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• Eesmärgiks oli leida sobivad sademevee juhtimis- ja

immutuslahendused Nõmme ja Mustamäe piirkonnale

ümbritsevat konteksti arvestades. Trummi piirkonna

sademevee käitluse kontseptsioon seisneb selles, et

immutada sadevett maksimaalselt looduslikul viisil

pinnasesse.

• Selleks on kavandatud mitmekülgsed lahendused, mis

võimaldavad koguda ja immutada sademevett ning

talveperioodil ka lund ja selle sulamisel tekkivat vett.



Projektala piirangud ja kaitstavad loodusobjektid

1. Ala asub osaliselt Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal.

2. Mälestised: Glehni loss, Glehni lossi palmimaja, skulptuur ’’Krokodill’’ ja

skulptuur ’’Kalevipoeg’’.

3. Veekaitselised objektid: Rõõmuallikas ja Iisaku soon, puurkaevu sanitaarkaitseala

Glehni lossi juures

4. Looduskaitselisteks objektideks alal on suur käopõll (Listera ovata) ja pruunikas

pesajuur (Neottia nidus-avis).



Sademevee kogumise alad on kavandatud võttes arvesse:

• piirkonna olemasolevaid asfaltpindu;

• perspektiivsete parklate pindalasid;

• katustelt tulevat vett;

• projekti piirkonnast välja jäänud, kuid perspektiivis 
ühendatavaid pindu (praegu kruusaga kaetud kõnniteed jm 
platsid, kus ei ole haljastust).

Sademevee kogumise alad ja piirkonna sademevee mudeli koostamine

• Projekteeritav piirkond on jagatud 9 valgalaks (kogupindala ~61 ha) vastavalt väljavooludele. Valgalad jagunevad omakorda

alamvalgaladeks. Piirkonnas määrati sademeveesüsteemide alamvalgalad eraldi liikluspindadele (parklad, tänavad jm kõva

kattega alad), metsa- ja muudele looduslikele aladele ning erakinnistutele.

• Valgalade modelleerimiseks kasutati programme Autodesk Storm and Sanitary Analysis.

• Modelleerimisel algandmete määramisel lähtuti standardist EVS 848:2021.



Projekteeritud lahendused

• Lahenduste eesmärk on immutada ja ära juhtida maksimaalselt sademevett, mis kujutavad ohtu varale ning keskenduda antud piirkonnas

elavate inimeste igapäevase keskkonna parandamisele

• Arvestatud on ka parkimisvõimalustega ning keskendutud nende rohelisemaks muutmisele (n murukivi)

• Taimevalikul on lähtutud peamiselt kodumaistest liikidest, mis tuleksid toime äärmuslike tingimustega nagu liigniiskus ja põud, sealjuures on

arvestatud taime valikul, et nad suudaksid võimalikult hooldusvabalt kasvada.



Projekteeritud lahendused

• Kraavide puhastamine, korrastamine, laiendamine, looklevamaks muutmine) – Trummi tn, Soone tn, Suusapargi

ala



Projekteeritud lahendused

• Imbpeenrad (erikujulised, ümarad, sirged) – Suusapargi, Glehni trepi juures, Külmallika seikluspark, Torni tn,

Seljaku, Trepi tn, Külmallika tn



Projekteeritud lahendused

• Astmeline istutusala sademevee kinni püüdmiseks ja immutamiseks – Seljaku ja Pidu

tn nurgal



Projekteeritud lahendused

• Süvendatud immutusalad, mis suure sajuvee korral või lumesulamisveega ajutiselt

täituvad ja moodustavad madalad tiigikesed – Torni tn tiigid



Projekteeritud lahendused

• Sademevee rennid, nõgu, Lehterjad sademevee kogumisalad, mille keskele tulevad restkaevud. Glehni trepp,

Trepi tn trepp, Trepi tn, Külmallika tn, Vana-Mustamäe



TÄNAN!
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