinna liigendamiseks on kasutatud murukivi (Ikodor 240 x 160 x 80 mm, värvus Karjala). Murukivialus rajada tootja poolt ettenähtud juhendile, aluskihid dimensioneerida kuni 3,5 t
täismassiga sõidukitele, ääristus sarnane klinkerkivile.
Artes Terrae
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risti laotud servmine kivirida
laotis, jooksev, vahelduv

äärekivi

Skeem 1. Sillutise laotise näide.

1

Foto 4. Wienerberger Penter tüüp Balkum, Bramsche sillutis (foto Wienerberger )

2

Foto 5. Ikodor kõnnitee äärekivi 50 x 100 x 200 mm; fotol hall, projektis värvus nn Karjala (paremal; fotod Ikodor )

1
2

http://www.wienerberger.ee/klinkersillutustellis-balkum-bramsche.html?lpi=1239401264022
http://ikodor.ee/tooted/aarekivid/
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2.5.2 Multšitud pinnad
Istikutealused pinnad multšitakse purustatud sõelutud männi või lehisekoore puruga fr 30...40 mm.
Multšikihi paksus 5 cm, multši alla ei paigaldata filterkangast. Garaažiseinte ja tee vahele jääv 0,5 m
riba ronitaimede jaoks multšitakse kogu ulatuses, samuti tööstushoone varjamiseks ettenähtud
variseina esine ja alune ala (vt joonis 1).

2.5.3 Nõuded teede ehituseks
Teed tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Pinnasetööde teostamisel võtta
aluseks MaaRYL2000 üldised ehitustööde kvaliteedinõuded. Teede katendite konstruktsioon,
vertikaalplaneerimine ja ehitusmahud täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. Muudatused,
mis puudutavad tee kattematerjali ja tee ning platside kuju olulist muutmist tuleb kooskõlastada
projekti autoriga.
Teede märkimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada joonisel 1 antud tee kuju. Teede sidumisel,
tuleb arvestada konkreetsete punktide koordinaate. Projektis antud teede asendi tõlgendamisel
tekkivate küsimustega konsulteerida projekti autoriga.
Äärekiviga piiratavatel teepindadel kasutada etteantud suurusega äärekivi (mitte suuremat). Teede
kurvikaared peavad olema sujuvad, mitte lahendatud murdjoonena (st murdjoone pikkus mitte üle
0,5 (üks äärekivi pikkus)). Äärekivide otste vahel ei tohi olla suuremaid vahesid kui 2 mm, äärekivi ja
kivilaotise lõigatud kivide vahel ei tohi olla suuremaid vuuke kui 5 mm.
Klinkerkivipindadel laduda kivid etteantud laotise mustrit jälgides. Kivide vahel ei tohi olla
kivikvaliteedist tulenevast suuremaid vuuke. Lõikekohtades ei tohi vuugi laius ei tohi ületada 5 mm.
Mistahes teekattesse jäävate kaevude kaante ümbrus viimistleda klinkerkivist (soovitavalt poolkivist)
kivireaga (vt skeem 2).
Tööde teostusel lähtuda teetööde tehnilistest kirjeldustest (Tehnilised Töökirjeldused)
(http://www.eesti.ee/portaal/this.index), Teehoiu Tehnoloogianõuetele (RTL, 26.05.2004, 65, 1088),
Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41 (MA peadirektori 29.12.2006. a
käskkirjaga nr 264).

Skeem 2. Kaevukaante paigaldamine teekattesse.

Artes Terrae
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Arhitektuursed väikevormid, rajatised

2.6.1 Varisein, prügikonteinerite hoiukoht
Variseinad on ette nähtud garaažide seinte ja tööstushoone seinte varjamiseks projektala poolt.
Variseinad on antud 3 kõrgusega (joonis 2) vastavalt orienteeruvalt varjatavate hoonete kõrgusele.
Variseinte põhimõttelahendus on antud joonisel 2. Varisein on lahendatud lihtsa
horisontaalsõrestikuna. Sõrestikulatid kinnitatakse metallpostidele (vt detailid joonis 2). Püstpostid
vundeerida postvundamentidega (puuraugud), vundamendi sügavus ja täpne vundamendisõlm
täpsustada tööjoonisega. Postid siduda omavahel diagonaaltõmbidega. Kaaluda sõrestiku kinnitamist
naaberhoonete seinale. Variseinte tehnilist lahendust, sh kõrgus ja postivahe, võib muuta.
Sama motiiviga on lahendatud ka prügikonteinerite piire, piirde kõrgus 1,2 m.
Sõrestiku ja prügikonteinerite hoiukoha värvilahendus on antud joonisel 2.

2.6.2 Pergola
Projektala põhjaossa on kavandatud puitmaja ette lihtne pergola (joonis 3). Pergola ankurdatakse
maasse betoonalustele, karkass jäigestatakse diagonaaltugedega. Pergola mõõdud ja värvilahendus
on antud joonisel 3.
Pegola katuse või katta polükarbonaatklaasist või läbipaistvast PVC katusematerjalist kattega, sel
juhul tuleb ristlattidele paigaldada roovitus (roovide vahe ca 400 mm) ning anda kalle min 1...1,5%.
Katuse olemasolul tuleb tagada talvine lume eemaldamine. Pergola aluspind kaetakse murukiviga (vt
2.4.1).

2.6.3 Müürid
Projektiga on ette nähtud kaks soovitavat tugimüüri (inspireerituna Apex Arhitektuuribüroo
lahendusest) – vt joonis 1 B-B, C-C. Tugimüürid laotakse lõigatud paest ja kaetakse lõigatud paest
katteplaadiga. Alternatiivina võib kasutada ka ilmastikukindlalt töödeldud liimpuitplaati, kui müüre
kasutada istepinnana. Vundamendid tuleb rajada külmumispiirini, täpsustada tööjoonistega.
Kummagi müüri kõrgus teepinnast on 50 cm, B-B baasmõõtmed on 2,4 x 0,6 m, C-C mõõtmed on 5,6
x 0,6 m (skeem 3).

Skeem 3. Dekoratiivmüürid, vasakul 5,6 m, paremal 2,5 m. Vaade hoone trepilt.
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2.6.4 Pingid
Projektalale on ette nähtud kokku 5 pinki. Soovitav kasutada skeemil 4 näidatud Lappset pinki Paus.
Kasutada võin mistahes tootja sarnaseid pinke. Pingi metallosa värvus must, matt, puitosa värvus
valida toon-toonis fassaadi detailidega.

Skeem 4. Pink tüüp A. Lappset "Paus"

2.7

3

Kaevetööde korraldamine

Maa-alal tehtavad kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega enne tööde alustamist vastavalt
võrguvaldajate ja/või kohaliku omavalitsuse poolt sätestatud korrale. Juhul, kui ilmneb vajadus
projektlahenduse muutmiseks lähtuvalt kaablite ja torustike paiknemisest või uute ehitamisest, võtta
ühendust projekti autoriga.
Käesoleva projektiga ei nähta ette torustike või kaablite ümbertõstmist, vajadusel tuleb see
lahendada eraldi projektiga.
Säilitatavate puude juurte piirkonnas teha kaeved käsitsi. Juhul, kui teeküna kaevamisel satutakse
juurtele, mille diameeter on suurem kui 6 cm, säilitada juur, ümbritseda filterkangaga ning täita juure
ümbrus käsitsi, tihendades juure ümbruse ettevaatlikult kummaltki poolt juurt.

3

Vt täpsemalt: http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuotehaku/Tuotekortti.iw3?prodID=NF3902*
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Tööde mahud
Tööde mahtude koondtabel

Tähelepanu! Ehitaja on kohustatud mahud kontrollima enne pakkumise tegemist kohapeal.
Variseinte ehituseks tuleb koostada tööjoonised. Küsimuste tekkimisel konsulteerida projekti
autoriga.
Nr
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Töö nimetus
Teed
Klinkerkiviga teealuse väljakaevamine (ca 400 mm)
Murukivikattega teealuse väljakaevamine (ca 400 mm)
Rajada klinkertellisest teepinda
Rajada murukivist teepinda
Paigaldada kõnnitee äärekivi
Istutused

Ette valmistada istutusalasid (eemaldada ehitusjäägid, asendada muld
püsikutel 300 mm sügavuselt, põõsastel 600 mm sügavuselt viljaka
2.1. kasvupinnasega
2.2. Multšitavad istutusalad
2.3. Istikud vt seletuskiri ptk 2.3.
3.
Variseinad, prügkastide hoiukoha piire*
3.1. 6 m, poste (1,2 m vahe)
3.2. 6m posti kinnitussõlmi (joonis 2)
3.3. 50 x 50 mm puitlatt
3.4. Vundamenid, betoon
3.5. 3,5 m poste (1,2 m vahe)
3.6. Posti kinnitussõlmi (joonis 2)
3.7. 50 x 50 mm puitlatt
3.8. Vundamenid, betoon
3.9. 1,2 m poste (1,2 m vahe)
3.10. 50 x 50 mm puitlatt
3.11. Vundamenid, betoon
4.
Pergola**
4.1. 100 x 100 x 2695 mm post
4.2. Tala 100 x 150 mm
4.3. Diagonaal 100 x 100 x 720 mm
4.4. Ristlatt 50 x 150 x 2500 mm
4.5. Ristlatt 50 x 150 x 2000 mm
4.6. Ristlatt 50 x 150 x erimõõt (600...2200 mm)
4.7. Postikinnitused
4.8. Vundamendid, betoon
5.
Paemüürid***
5.1. 5,6 m müür, lõigatud looduslik paas
5.2. Vundament, armeeritud betoon, 0,6 m
5.3. Vundamendi alus, tihendatud killustik
Artes Terrae

Ühik

Hulk

m3
m3
m2
m2
jm

202,4
22,8
506
56
206

m2
m2

159
184

tk
tk
jm
m3
tk
tk
jm
m3
tk
jm
jm

22
22
795
6,6
40
40
826
12
13
94
2

tk
jm
tk
tk
tk
tk
tk
m3

15
27
27
28
10
9
15
3

m3
m3
m3

1,68
2,1
2,1
12
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5.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.

Müürikate, lõigatud paeplaat 700 x 500 x 50 mm
2,4 m müür, lõigatud looduslik paas
Vundament, armeeritud betoon, 0,6 m
Vundamendi alus, tihendatud killustik
Müürikate, lõigatud paeplaat 700 x 500 x 50 mm
Pingid
Muru

tk
m3
m3
m3
tk
tk

12
0,72
0,9
0,9
5
5

7.1.
7.2.
8.

Maapinna planeerimine koos kasvupinnase lisamisega kuni 20 cm
Muru rajamine
Olemasolevate puude-põõsaste võrahooldus (krundil)

m2
m2
tk

132
132
3
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