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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 Seletuskirja ülesehitus 

Seletuskiri on koostatud kõikide asjakohaste projektiosade seletuskirjade kogumina. 

Projekti lahutamatuteks osadeks on kõigi projektiosade joonised koos seletuskirjadega. 

1.2 Üldandmed 

1.2.1 OBJEKTI asukoht 

Kinnistu aadress: Viimsi mõisa park, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond 
Katastri tunnus: 89001:010:3504.  
 
Objekti asukohaskeem: 
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1.2.2 Ehitusprojekti tellija 

Tellija:  
Viimsi Vallavalitsus  

 Registrikood: 75021250 
Aadress:  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 
Harjumaa 74001 

 Kontaktisik:  Taavi Valgmäe  tel. +372 562 32830 

1.2.3 Projekteerijad 

Projekteerijad:   

SWECO Projekt AS   
 MTR reg nr EEP001085 

Registrikood:  11304200 

Aadress:  Valukoja tn 8,  11415  Tallinn 

  

Projektijuht:   Anna Nikulnikova   tel. +372 518 0497 

                                  anna.nikulnikova@sweco.ee 

 

VK osa:   Mart Taklai      mart.taklai@sweco.ee 

 

MA osa:  Katri Soonberg    katri.soonberg@sweco.ee 

 

1.2.4 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolev projekt käsitleb Viimsi vallas Viimsi mõisa pargi kinnistul paikneva kraavi 
korrastamist. Töö eesmärk on kohandada mõisaparki looduspõhiseid sademevee 
lahendusi, et pargi territooriumil pinnast kuivendada, parki läbiva sademevee kraavi 
kaldaid ja põhja erosiooni eest veevoolu kiirust vähendades kaitsta ning nende 
tegevustega parki kohalike seas atraktiivsemaks muuta. Projektiga hõlmatav ala ulatus 
on ligikaudu 5 m kahele poole kraavi teljest ning kraavi äravoolu juures liigniisked alad 
kahel pool kraavi vt joonis AS-4-01.  

1.3 Alusdokumendid 

1.3.1 Lähteandmed 

 Maa-ala geodeetiline mõõdistamine. 

 Lähialade ehitusgeoloogilised aruanded. 
 Dendroloogiline uuring ja hoolduskava. Dendroloogiline uuring on koostatud pargi 

hoolduskava raames.  Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ töö „Viimsi mõisa pargi 
hoolduskava“, koostatud 8.05.2017, töö nr: 01HK17. 

 Pargiprojektide koostamise juhend muinsuskaitsealustele parkidele. 

 Viimsi Vallavalitsuse poolt  04.11.2019 a väljastatud Projekteerimistingimused. 

 Muinsuskaitseameti poolt 22.07.219 a väljastatud Muinsuskaitse eritingimused nr 
161. 

mailto:sweco@sweco.ee
tel:+372%20518%200497
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 Keskkonnaameti seisukoht 18.06.2019 nr 7-20/19/9175-2, LIFE UrbanStorm 
projekt Viimsi mõisa pargis. 

 Tellija poolt koostatud lähteülesanne. 

 Arvestatud lähiala detailplaneeringutega. 

 4People OÜ töö „Viimsi valla mõisa pargi analüüs“, koostatud 2019 a.  

 ENTEC AS poolt 07.10.2005 a. koostatud töö nr 632/05 “Viimsi ja Haabneeme 
aleviku vahelise jalgtee asukohavalik”. 
 

1.3.2 Normdokumendid 

Iga eriosa projekteerimisel kasutatud standardid, ehitusnormid ja juhendmaterjalid on 
väljatoodud iga eriosa seletuskirjas eraldi. 
Üldkasutatavad: 

 Ehitusseadustik 11.02.2015 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97, 17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

 Maa RYL 2010 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 

 EVS 843:2016 Linnatänavad. 

 Hea ehitustava (ET-I 0207-0068). 

 Viimsi Vallavolikogu v.v. 27.01.2015 määrus nr 4 „Viimsi valla kaevetööde eeskiri“. 

 Viimsi Vallavolikogu v.v. 11.03.2014 määrus nr 8 „Viimsi valla 
jäätmehoolduseeskiri“. 

 „Viimsi valla ehitusmäärus“. 

 Viimsi Vallavolikogu v.v. 20.06.2017 määrus nr 10 „Viimsi valla heakorra eeskiri“. 

 Muinsuskaitseseadus v.v. 20.02.2019 a. 

 Looduskaitseseadus v.v. 21.04.2004 a. 
 

1.3.3 Uuringud 

Topo-geodeetilised uurimistööd: 
Töö nr: GE-21-19-1 
Teostamise aeg: märts-juuni 2019 
Teostaja:   RAXOEST OÜ 
Registreeringu nr: EEG000080 
Telefon: +372  53 477 138 
 
 
Dendroloogiline uuring: 
Töö nr: 01HK17 
Teostamise aeg: 08.05.2017a 
Teostaja:   Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ  
Registrikood:   MTR EP 10767406, VS 264/2006-E 
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2 ASENDIPLAAN 

2.1 Üldandmed 

2.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Projektiga hõlmatav ala ulatus on ligikaudu 5 m kahele poole kraavi teljest ning kraavi äravoolu 
juures liigniisked alad kahel pool kraavi.  
 

2.1.2 Mõisapargi ajalugu 

Pargi ajalugu käsitlevatest vanimatest allikatest on teada, et Rootsi ajal oli mõisa uhkuseks 
suur viljapuu- ja marjaaed, mis asus härrastemajast idas. Kuna järgmised teated pargis 
toimunud ümberkujundustöödes pärinevad 19. sajandi I poolest, mistõttu võib väita, et 18. 
sajandi II poolel ei teostatud pargi kujunduses märkimisväärseid muudatusi. 
 
I Uexküll loovutas mõisad 1818. aastal krahv Alexander Buxhoevedenile. Buxhoevedenide 
aeg kujuneb Viimsile õitsvamaiks perioodiks, mille jooksul oli ka park saanud juba uue 
kvaliteedi. Pargi tõsisemat rajamist alustati tõenäoliselt 19. sajandi alguses. Hoone ümbruse 
kujundamisel võib leida 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse prantsuse aiastiili mõju 
(bassein, lillede read). Sissekäigu juures on tänapäevalgi täheldatav sümmeetriline puude 

kasutamine kujunduses. 1828. aasta pärinevas kirjas: „Viimsi on krahv Buxhoevedeni mõis, 

väljapaistev oma romantilise looduse ja igati järeleaidatud kunstiga. Maja on lihtne, kuid 
maale omase stiiliga künkale ehitatud, mille ees meeldiv väike saareke, kus asub 
imeilusatestlilleridadest piiratud bassein. Siia juurde kuuluvad kasvuhooned lõunamaa viljapuude 
ja taimedega. See päikeseline hele partii on piiratud tumeda varju andva pargiga, mida igas 
suunas lõikavad läbi pikad pärnaalleed, mis vahelduvad roheliste aasade ja lusthoonetega. 
Ootamatult võib näha koske, mis marmoritaoliste kujudega piiratud, siis jälle tungib esile 
maaliline puudegrupp, või lõbus roositempel, või lihtne samblahütt. See sarnaneb inglise 
stiilis pargiga. Mitte hariliku, väiklase ja vale järeleaimamisena, mis kogu inglise rahvastiku 
iseloomu esile toob, mille juurde kuuluvad ka loomakarjad ja külad. Muide park pole taraga 
piiratud…“(Laidoneri Muuseumi aastaraamat 2002). 
 
II 19. sajandi keskpaigaks on mõisaansambel välja kujunenud, seal paikneva hoonestuse ja 
teedega ning regulaarsete pargielementide paiknemisega peahoone vahetus läheduse läänes, 
kirdes ja idas ning vabakujunduslike elementidega peahoonest edelas-läänes-loodes. 
 
III 19. sajandi lõpul nimetab Eestimaa Aianduse Seltsi aiandusinspektor Friedrich Winkler 
Viimsi mõisa asukoha ja maastiku ilu poolest provintsi mõisate seas ületamatuks. 20. sajandi 
alguse Viimsi mõisaparki iseloomustab valdavalt vabakujunduslik stiil, hoone ümbrus oli 
lahendatud regulaarselt. 
 
IV Johan Laidoner oma peremeheks oleku ajal 20. sajandi esimeses pooles täiendas ja 
hooldas parki edasi. Ellen Laidoner on öelnud: „Mul seisab surmani silme ees, kuidas seisime 
Viimsi rõdul ja Johan seletas mulle, kuidas parki istutada, kuidas parki arendatakse: siin on 
niisugused värvid, vaher sügisel; pajud, need algavad kevadel vara, siin on kuused. See tuleb 
kõik läbi mõelda – nende kuju, nende värv, nende õitsemine ja puhkemisaeg ja nõnda edasi. 
Nii sõbralikult ja ilusalt, ilma igasuguse üleolekuta.“ 
 
Viimsi mõisa park asub looduslikult kaunitel klintastangutel, seetõttu pargikompositsioon 
allub tugevalt liigendatud reljeefile. Mõisapargis on reljeef üks peamisi ruumi loovaid 
elemente, mida täiendavad omakorda veekogud märkimisväärse kujunduselemendina. 
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Tänapäeval on säilinud ülemisel astangul kaks tiiki ja üks tiik avatud kraavidega alumisel 
astangul. Paraku puudub Viimsi mõisapargi siseselt ühtne läbimõeldud teedevõrk, mis oleks 
vabakujundusliku pargi ülesehitust toetav ning omaks kompositsioonilisest terviklikkusest 
lähtuvat struktuuri. Puuduvad suured avatud alad, mis rõhutaksid pargi vabakujunduslikku 
ülesehitust. 
 
Kraavid on rajatud selleks, et kuivendada alaliselt liigniiskuse all olevaid alasid. Kohaliku 
elaniku teadmisel olevat mõisaajal kraavipõhjad olnud tugevdatud puitkonstruktsiooniga. 
Looklevad kaldajoonega kraavid rikastavad kujunduslikult pargimaastikku ning liituvad 
sujuvalt tiikidega moodustades ühtse terviku veekogude süsteemi. Pargiruumi lõunapoolsest 
osast algab kogu parki läbiv peamine pikem kraav, mille veed voolavad ülemisel platool tiiki 
ja sealt edasi mööda kraavi nõlvast alla alumisse tiiki. Tiigid toituvad pinnase- ja põhjaveest 
olles suublaks pargi drenaažkuivendusele. 
 
2016. aastal on tiigid puhastatud, põhjasete eemaldatud, ülevoolud on rekonstrueeritud, 
korrastatud ja reguleeritud, taastatud on kärestik (kaskaad), mille kaldad on kindlustatud. 
Eksponeeritud on kraavi põhjas asuvad tahutud graniitkivid, voolusäng on kindlustatud 
maakivide ja erosoonitõkke matiga. Lõunapoolse tiigi liigvee ärajuhtimiseks on projekteeritudja 
ehitatud äravoolutorustik kraavi. Kaevud ja dreenitorud on uuendatud. Sademeveetorud ja 
kuivendussüsteemid pargi põhjaosas on rekonstrueeritud. Rekonstrueeritud tiikide seisukord 
on hea. Kuid vaatamata korrastatud tiikide olemasolule, esineb pargi teistes osades (ja ka 
pargi kirdeosas), eriti tihedama puistuga kaetud aladel, liigniiskust. Liigniisketest aladest 
lähtuvalt on kõige probleemsemaks alaks hetkel mõisa peahoonest algavast peateljest lõunas 
paiknev pargiruum ja seal olev kana (kraav on kinnikasvanud ning veetase selles on väga 
erinev periooditi). Mingil põhjusel on vesi kraavides suure rauasisaldusega. 

2.1.3 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Olemasoleva kraavi seisukord on ebaesteetiline. Pargis küll niidetakse iga aasta, kuid kraavi 
ümbrus on kohati võsastunud.  
 
Lisaks ebaesteetilisele kraavile on antud kraavi ümbritsev pargi osa liigniiske. Pidevalt seisev vesi 
ohustab pargi kõrghaljastust ning takistab pargis liikumist.  
 
Kraav saab toite ümbritsevate alade kraavidest. Kuna valgala on küllaltki suur, siis on kraavis 
pidev veevool.  
 
Kraavi laugemas osas kasvavad iseloomulikud veetaimed, mis aeglustavad ja puhastavad vett.  
 
Pargile on tehtud hoolduskava koostamise raames dendroloogiline hinnang, välitöid teostati 
2017. a. märtsis, mille kohaselt registreeriti pargis 43 liiki puittaimi, millest oksapuid on 12 liiki. 
Dendroloogilise hinnangu kohaselt võib Viimsi parki pidada parkmetsaks, kus ülekaalus on 
klindialusele kasvupaigale omased puuliigid, nagu näiteks sanglepp ja h. saar. Pargi erinevates 
kohtades kasvab väga vanu sangleppasid, mille vanuseks võib olla ca 150 a. Paljudel vanadel 
sangleppadel esineb mõhnalisi ja pehkinud tüvesid, mis näitab, et puud võivad olla kahjustustega 
ja seeläbi nõrgestunud. Linna saasteained kahjustuvad pargi okaspuid, mis on laasunud, 
kuivanud või kahjustunud okastega. Kahjustused võivad olla tingitud ka pinnasevee/ põhjavee 
kõikumisest. Paljud okaspuud on kaotanud liigile omase dekoratiivsuse. Pargi üldiseks 
probleemiks on laialt levinud liigniiskus, mis kahjustab ka vanade kui ka nooremate puude kasvu. 
Liigniisketel aladel domineeribki loodusliku kooslusega puistu. Pargi puistu korrastamine ei kuulu 
käesoleva töö koosseisu. Pargi valdajal on lähiajal plaanis sanitaarraie kogu pargi territooriumil 
tervikuna, mida teostatakse vastavalt hoolduskavale. Sanitaarraie käigus eemaldatakse halvas 
seisukorras puud, olulisi vaateid varjavad puud ning kraavis ja kraavi nõlvadel kasvavad puud. 
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Viimsi mõisa pargi kaitsekord on reguleeritud nii muinsus- kui looduskaitseliselt. Viimsi mõisa park 
19-20. saj. on ehitismälestis (mälestise nr 2989), mis on muinsuskaitse alla võetud Kultuuriministri 
30.08.1996. aasta määrusega nr 10. "Kultuurimälestiseks tunnistamine" (RTL 1997, 5, 27).  
 
Kaitserežiimiga tagatakse pargi ja pargiruumis paiknevate üksikobjektide põhiväärtuste kaitse. 
Vaid kaitseala valitseja nõusolekul on pargis lubatud mitmed tegevused (nt. puuvõrade ja 
põõsaste kujundamine; puittaimestiku raie; ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine; 
katastriüksuste sihtotstarvete ja piiride muutmine; detail- ja üldplaneeringute kehtestamine; 
ehitusloa andmine; metsamajandamise kava väljastamine; puhtpuistute kujundamine; 
uuendusraie; veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine; uue maaparandussüsteemi 
rajamine jne). 

 

 
 
Illustratsioon 1. Väljavõte kultuurimälestiste registri kaardilt.  
 
Viimsi mõisa park on ka looduskaitse all.Viimsi mõisa pargi kaitsekord on sätestatud 
Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a. määrusega nr 64 “Kaitsealuste parkide, 
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”, millele vastavalt on pargi kaitse eesmärgiks 
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, 
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esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu säilitamine. Viimsi mõisa pargi 
maa- ja  veeala kuulub piiranguvööndisse. Piiranguvööndis on lubatud 
majandustegevus, arvestades looduskaitseseaduses ja kaitse-eeskirjas sätestatud 
nõudeid. 
 

 
 
Illustratsioon 2. Looduskaitsealuse Viimsi mõisa pargi piirid. (Allikas: Riigi 
Teataja. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/1045914). 
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2.1.4 Seotud ehitusprojektid 

 LIFE UrbanStorm Viimsi valla testalade projekteerimine. Toimub paralleelselt käesoleva 
projektiga. Koostaja Sweco Projekt AS. 

 Viimsi ja Haabneeme aleviku vahelise jalgtee asukohavalik. Entec AS töö nr 632/05, 
koostatud 07.10.2005. 
 
 

2.1.5 Väljavõte muinsuskitse eritingimustest 

2.1.5.1 Kavandatavad tegevused ja muinsuskaitselased asjaolud 

Viimsi mõisa parki soovitakse kohandada looduspõhiseid sademevee lahendusi, et pargi maaalal 
pinnast kuivendada, parki läbiva sademeveekraavi kaldaid erosiooni eest kaitsta, 
vähendades voolukiirust kraavis ning nende tegevustega parki kohalike ja külastajate seas 
populaarsemaks muuta. 
 
Pargis kujundust kavandades ning töid tehes on vaja lähtuda autentsuse ja terviklikkuse 
säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi. Ajaloolises pargis 
muudatuste tegemisel on vaja lähtuda kultuuri- ja elukeskkonna mitmekesisuse ning 
kvaliteedi hoidmise põhimõttest. Iga lisatav uus pargirajatis, arhitektuurne väikevorm ja 
istutus peavad toetama ajalooliste väärtuste säilimist ja aitama esile tuua varem loodud 
kompositsioone vabakujunduslikus stiilis pargis. 
 
Viimsi mõisa pargi kohta on säilinud mitmeid informatiivseid fotosid ja teisi ajaloolisi 
allikmaterjale, mille alusel on võimalik teha järeldusi pargi kunagisest ülesehitusest ning neid 
ka võtta aluseks uute lahenduste kavandamisel pargimaastikku. 

2.1.5.2 Väärtuslikud kujunduselemendid pargiruumis: 

1. Liigendatud reljeef (astangud, tasane pind) 
2. Teedevõrk 
3. Pargisisesed kaug- ja lähivaated 
4. Veekogud (tiigid, kaskaad, kraavid) 

4.1. tiikide tasane veepind ja veepeegeldused 
4.2. lookleva kaldajoonega kraavid 

5. Taimekompositsiooni osad vabakujulises kujunduses (selgelt eristuvad istutuskeemid, 
6. puudegrupid, üksikpuud, puuderead, valitud puuliigid). 

 

2.1.5.3 Muinsuskaitse eritingimused 

1. Säilitada kuivendussüsteemi terviklikkus maastikupargis kui oluline pargi kujunduselement 
(kujunduslikult omavahel seotud tiikide ja kraavide terviklik kogum). 

2. Kaaluda liigniiskuse likvideerimiseks kas osaliselt või terviklikult 1875. a plaanil kujutatud 
veekogude taastamist (Lisa 1) kohandades neid tänapäevase pargi kasutusfunktsiooni ja 
olukorraga. 

3. Lubatud on olemasolevaid kraave süvendada setetest veerežiimi (veega varustatuse 
(olu)korda) kahjustamata. Kraave tohib vähesel määral laiendada pargi kompositsiooni 
rikkumata. 

4. Anda kraavipõhjadele õige pikikalle vete normaalseks vooluks. 
5. Lubatud on kasutada voolu vähendamiseks, testalade loomiseks ja rajamiseks ajaloolisse 

maastikuparki sobivaid lahendusi, mis rikastavad pargi üldilmet. 
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6. Säilitada kraavide puhastamisel looklev kaldajoon ning uute kraavide kavandamisel lähtuda 
ajaloolisest plaanist (Lisa 1). 

7. Vältida ajaloolises mõisapargis LIFE UrbanStorm projekti raames pargiruumi liigset 
koormamist testaladega ainult ühel kraavil. Testalad kaasaegsete uuselementidega 
hajutada ja sobitada ka teistele sh uutele kraavidele. 

8. Uute pargiehitiste ja –rajatiste ning arhitektuursete väikevormide kavandamisel lähtuda 
ajaloolisest taustast ja pargi vabakujunduslikust stiilist. 

9. Võib eemaldada puid vastavalt dendroloogilisele hinnangule, eelkõige isetekkelisi puid 
kraavide kallastel, mis ei kuulu taimekompositsiooni. 

10. Vältida kraavide kallaste laustaimestamist. Taimekompositsioonid koondada kas purrete, 
sildade jms juurde. Jälgida, et kallaste taimestamisel taimede kõrgus kasvab veest 
eemaldudes. 

2.1.5.4 Üldised tingimused 

1. Teostada uuring enne ehitusprojekti koostamist, et saada teavet põhja- ja pinnasevee 
liikumisest ning selgitada välja pargi erinevate osade liigniiskuse põhjused sh ka uute 
kraavide ja keskse veekogu taastamise otstarbekohasus liigniiskuse probleemi 
lahendamiseks. 

2. Kontrollida drenaažtorustike paiknemist ja torustike toimimist. Täpsustada varasemate 
(mõisaaegsete) puitkonstruktsioonide olemasolu kraavipõhjades. 

3. Ehitusprojekti peab koostama pädevustunnistusega maastikuarhitekt. 
4. Ehitusprojekt tuleb esitada põhiprojekti staadiumis (MuKS § 50 lg 4 p 5). 
5. Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde tegemise luba. Vorm: 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load. 
6. Restaureerimistööde ajaks on kohustuslik tagada muinsuskaitseline järelevalve. 
Muinsuskaitselist järelevalvet võib teostada muinsuskaitse tegevusalal majandustegevusteadet 
omava ettevõtja pädev isik, kes esitab kuue kuu jooksul pärast tööde lõppu muinsuskaitselise 
järelevalve aruande (MuKS § 55, § 56 lg 1 – 2). 

 

2.2 PROJEKTLAHENDUS 

2.2.1 Üldandmed 

Töö eesmärk on kohandada mõisaparki looduspõhiseid sademevee lahendusi, et pargi 
territooriumil pinnast kuivendada, parki läbiva sademevee kraavi kaldaid ja põhja erosiooni eest 
veevoolu kiirust vähendades kaitsta ning nende tegevustega parki kohalike seas atraktiivsemaks 
muuta.  
 
Projekteerimisel on lähtutud pargile koostatud hoolduskavast (Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ töö 
„Viimsi mõisa pargi dendroloogiline inventuur ja hoolduskava (2017-2026)“ 2017a.) ning 
muinsuskaitse eritingimustest (taotlus nr 161, Muinsuskaitseamet, välja antud 22.07.2019).  
 
Käesolev projekt käsitleb pargi lõuna-kagu piirkonnas paiknevat kraavi ja selle ümbrust vahetus 
läheduses. Projektiga hõlmatav ala ulatus on ligikaudu 5 m kahele poole kraavi teljest ning kraavi 
äravoolu juures liigniisked alad kahel pool kraavi.  
 
Olemasoleva kraavi seisukord on ebaesteetiline. Pargis küll niidetakse iga aasta, kuid kraavi 
ümbrus on kohati võsastunud. Samuti on pargi valdajal lähiajal plaanis ka sanitaarraie, mida 
teostatakse vastavalt hoolduskavale. Sanitaarraie käigus eemaldatakse halvas seisukorras puud, 
olulisi vaateid varjavad puud ning kraavis ja kraavi nõlvadel kasvavad puud.  
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Lisaks ebaesteetilisele kraavile on antud kraavi ümbritsev pargi osa liigniiske. Kraavi kerge 
süvendamise ja voolu parandamisega loodetakse ümbritseva ala niiskusrežiimi parandada. 
Lisaks on projekteeritud kahele poole kraavi kõige märjematele aladele dreenkanalid. 
Dreenkanalite piirkonnas planeeritakse maapind ühtlase kaldega kraavi suunas. Selliselt lohkude 
kaotamisega ja maapinnal voolavate sademevete ärajuhtimisega paraneb pinnase niiskusrežiim 
ning pargi kõrghaljastus on vähem ohustatud haigustele.  
 
Kujunduses on kasutatud materjale, mis on pargis juba olemas ning sobilikud ka ajaloolisesse 
miljöösse.  
 
Kujunduskontseptsiooniks on  säilitada läbi pargi looklev kraav, sidudes see esteetiliselt juba 
korrastatud eesvooluveekogudega. Laienduste projekteerimisel on lähtutud soodustavast 
pargimaastikust, mis võimaldab uutel elementidel maastikku sulanduda paiga iseloomu pigem 
rõhutades kui muutes. Kraavi muudavad huvitavaks laiema veepeegliga ning veetõkete ja 
kärestikuga lõikude vaheldumine.  Kosk on olnud ka varasemalt pargi veesüsteemi elemendiks. 
Tänaseks pole teada, kus see varasemalt asunud on. Projekteeritud haljastuse kontseptsiooniks 
on võetud erinevate vee- ja kaldataimedega kraavi nõlvade ilmestamine jättes kraavi samas täies 
ulatuses vaadeldavaks. Haljastus on projekteeritud gruppidena.  
 

2.2.2 Plaanilahendus 

Renoveeritava kraavi pikkus on 225 m. Projekteeritava ala suurus on 4600 m². Projektiala piires 
on ettenähtud ala korrastamine. Korrastatava kraavi asukohta ei muudeta. Kohati on muudetud 
kraavi põhja laius ja nõlvus. Esmärk on säilitada lookleva kaldajoonega kraav kogu ulatuses. 
Kraavi põhja laiuse muutmisega suurendatakse lõiguti veepinda. Kogu kraavi pikkuses on 
projekteeritud veetõkkeid, mis takistavad veevolu kiiret kulgemist, kohati aitavad reguleerida 
kraavi pikikallet erosiooni vähendamiseks, tekitavad veevulinat ning mitmekesistavad miljööd. 
Kraavi on ka projekteeritud mitmeid ühenduskohti – astekividega ning tammiga. Tammil olev 
jalgtee on 2 m lai.  
 
Üldiselt võib kraavi jaotada kolmeks piirkonnaks – kraavi lõunaosa kiirevooluline osa, võsastunud 
keskosa ja aeglasevooluline põhjaosa. Kraavi eriilmelisi piirkondi on kujundamisega 
võimendatud, mis muudab veekogu atraktiivsemaks.  
 
 
Kiirevooluline lõunaosa 
 
Kraavi põhi on antud lõigus kujundatud laiemaks ning kohati ilmsestatud kivide ja üksikute 
dekoratiivsete kõrreliste puhmastega. Olemasolev kraavi põhja kalle (pikiprofiil) on lõigus küllaltki 
järsk, ca 5%, mis natuke varieerub.  Selles kraavi osas on erosioon ka kõige tugevam. Kraavi 
pikiprofiili teeb laugemaks projekteeritud kosk, mille kõrgus on 60 cm. Kosk on 
suuremõõtmelistest  tardkivi rahnudest kindlustusega ning kose astang on kujundatud paekivi 
plaadiga, et tekiks laiem veepeegel ja sirgelt servalt vee kukkumine. Paeplaat jääb veepinna alla.   
 
Kosest ülesvoolu jääb 2 % pikikaldega lauge kraav, mis laieneb järjest kose suunas. Kraavi 
põhjas ja nõlvadel on suured ja väikesed tardkivi rahnud - astekivid.  Kraavi idapoolne nõlv on 
olemasolevast laugem, kaldega 1:3. Kraavi lääneküljel säilitatava puu juures nõlva ei muudeta. 
Kraavi nõlvad ja põhi kindlustatakse murukülviga, mis on sobilik pargimuruks. 
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Foto: Astekividega kraavi osa täna. (Foto: Priit Teearu) 
 
Kosest allavoolu jätkuvas laia kraavi osa lõigus muutub kraavi põhi järjest laiemaks kuni kitseneb 
järsult enne kärestikku. Projekteeritud nõlvad järgivad kraavi laienenud põhja ja on lauge kaldega 
1:3. See kraavi osa on laia ja sileda veepeegliga. Likvideeritakse betoontruup kraavis. Kraavi 
põhja pikikalle selles lõigus on 1,5%.  
 

 
Foto: Olemasolev truup. (Foto: Priit Teearu) 
 
Projekteeritud kärestik on kraavi kivikindlustusega lõik, mille põhjakalle on 5%. Kraav on kitsas 
ja järsu nõlvaga. Nõlva- ja põhjakindlustus on projekteeritud tardkivirahnudega suurusvahemikus 
Ø 200-400 mm.   
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Foto: Kärestiku kraavi osa täna. (Foto: Priit Teearu) 
 
Projekteeritud kärestik lõpeb käänakul kraavi laiendusega - paisuga, mida reguleeritakse 
tammiga. Paisu veesügavus on põhjakaldest tingitult muutuv, ulatudes tammi juures 
maksimaalselt 40 sentimeetrini. Paisu laius on ca 6 m ja olemasolevat kraavi laiendatakse 
läänepoolse nõlva arvelt. Paisu lõunakülg on haljastatud dekoratiivsete kaldataimedega. Paisu 
põhjapoolne nõlv, mis oli juba laugem ja madalam, on kujundatud puitplatvormiga istumisalaks. 
 

 
Foto: Paisu ja puitplatvormi koht, vaade läänest. (Foto: Priit Teearu) 
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Võsastunud keskosa 
 
Kraavi keskosa, peale proekteeritud tammi allavoolu, on võsastunud. Selles kraavi osas on vajalik 
võsa eemaldada. Kuna kraavi põhjas vedeleb ka oksi ja muud risu, siis on selles osas vajalik 
kraavi põhja süvendamine ja nõlvade taastamine. Süvendamisega antakse praavile uus pikikalle. 
Kraavi kuju (põhja laius ja nõlvus) selles osas säilitatakse.  
 
Asendiplaanil on märgitud kraavi kaldal kasvav toomingas, mis on dekoratiivne, kuna kasvab 
kaldu üle kraavi. Selline puu lisab loodusliku elemendi antud kraavile ning võib muutuda ka 
huviobjektiks. Käesoleva projektiga tehakse ettepanek puu säilitada. Vajadusel võib võra 
kujundada, liiga kraavis kasvavad oksad eemaldada. Sobib lastele onni mängimiseks või lihtsalt 
puu võra alt läbi pugemiseks.  
 

 
Foto: Üle kraavi kaldu kasvav toomingas säilitada ja eksponeerida. (Foto: Priit Teearu) 
 
Uuendatud ja profileeritud kraavi osa nõlvad haljastatakse murukülviga ning grupiti istutatud 
veetaimedega. Kraavi pikikalle on peale tammi veidi järsem ja edaspidi lauge. Sellesse 
kraavilõiku on projekteeritud pikikalde tasasemaks reguleerimiseks ja vulisemise tekitamiseks 
palkidest veetõkkeid.   
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Foto: Kraavi keskosa.. (Foto: Priit Teearu) 
 
Aeglasevooluline põhjaosa 
 
Kraavi kõige põhjapoolsem osa on hästi hooldatud, nõlvad osaliselt niidetud. Selles osas on 
vähese niitmisega säilitatud iseloomulik alusmetsataimestik ja kraavi põhjas kasvavad ka 
erinevad veetaimed. Projektiga tehakse ettepanek võimalusel iseloomulik taimestus säilitada 
kraavi idapoolsel nõlval ja kraavi põhjas asendiplaanil näidatud ulatuses. Eemaldada tuleks 
hundinuia taimed. Vajadusel puhastada kraavi põhja risust. Selles osas kasvab ka hundinui, mis 
tuleks eemaldada, et tekiks vaba veepind.  
 
Antud kraavi osa on kõige aeglasevoolulisem, juba praegu on seal kraav veidi laiem, mistõttu on 
vahetult enne truupi olevat laiendust veel projekteeritud laiendusega rõhutatud. Selline laiendus 
annab võimaluse eksponeerida veepeeglit ja ka dekoratiivseid veetaimi, mis toimivad ka hästi 
vee puhastajatena. Kraavi pikikallet ja laiendust  on reguleeritud palgist veetõkke ja 
astekividega.  
 
Kraavi ja kraavist läänes  paikneva olemasoleva tee vaheline ala paneeritakse ühtlase lauge 
kaldega kraavi suunas (vt. lõige nr 6). Tekib võimalus liikuda vee äärde ja mööda kraavi serva. 
Seal samas on kraavis võimalik ka mööda kive vastaskaldale pääseda. 
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Foto: Kraavi lauge osa. (Foto: Priit Teearu) 
 
 
Liigniisked alad 
 
Kraavi alumises osas paiknevad seisva veega alad kuivendatakse dreenaažitorudega. Täpsem 
lahendus on toodud vee- ja kanalisatsiooni osas. Asendiplaanil näidatud ulatuses maapind 
tasandatakse ning vajadusel õgvendatakse või täidetakse, et oleks tagatud maapinna kalle kraavi 
suunas. Säilitatavate puude läheduses ei tohi maapinda tõsta ega langetada rohkem kui 20 cm. 
Planeeritud aladele külvatakse muru.  

 
Foto: Liigniiske ala kraavist läänes. (Foto: Priit Teearu) 
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2.2.3 Arhitektuursed väikevormid 

2.2.3.1 Kosk 

Kosk on suuremõõtmelistest  tardkivi rahnudest kindlustusega ning kose astang on kujundatud 
paekivi plaadiga, et tekiks laiem veepeegel ja sirgelt servalt vee kukkumine. Paeplaat jääb 
veepinna alla.  Kõrgus 60 cm.  
 
Ideepilt:  

 
 

2.2.3.2 Astekivid 

Suuremõõtmelised tardkivi rahnud kraavi põhjas ja nõlvadel, mis on mõeldud kraavi 
ületamiseks ja piki kraavi liikumiseks. Kivide läbimõõt jääb vahemikku 500-1200mm.  
 
 
 
  
 
Ideepilt:  
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2.2.3.3 Palgist veetõke 

Palgist veetõke on projekteeritud 3 kohas (kokku 6 tk) kraavi kesk- ja põhjaosas. Palgid 
kinnitatakse pinnasesse vaiadega.  
 
 
Ideepilt: 

 
 
 

2.2.3.4 Kärestik 

Kärestku osas säilitatakse olemasoleva kraavi nõlvade ja põhja ulatus.  Põhi kindlustatakse 
erisuuruses maakividega Ø200-400mm. Kärestiku pikkus on ca 15 m ja pikikalle selles lõigus on 
5%.  

 
 
 
 
 
Ideepilt:  
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2.2.3.5 Puitplatvorm 

Puitplatvorm on lehisepuidust  40 m² suuruse pinnaga horisontaalne platvorm, mis paikneb kraavi 
nõlva ülemise serva kõrgusel abs. +20.00 ja on külgnevalt teelt lihtsalt ligipääsetav. Platvormi 
pargipoolne serv toetub betoonvundamendile ning kraavipoole osa on toestatud pinnasvaiadega. 
Platvormi serv ulatub kraavi veepinna kohale. Veepoolne äär on piiritletud pidurdusprussiga, 
ristlõikega 150x150mm.  
Täpsemalt vt joonis AS-4-04_Puitplatvorm.  
 
Ideepilt: 
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2.2.3.6 Tamm 

Tamm on plasttruubiga ja munakivikindlustusega rajatis kraavi vee paisutamiseks. 
Projekteeritud tammi eesmärk on kraavi ületamise võimalus paisu juures. Tammil on 
kahel pool metallist piire. Sama piiret on kasutatud ka mujal pargis.  

  
 

2.2.3.7 Pink ja prügikast 

 
Lisaks käsitleb projekt pargis ühe pingi ja prügikasti väljavahetamist. Prügikast paigaldatakse 
pingi juurde. Kasutada samu või sarnaseid tooteid, mis on pargis juba kasutusel.  
 

mailto:sweco@sweco.ee


    

Objekt: Viimsi mõisa park. Kraavi korrastamine. 
Töö nr: 20420-0004 
Köide: 02 

Aadress: Viimsi mõisa park, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa 

Staadium: 
Versioon 

PP 
v01 

Kuupäev: 28.04.2020 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn.8/1 
11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

24/33 
 
 

Pink: 

 jalad armeeritud betoonist;  

 raam terasest;  

 istme ja seljatoe lauad puidust (kuusk/mänd); 

 puidu värv pruun; 

 mõõtmed 2900x960x750. 

 

 
Illustratsioon: Fotol on pargis kasutusel olev pink.  

 

Prügikast:  

 Tsingitud; 

 värvus – must/tumehall 

 pinnasesse betoneeritava jalaga; 

 eestavatav lukustatav uks; 

 eemaldatav metallist sisekonteiner; 

 mõõdud joonisel. 

Prügikaste paigaldatakse kahte kohta – asendatakse olemasolev pingi juures ning teine 
prügikast paigaldatakse puitplatvormi juurde.  
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         Illustratsioon: Pargis kasutusel olev prügikast.  

2.2.3.8 Infosilt 

Infosilt paigaldatakse perspektiivse tee äärde. Täpsem asukoht täpsustada Tellijaga ehituse 
käigus.  Infosildil on testalade kohta ning ka ajalooline taust pargi veesüsteemide kohta.  
 
Kasutatakse juba parki varasemalt paigaldatud infosiltidele analoogset toodet. Materjalid – 
tsingitud ja pulbervärvitud terasleht, pleksiklaas. 
 

mailto:sweco@sweco.ee


    

Objekt: Viimsi mõisa park. Kraavi korrastamine. 
Töö nr: 20420-0004 
Köide: 02 

Aadress: Viimsi mõisa park, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa 

Staadium: 
Versioon 

PP 
v01 

Kuupäev: 28.04.2020 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn.8/1 
11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

26/33 
 
 

 
Illustratsioon: Pargis kasutusel olev infosilt.  
 

2.2.4 Likvideeritav, säilitatav ja projekteeritav haljastus 

Hoolduskava näeb ette, et rekonstrueeritud tiikide ja kanalite kaldaid, servasid tuleks regulaarselt 
niita ning vähemalt kord aastas näha ette vee-elementide puhastamine prügist, oksarisust ja 
heintaimedest. Eemaldatud prügi, heintaimed, oksad, tüved tuleb veest välja tõsta ja pargist ära 
vedada. 
 
Projekteeritaval alal on näidatud 11 puu likvideerimine. Kõik likvideeritavad puud on märgitud 
vastavalt hoolduskava sanitaarraie plaanile. Projektlahendusega ühtegi puud lisaks ei likvideerita. 
Sanitaarraie antud projekti alal teostatakse pargi valdaja poolt planeeritud pargi üldise korralise 
sanitaarraie käigus.  Projektiga soovitatakse säilitada harilik toomingas, puu nr 870 
dendroloogilise uuringu plaanil.  
 
Projekteeritud istutusalad on näidatud asendiplaanil. Istutusalad jäetakse loodusliku servaga ja 
multšitakse vajadusel okaspuukoore multšiga. Nõlval ja kraavis paiknevaid istutusalasid ei 
multšita, kuid võib kujundada maakividega.  
 
NB! Kraavi korrastamisel  eemaldada kõik hetkel kraavis  kasvavad hundinuiad.  
 
 
TABEL 1. Projekteeritud haljastus, püsikud, põõsad 

Nr Eestikeelne nimetus Ladinakeelne nimetus Kogus, tk 

1 Siberi iiris, sordid Iris sibirica 90 

2 Võhumõõk Iris pseudacorus 30 

3 Päideroog `Picta` Phalaris Arundinacea 65 
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4 Laialehine tarn Carex siderosticha 60 

5 Harilik luga Juncus effesus 50 

6 Laudleht Astilboides tabularis 30 

7 Pehme kortsleht Alchemilla mollis 70 

8 Harilik varsakabi Caltha palustris 30 

  Kokku: 425 

9 Meyeri sirel `Miss Kim` Syringa meyeri 6 

10 Värdforsüütia `Weekend` Forsythia x intermedia 8 

11 Ebajasmiin `Snowbelle` Philadelphus 5 

  Kokku: 19 

 

2.2.5 Nõuded istikutele, kasvukohale ja istutustöödele 

Püsikud, põõsad 

 Püsikud, kõrrelised, põõsad – peavad olema nõuistikud 

 Istikutel ei tohi olla ohtlikke ja karantiinseid haigusi ega kahjureid 

 Põõsaste minimaalne kõrgus on 30 cm 
 

Projektiga on ette nähtud haljastada haljasalad, mis ei ole istutusalad, murukülviga. 
Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on muru puhul 15 cm 
ja püsikute alal 40 cm. Põõsaistikutele arvestada kasvualust 50 cm.  
 
Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle 
piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele 
kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei tekiks vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi 
kasutada külmunud pinnast.  
 
Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada 
niidukõlbulikuks.  
Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. 
Kasvualuse ettevalmistamisel ja rajamisel juhinduda MAARYL 2010st. 
 
Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. 
Juhul kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.   
 

2.2.6 Vertikaalplaneering  

Vertikaalplaneerimise osas on kirjeldatud eespool kraaviga seonduv. Kraavi põhja 
kaevata ja täita vastavalt pikiprofiililee. Liigniiskete alade tasandamine on näidatud 
asendiplaanil. Väljaspool projektiala piiri maapinda ei muudeta. Säilitatavate puude 
juures ei tohi maapinda tõsta ega langetada üle 20 cm. Säilitatavate puude juuri 
kaevamisel ei tohi vigastada.  
 

2.2.7 Tehnovõrgud 

 
Kuivendus on lahendatud eraldi projekti osana köide VK 02 
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2.2.8 Vajalikud lisauuringud 

Kraavi süvendamisel võivad nähtavale tulla vanad puitkonstruktsioonid, mida kasutati tõenäoliselt  
kraavi erosiooni tõkestamiseks. Kui puitkonstruktsioonid ilmnevad, on ehituse ajal vajalik tagada 
muinsuskaitse järelevalve ning vastavalt vajadusele arheoloogiline uurimine.  
 
 

2.2.9 Ehituslikud kaitsemeetmed 

Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada olemasolevaid drenaaži- ja kanalisatsiooni torustikke. 
Torustike piirkonnas kaevata ettevaatlikult.  
 

Säilitatava kõrghaljastuse kaitsemeetmed: 
 

 Puu juurestiku kaitseala arvutatakse järgmiselt: tüve rinnasläbimõõt cm x 0,12= 
kaitsevööndi raadius meetrites 

 Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda, see muudab puu altiks haigustele. 

 Kui kaevetöö sooritatakse puude juurestiku kaitsealas, nähakse ette paljastunud 
puujuurte katmine külmumise või kuivamise eest, kuival perioodil ka puude 
kastmine (puu juurestik võib katta näiteks niiske turbaga).  

 Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude grupid piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. Samuti piiratakse olemasolev säilitatav haljasala 
piirdeaiaga. 

 Lisaks on vajalik säilitatavate madalale ulatuvate võrade kaitsmine 
piirdeaedadega, et ehitusmasinad võrasid ei vigastaks.  

 Piirdeaed peab olema selline, mida ei saa kohapealt ära liigutada.  

 Tsooni märgistus tuleb säilitada kuni viimaste haljastustööde valmimiseni.  

 Ehitustegevuse läbiviimisel tuleb paigaldada säilitatavatele puudele tüvekaitsed 
(vt Skeem). Puude tüvi kaitstakse tüve ümber püsti kinnitatud laudade või 
prussidega. Lauad või prussid peavad ulatuma puude tüvel alumiste oksteni kuid 
mitte kõrgemale kui 4,0 m.  

 Puu tüve ja laudade/prusside vahele paigaldatakse pehmenduskiht. 
Lauad/prussid paigaldatakse nii, et nad ei toetuks puude juurtele.  

 Jälgida tuleb, et ehitustegevuse käigus ei vigastataks puude oksi ja juuri. 

 Pärast ehitustööde lõppu eemaldatakse kõik ajutised piirded ja kaitsed ning 
veendutakse, et puud ja põõsad ei ole ehitustööde käigus vigastada saanud.  

 Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti 
variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist 
pinnase nihkumise tagajärjel.  

 Kuival perioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured 
kaetakse kuivamise vältimiseks. Katta võib näiteks märja turbapinnase ja 
multšikangaga.  

 Paljastunud juurtega puid, mis on kaetud ajutiselt turbapinnase ja multšikangaga, 
kastetakse ja niisutatakse sel määral, et turvas on käega katsudes, juurte 
sügavusest, niiske.  
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 Kui juured jäävad avatuks ka põuaperioodil tuleb kastmisintensiivsust tõsta.  

 Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada säilitatavate puude juurestiku 
kaitsealale väljapool teid.  

 Kui ruumipuudus sunnib materjalide ladustamist puu juurestiku kaitsetsooni, tuleb 
puualune pind katta geotekstiiliga ja seejärel 20 cm paksuse liiva- või kergkruusa 
kihiga, mille peale asetatakse puidust restid materjalide ladustamiseks.  

 Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal tuleb 
maapind katta viisil, mis välistab pinnase tihenemise.  

 Ehituse lõppedes tuleb kaitsekiht koristada. Kui puude kaitsetsoonis on masinate 
liikumine vältimatu, tuleb ala katta killustikust multšiga. Multš tuleb paigaldada 
geotekstiilile 20-30 cm paksuse kihina.  

 Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetatakse maapinnale, ümber 
tüve, masinate liikumisteele puit- või metallkilbid. 

  Ajutised sillad (nt tugedele paigaldatud terasplaat) jaotavad masinate kaalu 
suuremale pinnale ning suruvad mulda kokku kontsentreeritult vaid tugede all. 

 Vältida tuleb maapinna tõstmist või langetamist puude juurestiku kaitsealal, välja 
arvatud aladele, kuhu on projekteeritud uued istutusalad.  

 Maapinna tõstmisel taluvad puud 15-20 cm paksuse kihi lisamist maapinnale, kuid 
sellisel juhul tuleb kasutada poorset täidet (1:1:1 vahekorras liiv; muld ja 
puukoorepuru). 

 Vertikaalplaneerimise käigus tuleb olemasolevat maapinda vastavalt vajadusele 
tõsta või langetada.  

 Kui muuta oluliselt mullapinna taset kasvava puu lähiümbruses (juurekael ja 
aktiivne juurestiku osa), võib puu hukkuda. Selle vältimiseks on tööprojektis ette 
nähtud säilitada puude juurekaelal säilitada pinnase endine kõrgus.  

 Peale ehitustegevust tuleb puude tervislikku seisundit jälgida ning vajadusel läbi 
viia hoolduslõikus. Võrasse ilmunud kuivad oksad võivad olla signaaliks 
juuremädanikest või mulla vee- ja õhurežiimi halvenemisest. 
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Skeem. Puutüve ja juurestiku kaitsmine ehitustegevuse ajal (Mölder, 2016). 
 
 

2.2.10 Keskkonnakaitse ja jäätmekava 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 
seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. Vähendamaks ehituse sotsiaalseid 
mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette 
nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud 
juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda.  
Töövõtja peab võtma vastavad meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid 
keskkonnakaitseseadusi ja –nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke 
kontrollmeetmed, enne kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud 
kogumisseadmed, nagu näiteks kõrvale juhtimise vallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid 
jms, et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse tellija esindaja 
poolt heakskiidetud viisil. Maha loksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade 
puhastamiseks. 
Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et Insener 
teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või peataks 
omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad meetmed.  
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Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid ja ka vastavalt 
Viimsi valla heakorra eeskirjale (Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määrus nr 10 „Viimsi valla 
heakorraeeskir“). 
 
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 
 
Ehitamise käigus tekkivad jäätmed tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi 
jäätmemahutitesse või selleks ettenähtud kohta.  Täitematerjalide, mulla ja pinnase 
ladustamiskohad kooskõlastatakse vallavalitsusega. Kasvumulla eraldi kaevamisel võib seda 
kasutada objekti haljastustöödel. Ehitusjäätmete taaskasutamiseks on vajalik ka jäätmeluba või 
jäätmekäitleja registreerimistõend.  
 
Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb ehitusjäätmed liigiti sorteerida nende tekkekohal. Eraldi 
tuleb sorteerida: 

 puit; 

 kiletamata paber ja kartong; 

 metall (eraldi must- ja värviline metall); 

 mineraalsed jäätmed, näiteks kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas; 

 raudbetoon- ja betoondetailid; 

 tõrva mittesisaldav asfalt; 

 kilematerjal. 
 

Ehitusjäätmeid ei tohi anda kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav 
jäätmeluba või jäätmekäitleja registreerimistõend. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab 
jäätmevaldaja kontrollima, et isikul, kellele jäätmed üle antakse, on lisaks jäätmeloale ka ohtlike 
jäätmete käitluslitsents. 

Kui pinnasetööde käigus avastatakse arheoloogilist kultuurkihti (muinsuskaitselisi objekte, nende 
fragmente, ürikuid, inimsäilmeid jt), tuleb pinnasetööd koheselt peatada. Tööde jätkamine 
kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga. 

Kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus neid liigiti sorteerida tuleb jäätmed anda 
käitlemiseks üle vastava jäätmeloaga jäätmekäitlejale. Eelistada tuleb ettevõtjat, kes tagab 
jäätmete täielikuma taaskasutamise. 

Ehitusjäätmed, mida ei saa materjali või tootena taaskasutada, kõrvaldatakse läheduse põhimõtet 
järgides jäätmeloaga jäätmekäitluskohtades. Jäätmemahutid peavad olema tähistatud vastavalt 
kogutavatele jäätmeliikidele. 

Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada mahutisse ja mida ei 
anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende 
hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. Mahukad ehitusjäätmed on suuregabariidilised 
ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja 
betoondetailid, palgid, torud, metall- ja puittalad jms). 

Sortimisel üle jäänud mineraalsete püsijäätmete segu taaskasutamine väljaspool ametlikke 
ladestuspaiku, sealhulgas territooriumi heakorrastamiseks, on lubatud ainult jäätmekäitleja 
registreerimistõendi või jäätmeloa olemasolu korral ja kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ning 
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga kooskõlastatud ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. 
Sortimisel üle jäänud mineraalsete püsijäätmete segu võib kinnistu omanik taaskasutada oma 
kinnistu heakorrastamiseks kooskõlastatult Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga ning jäätmeloa 
või jäätmekäitleja registreerimistõendi olemasolu korral. 
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Raudbetoon- ja betoondetaile, asfalti, puitu ning nende segusid ei ole lubatud ladestada prügilas 
ega kasutada pinnasetäiteks väljaspool prügilat. Raudbetoon- ja betoondetailid ning sideainet 
mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastava 
jäätmeloaga jäätmekäitlejale. Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb kas taaskasutada 
ehituskivide ja tellistena, anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastava 
jäätmeloaga jäätmekäitlejale või kasutada maapinna täiteks jäätmekäitleja registreerimistõendi 
alusel ja kooskõlastatult Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga. 

Töötlemata puit tuleb kas kasutada küttena või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastava 
jäätmeloaga jäätmekäitlejale. 

Tõrva sisaldav asfalt tuleb üle anda jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule. 

Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda eraldi ja käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale.  

 
Ehitusjäätmete valdajad (ehitaja) on oma tegevuses kohustatud: 

 rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks 
tekkekohas; 

 korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba 
omavale või jäätmekäitlejana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on 
täiendavalt nõutav jäätmeloa ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu; 

 rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks; 

 võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete ladustamisel või 
paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele või nende kohapeal taaskasutamisel; 

 valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks; 
kooskõlastama Vallavalitsusega ehitusjäätmete konteinerite paigutamise parkidesse, 
haljasaladele, tänavatele, sõidu- või kõnniteedele ning parklatesse; 

 tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud jäätmemahutid olmejäätmete ja 
ohtlike jäätmete kogumiseks; 

 teavitama oma töötajaid kehtivatest jäätmehoolduse nõuetest. 

2.2.11 EHITUSLIKUD MAHUD (Maastikuarhitektuur) 

Mahtude hulka ei kuulu sanitaarraie, kuna see töö tehakse projektist eraldiseisvalt. 

Antud peatükis on näidatud maastikuarhittursed mauhd. 

Tellija on kohustatud mahtusid kontrollima. 

nr Objekt ühik maht 

 Kraavi põhjamuda eemaldamine, ca 15-30 cm sügavuselt jm 150 

 Kraavi nõlvade võsast ja risust puhastamine M² 500 

 Kraavi laienduste kaevamine, uute nõlvade profileerimine M² 500 

 Maa-ala planeerimine, lohkude täitmine, tasandamine M² 1300 

 Kraavi põhja täitmine mineraalse materjaliga (kose ja 
paisu juures, kus põhja tõstetakse)  

M³ 150 
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 Kosk – maakividest 0,6 m kõrge vertikaalne takistus 
kraavis, ülevooluplaat lame paekivi.  

tk 1 

 Astekivid kraavis ja nõlvadel, suuruses ca 500-1200mm tk 50 

 Palgist veetõke, sirge,  pikkus ca 3 m.  tk 3 

 Palgist veetõke, V-kujuline,  pikkus ca 3m.  tk 3 

 Kärestik – munakividega nõlva- ja põhjakindlustusega 
kraavi lõik, kivide suurus Ø200-400mm, geotekstiil 
Hydrosealilt Typar SF49 või analoogne. (165 g/m2, 
tõmbetugevus >12 kN/m) 

jm 15 

 Munakividega truubi otste, sisse- ja väljavoolude 
kindlustamine, kivi suurus Ø200-250mm 

M² 100 

 Puu võra kujundamine, säilitatav h. toomingas tk 1 

 Põõsaste istutusalad, kasvumuld 50 cm, kaetud okaspuu 
koorepuru multšiga 

M² 35 

 Püsikute istutusalad, kasvumuld 40 cm M² 145 

 Püsikud tk 425 

 Põõsad tk 19 

 Murukülv koos kasvualusega M² 2500 

 Maakividega kujundatud alad, kivide suurus Ø 200-
400mm, geotekstiil (puitplatvormi juures) 

M² 15 

 Puitplatvorm M² 40 

 Metallpiire koos vundamendiga, Metalco Cross Barrier jm 16 

 Sõelmetest tee truubi peal, fr 0-4 graniitsõelmed 6 cm, 

 alus 20 cm fr 4-16 

M² 20 

 Infosilt Tk 1 

 Pink  Tk 1 

 Prügikast tk 1 
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