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1. Sissejuhatus 

1.1. Projekti koostamise alus 
Töö on koostatud SA Koeru Hooldekeskuse tellimusel. Projektala asub Ida 2 kinnistul Koerus, 

Järvamaal (katastritunnus 31401:002:0053; vt skeem 1). 

Projektiga on lahendatud tellija poolt etteantud aia maastikuarhitektuuri lahendus. Tööga 

lahendatakse haljastus, teed, piirdeaed ja arhitektuursed väikevormid. 

Töö on koostatud eskiisi staadiumis. 

Töö alusena on kasutatud EMP&AI OÜ Koeru hooldekodu rekonstrueerimisprojekti joonist 

Asendiplaan 2 (töö nr 2011/20). Kuna viidatud alusplaan ja geoalus on vananenud on käesolev 

lahendus koostatud eskiisina, ehitamiseks võib olla vajalik situatsiooni täiendav geodeetiline 

mõõdistamine. 

Projekti autor on Sulev Nurme (tel 5340 1463, e-post sulev@artes.ee). 

 

  

Skeem 1. Asukohaskeem (projektala märgitud kollasega). Maa-ameti ortofoto. 

Koeru 

hooldekodu 

Koeru kirik 

Koeru COOP 
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2. Projektlahendus 

4.1. Kontseptsioon 

Aed on lahendatud hooldekodu spetsiifikast tulenevalt kinnise territooriumina. Kujunduses on 

kasutatud vabakujulist lopsakat perimetraalset haljastust, mis sulgeb aia, aia keskosa on avatud. 

Minimeeritud on murupindade osakaal, kasutatud on põõsaste ja püsikute massistutusi. 

Aia keskosa moodustab ringtee, mis ühendab hoone osa sissepääse aiaga. Ringtee äärde on ette 

nähtud istumiskohad, paviljon ja istutuskastid. Antud ruumilahendus võimaldab hooldekodu elanikel 

ja töötajatel aias jalutada, puhata, läbi viia teraapilisi tegevusi. 

4.2. Lammutused ja raied 

Lammutused ja raied on esitatud joonisel 1. Aia ehitamiseks tuleb lammutada praeguse sissepääsu 

ees olev asfaltplats ligikaudse pindalaga 61 m2, millest  37 m2 tuleb üles võtta koos alusega ja ümber 

ehitada istutusalaks,  24 m2 asemele rajatakse betoonkivikate. 

Seoses aia ehitamisega on ette nähtud likvideerida või ümber istutada alal kasvavad 2 pöetud 

hobukastanit ja üks elupuu keravorm. Elupuu keravormi võib istutada sobivasse kohta tulevasse 

aeda, hobukastanitele oleks ümberistutamisel otstarbekas leida asukohad väljaspool aeda. Ülejäänud 

puud ja põõsad säilitatakse asukohtadel. 

Alal kasvav harilik vaher ja pihlakad vajavad võrahooldust. 

4.3. Teed 
Teede asend on esitatud joonisel 1. Teede soovituslik konstruktiivne lahendus on esitatud joonisel 2. 

Teed on lahendatud betoonkivikattega. Teekatte laotise lahendus on antud joonistel 1 ja 2. Tee laotis 

koostatakse kolme erineva värvitooniga kividest. Tee servad laotakse musta Ikodori Talukiviga (lisa 

4), tee põhiosa halli Ikodori Talukiviga; teepind on liigendatud Ikodori punase Talukiviga. Teekattena 

kasutada 60 mm kivi. Teede laius 2,2 m. 

Teede äärde äärekivi ei ole ette nähtud, tee serv kindlustada Hauraton Linefix (või analoog) tüüpi 

äärisega. 

Aeda jäävate kanalisatsioonikaevude teenindamiseks on ette nähtud juurdepääs aia kirdeosast. 

Juurdepääs on lahendatud tugevdatud muruna (joonis 2). 

Käesoleva projektiga ei lahendata pandusi. Joonisel 1 näidatud panduste pikkused on orienteeruvad. 

Soovitatavalt võiks pandused lahendada kaarekujuliselt, et saavutada sujuvam liitumine kavandatud 

teele (joonis 1). 

Teede konstruktsioon tuleb vajadusel täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

4.4. Haljastus, istutuskastid 

Haljastuslahendus on antud joonisel 1. Haljastuses on kasutatud talu- ja koduaia taimi. Ilutaimed on 

kombineeritud maitsetaimede ja viljapõõsastega. Taimede sorte, vorme ja liike võib vahetada, kui 

säilib lahenduse kohane mahuline ruumi ülesehitus. 

Istutusalad (joonis 2) multšida purustatud männikoorepuruga (30...40 mm). 
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Ringtee äärde on ette nähtud istutuskastid (joonis 5). Istutuskastid tehakse kolme erineva kõrgusega. 

Tee looke järgi paigutamiseks võib osa mooduleid teha trapetsikujulise põhiplaaniga (joonis 5). 

Istutuskastide alla tehakse 100...150 mm kruusast drenaažikiht, ülejäänud kast täidetakse 

kasvupinnasega. Istutuskastides kasutada meelepäraseid suvikuid, köögivilju ja ühe-aastaseid 

maitsetaimi. 

Istutuskastide konstruktsioon tuleb vajadusel täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

4.5. Paviljon, pergolad 

Paviljoni asukoht on ette nähtud aia põhjaossa (joonis 1). Paviljoni suurus valida selliselt, mis 

võimaldab 20...24 inimesele istumiskoha. Projektiga on esitatud kaks alternatiivset paviljoni 

lahendust. Variant A (joonis 3) on nelinurkse põhiplaaniga diagonaali motiiviga 

sõrestikkonstruktsioon. Paviljonil on kaldkatus. Katusematerjalina võib kasutada: 

 kihtplastikut; 

 bituumensindlit; 

 mättakatust. 

Tagasein on lahendatud horisontaalsete trossidena, millele saab kasvama lasta ronitaimed. 

Variandina B kasutada paviljoni Palmako Betty (3) (lisa 1). Paviljoni katusekate – bituumensindel. 

Kummalgi paviljonivariandil puiduosa värvus – helehall. 

Paviljoni põrand teha vastavalt valitava paviljoni põhiplaanile halli või punase betoonkiviga (Ikodor 

Talukivi). 

Pergolad on lahendatud klassikalise pergolana, küljed on lahendatud diagonaaltugede ja 

horisontaalsete trossidega, millele saab lasta kasvama ronitaimi (joonis 4). Pergolad on paigutatud 

üksikult ja gruppidena ringsele jalutusteele. Pergolate mõõtmed (laius/kõrgus) on valitud lähtuvalt 

sellest, et nende alt mahuks vajadusel läbi sõitma teenindava transpordiga (murutraktor, sõiduauto). 

Paviljoni ja pergola konstruktsioon tuleb vajadusel täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

4.6. Piirdeaed, väravad 
Joonisel 2 esitatud piirdeaed rajada 3D keevispaneelaiana (vt lisa 3) kõrgusega kuni 1,8 m. Eelistada 

tumerohelist või tumehalli värvitooni. Piirdeaia postide vahe 2…2,5 m. Jalgvärava laius on 2,5 m, et 

vajadusel oleks võimalik juurde pääseda teenindava transpordiga. Kanalisatsioonikaevude 

teenindamiseks ettenähtud värava laius on 3,5 m. 

Väravad valida kooskõlas vastava paneelaia tootja tooteseeriale. Kasutada metallraamiga 

väravapooli, raami täide piirdeaiaga sama keevisvõrk (sama värvus, sama võrgu silm). 

4.7. Skulpturaalsed vormid, pingid 

Aeda on soovitatud võimalikesse vaatepunktidesse paigaldada skulpturaalseid vorme (joonis 1). 

Skulpturaalsed vormid võivad olla: figuurid, postamendiga vaasid, päikesekellad jms. Kasutada kivist, 

või betoonist valmistoodangut (vt nt skeem 2). Skulpturaalsete  vormide valikul lähtuda sellest, et 

materjal oleks neutraalse tooniga (hall, helehall), klassikalise vormiga, neutraalse sõnumiga. 

Skulptuuride maksimaalne  kõrgus 1,5 m (koos postamendiga). 

Vältida saetud puuskulptuure! 
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Skeem 2. Skulpturaalsete vormide näiteid. Vasakul aia vaas postamendiga, paremal skulptuur lillevaasiga 

(https://vanaaegne.ee). 

 

Pingina on kasutatud teede ääres Extery pingi Prima seljatoe ja kahe käetoega versiooni (lisa 2). 

Paviljonis võib kasutada sama pingi seljatoe ja käetoeta versiooni 

(http://extery.com/tooted/pargipingid-toolid-lauad/pargipink-prima/; skeem 3).  

 

 

Skeem 3. Extery Prima, seljatoeta (extery.com). 

4.8. Sajuvee põhimõttelahendus 

Hetkeseisus on suunatud katusevesi ajutiste torudega tulevasele õuealale. Enne aia ehitamist 

paigaldada räästavee äravooludele äravoolukaevud, millest juhtida vesi projekteeritud muruala 

keskele ehitatud imbkraavi (skeem 3).  
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Imbkraavi maht valida vastavalt katusevee hulgale. Imbkraavi ehitamisel arvestada sellega, et muru 

kasvamiseks peab kraavi peale jääma vähemalt 200 mm paksune (mulla tüsedus peale tihenemist) 

kasvupinna kiht. Killustikfilter tuleb ümbritseda filterkangaga. 

Sajuvee kogumiseks võib imbkraavi asendada ka mõne sajuvee kogumise süsteemiga – nt Heitkerbloc 

(vt täpsemalt: 

https://www.pipelife.ee/ee/tooted/hoonekanalisatsioon/Sademevee_imbsysteem.php). 

Moodulite arv valida vastavalt potentsiaalsele sajuvee hulgale. 

Torustike ja imbkraavi lahendus täpsustada tööjoonistega. 

 

 

Skeem 4. Sajuvee äravoolu põhimõttelahendus. Ringikestega on näidatud põhimõttelised räästavee torude 

allaviigud (skeem ei peegelda täpset situatsiooni, kuna puudub aktuaalne mõõdistus). 

3. Põhilised tööde mahud 
Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima ja küsimuste korral käesoleva 

töö autoriga konsulteerima! Tulenevalt käesoleva projekti staadiumist tulev ehitusmahud täpsustada 

täiendava projekteerimise/ehitustööde käigus. 

 

Tööde mahtude tabel on töö digiversioonis esitatud eraldi failina. 
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4. JOONISED  
 

Joonis 1. Asendiplaan 1: 200 

Joonis 2. Teede katendid ja laotise muster skeem 

Joonis 3. Paviljon, variant A 1: 50 

Joonis 4. Pergola 1: 50 

Joonis 5. Istutuskast 1: 25 

 

 

Töö digiversioonis esitatud eraldi failidena. 



PAVILJON
VARIANT A (Palmako Betty 25 m2)

Täpsem info: https://www.palmako.com/est/betty-3

Lisa 1



PINK
EXTERY Prima

http://extery.com/tooted/pargipingid-toolid-lauad/pargipink-prima-seljatoega/

Prima pink seljatoe ja 2 käetoega

Lisa 2



PIIRDEAED
3D paneelaed,  kõrgus kuni 1800 mm

http://www.aiad.ee/ee/tooded/aiad-piirded/paneelaiad-3d-2d/paneelaiad-3d-5mm-210

Värvus: RAL 6006 (tumeroheline)
Kõrgus: kuni 1800 mm

Võrk: 5 mm

Lisa 3



SILLUTUSKIVI
IKODOR Talukivi 60 mm

https://ikodor.ee/galerii/talukivi/

Paksus_ 60 mm
Toonid: hal, must, punane

Lisa 4
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