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Lõokese 5 maastikuarhitektuuri osa projekt 

1 Sissejuhatus 

Projekt on koostatud Lõokese Arendus OÜ tellimusel Tallinnas Lõokese 5 korterelamu sise- ja 

välishoovi haljastuse kohta (vt asukohaskeem – skeem 1). Projektiga lahendatakse elamu 

maastikuarhitektuuri osa, sh sisehoovi pinnakatted, haljastus, ruumiline jaotus ja mänguväljaku ala 

ning korterelamu välisperimeetrile jääv haljastus.  

Alusmaterjalidena on kasutatud tellija poolt esitatud materjale (Lõokese 5 korterelamu ehitusprojekt 

ja 3D mudel).  

 
Skeem 1. Asukohaskeem. Punasega on tähistatud projektala (allikas: Maa-ameti kaardiserver) 

2 Projektlahendus 

2.1 Kontseptsioon 

Kontseptsiooni väljatöötamisel on lähtutud korterelamu ringikujulisest vormist, mis on üle kandunud 

sisehoovi lahenduse ümaratesse ja pehmetesse vormidesse. Sisehoovi lahenduse puhul on silmas 

peetud vastavust erinevatele vanusegruppidele ning erinevatele „olemise-ruumidele“, millest igaühel 
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on oma ilme ja erinev taju. Hoovi läbivad teed on lahendatud pandustega, mis võimaldavad mugavalt 

liikuda nii lapsevankri kui ratastooliga – selliselt on ala kasutatav kõigile. Omavahel on kokku 

põimitud funktsionaalsus, ilu ja kasutusmugavus, mida toetavad omaltpoolt nii haljastus kui 

materjalide valik. 

2.2 Projekteeritud haljastus 

Haljastuses on kasutatud kasvukohale vähemnõudlikke liike, mis taluvad hilis- ja varakülmasid ning 

kuivemaid kasvutingimusi. Sisehoovi haljastuses on põhirõhk pinnakattetaimedel, millele 

sekundeerivad vertikaalsed erinevavormilised elupuud. Perimeetrile jäävad hoovialad on lahendatud 

sulgeva hekiga, mille korterite poolset külge elustavad ilupõõsad ja püsililled. Perimeetri hekkide 

juurde ette nähtud istutusalad on valikulised, st nende alade piires on võimalus taimi istutada, samas 

liigivalikul võib iga korteriomanik kasutada talle meeldivaid liike. Joonisel 4 (Hoovide haljastus) 

esitatud istikute valik on soovituslik. 

Taimede valikul on kasutatud Hansaplanti, Calmia, Kristiine Aiandi ja Kanepi Aiandi tootevaliku 

nimekirju seisuga jaanuar 2016. Taimenimekirjad on saadaval: 

 http://www.hansaplant.ee/ 

 http://www.calmia.ee/ 

 http://kristiineaiakeskus.ee/puukool 

 http://www.kanepiaiand.ee/tooted/suvelilled 

Tabel 1. Projekteeritud sisehoovi taimmaterjali loetelu 

Okas- ja lehtpuud    

Liik eesti keeles Vormi nimi Liik ladina keeles Arv (tk) 

harilik elupuu ’Columna’ Thuja occidentalis 6 
harilik elupuu ’Holmstrup’ Thuja occidentalis 19 
harilik elupuu ’Danica’ Thuja occidentalis 10 
iluõunapuu ’August Vaga’ Malus cult. 1 
harilik sirel `Beauty of Moscow` (vms) Syringa vulgaris 8 
    
Lehtpõõsad ja pinnakatjad    

Liik eesti keeles Vormi nimi Liik ladina keeles Arv (tk) 

kamtšatka kukehari 'Variegatum' Sedum kamtchaticum 
 

30 

sedum muru*  Sedum 590 tk 
29,5 m² 

karvane kadakkaer  Cerastium tomentosum 45 
sidrun-liivatee  'Bertram Anderson' Thymus x citriodorus 80 
põõsasmaran erinevad sordid Potentilla fruticosa 16 
roomav kadakas ’Wiltonii’ Juniperus horizontalis 47 
aed-liivatee   Thymus vulgaris 20 
haraline tuhkpuu  Cotoneaster divaricatus 10 

  KOKKU 584 
 
*Koosneb erinevatest kukeharjadest (Harilik kukehari (Sedum acre), valge kukehari (Sedum album), roomav 
kukehari (Sedum spurium), kalju-kukehari (Sedum rupestre), Middendorffi kukehari (Sedum middendorffianum) 
jms). Sedum muru pinda on kokku 29,5 m². Istutustihedus ca 20 taime/m². 
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Tabel 2. Projekteeritud välishoovide taimmaterjali loetelu 

Okaspuud    

Liik eesti keeles Vormi nimi Liik ladina keeles Arv (tk) 

harilik elupuu ’Smaragd’ Thuja occidentalis 278 
    

  KOKKU 278 
 

Elupuu ’Smaragd’ hinnanguline maksumus on ca 8€/tk1. Heki kogupikkus on ca 139 jm. Heki jooksva 

meetri (istikute) hind on u 16€/jm (arvestusega 2 puud jooksva meetri kohta) + rajamise hind. Hoone 

välimise osa elupuu heki istikute hind kokku on orienteeruvalt 2224€. 

 

2.3 Konteinerhaljastus 

Kasutada konteinereid kõrgusega 80…10 cm, siseläbimõõduga 45...60 cm. Konteineri pinna 

välisviimistlus tuhm roostevaba või anodeeritud alumiinium (või sarnane; helehall). Konteiner peab 

võimaldama liigse vee äravoolu. Istutamisel jälgida, et konteineri põhja saab kergkruusast 10...20 cm 

paksune drenaažikiht, mis kaetakse filterkangaga. Konteiner täidetakse  ülaservast 5 cm kaugusele 

suvelilledele sobiva eelväetatud kasvusubstraadiga (suvelilli tuleb sellest hoolimata väetada 

kastmiste käigus 1 x nädalas või kasutada pikaajaliselt toitaineid emiteerivaid väetisegraanuleid, pulki 

vm). 

Näiteid konteineris kasutamiseks sobivatest taimedest: 

 Riitsina 

 Aedraudürt 

 Sinilobeelia rippuvad sordid 

 Kuldkakar 

 Hõbekakar 

 Petuunia 

Arvestada konteineri kohta 5-8 rippuvaoksalist suvelilleistikut (nt sinilobeelia, petuunia, ibeeris, 

kipslill vm sarnast jne)  konteineri serva ning keskele 1-2 kõrgekasvulist, püstise võraga suvelille 

(riitsinus ja sarnased – 1 taim; kuldkakar, hõbekakar ja sarnased 1-2 taime). Istutamisel kasutada 

korraga kuni 3 liiki: kahte rippuvaoksalist liiki/sorti konteineri serva ja ühte liiki konteineri keskele. 

Talvel võib konteineritesse panna männioksad või istutada punaseõielised eerikad – viimased küll 

külmuvad ja kevadeks kuivavad, kuid säilitavad külmudes oma dekoratiivse välimuse. 

Konteinereid kokku: 10 tk. 

                                                           
1 Allikas: Kristiine Aiand 
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Skeem 2. Konteineri istutusskeem.  
 

Skeem 3. Soovitatav konteineri kuju. 

  

Konteinerite soovitatav kuju on toodud skeemil 3. Konteinerite materjalina kasutada puitu, plastikut, 

metalli või betooni. Lubatud on kasutada nii koonuse- kui ruudukujulisi konteinereid, eeldusel, et 

kogu alal kasutatakse läbivalt ühesugust lahendust. 

 

2.4 Nõuded istikutele, istutamine 

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

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab Põhja-

Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon). Kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 

 solitääridena või grupis istutatavad elupuu sammasjad vormid kõrgusega vähemalt 1,5 m, 

kerajad vormid kõrgusega vähemalt 0,6 m;  

 elupuu hekitaimed kõrgusega vähemalt 1,5 m, taimede kõrguses ei tohi olla üle 10% suurust 

kõrguste erinevust (max 15 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 /sh elupuud – min 80 x 80 x 80 cm; 

 elupuuheki istutuskraavi laius 60...80 cm, sügavus 80 cm; 

 lehtpõõsad – min 60 x 60 x 60 cm; 

 püsikud 40 x 40 x 40 cm; 

 muru, kukeharjamuru  ja püsikutest pinnakattetaimed minimaalne kasvupinnase kihi paksus 

20 cm. 

Istutusaugud, istutusalad, istutuskraavid jne täidetakse viljaka (huumusrikka) keskmise lõimisega (SL) 

neutraalse happesusega kasvumullaga. Keelatud on kasutada lagunemata turvast vm lagunemata 

orgaanikat sisaldavat kasvupinnast. Keelatud on lagunemata sõnniku vm lagunemata kontsenteeritud 

orgaanilise lisandi kasutamine (eriti elupuudel). Muld peab olema vaba lisanditest (kivid, juurikad, 
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suured savikänkrad, praht). Soovitavalt lisada kasvumullale põõsastele ja okaspuudele sobivat 

pikaajaliselt lagunevat väetist, väetise valikul lähtuda liigiomastest nõuetest. 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust vähemalt 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või 

pakkematerjal ja kinnitusmaterjal (traat, näär jms). Potis spiraali keerdunud juurtega, ühepoolsete 

juurtega vm viisil deformeernud või vigastatud juurestikuga istikud kasutada ei tohi. Tarnitud vigase 

juurestikuga istikud tuleb vahetada ümber (müüja on kohustatud seda tegema) minimaalse 

juurekavaga istikute vastu. Istikualune pind multšitakse perimeetri istutustel istutustööde järgselt 

okaspuukoorepuruga kuni 10 cm paksuselt, juurekaelad jäetakse vabaks. Sisehoovi istutusalad 

kaetakse 20...50 mm valge kruusaveerisega (mitte killustikuga). Multšimine on vajalik mullaniiskuse 

pikemaks hoidmiseks, umbrohtude kasvamise pärssimiseks ning hooldustööde vähendamiseks. 

Okaspuukoorepuru  alla ei tohi panna filterkangast. Veerise alla võib panna 3-5 aasta jooksul 

biolaguneva kanga. 

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, teepindadele sattunud multš eemaldada ja panna tagasi peenraalale. 

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). 

2.5 Mänguväljak 

2.5.1 Mänguväljaku üldlahendus 

Mänguväljaku (skeem 4) alupind on kavandatud valatud turvakattega (kummikattega). Turvakatte 

peamine eelis teiste pinnakatete ees on selle hea põrutuste pehmendamise võime, mis 

märkimisväärselt vähendab kehavigastuste riski. Kate vajab minimaalset hooldust, vaja on teostada 

langenud lehtede või prügi pühkimist. Teostades eelpool nimetatud hooldust, on tagatud 

kummikatte vee läbilaskvus ning sellest tulenevate probleemide tekke vältimine. Kummipinnale on 

soovitatav aasta jooksul kahel korral teha survepesu (eriti pärast talvehooaega) – see tagab katte 

erksuse ja puhtuse.2 

Kummikatte paigaldamine toimub tihendatud killustiku ja sõelmete, asfalti või betoonist 

aluspinnasele. Juhul, kui kasutatakse vett mitteläbilaskvat aluskihti, on vajalik tagada vee äravool. 

Kummigraanulitega pinna rajamisel ja paigaldamisel kasutada Tommi Play OÜ või analoogse pakkuja 

sertifitseeritud ja testitud kummikatteid ning selleks spetsiaalselt koolitatud spetsialiste. 

                                                           
2 Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/valatud-kummikate/  

http://www.tommi.ee/toode/valatud-kummikate/
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Mänguväljaku turvakatte rajamisel kasutada kahevärvilist lahendust (vt skeem 3). Soovituslikud 

värvilahendused on a) oranžikas-punane ja kollakas-beež või b) kollakas-beež ja leheroheline. 

Võimalik on kasutada ka põhivärvide segamisel saadud sarnaseid alatoone. 

Mänguväljaku suurus: 53,6 m2. Valatud kummikatte hind sõltub paksusest, värvist ja ala suurusest. 

Hind alates 60€/m2 + km.3 

  
Soovituslikud turvakatte värvilahendused. 

 

 
Skeem 4. Mänguväljaku tsoneering 

Mänguväljakuvahendite valikul on lähtutud Lappseti (müügiesindaja Eestis on Fixman Eesti OÜ) ja 

Tommi Play OÜ tootevalikust. Lappseti mänguväljakutooted vastavad ohutusstandardile 

EN1176:2008 ning toodetele kehtib garantii 3-20 aastat. Mänguväljakutoodete näol on esitatud 

võimalikud näidised. Rajamiseks võib kasutada mistahes tootjate sarnaseid tooteid. Projektlahendus 

tuleb vastavalt konkreetse tootja toodangule täpsustada vajadusel tööjoonistega. 

 

                                                           
3 Allikas: Tommi Play OÜ 
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2.5.2 Mänguväljaku elemendid 

1. Kiik latern pesaga (A) 

 
Tommy Play OÜ pesakiik.4 Tsingitud terasest raam, millel kiigub laagriga pesa. Pesa on valmistatud 

tihedalt ühendatud kummimoodulitest, ääres on ronimisvõrk. Pesa on liiga suure hoo piiramiseks 

kinnitatud maa külge. Pesa läbimõõt on 1,0m. 

 

2. Liumägi (B) 

 
Tommi Play OÜ liumägi Emil 25.  

3. Liivakast (C) 

Plaanilahendusel on toodud liivakasti võimalik asukoht ja kuju. Lõplik lahendus võib erineda joonisel 

kujutatust. Tähelepanu tuleb pöörata turvaalade paiknemisele, ohutusele ja üldkompositsioonile. 

 

                                                           
4 http://www.tommi.ee/toode/kiik-latern/  
5 http://www.tommi.ee/toode/slide-emil-2/  

http://www.tommi.ee/toode/kiik-latern/
http://www.tommi.ee/toode/slide-emil-2/
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4. Kummikattega künkad (D) 

 

 
Foto 1. Illustreeriv näide kummikattega küngastest mänguväljakul. (Allikas: Goric)6 

2.6 Lugemisala 

Lugemisala paikneb sisehoovi kagunurgas, vahetult mänguväljaku kõrval. Ala pinnakatteks on 

puitlaudis, keskosa liigendab sirelipõõsas. Ala on ümbritsetud pingiga, sealjuures haljastuse poole 

jääv külg on seljatoega, loomaks efekti, justkui viibitaks haljastusega ümbritsetud omaette oaasis (vt 

illustreeriv foto nr 2). Pink jätkub mänguväljakupoolses osas, olles üheaegselt nii eraldav kui ühendav 

element kahe ala vahel.  

Ala suurus: 17,5 m². 

 

 
Foto 2. Puitkattega lugemisala ja seljatoe-haljastuse 
kontseptsioon. (Allikas: Landezine, Tianjin Qiaoyuan Park  
by Turenscape)7 

 

Skeem 5. Puitlaudisega lugemisala 

 

 

                                                           
6 http://goric.com/scale-imagination-and-innovation-in-modern-playgrounds/  
7 http://www.landezine.com/index.php/2011/03/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/33-
turenscape-landscape-architecture/  

http://goric.com/scale-imagination-and-innovation-in-modern-playgrounds/
http://www.landezine.com/index.php/2011/03/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/33-turenscape-landscape-architecture/
http://www.landezine.com/index.php/2011/03/tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-architecture/33-turenscape-landscape-architecture/
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2.7 Piknikuala 

Piknikuala on suurem eraldiseisev muruala sisehoovi lääneosas. Muruala on ümbritsetud ulatuses 

pingireaga, eraldamaks ala teistest aia osadest olles samal ajal ka istumisala. Muruala keskel paikneb 

iluõunapuu ’August Vaga’, mille tüve ümber asetseb ümar isteplatvorm (vt näidis foto 3). Fotol 

esitatud platvorm on illustratiivne, värvilahendus, platvormi kõrgus ning materjali 

omadused/karakter lahendada samas võtmes teiste puittarinditega. 

Muruala suurus: ca 42 m². 

  
Foto 3. Isteplatvorm ümber puu (allikas:  
Professor Playground)8 

 

Skeem 6. Muruga kaetud piknikuala 

 

2.8 Pinnakatted 

2.8.1 Teed 

Jalgteed: 

Kasutada soovitavalt siledat punast klinkersillutustellist (Aseri, Eesti)9, punast või halli nunnakivi. 

Paigaldada standardsele kõnniteealusele vastavalt tootja poolt ettenähtud juhistele. 

  
Foto 4. Punane nunnakivi (allikas: Interbauen) 

                                                           
8 http://www.professorplayground.com/professors-blog/custom-tree-benches  
9 Vt täpsemalt: http://www.wienerberger.ee/klinkersillutustellis-punane-sile-aseri.html?sl=wb_ee_home_et 

http://www.professorplayground.com/professors-blog/custom-tree-benches
http://www.wienerberger.ee/klinkersillutustellis-punane-sile-aseri.html?sl=wb_ee_home_et
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Teed siseringis piirata eelkorrodeeritud metall-lehega (metalläärisega), väljaspool kasutada uputatud 

äärekivi. Klinkerkivist pindade servakivid laduda ristiasetuses (1 rida) äärega. 

Kivisillutisega teede pindala kokku 411,6 m² (sh siseringi teed 37,5 m² ja ringist väljapoole jäävad 

teed (sh trepid, korteritesse sissepääsud ja hoovi sissepääsud) 374,1 m²). 

Puitlaudis: 

Kasutada A klassi immutatud puitu – toon pruun. 

Turvakate: 

Vt täpsemalt ptk 2.5. 

2.8.2 Üldised nõuded pinnakatete 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. Katendi ehitusel 

lähtuda Maanteeameti teetööde tehnilisest kirjeldusest (sillutise osa)10. Muudatused, mis 

puudutavad tee kattematerjali ja tee olulist muutmist tuleb kooskõlastada projekti autoritega. 

Teede märkimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada joonisel 1 antud tee kuju. Projektis antud 

teede asendi tõlgendamisel tekkivate küsimustega konsulteerida projekti autoritega. 

2.9 Valgustus 

Alal võib kasutada nii ümaraid valguskerasid kui ka pollarvalgusteid. Pollarvalgustite soovituslikud 

asukohad on toodud joonisel 2 Siseringi lahendus. 

Näidiseid pollarvalgustite valikuks: 

 

  

Foto 5 ja 6. LED Pollarvalgusti Cata I (hind 135€ koos KM-ga).11 Foto 7. LED 
pollarvalgusti 

Foto 8. LED 
pollarvalgusti 

                                                           
10 https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_tookirjeldus?tookirjeldusId=13416  
11 Vt täpsemalt: http://www.l-kompanii.ee/e-pood/aiavalgustid/led-pollar-valgusti-cata-i/  

https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_tookirjeldus?tookirjeldusId=13416
http://www.l-kompanii.ee/e-pood/aiavalgustid/led-pollar-valgusti-cata-i/
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Philips Dunetop. 
(Hind 104,52€)12 

Philips Riverside. 
(Hind 104,52€)13 

 

2.10 Pingid 

Puhkealale on ette nähtud kaks kaarekujulist pinki. Murualaga piirneva pingi pikkus on ca 21 m. 

Mängualaga piirneva pingi pikkus on ca 17 m. Pingi kõrgus 420...480 mm. Pingi isteosa laius 450...500 

mm. 

Pinkide välisviimistlus on puit, pingid on soovitav teha metallist või puidust sõrestikraami peale (vt 

skeem 7). Pingi küljed kaetakse tumedaks värvitud niiskuskindla painutatud vineeriga. Vineerile 

kinnitatakse püstised puitribid hoone fassaadist laenatud motiiviga. Ribilattide soovitav profiil 30 x 

30...50 mm. Pink kaetakse pealt 32 x 95 x 450...500 mm laudadega (risti asetus pingi pikiteljega), 

laudade vahe 50 mm, laudade ülekate ribi välisküljest kuni 10 mm. Kaare järgimiseks on otstarbekas 

lauad teha pikisuunas trapetsikujulised. Ribisid ei tohi viia maapinnani, vaid jätta maapinna ja ribi 

otsa vahele õhuvahe 25...30 mm. 

Puitosa värvida/viimistleda toon-toonis hoone (sarnaste) puitosadega. 

Nõlva poole, pingi taha, ette näha soovitavalt nõlva toestav metallist ääris (vt ptk 2.11) nii, et pingi 

ribi ja äärise vahele  jääks min 50 mm õhuvahe. 

Pingi võib teha ka vastavate mõõtmetega tugimüürile. Sel juhul pingi viimistlus vastab 

ülalkirjeldatule, puitdetailid kinnitatakse müüri pinnale nii, et betoonosa ja puitosa vahele jääb 

õhuvahe ca 10 mm. 

Seljatoe osa (osaliselt mänguväljakupoolsel pingil) teha istepinna osas 90 kraadi, 500...600 mm 

vahega püstpostidele (metall või puit sarnaselt sõrestikule), millele kinnitatakse istepinnaga sarnasest 

lauast üks horisontaalne laud. Laud kinnitatakse posti vahe laiuste tükkidena postidele. Seljatugi 

viimistletakse sarnaselt muudele detailidele. Seljatoe võib ära jätta. 

Pinkide rajamiseks teha tööjoonis. 

                                                           
12 Vt täpsemalt: http://www.ledpood.ee/philips-dunetop-led-pollarvalgusti-hall-1x6-5w-selv  
13 Vt täpsemalt: http://www.ledpood.ee/valisvalgustid/pollarvalgustid/philips-riverside-pollarvalgusti-antratsiit-1x6-5w-selv  

http://www.ledpood.ee/philips-dunetop-led-pollarvalgusti-hall-1x6-5w-selv
http://www.ledpood.ee/valisvalgustid/pollarvalgustid/philips-riverside-pollarvalgusti-antratsiit-1x6-5w-selv
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Skeem 7. Pingi skemaatiline ristlõige.    

seljatugi 

kattelaud 

vineer 

raam 
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2.11 Nõlvade ja kaldpindade lahendus 

Nõlvad profileerida ühtlase kaldega kõrgemast punktist madalamale. Peale teepindade ehitustöid 

tihendatakse ja tasandatakse nõlvade aluspinnas ning kaetakse vastavalt taimedest tulenevale 

vajadusele (ptk 2.3) kasvupinnasega. Kasvupinnas tihendatakse kergelt. Peale istutustööde tegemist 

profileeritakse nõlvad, tasandatakse ja kaetakse soovitavalt biolaguneva komposiitse kangaga 

(pinnasevõrk+kookosmatt vm; kanga värvus võimalikult tume) ning kangale kaetakse 20...50 mm 

pestud valge kruusaveeris. Veerisekihi paksus mitte üle 50 mm.  

Treppide ja kaldteede otstega piirnevad istutusalade servad piirata astme kõrgema nurgaga samas 

kõrguses eelkorrodeeritud metall-lehega (vt foto 5).  

 
Foto 9. Nõlvade piiramine metall-lehega (allikas: Landezine, Museum of Old and New Art by Oculus)14 

2.12 Tugimüürid 

Tugimüür on projekteeritud põhjapoolse trepikoja juurde.  

Tugimüür rajada armeeritud betoonist või kasutada alternatiivset lahendust, mis ei vaja väga massiivset 

konstruktsiooni. Pinna viimistlus valida vastavalt hoone välisarhitektuurile. Tugimüüri paksus 15 cm, tugimüüri 

kõrgus tee suhtes igal pool +20 cm.  

Tugimüüri põhimõttelist lõiget vt joonis 4 Kõrgused. 

                                                           
14 http://www.landezine.com/index.php/2015/02/mona-museum-hobart-oculus-landscape-architecture/mona-
museum_of_old_and_new_art-oculus-landscape_architecture-09/  

http://www.landezine.com/index.php/2015/02/mona-museum-hobart-oculus-landscape-architecture/mona-museum_of_old_and_new_art-oculus-landscape_architecture-09/
http://www.landezine.com/index.php/2015/02/mona-museum-hobart-oculus-landscape-architecture/mona-museum_of_old_and_new_art-oculus-landscape_architecture-09/

