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Kaanepilt: Sillamäe linn, Pavlovi ja Geoloogia tn vaheline lõik. Allikas: Maa-ameti kaardirakendus
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1. Sissejuhatus 
Projekt on koostatud Sillamäe Linnavalitsuse tellimusel Sillamäe linnas Tallinna mnt äärse haljastuse 

kohta (Pavlovi ja Geoloogia tn vaheline lõik, vt asukohaskeem – skeem 1). Projektiga lahendatakse 

maantee-äärse haljasala uushaljastus. 

Alusmaterjalidena on kasutatud tellija poolt esitatud materjale: 

▪ OÜ T-Model poolt koostatud projekt “Põhimaantee I (E20) Tallinn-Narva ja Sillamäe sadama 

raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus. II Etapp 1. 

ehitusjärk" (töö nr 017043). 

Täiendava alusmaterjalina on kasutatud järgmisi materjale: 

▪ Artes Terrae OÜ poolt koostatud Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu 

ja selle lähiümbruse detailplaneering (töö nr 49DP13). 

 
Skeem 1. Asukohaskeem (allikas: Maa-ameti kaardirakendus) 

2. Projektlahendus 

2.1. Kontseptsioon 

Projektala asub Sillamäe linnas Tallinna mnt vahetus läheduses (Pavlovi tn ja Geoloogia tn vaheline 

lõik). Seoses rekonstrueeritava maanteelõigu (Tallinna mnt) ning uute teede ehitusega (linnasisene 

maanteega paralleelne kogujatee ning kergliiklusteed) on projektlahenduse kontseptsioon lähtunud 

visuaalse barjääri tekitamisest (lähedalasuvate korterelamute ning jalakäijate vaadete varjamine 

maanteele) ning müra ja heitgaaside mõju vähendamisest. 

Haljastuse kavandamisel arvestati maanteest tulenevate kitsenduste ja kaitsevöönditega 

(külgnähtavus), liikide valikul lähtuti kohalikest kasvutingimustest. Haljastuse paigutamisega on 

tekitatud erinevaid avatud ja suletud ruume, millele on tulevikus võimalik omistada erinevaid 

funktsioone vastavalt vajadusele (pinkidega varustatud istekohad, põõsaste ja viljapuude 

täiendistutused, mänguväljakud ja -alad).  
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Projektlahenduses on arvestatud 21.05.2018 toimunud avaliku arutelu tulemustega (koosoleku 

protokolli vt lisa 1). Haljastuse mahtu lisati juurde või asendati osa eelnevatest okaspuudest sinise 

okastikuga kuuskedega (torkav kuusk, serbia kuusk), Viru pst 17 juurde lisati täiendavaid istutusi ning 

Viru pst 35 hoone nähtavuse tagamiseks hõrendati puuderivi ning haljastust selles piirkonnas. 

2.2. Olemasolev haljastus 

Olemasoleva haljastuse paiknemine ning liigiline koosseis on esitatud joonistel 1, 2 ja 3. Säilitatav 

haljastus on joonistel esitatud rohelise viirutusega aladena. Teistehulgas kuuluvad säilitamisele 

sarapuu massiivid Viru pst 17a läheduses ning korterelamute läheduses olevad puud ja põõsad. 

2.3. Projekteeritud haljastus 

Projekteeritud haljastuse liigid on valitud selliselt, mis taluksid linnaõhku ja kuivasid tingimusi 

(paepealne pinnas) ning mis sobituksid visuaalselt antud asukohta, tekitades eriilmelisi ruume ning 

varjavaid vaateid. Projektlahendus ei sea piiranguid hilisemateks täiendavateks istutusteks, 

tingimusel, et need kooskõlastatakse eelnevalt Sillamäe Linnavalitsusega. 

Projekteeritud istutused on näidatud joonisel 1, 2 ja 3. Kasutatud taimede nimekiri ja maht on antud 

tabelis 1 (ptk 2.5). 

2.4. Nõuded istikutele, istutamine 

Kasutada ainult kvaliteetset Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa 

vastab Põhja-Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon). Kasutada järgmiste parameetritega istikuid: 

▪ okas- ja lehtpuud kõrgusega 2…4 m (v.a madalakasvulised okas- ja lehtpuu vormid), juurepalli 

läbimõõt min 60 cm; 

▪ keskmised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning kõrgusega (peale võra tagasilõikust) 

vähemalt 0,6 m; 

▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega (peale võra 

tagasilõikust) mitte alla 0,3 m. 

Kõigile istikutele tuleb tagada piisav kasvupinnase olemasolu järgnevat: 

▪ puud – min 80 x 80 x 80 cm; 

▪ lehtpõõsad – min 60 x 60 x 60 cm. 

Puude istutamisel lähtuda kvaliteedinõuetel juhendist "Avalikule alale puude istutamise kord" (RT IV, 

07.06.2013, 1)1 

Suurte puude istutamisel lähtuda alljärgneval skeemil (skeem 2) näidatud põhimõtetest: 

▪ juurepalli ümbert tuleb eemaldada pakkematerjal (sh ka nn biolagunev riie ja pakkevõrk); 

▪ puu istutusauk tuleb teha juurepallist ca 15 cm sügavam ja külgedelt kummaltki poolt 

vähemalt juurepalli laiuse võrra laiem; 

▪ istutusaugu põhi täita ja tihendada ca 15 cm paksuselt istutusmullaga ja kergelt tihendada; 

▪ istik tõsta tihendatud alusele; arvestada tuleb, et peale istutusaugu kasvumullaga täitmist 

peab jääma juurekael vabaks ja istutuspalli keskosa ca 1..2 cm kõrguselt olemasolevast 

maapinnast kõrgemale; 

                                                           

1 https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013001 
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▪ tagasitäidetava istutusmulla sekka segada pikalt lagunevat kasvu soodustavat puittaimedele 

sobivat väetist (okaspuudel kasutada ainult spetsiaalset okaspuude väetist); 

▪ tagasitäidetud istutusauk rikkalikult kasta ja vajadusel lisada mulda nii, et istiku ümber ei 

jääks muust maapinnast madalamat lehtrit; 

▪ ümbritseva maapinna planeerimisel jälgida, et puu ei jääks sulglohku, kuhu hakkab 

kogunema pinnavesi; 

▪ istutusjärgselt rajada puu tüvest ca 40...60 c raadiusega ca 15 cm kõrgune pinnasest 

kastmisvall; kastmisvall tuleb labidaga tihendada määral, mis tagab valli püsimise; 

▪ tugivaiad rammida maasse ca 1/3 ulatuses tugivaia kõrgusest; rammimisel rikutud vaiade 

otsad lõigata maha; vaiad peavad olema peale maha lõikamist ühepikkused (jälgida, et 

lõigatud vaiade pikkus oleks orienteeruvalt samal tasemel kõigil istikutel); tugivai peab olema 

istiku kõrgusest 1/3...1/2, vaiad ei tohi olla kõrgemad ega madalamad; 

▪ istik seotakse tugivaia ülaservast ca 50...100 mm spetsiaalse sidumisnööri või lindiga ja 

kinnitatakse tugivaiadele vastavalt sidumisnööri spetsiifikale (lint spetsiaalnaeltega); 

▪ nööri ja tüve vahele panna hõõrdumist takistav materjal (kasekoor, spetsiaalne kangas jne); 

▪ puu peab peale toestamist olema fikseeritud, sidumisnöör (lint) ei tohi rippuda lõdvalt, kuid 

sidumisnöör ei tohi muljuda koort. 

 

Skeem 2. Suurte mullapalliga puuistikute istutusskeem. 
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Istutusaugud täitmisel on keelatud kasutada lagunemata turvast vm lagunemata orgaanikat 

sisaldavat kasvupinnast. Keelatud on lagunemata sõnniku vm lagunemata kontsentreeritud 

orgaanilise lisandi kasutamine. Muld peab olema vaba lisanditest (kivid, juurikad, suured savikänkrad, 

praht). Soovitavalt lisada kasvumullale põõsastele, lehtpuudele ja okaspuudele sobivat pikaajaliselt 

lagunevat väetist, väetise valikul lähtuda liigiomastest nõuetest. 

Juurepalli ümbert tuleb kindlasti eemaldada konteiner või pakkematerjal ja kinnitusmaterjal (traat, 

näär jms). Potis spiraali keerdunud juurtega, ühepoolsete juurtega vm viisil deformeerunud või 

vigastatud juurestikuga istikuid kasutada ei tohi – kontrollida puukoolis enne ostmist. Tarnitud vigase 

juurestikuga istikud tuleb vahetada ümber minimaalse juurekavaga istikute vastu.  

Istikualune pind multšitakse perimeetri istutustel istutustööde järgselt okaspuukoorepuruga kuni 10 

cm paksuselt, juurekaelad jäetakse vabaks. Kui on tagatud rohimine, võib multšida ka kasvumullaga. 

Multšimine on vajalik mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks, umbrohtude kasvamise pärssimiseks ning 

hooldustööde vähendamiseks. Okaspuukoorepuru (ega muu multši) alla ei tohi panna filterkangast.  

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, põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul 

(vähemalt 4 x kuus, va tugevate vihmasadudega). Istikutealune pind hoida umbrohuvaba. Multši 

täiendada igal kevadel. 

Pärast istutamist kontrollida istikute seisundit järgneva 2 aasta jooksul, kuivanud istikud asendada 

uutega. 

Istutustöid võib teostada kvalifitseeritud haljastustööline või aednik, tööde teostamisel on nõutav 

pakkumises näidatud spetsialisti reaalne kohalolu objektil.  Istutuste järgne hooldus tellida vähemalt 

kahe aasta jooksul töid teostanud spetsialistilt. 
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2.5. Mahud 

Tabel 1. Projekteeritud haljastuse mahu koondtabel 

Nimetus eesti k Sort / vorm Nimetus ladina k Istikute arv (tk) Märkused 

Okaspuud         

Harilik mänd 
 

Pinus sylvestris 22 
 

Keerdmänd 
 

Pinus contorta 28 
 

Harilik kuusk 
 

Picea abies 5 
 

Serbia kuusk 
 

Picea omorika 10 
 

Torkav kuusk 
 

Picea pungens 17 
 

Euroopa lehis 
 

Larix decidua 11 
 

Kääbus-mägimänd   Pinus mugo pumilio 65 130 m², bussipaviljoni tagune ala 

  
Kokku: 158 

 
Lehtpuud         

Pooppuu 
 

Sorbus intermedia 100 allee 

Harilik pihlakas 
 

Sorbus aucuparia 60 
 

Arukask 
 

Betula pendula 85 
 

Tömbilehine viirpuu Rubra Plena Crataegus laevigata 9 
 

Harilik toomingas 
 

Prunus padus 3 
 

Lamarcki toompihlakas 
 

Amelanchier lamarckii 7 
 

Iluõunapuu 
 

Malus 4 meelepärane sort 

    Kokku: 268   

Põõsad, peenrad         

Kurdlehine kibuvits Rubra Rosa rugosa 21 
 

Pihlenelas Sem Sorbaria sorbifolia 26 
 

Kaselehine enelas Thor Spiraea betulifolia 25 
 

Haraline tuhkpuu 
 

Cotoneaster divaricatus 96 parkla serv, 64 m² 

Põõsasmaran Goldfinger Potentilla fruticosa 35 
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Põõsasmaran Kobold Potentilla fruticosa 72 parkla serv, 48 m² 

Jaapani enelas Fireflight või Little Princess Spiraea japonica 126 vajadusel võib asendada mõne teise sordiga 

Jaapani enelas Magic Carpet Spiraea japonica 10 
 

Thunbergi kukerpuu Orange Ice Berberis thunbergii 72 istikud on arvestatud 1,5 tk/m² 

Thunbergi kukerpuu Special Gold Berberis thunbergii 90 
 

Thunbergi kukerpuu Kobold Berberis thunbergii 126 

 Thunbergi kukerpuu Ruby Star Berberis thunbergii 90 

 Thunbergi kukerpuu Admiration Berberis thunbergii 72 

 Thunbergi kukerpuu Tiny Gold Berberis thunbergii 72 

 Thunbergi kukerpuu Sunsation Berberis thunbergii 54   

  
Kokku: 987 

 Murustamine     

Kasvupinnas + muru 

   

vareme murustamine, 134 m² 
 



Sillamäe linna Tallinna mnt äärse ala (Pavlovi tn – Geoloogia tn vaheline lõik) haljastusprojekt 1804KP2 

 

AB Artes Terrae OÜ 11 
 

3. Joonised 
 

1. Joonis 1. Asendiplaan M 1:500 

2. Joonis 2. Asendiplaan M 1:500 

3. Joonis 3. Asendiplaan M 1:500 

 

Lisad 

LISA 1. Projektlahenduse avaliku arutelu protokoll 21.05.2018 


