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Jõekalda (Parveotsa vkt 4) aia kujunduse projekt 

 

Seletuskiri 

1 Sissejuhatus 

1.1 Töö koostamise alus 

Projekt on koostatud Tartumaal, Mäksa vallas Veskimäe külas (skeem 1) asuva 

Jõekalda (Parveotsa vkt 4) aia maastikuarhitektuurse lahenduse kohta. Projekti tellijaks 

on Aivar Illak. Projekti koostaja on volitatud maastikuarhitekt Sulev Nurme. 

Projekt on koostatud tellija poolt esitatud alusplaanile (lisa 1). Esitatud alusplaan oli 

rastergraafikas, see on konverteeritud vektorgraafikasse ja manuaalselt seatud 

mõõtkavva, plaani koordinaadid digitaalversioonis ei vasta seetõttu tegelikule asukohale. 

Lähtuvalt alusplaani vanusest võib tegelik situatsioon olla kohati muutunud. Olemasolev 

haljastus on üle vaadatud mais 2016. Rajamistööde eelselt on soovitatav geoalus 

uuendada rajatiste tööjooniste koostamiseks. 

Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis, kasvuhoone, paadisild ja köök 

eskiislahendusena. 

 

Skeem 1. Asukohaskeem (Maa-amet).   

Kavastu parv 

Tartu 
Kastre 
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2 Projektlahendus 

2.1 Kontseptsioon 

Lahenduse lähtekohad on järgmised: 

 säilitada võimalikult olemasolevat haljastust; 

 ruumiline lahendus lähtub rekonstrueeritud elamu arhitektuursest kuvandist; 

 arhitektuursete väikevormide disain lähtub elamu disainist; 

 haljastus on võimalikult vabas asetuses kontrastsena hoonetele ja 

väikevormidele. 

Ruumilahendusel on lähtutud olemasolevast hoonestusest ja tellija soovidest rajatiste 

funktsionaalsel paigutusel. Kujunduslikult liigendub aed nelja tsooni (skeem 2) 

 

Skeem 2. Ruumilahendus  

Tsoonid on tinglikud ja nende üleminekud mõttelised, kuid iga tsoon eristub teisest 

teatud kasutusviisi ja/või disainielementide poolest. Siduvaks motiiviks/objektiks on 

variseinad ja arkaadid ronitaimedele ning konteinerhaljastus.  

Aed on piiritletud raamhaljastuse laadselt: aia servadesse on kavandatud põõsaid ja 

vaate liigendamiseks kohati kõrgemaid püsikuid, servaalade muru niidetakse 2 x aastas, 

aia siseosas tihedamini. Nii tekib looduslikest rohttaimedest aia keskosa ümbritsev raam. 

. 

Emajõe kallas – promenaad 

 

 

 

iluaed 

 

 

 

õunapuuaed / tarbeaed 

 

 

 

majandushoov 
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2.2 Teed, platsid, parkimine 

Kattega teed on plaanitud vaid elamu lähiümbrusse (joonis 1). Jalgtee laius on 1,2 m, 

hoonet ümbritseva niiskuskaitseriba laius on 0,5 m. Hoone ette tekkiv sillutatud plats 

tuleneb hoone kujust. Elamu eest viib sillutatud tee 4,5 x 5,6 m platsile, mida saab 

kasutada grillplatsina, istumiskohana jne. Sillutatud ala orienteeruvad mõõtmed on antud 

skeemil 3. 

Graniitkivist plats on ka plaanitava hoone juures. Platsi kuju ja suurus on orienteeruv, 

plats tuleb täpsustada uue hoone projekteerimisel. 

Parkimine on lahendatud maja kõrvale, maantee äärde, kuhu tekib ca 16 m pikkune 

vaba ala. Parklakohad on soovitav rajada graniitkivist ehitatud vuugimurust (skeem 3, 

joonis 10) või murukivist (Raebetooni kivi, hall). Kokku saab parkida maja ees kui 3 

sõiduautot. Kõik graniitkiviga kivipinnad piiratakse graniitäärekiviga (80 x 200 x 1000 

mm). Äärekivi pealispinna kõrgus ümbritseva maapinna suhtes on kuni +20 mm. Kõigile 

teedele ja platsidele antakse ühepoolne põikikalle kuni 3% vastavalt reljeefile, vajadusel 

tuleb maapind vastavalt profileerida. 

Graniitkivi paigaldamisel kasutada maatriksi-tüüpi laotist, kivid tsentreeritakse 

keskkohtade järgi üksteise suhtes. Ladumisel peavad kiviread mõlemas suunas jääma 

joondatult keskkoha järgi ja vuugid ühel sirgel. Vuugid tuleb täita kogu ulatuses 

graniitsõelmete või liivaga. Vuugimurul võetakse vuugi laiuseks 30 mm. Vuuk täidetakse 

vastavalt joonisele 10. Vuukide ja murukivide taimestamisel on soovitatav kasutada nn 

vuugimurusegu. Murukivi ja vuugimuru rajamise spetsiifika vt joonis 10. 

 

Skeem 3. Sillutatud alad maja ümber. Sinisega on näidatud 100 x 100 x 100 mm hallist graniitkivist sillutis, 

rohelisega samast kivist vuugimuru või betoonmurukivi-kate.  

Rajatava kuuri ette viiv tee on ette nähtud AS Ikodori halli Nunnakiviga (joonised 1, 10). 

Teepind piiratakse halli betoonkõnniteeäärekiviga. Alternatiivina võib tee rajada 

tugevdatud muruna. Tugevdatud muru rajamiseks segatakse kruus/killustik (16-64 mm) 

kasvumullaga vahekorras 1:4 (1 osa mulda) ja paigaldatakse 350...400 mm kihina. 

Peale külvatakse muruseeme (soovitatav nn vuugimuru). 
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Katendite soovituslik  konstruktsioon on antud joonisel 10. Maja ümbruse kiviriba 

rajamisel arvestada hoone hüdroisolatsiooni konstruktsiooniga. Soovitatavalt kasutada 

lõigatud (vähemalt neljast küljest) graniitkivi ja lõigatud külgedega äärekivi. 

2.3 Rajatised, arhitektuursed väikevormid 

2.3.1 Istutuskastid 

Istutuskaste on kavandatud kahte tüüpi: 

 1,7 x 1,7 m köögiviljade jaoks; 

 4,6 x 0,95 m ilu- ja maitsetaimede jaoks. 

Istutuskastide lahendus on antud joonistel 3, 4. Ilutaimede istutuskastide soovitatavad 

istutusskeemid on antud joonisel 2 (vt joonis 1 viidatud tähistega A, B, C). Istutuskastide 

lahendus lähtub elamu püstlippkattest. Kastid on alt avatud, paigaldatakse 300 x 300 x 

60 mm hallidele betoonplaatidele (joonised 3, 4). Betoonplaadid paigaldada min 200 

mm paksusele tihendatud liivast alusele.  

Istutuskastide alus profileeritakse nõlval horisontaalseks. 

Istutuskastid vooderdatakse seest 20 mm veekindla vineeriga. Oluline on töödelda 

vineertahvlite servad veekindlalt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Istutuskast täidetakse 

põhjast 200 mm paksuselt purustatud peenkruusaga, ülejäänud osas keskmise 

lõimisega huumusrikka aiamullaga (mitte turbaga). Kruusa ja mulla vahele on soovitav 

panna filterkangas. Kastid täidetakse kattelaua alumise servani. Kui soovitakse multšida 

koorepuruga, peab jätma mulla peale koorpuru jaoks min 50 mm varu kattelaua 

alumisest servast. 

Kastide kattelaua serva alla võib paigaldada niiskuskindla LED-stripe tüüpi kattelaua 

alumisele küljele süvistatud valgustid. 

Kastid on soovitav varustada pealt tilkkastmissüsteemiga. 

2.3.2 Variseinad ja arkaadid 

Variseinte asend on antud joonisel 1. Variseinad on paigutatud krundi piirile maantee 

äärde, arkaadid ruumi liigendamiseks ja istumiskohtade piiramiseks aiatsoonide 

piiridele. Variseinte ja arkaadide lahendused on antud joonistel 5-1, 5-2, 5-3. 

Variseinad ja arkaadid tehakse puidust, fassaadiviimistlus lähtub elamust. Kõigi 

variseinte ja arkaadide peale on jäetud lahtine ala, kuhu saab paigaldada istutuspotte ja 

istutuskaste, mille laius on kuni 150 mm. Ala põhjalaudise laudade vahe jätta 10...15 

mm, et sajuvesi ja kastmisvesi läbi nõrguks ja laudis tuulduks. Katteks on kõigile 

tarinditele 30 x 50 mm laudis, laudade vahe 25 mm. Kasutada võib ka teiste 

mõõtmetega laudu, millest koostaud laudis sarnaneb elamu laudisele, teiste 

mõõtmetega laudade kasutamisel arvestada sellega, et laudade vahe on pool kuni 2/3 

laua laiusest. Laudise ja maapinna vahele jätta min 75 mm vaba ruumi tuuldumiseks. 

Variseintele on jäetud avad, millesse on võimalik paigaldada potitaimi (joonised 5-2, 5-

3). Kattelaudise paigaldamisel jälgida, et laudade vahed kummalgi pool variseina ei 

oleks kohakuti (arvestada nt 25 mm nihkega erinevatel külgedel). 

Loodepoolne varisein (koondplaan pos 15) oli esialgu kavandatud katkematu seinana, 

kuid vajadusest tagada krundile autoga pääs ka selles osas (ka kavandatava hoone 

juurdepääs) on antud variseina alternatiivlahendus väravaga (joonis 5-4). Värav on 



8 
 

lahendatud kahepoolse tiibväravana. Väravapoolte maanteepoolne külg teha variseinaga 

samas tasapinnas. Aiapoolsel küljel katta väravaraam muu variseinaga sarnase 

laudisega. Soovitatav on väravapooltele panna tugirattad ja väravaesine ala piirdeaia ja 

väravavahel sillutada graniit- või betoonkiviga. 

Postid tuleb maapinda kinnitada võimalikult jäigalt. Üks võimalus on kasutada 100 x 100 

mm ristlõikega terastoru, mis betoneeritakse maasse. Topeltpostid kinnitatakse 

kummaltki poolt toru külge vähemalt 800...1000 mm pikkuse kontaktpinnaga (3...5 

poldiga, vt ka skeem 3). 

 

Skeem 3. Variseinte tugipostide vundeerimise põhimõtteskeem. 

2.3.3 Laudtee (promenaad), paviljon 

Jõelooke kaldale, seotuna tulevase hoonega, on kavandatud platvormina laudtee, mis 

on ühendatud rekonstrueeritava paadisillaga (joonis 7). Laudtee paigaldatakse 

kruvivaiadega maasse. Platvormi paigaldatakse kruvivaiadele nii, et tekib õue poole 

maksimaalselt 200 mm kõrgune aste. Konstruktiivselt paigaldatakse kruvivaiadele 

kandetalad ning neile omakorda risttalad, millele kinnitatakse kattelaudis. Platvormi 

idaotsa on kavandatud laiendus, millele paigaldatakse paviljon. Paviljoni ees asub trepp, 

mis viib alumisele platvormile (viib paadisillale). Kõrguste vahe lahendatakse 3...4 

astmelise trepina vastavalt tegelikule reljeefile. Trepi aluskonstruktsioon kinnitatakse 

platvormide külge. Alumise platvormi pinna kõrguse määratlemisel on soovitatav lähtuda 

ujuvsilla lahendusest, projekteerimisel on mõnevõrra lähtutud ujuksilla tooteseeriast 

Shallow (http://paadisillad.ee/tooted/shallow/).  

Platvormile kinnitatav paviljon on kavandatud elamuga sarnase fassaadilahenduse 

motiiviga (joonis 6). Paviljon on avatud kõigist 4 küljest. Paviljoni lahendus lubab 

paigaldada küljeavade ülemisse serva tala alumisele küljele allatõmmatavad rulood, 

ruloo rullmehhanism jääb fassaadi kattelaudise alumise serva varju. Katusele anda kalle 

3-10%, sajuvee äravoolu saab lahendada ühe kandeposti siseselt kuni 100 mm 

äravoolutoruga. Katusekatteks kasutada bituumensindlit või külmakindlat bituumen-

rullmaterjali. 

Paviljoni valgustuslahenduse võib teha sarnaselt arkaadi lahendusega (LED stripe) või 

paigaldada lakke 1 hajusa valgusega ülalt-alla valgusti. Platvormile on ette nähtud 

jõepoolsesse serva pollar-valgustid. Prototüübina on kasutatud valgustit Philips Vivara (vt 

täpsemalt joonis 7), kuid kasutada võib mistahes tootja sarnaste mõõtmetega valgustit. 

2.3.4 Kasvuhoone ja pergola 

Kasvuhoone on antud eskiislahendusena joonisel 9. Kasvuhoone on lahendatud 

liimpuitkonstruktsioonina. Kasvuhoone ja maja vahele jääb 4 m laiune ala, mille katus on 
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lahendatud klaasitud pergolana. Pergola klaasid paigaldatakse talade vahele kaldega (5-

10%) kasvuhoone suunas. Kuna kasvuhoone ja pergola asuvad mõlemad nõlval, 

tasandatakse tarindite alus ja antakse kummastki eemale kontranõlv 1...2% kaldega 

1...2 m laiusel alal. Nõlvade kokkujooksu joonele antakse omakorda ristikalle ida suunas, 

et juhtida lõunast valguv pinnavesi kasvuhoonest mööda. Kasvuhoone alus tuleb 

kõrguste vahest tingituna lahendada silebetoonist tugimüürina. Kõrguste vahe pergola ja 

nõlva vahel lahendada 2...3 astmelise betoontrepiga. 

Kasvuhoone ja pergola puiduosa värvus neutraalne hall, toon-toonis elamuga, klaaside 

raamistus otsafassaadidel – alumiinium, mujal puiduosast võimalikult väheeristuv. 

Kasvuhoone rajamisel eemaldada olemasolev tihenenud pinnas kuni 50 cm sügavuselt 

ja asendada ehitustööde lõppemisel huumusrikka keskmise lõimisega aiamullaga. 

2.3.5 Köök 

Köök on antud eskiislahendusena joonisel 8. Köögi fassaadide lahendusel on lähtutud 

elamust. Välisviimistlusel võtta aluseks elamu värvitoonid, aknaraamide lahendus, 

laudise lahendus (vt ka materjalide kirjeldus ptk 2.3.2.). Köögi terrassipoolsed uksed on 

soovitav ehitada lükandustena, tualetiuks tavauksena. Tualeti sissepääsu võib lahendada 

ka köögist seest. Viimasel juhul välisseina ukseava lahendatakse sarnaselt kõrvalasuvate 

aknaavadega. Eskiislahendusega on ette nähtud tulekolde ehitamiseks korsten köögi 

kagunurka, kuid korstna võib asendada sobiva moodulkorstnaga ning asukohta valida 

vastavalt küttekolde asukohale.  

Köögi asendiplaani täpsustamisel lähtuda imbväljakust. Vertikaalplaneerimisel arvestada 

endisaegse hoone lammutamisel tekkinud süvendit. Tegelikud kõrgused on soovitatav 

täpsustada geodeetiliselt seoses lammutusjärgselt muutunud situatsiooniga. Köögi 

asendiplaani lahendamisel juhul, kui ehitatakse statsionaarne tulekolle, tuleb arvestada 

tuleohutusnõudeid ja kujasid (minimaalne hoonetevaheline kaugus 8 m) 

naaberhoonetega. 

Köögi ette on ette nähtud terrass, mis osaliselt (1,7 m) jääb köögi põhjasuunas 

laiendatud katuse alla. Katuse põhjaosa toetub postidele. Mahaminek terrassilt on 

terrassiga sarnasest materjalist puitastmetega. Astmete tegemisel lähtuda 

olemasolevast maapinnast, kuid alternatiiviga võib maapinda tõsta või langetada terrassi 

ümber selliselt, et oleks võimalik teha 1-3 võrdset astet terrassi põhja- ja lääneküljele. 

Köögi katuselahendus täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

Terrassi toestiku saab lahendada kruvivaiadega, köögi vundeerimine tuleb lahendada 

edasise projekteerimise käigus. Köögi veevarustus, kanalisatsioon ja elektrivarustus 

lahendada edasise projekteerimise käigus. 

2.3.6 Aiamööbel jm 

Pinkide paigutusel arvestada joonisel 1 näidatud istumiskohtade asendiplaaniga, 

lisapinkide paigutuse teeb tellija oma soovi kohaselt.  

Väikesemahuliste istutuskonteinerite, pinkide jm aiamööbli ning aksessuaaride valiku 

teeb tellija vastavalt oma soovile. Värvigammas eelistada helehalle või valge toone, 

disainikeelelt eelistada soovitatavalt stiilineutraalseid või klassikalisi elemente. 

2.4 Soovituslikud nõuded puittarindite ehituseks 

Materjalide kasutamisel on soovitav arvestada alljärgnevaid nõudeid: 
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▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega; 

▪ materjalina võib kasutada mändi (tugevusklass C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081), 

võimalusel võib maapinnaga kokkupuutuvates konstruktsiooniosades kasutada ka 

tamme või lehist; 

▪ ehitusplatsil ladustatav puit tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest 

ning saama vabalt tuulduda;  

▪ osadel, kus inimene vahetult puitu käega puudutab, kasutada hööveldatud puitu; 

▪ maapinnas asuvates, maapinnaga kokkupuutuvates, karkassi detailides (postid, 

talad ja diagonaalid, trepipõsed jne) ja variseina pealsetel potialuste kattelaudadel 

ning terrassil kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 

“Põhjamaade puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd) või lehist, mujal, 

sademetega lühiajaliselt kokkupuutuvates osades, võib kasutada ka AB klassile 

vastavat immutatud puitu või immutamata puitu; fassaadilaudis ja fassaadil nähtavad 

alusdetailid võivad olla immutamata ja värvitakse puidukaitset tagava värviga; 

▪ kasutatav immutatud puit peab olema immutusjärgselt tootjapoolsele tehnoloogiale 

vastavalt kuivanud; ehitusajal immutatavad detailid tuleb enne montaaži samuti 

kuivatada;  

▪ immutatud puidu valikul konsulteerida tootja/müüjaga sobiva kattevärvi valiku osas; 

▪ immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb 

paljastunud puidu pind töödelda (pintseldada või immutisse kasta) tootja juhiste 

kohaselt sobiva puidukaitsevahendiga; 

▪ metalldetailidel kasutada keskkonnklassile C3 vastavalt kuumtsingitud terast, 

kasutada võib ka roostevaba terast, metalldetailid peavad vastama EVS-EN 912; 

EVS-EN 14545; EVS-EN 14592; EVS-EN 26891 nõuetele; 

▪ ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest 

materjalist,  tsingitud ja roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku 

puutuda; 

▪ alumiiniumist kinnitusvahendeid ja konstruktsioonidetaile immutatud puiduga koos 

kasutada ei ole lubatud. 

Kõik tööd tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale ehitustavale. Tööde 

teostamisel lähtuda üldiselt "Teetööde tehnilistes kirjeldustes" antud tööde kirjeldustest. 

Kõikide tarindite konstruktsioon täpsustada edasise projekteerimise käigus.  

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik tööpiirkond Emajõe äärde suunduval teel 

nõuetekohaselt tähistada. Ehitustööde ajal peab olema tööpiirkond kõrvalistele isikutele 

suletud. Tööde alustamisel tuleb täpsustada tehnovõrkude (kõik kaablid ja torustikud) 

täpne asukoht, vajadusel surfimise teel, et vältida tehnovõrkude juhuslikku kahjustamist. 

Säilitatavate puude juured, mille piirkonnas ehitustransport liigub, tuleb kaitsta puitkilpide 

või killustikuga (paigaldatakse ajutiselt). 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. 
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Puistematerjalide (liiv, kruus, killustik, koorepuru jm) ladustamisel panna materjalide 

hoiustuskoha alla koormakattekile vm rullmaterjal, et vähendada pinnasekahjustusi ja 

hõlbustada hilisemaid koristustöid.  

 

Muudatused tarindite mahulises kujunduses palun konsulteerida projekti autoriga. Kõigi 

projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral, sh sõlmede jm täpsustamine, 

konsulteerida projekti autoriga. 

2.5 Haljastus 

2.5.1 Taimevalik, olemasolev haljastus 

Taimevalikul on kasutatud haljastuses ja koduaedades tüüpilisi ning vähem hooldust 

vajavaid liike. Istutuskastides (koondplaan A, B, C) kasutatavate istikute soovitatavad 

võimalikud istutusskeemid on antud joonisel 2. Istutuskasti kohta tuleb püsikuid 30...50 

tk, sõltuvalt kasutatavatest istutusvahedest ja istikute suurusest. 

Olemasolev puittaimestik, sh õunapuud säilitatakse. Projektlahenduse koostamisel ei ole 

inventeeritud olemasolevaid püsikuid, kuid kontseptsiooni kohaselt saab/võib rajatiste alla 

jäävad püsikud ümber istutada suurte gruppidena perifeerselt aia välisserva jäetud 

aasamuru alale. 

Olemasolev rohttaimestik/muru säilitatakse, ehitusega rikutud kohtades taastatakse 

rohttaimestik muruseemne pealekülvi teel. Pealekülvil võib kasutada ristikut sisaldavat 

murusegu. 

2.5.2 Kasutatud taimmaterjali loetelu 

Okaspuud 

harilik elupuu    'Sunkist'' või 'Fastigiata'  Thuja occidentalis  3 

harilik elupuu    'Globosa'        1 

harilik elupuu    ' Hoveyi' või 'Pyramidalis Compacta'    3 

Kokku:            7 

 

Lehtpuud 

kämmalvaher    'Atropurpureum' 1  Acer palmatum  1 

harilik vaher    'Schwedleri'    Acer platanoides  1 

Kokku:            2 

 

Lehtpõõsad* 

siberi kontpuu  'Kesserlingii'    Cornus alba   4 

siberi kontpuu   'Aurea'        3 

põõsasmaran   ‘Goldfinger’    Potentilla fruticosa  6 

põõsasmaran   'Abbotswood'        6 

põõsasmaran   'Kobold'        2 
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Thunbergi kukerpuu  'Golden Ring'    Berberis thunbergii  3 

Thunbergi kukerpuu   'Atropurpurea'       4 

ebajasmiin    'Snowbelle´   Philadelphus x  6 

kaunis ebaküdoonia  'Crimson and Gold`    Chaenomeles japonica 4 

värd-forsüütia   'Golden Bells'    Forsythia x   1 

jaapani enelas  'Little Princess'   Spiraea japonica  5 

jaapani enelas   'Golden Princess'       5 

jaapani enelas   'Flaming Mound'      5  

põisenelas    'Diabolo'    Physocarpus opulifolius 1 

äädikapuu        Rhus typhina   1 

aedaroonia        Aronia melanocarpa  3 

harilik sarapuu       Corylus avellana   3 

punane (valge) sõstar 'Hele'     Ribes rubrum   5 

must sõstar (tugevakasvuline sort)     Ribes nigrum   2 

sõstik (karussõstar)   'Josta'    Ribes × nidigrolaria  4 

karusmari    'Hinnonmäki punane'  Ribes uva-crispa  3 

lamedarootsuline kikkapuu      Euonumus planipes   3 

virgiinia nõiapähklipuu      Hamamelis virginiana 2 

söödav kuslapuu   'Sinaja Ptitsja'    Lonicera caerulea v edulis 3 

tatari kuslapuu   'Arnolds Red'    Lonicera tatarica  5 

harilik viirpuu        Crataegus rhipidophylla  3 

lumimari        Symhoricarpus albus 9 

Kokku:            101 

*Märkus: liigi alternatiivvalikud vt joonis 1. 

 

Ronitaimed 

metsviinapuu       Parthenocissus quinquefolia 10 

tobiväät        Aristolochia macrophylla 4 

viinamari    'Jubilei Novgoroda'   Vitis vinifera   9 

viinapuu    'Guna'         3 

Kokku:            26 

 

Püsikud (nr vastab püsikugrupi numbrile plaanil) 

1. Katkujuur        Petasites hybridus   28 

2. Kollane iiris (looduslik või sordid)    Iris germanica  44 
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3. Smithi hosta   'Halcyon'    Hosta tardiana   10 

4. Pehme kortsleht   'Select'    Alchemilla mollis   20 

5. Laanesõnajalg       Matteuccia struthiopteris 35 

6. Kuutõverohi       Polygonatum odoratum  12 

7. Mikrobioota**       Microbiota deccussata 4 

8. Sidrunliivatee       Thymus × citriodorus  6 

9. Hall nelk    'Lavaström'    Dianthus caesius  6 

10. Suureõieline härjasilm  (valgeõieline kõrge vorm)  Leucanthemum  x superbum 42 

11. Pojeng, vormide segu ('Bartzella'; 'Coral Charm'; 'Inspecteur Lavergne') Paeonia 34 

12. Arendsi kivirik   'Red Cap'    Saxifraga x Arendsii  8 

13. Hiidiisop    'Blue Fortune'    Agastache sp   6 

14. Harilik kitseenelas 'Kneiffii'    Aruncus dioicus   23 

15. Särav päevakübar  'Little Goldstar'   Rudbeckia fulgida  23 

16. Siberi valdsteinia      Waldsteinia ternata  10 

17. Heleenium   'Double Trouble'   Helenium sp   10 

18. Heleenium   'Moerheim's Beauty'   Helenium sp   6 

19. Vahtralehine helmikpööris 'Berry Marmalade'  Heuchera villosa   14 

20. Laudleht        Astilboides tabularis   42  

21. Raudrohi    'Pomegranate'   Achillea sp   14 

22. Purpur-siilkübar   'Cheyenne Spirit'   Echinacea sp   28 

23. Purpur-siilkübar   'Summer Cloud'       12 

24. Sinihall hosta   'Elegans'    Hosta glauca   4 

25. Suureõieline härjasilm  'Goldfinch'    Leucanthemum  x superbum 15 

26. Sulgjas rodgersia  'Elegans'    Rodgersia pinnata   6 

Kokku:            462 

**Märkus: mikrobioota on pindakattev okaspuu, kuid plaanilt viidatud püsikupeenrast, 

seetõttu antud püsikute loendis 

 

Taimi kokku istutuskastidesse A, B, C (joonis 1) orienteeruvalt 525 tk 

 

2.5.3 Nõuded istikutele ja istutamisele 

Istikute kohta peab istutustööde teostaja/istikuäri esitama garantiikinnituse puude päritolu 

ja kvaliteedinõuetele vastavuse osas. Istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti 

Standardile (EVS 778:2001). Kasutada soovitatavalt Eesti päritolu istutusmaterjali või 

istutusmaterjali, mille päritolumaa kliima vastab 4. või 5. kliimatsoonile (Poola, Läti, 

Leedu). Kasutada soovittavalt järgmises suurusklassis istikuid: 

 lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 
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 okaspuud kõrgusega mitte alla 3,5 m, lehised 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; 

 püsikud istutuskonteineris; elujõulise, vigastamata leherosetiga. 

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. Istik 

peab peale istutusaugus fikseerimist olema vertikaalsihis otse.  

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

Kindlasti tuleb eemaldada juurepalli pakkimistraadid. Eemaldada tuleb peale istutamist 

ka tüve ja okste ümber pandud puukoolipoolsed etiketid. Keerdjuurtega istikuid kasutada 

ei ole soovitatav. Konteineris tihedalt kokkusurutud juured on soovitatav põõsaistikutel 

kergelt lahti harutada. 

Istutusaugud täita viljaka mitteturbase keskmise lõimisega kasvumullaga. Istutusjärgselt 

rikkalikult kasta. Istikuid kastetakse peale istutamist kahe järgneva aasta jooksul 

vegetatsiooniperioodil vähemalt kord nädalas. Kui kastmise käigus osa kasvupinnast 

vajub auku, täita kasvumullaga vajunud osad tagasi. Peale istutamist tuleb puu-

põõsaistiku ümber teha kastmisvall (ca 40...50 cm raadiuses tüvest, soovitav on katta 

istikualune pind valli ulatuses kooremultšiga (multšikihi maksimaalne paksus 200 mm, 

jälgida, et puu-põõsa juurekael oleks multšist vaba). Multši all mitte kasutada 

filterkangast. Multši võib isutusjärgselt uuendada võimalikult pika perioodi jooksul, et 

hoida puude aluseid umbrohuvabana jättes sellega puudele rohkem toitaineid, hoida 

niiskust ning et vältida koore- ja juurevigastusi muruhooldustöödel.  

Toestatakse ainult suured juurepalliga puud. 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. Vältimaks tüve vigastamist trimmeriga panna 

tüvedele tüvekaitsed trimmeri tööpiirkonnas (kõrgus maapinnalt 40...50 cm). Eelistada 

võrku jm lahendusi, mis lasevad tüvel hingata ning mille taha kogunenud praht on 

märgatav ning kergesti eemaldatav. 

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

ainult kuivanud ja vigastatud oksad ning juured.  

Võra kujundamiseks oksalõikust võib alustada kolmandal aastal, kui puu on juurdunud ja 

näitab head kasvu. Eemaldada võib esimese kahe aasta jooksul vaid kuivanud ja 

murdunud oksi, et lehemassi võimalikult palju säiliks.  
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Igasuguste taimekaitsemürkide (nn taimekaitsevahendid) kasutamine (sh keemiline 

umbrohutõrje) ehitus- ja hooldustööde tegemiseks ei ole eetiline – nende kasutamisest 

tuleb hoiduda. 

Istutustööd on soovitatav tellida ettevõttelt, mille töid korraldavatel spetsialistidel on 

aianduse või metsandusealane eriharidus (kontrollida vastava diplomi või kutsetunnistuse 

olemasolu), ning mille töötajatel on haljastuse või aiandusealane kutseharidus (kontrollida 

vastava diplomi või kutsetunnistuse olemasolu). 

3 Tööde mahud 

3.1 Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 

Tööde mahud ei sisalda ehitiste mahte. Ehitiste mahud tuleb täpsustada tööjoonistega. 

Taimmaterjali mahud on antud peatükis 2.5.2. 

 

Nr Töö kirjeldus Ühik Hulk 

1 Paigaldada 100 x 100 x 100 mm graniitkivist teepinda elamu 
ümber (joonised 1, 10) 

m2 118 

2 Paigaldada murukivi või graniitkivist vuugimuru m2 30 

3 Paigaldada 100 x 100 x 100 mm graniitkivist teepinda 
ehitatava hoone ümber (joonised 1, 10) 

m2 44 

4 Paigaldada graniitkiviriba maja ümber m2 12,5 

5 Paigaldada graniitäärekivi maja ümbruse teede ümber 
(joonis 1, 10); 

jm 96 

6 Paigaldada graniitäärekivi maja ümber (majaümbruse 
niiskuskaitse ribale ümber äärekivi paigaldamine on 
valikuline) 

jm 25 

7 Paigaldada graniitäärekivi ehitatava hoone teekatte ümber jm 27 

9 Ehitada hallist Nunnakivist teed või killustikuga tugevdatud 
muruteed kuuri juurde (joons 1, 10) 

m2 103 

10 Paigaldada betoonäärekivi Nunnakivist teekattele 
(tugevdatud murule ei ole vajadust; joonised 1, 10) 

jm 74 

11 Planeerida maapinda seoses ehitatavate rajatistega 
(orienteeruvalt) 

m2 1500 

12 Istutada kokku lehtpuid tk 2 

13 Istutada kokku lehtpõõsaid, okaspõõsaid ja ronitaimi tk 134 

14 Istutada kokku püsikuid tk 462 

15 Istutada taimi istutuskastidesse (va köögiviljad) tk 525 

16 Multšida purustatud okaspuukoorepuruga istutatavaid puid 
ja põõsaid 

m3 6,8 

17 Valmistada ette püsikute istutusalasid m2 240 

18 Teha muru pealekülvi ja muruparandustöid (ca) m2 2000 

19 Teha okemasolevatele puudele (üunapud, lehtpuud, lehised) 
võrahooldust  

tk 58 

 

 


