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Kontseptsioon 
 olemasoleva maastikupildi säilitamine 

 olemasoleva puistu ja kiviaedade kasutamine maastiku kujundamisel 

 maa-ala servade vabakujuline piiritlemine, pargi sujuv üleminek metsaks-aasaks 

 villa suburbana ideestik lähtekohana  
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metsapark 

mets B 

A 

C 

A - elamu 

B - "jahimaja" 
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Tsoneering 
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Visioon 
 ruumiline jaotus 

 põhivaated 

 vaatekoridorid (vasakul) 

  



6 | Gert Jugala maaüksuste kujunduse eskiis 

 

Lahendus 
 olemasoleva metsa üleminekud ca 20...5o m üleminekuribadena (metsapark) 

 üleminekutel naaberkinnistute aasadele säilitatakse olemasolev haljastus 

 maja ümber ja puisniidu osas säilitatakse: 

o kadakad 

o vahtrad, pihlakad, männid ja kuused millel on kasvuruum ning 

mis ei jää vaadetesse segavaks 

 eemaldada võib ebaesteetilised saared, remmelgad 

 ruum piiritletakse/luuakse vabakujuliste gruppidega nagu inglise pargis 

 vaated defineeritakse aktsentsete üksikistutuste või gruppidega 

 juurdepääsutee markeeritakse alleega püramiidvormiga 

puudest (a) 

 põõsaid kasutatakse peahoone ümber ja ees 

pigem kiviaia ilmestamiseks ja üleminekute 

tekitamiseks 

 valdavalt kasutatakse kodumaiseid liike 

 ette on  nähtud kohad: 

o saunale (f), kasvuhoonele (e), õunaaiale (d) 

o uus põhjapoolse piirdeaia joon (b) 

o taastatava kiviaia joon (c) 

o metsamaja säilib külalistemajana vm funktsioonis (g) 

 uusi teid ei ole ette nähtud (va garaaži juurest kasvuhooneni) 

 

Täpsemalt vt lahendus joonistel 1 (kogu maa-ala) ja 2 (õueala). 

  

a 
b 

c 

d 

e 

f 

g 
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Vaade idast  
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Vaade läänest  
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Vaade kirdest 
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Vaade loodest 
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kiviaed

puhkemaja

plaanitav juurdeehitus

plaanitav kelder
arvestaud Ruduse
keldri mõõtudega

4 Si

kavandatav kasvuhoone istutuskastidega

kavandatav viljapuuaed: 16-18 viljapuud, 
istutusvahe 8 x 8 m

ümbertõstetava piirdeaia orienteeruv asukoht
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kavandatav saun terrassiga

olemasolev tiik

võimalik tiigi laiendus võimalik tiigisaar
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hariliku kuuse massiiv 20-26 tk

siberi lehis 5

harilik hobukastan 1

euroopa lehis 4-5

magus kirsipuu või hilistoomingas 3

euroopa lehis 4-5

harilik tamm 2

sargentii õunapuu või iluõunapuu 'August Vaga' 4

hõberemmelgas 'Sericea' 3

harilik tamm 3-7 tk

harilik vaher
'Schwedleri' 
(punaselehine)
2-3

siberi lehis 4-5

harilik kuusk 3-5

marjapõõsad 10-20

õuealal kadakate gruppidesse istutada asemele
väljaminevate puude asemele harilikku kadakat,
aia serva kohtadesse, kus on kasvuruum, võib 
istutada ka harilikku mändi, kuuske

harilik kuusk 2-5

harilik kuusk 2-5

metsaserva liigendamiseks istutada
vabakujuliselt hariliku ebatsuuga, palsaminulu
või hariliku kuuse grupid (võib ka grupi kaupa
erinevatest liikidest) kokku 12-17

paadikuuri kõrval väljaminevaid kadakaid ei
asenda; säilitada vahtrad (kuni 6 tk) millel on 
kasvuruum

tatari kuslapuu 5-10

näärlehine kibuvits 5-7

harilik ebajasmiin 8-15

näärlehine roos 5-7

kurdlehine roos 10-18

siberi kontpuu 10-12

harilik lumimari 8-12
villane lodjapuu 6-8

harilik lumimari 10-15

harilik sarapuu 6-8

harilik ebajasmiin 8-15

pennsylvaania toomingas 3-5

kurdlehine roos 15-25

punapaju 10-15

harilik tamm 6

hariliku haava või 
musta lepa 
püramiidvorm 6-8

must mänd või rumeelia mänd 3-5
harilik mänd 5-6

punane tamm 4-6

sinihall ebatsuuga 5-7

keskmise kasvuga rodeodendronite  grupid (3), igas grupis 5-7;
grupeerida liigi, õitsemise aja või õievärvuse järgi

keskmise kasvuga rodeodendronite  grupid (3), igas grupis 5-7;
grupeerida liigi, õitsemise aja või õievärvuse järgi

Mä+Ku

läänepärn 4-6

harilik tamm 9-11

rabe remmelgas 'Bullata'
(kõrgemakasvuline variant)

hõberemmelgas

siberi lehis 5

euroopa lehis 4-5

harilik kuusk või
palsami nulg 15-17

rabe remmelgas 'Bullata'
(kõrgemakasvuline variant)

ebatsuuga 3-5

allee: hariliku tamme püramiidvorm
või musta papli vorm 'Italica' 34

korea seedermänd 3

harilik tamm 'Fastigiata' (püramiid)

siberi lehis 4-6

euroopa lehis 3

õunapuu punaselehine vorm 1

harilik  mänd 10-15
hall pähklipuu

magus kirsipuu, kõrgekasvuline sort 3

ÕUEALA VT JOONIS 2
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4 Si

kavandatav kasvuhoone istutuskastidega

KI

TaF

TaP

Ki

Pi

Kd

Kd+Pi

Kd+Tm

Kd+Mä

Kd

Kd

Kd+Pi

Kd

Kd+Va

Sulev Nurme    Artes Terrae    Puiestee 78, Tartu    www.artes.ee

Gert Jugala maaüksuste kujundus. Õueala

kurdlehine roos 4-5

näärlehine roos 5-7

Thunbergi kukerpuu punaselehine vorm 4-5
ploomilehine õunapuu 2-3

põõsasmaran vormide segu 10-15

põõsasmaran vormide segu 8-10

looklev forsüütia 2-3

mägimänd 'Mops' 10-12

kämmalvaher või jaapani vaher 1 (valikuline)

sabiina+hiina kadakas;
hiina kadakas hoone poole
kokku ca 5-6
sabiina kadakas maja poole
kokku 5-8; valikuline

torkav kuusk, sinihall 3

tömbilehine viirpuu 'Rubra Plena' 3

kurdlehine roos 12-20

Thunbergi kukerpuu 
punaselehine 10-12
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Istutuskast
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