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1 SISSEJUHATUS 

Käesoleva töö „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“ eesmärk on 

koostada Haabneeme aleviku ja selle lähiala kohta üldplaneeringu 

täpsusastmes rohealade ning haljastuslahenduste visioon ja pakkuda ideid 

rohealade edasise käsitluse kohta Haabneeme aleviku üldplaneeringus. 

Töö koostamise metoodiliseks lähtekohaks oli Viimsi Vallavalitsuse 

esitatud lähteülesanne. Oluline oli saada ülevaade Haabneeme aleviku 

haljasalade paiknemisest, nende väärtustest ja kasutatavusest ning 

olulisusest aleviku puhkealadena ning sellest lähtudes tuua rohealade 

arendussoovitused üldplaneeringu täpsusastmes. Haljastuslahenduste 

koostamise eesmärgiks on tagada Haabneeme aleviku loodusväärtuste 

säilimine, maastikuarhitektuurne ning linnaruumiline kvaliteet ning teha 

ettepanekud uute rohealade planeerimiseks.  

Tuginedes Haabneeme aleviku kohta koostatud haljastusprojektidele ja 

kehtivatele planeeringutele ning kogu valla territooriumi kohta koostatud 

heakorra ja haljastuse arengukavale, on käesolev töö aluseks linna 

rohestruktuuri terviklikule käsitlusele koostatavas Haabneeme aleviku ja 

lähiala üldplaneeringus. Ühtlasi saab käesolev töö olla aluseks järgnevatele 

detailsematele planeeringutele/ projektidele ning abiks olla Haabneeme 

aleviku ruumilist arengut ja väärtusi puudutavate otsuste langetamisel.  

Käesolev töö „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“ koosneb 

seletuskirjast, joonistest ja skeemidest, mis kuuluvad lahutamatult kokku.  

Töö seletuskiri koosneb kahest osast. Esimeses osas kirjeldatakse ja 

tuuakse arendussoovitused Haabneeme aleviku ja selle lähiala 

üldplaneeringu eskiisis määratud haljasala- ja parkmetsa maa-aladeks 

määratud rohealade kohta. Samuti käsitletakse avaliku ruumi ja haljastuse 

kujundamise põhimõtteid olulisemates tänavakoridorides ja elamualadel. 

Teises osas tehakse kokkuvõte Haabneeme aleviku olemasolevatest ja 

tuleviku maamärkidest, rohealadega seotud linnaruumilistest väärtustest, 

rohelistest telgedest, vaatesektoritest ning tuuakse soovitused ühtse ja hästi 

toimiva rohe- ja puhkealade võrgustiku arendamiseks. Samuti tuuakse 

välja haljastuse ja heakorra põhimõtted, mida arvestada edasisel 

planeerimisel ja projekteerimisel.  

Kokkuvõttes lähtub töö „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“  

järgmistest eesmärkidest: 
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1. Avaliku ruumi, rohealade ja kergliiklusteede säilitamine, arendamine 

ning kvaliteedi parandamine linnaruumi üldise tihenemise tingimustes; 

Linliku peatänava ja linnaväljaku kavandamine; Avalike alade 

juurdepääsetavuse parandamine;  

2. Loodusliku mitmekesisuse väärtustamine ja kindlustamine Haabneeme 

aleviku elukeskkonnas; 

3. Loodus- ja keskkonnakaitse eesmärkide arvestamine; 

4. Maastikupildi parandamine; 

5. Rohestruktuuri ja puhkeotstarbelise liikumisvõrgustiku sidususe 

parandamine. 

Töö „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“ on koostatud OÜ Sfäär 

Planeeringud poolt järgmise töögrupi poolt: 

Kerttu Kõll – maastikuarhitekt, OÜ Sfäär Planeeringud 

Maarja Tüür – maastikuarhitekt, Maarja Tüür OÜ 

Mihkel Raev – arhitekt, Inphysica Technolgy Arhitektuuribüroo.  
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2 HAABNEEME ALEVIKU ROHEALADE ÜLEVAADE JA 

ETTEPANEKUD EDASPIDISEKS 

Töö „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“ tugineb Viimsi 

Vallavalitsuse poolt esitatud materjalidele ning olukorra täpsustamiseks 

läbi viidud välivaatlustele. Töö koostamise aluseks olevad välivaatlused 

viidi läbi oktoobrist detsembrini 2020. aastal. Välivaatluste aluseks 

kasutati Maa-ameti vektorkaarti M 1:5000 ja ortofotosid.  

Välivaatluste ja olemasolevate alusmaterjalide analüüsimise tulemusena 

koostati rohealade kirjeldus, kus uuriti nende kujunemist, seisukorda, 

asendit valla kontekstis, funktsionaalsust (kasutatavust), ligipääsetavust, 

seonduvaid maamärke ja vaatekoridore ning tehti ettepanekud nimetatud 

alade edaspidiste arengutega seoses (mitmekesistamine, maakasutus- ja 

ehitustingimuste ettepanek, jätkuprojektid).  

Iga hinnatava roheala kohta anti ülevaade, kus käsitleti järgmist: 

1. Ala kirjeldus lühidalt (asukoht, üldandmed, kujunemine, loodus-

keskkond, maastikupilt, olemasolev kasutusintensiivsus, erinevad 

kasutajagrupid ning funktsioonid, vaated ja atraktiivsus, hooldatus, üldine 

heakord jne). Vajadusel toodi ülevaade loodus- ja muinsuskaitsest 

tulenevatest piirangutest; 

2. Välivaatluste ja olemasolevate alusmaterjalide analüüsimise tulemusena 

koostati iga roheala kohta ülevaateskeem (linnaruumiliselt keerulisemate 

kohtade puhul ka lõiked ja 3D vaated). Anti soovitused alade 

korrastamiseks või rekonstrueerimiseks. Toodi jätkuprojektide vajadus, 

maakasutus- ja ehitustingimuste ettepanekud, ettepanekud 

detailplaneeringute ja projektide koostamiseks, soovitused 

mitmekesistamiseks jne.  

Koostati kaks joonist: Rohealade ülevaatekaart (vt JOONIS 1) ja Tuleviku 

arengusuunad (vt JOONIS 2). 

Roheala piire on käsitletud koos sellega seonduva olemasoleva ja 

planeeritud hoonestusega joonisel 1 (Rohealade 

ülevaatekaart). JOONISEL 2 (Tuleviku arengusuunad) on toodud välja 

ettepanekuna arendusalad, mille kohta kehtivad kõrgemad haljastuslikud 

ning ökoloogilised nõudmised. Need on tänased rohealad, kuhu on 

üldplaneeringu või detailplaneeringuga planeeritud arendustegevust. 

Tehti ettepanekud Haabneeme aleviku haljastuse ja heakorra põhimõtete 

kohta, mida arvestada edasisel planeerimisel ja projekteerimisel (sh 

elurikkuse suurendamine).  
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Töö „Roheline jalakäijasõbralik Haabneeme“ koostamisel arvestati 

järgnevaid planeeringuid, projekte, mis käsitlevad Haabneeme aleviku 

keskkonda sh linna rohestruktuuri: 
• Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering „Miljööväärtuslikud 

alad ja rohevõrgustik“ (kehtestatud 2009.a); 

• Koostamisel olev Haabneeme aleviku ja selle lähiala üldplaneering. Eskiis 

(seisuga 27.12.2020); 

• Tammede pargi ehitusprojekt (OÜ Lootusprojekt, 2018). 

• Viimsi rannapromenaad. Eskiis. (Kavakava Arhitektid, 2011); 

• Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028 (OÜ 

Maastikuarhitektuuri Büroo, 2018); 

• Viimsi mõisa pargi dendroloogiline hinnang ja hoolduskava  2017-2026 (OÜ 

Maastikuarhitektuuri Büroo, 2017); 

 

 



 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

8 

 

 

2.1 Viimsi mõisa park 

ASEND JA ÜLDANDMED 

Viimsi mõisa park asub Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku vahelisel alal ning jääb administratiivselt 

Viimsi aleviku territooriumile, Pargi, Hämariku ja Rohuneeme tee vahelisele alale. Mõisahoonete 

ansambel paikneb klindiastangul, pargi idaosas.  

Pargi vahetus läheduses, sellest kirde pool, paikneb Klindiastangu roheala (vt ptk 2.2) ning üle 

Randvere tee, pargist lääne poole, jääb Purjeka tee roheala ja rohevõrgustiku koridor (vt ptk 2.4).  

Viimsi mõisa park on määratud 2009. aastal kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 

teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ miljööväärtuslikuks alaks ja 

reserveeritud rohevõrgustiku koridoriks ning teemaplaneeringuga on sellele kehtestatud maakasutus- ja 

ehitustingimused.  Rohevõrgustiku koridor võimaldab siduda Viimsi valla rohevõrgustiku tuumala (nr 

2) Pirita linnaosa üldplaneeringuga kavandatud rohevõrgustikuga (raudteeäärse haljaskoridoriga). 

KAITSEALUSED PIIRANGUD  

Viimsi mõisa park on looduskaitsealune park (KLO1200582), mis on kaitse all juba 1960. aastast. 

Hetkel kehtiva kaitsekorra aluseks on Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 “Kaitsealuste 

parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”. Samuti on Viimsi mõisa park kinnismälestis (reg nr 

nr: 2989). 

Kaitsealale jäävad looduskaitsealused väärtused EELISest: 

- Kurruline tuhmik (Anomodon rugelii), II kaitsekategooria sammaltaimeliik. Üks leiukoht Viimsi 

mõisa pargi lõunaosas. Viimane kinnitatud vaatlus aastast 2016. Registreeriti ühe puhmiku 

olemasolu ühel puul ja moodustati selle ümber 30 m raadiuses piiranguala.  

PARGI AJALOOLINE KUJUNEMINE, OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE 

Allpool toodud kirjeldus tugineb osaliselt Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringule 

„Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“. 

Esimesed kirjalikud allikad Viimsi mõisast (Vyamas) pärinevad 1471. aastast, mil Viimsi mõisa rajas 

Pirita klooster. Pärast kloostri hävitamist 1577. a kuulus mõis Rootsi kroonule, alates aastast 1629 

Tallinna bürgermeister Otto Derenthalile.  

Rannaäärsel klindiastangul paiknev kompaktne sümmeetrilise planeeringuga mõisasüda ehitati 

18. sajandil. Enamik majandusehitisi paiknes piki klindiäärt peahoonest põhjas, veidi kaugemal oli 

neogooti sugemetega "suveloss" (ehitati 18. saj lõpul, tänaseks hävinud). 1865. aasta tulekahjus 

härrastemaja hävis ning ehitati uus historitsistliku ilmega peahoone. 1875. aasta mõisaansambli 

situatsiooniplaanil on tähistatud keskse hoonena pika liigendatud kehandiga härrastemaja, mille 

vahetus läheduses põhja suunas paiknevad ait-kuivati-kelder, valitsejamaja, karjalautade kompleks. 

Lisaks loetleti 1879. aastal järgmisi ehitisi: sepikoda, hollandi tuulik, viljaküünid, rehi, sulastemajad ja 

tall.  

Viimsi mõisa juurde kuuluv park on rajatud 18. sajandil, mil pärinevad esimesed andmed viljapuu- ja 

marjaaiast, kahest kalatiigist ja lillepeenardest. 18. sajandi lõpul planeeriti park peahoone ümbruses 

regulaarstiilis - laiendati iluaeda, ehitati basseinid ja kasvuhooned. Kuid enamus pargist kujundati 

metsapargiks, kus puuderühmad vaheldusid aasadega koos looklevate teede, sildade paviljonide jne. 

19. sajandi alguses muudetakse Viimsi pargikujundust vastavalt levinud moesuundadele - regulaarse 
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pargikujunduse kõrvale lisandub ka vabakujulise pargi olemasolu. Lisaks leidub märkmeid 

kasvuhoonetest, kus kasvatati lõunamaiseid viljapuid1. 

 
Foto 1 Viimsi mõisasüdame kaart. 1875.( General Karte von dem privaten Gute Wiems im 

Harrienschen Kreise und Jegelechtschen Kirchspiele. EAA.3724.4.350, leht 2) 

Eesti Vabariigi 1919. a maareformiga anti Viimsi mõis kindral Johan Laidonerile autasuna teenete eest 

Vabadussõjas, kelle ajal remonditi vana mõisa peahoone ja korrastati säilinud kõrvalhooned. Pargiga 

nähti vaeva ka Laidoneride ajal. Aias kasvatati rohkelt lillesorte, saaki andis ligemale 300 viljapuusorti. 

 
1 Aasa, K. 1992. Viimsi mõisa ajalooline õiend. Tallinn. ERA.T-76.1.13171, lk 15-16. 
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Foto 2 Vaade Viimsi mõisaansamblile linnulennult 1920-1930. aastatel (ERM fotokogu) 

Ka 20. sajandi alguse Viimsi mõisaparki iseloomustas valdavalt vabakujuline stiil, vaid hoone ümbrus 

oli lahendatud regulaarselt. Hoone esiosa oli lahendatud sirgjooneliste teede ja suvelilleparteritega, 

mõisahoone tagune oli lahendatud poolkaarja jalgteega.  
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Foto 3 Vaade Viimsi mõisasüdamikule 1921. aastast (Eesti Tehnikaarhiiv).Kunagisele regulaarsele 

tiikide süsteemile on rajatud jalgpallistaadion. 

 
Foto 4. Vaade mõisa peahoone ümbruse korrapäraselt kujundatud alale 1908. aastast (ERM foto-

kogu). 

Pärast Eesti okupeerimist mõisa maad natsionaliseeriti ning moodustati kolhoos. Mõisa lähiümbrusse 

ehitati mitmeid sõjaväehooneid ja abirajatisi. Nõukogude perioodil rajati mõisa keskmesse hulganisti 

staabi-, õppe- ja abihooneid, mis rikuvad tänapäeval suuresti mõisatuumiku terviklikkust. Samuti on 

erinevatel aegadel rajatud tuumiku ümbrusesse erinevas stiilis eramuid ja ühiskondlikke hooneid, mis 

kõik omamoodi mõjutavad Viimsi mõisa tuumikala kuju ja iseloomu. Kuid säilinud ajaloolised hooned 
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moodustavad siiski ühtse terviku endises mõisasüdames ning seetõttu on veel tajutav ajalooline miljöö 

(Viimsi mõisa pargi hoolduskava, 2017). 

 

   
Foto 5 ja 6. Vaade sõjaväeaegsele kasarmuhoonele härrastemaja ees mõisa peahoone ja mere 

vahelisel teljel (tänaseks ümber ehitatud kortermajaks) ning planguga piiratud sõjaväe territooriumile 

1992. aastal (H. Toss, 1992). Nõukogude ajal oli park ja peahoone ümbrus piiratud puitplankaiaga, 

pargi territooriumi kasutati peamiselt sõjaväerajatiste tarbeks. Regulaarne kujundus peahoone 

ümbruses hävines. 

PARGI STRUKTUUR JA KASUTUS 

Viimsi mõisa juurde kuuluv park paikneb põhiliselt klindiastangu all, mõisahoonete ansambel 

klindiastangul. Haabneeme aleviku koosseisu kuulub ainult pargi klindiastangu alune osa. Peahoone 

esine on korrapärase kujundusega roheala, pargi ülejäänud osa on kujundatud vabakujulisena. 

Vabaplaneeringulises pargis vahelduvad alleed puudesalude ja rohuaasadega. Pargis on mitmeid tiike 

ja kraavidesüsteem. Tiigid toituvad pinnase- ja põhjaveest, olles suublaks pargi drenaažkuivendusele. 

Tiigid on omavahel seotud mitme ülejooksu ja kanaliga ehk kuivenduskraaviga, mis on looklevad ja 

seetõttu jätavad mulje looduslikest ojadest. Kolm tiiki koos kanalitega on olulisteks elementideks 

pargiruumis (Viimsi mõisa pargi hoolduskava, 2017). 

   
Fotod 7 ja 8. Vaade mõisa pargile ja pargis paiknevale tiigile . 

Park asub Viimsi keskuses ja seetõttu on ta igast küljest piiratud teedega. Parki ümbritsevad teed 

kattuvad suures osas ajaloolistel kaartidel kujutatud teedega (Viimsi mõisa pargi hoolduskava, 2017). 

Pargi teedestruktuur on kohati hõre, pargis on märgata mitmeid sissetallatud radasid, mida kasutatakse 

erinevatesse sihtpunktidesse minekul.  

Pargisisestest teedest on kõige olulisem peahoone keskteljel mere suunas paiknev telg, mida ääristavad 

erinevat liiki alleepuud (nt harilikud hobukastanid) ja mille sihil paikneb Johan ja Maria Laidoneri 

monument (autorid Juhan Kangilaski ja Marie Freimann). Nimetatud telg on ülevallalise tähtsusega 

võtmeelement ning võimaldab Viimsi mõisa pargi sidumist Purjeka tee puhkeotstarbelise rohekoridori 

kaudu merega. 
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Foto 9. Vaade mõisa peahoone keskteljel mere suunas paiknevale teele. 

Kaasajal on park avalikus kasutuses ja heakorrastatud, koostatud on mitmeid projekte, millest osad on 

ka realiseeritud, kuid terviklikku ja kaasaegset pargi maastikuarhitektuurset kujundusprojekti pole.  

Viimsi mõisa kaitsealuse pargi piiridesse ei kuulu hetkel ühtegi mõisaaegset hoonet. Mõisaajast pärit 

kaitsealused hooned jäävad peamiselt pargist itta ja kirdesse. Enamus mõisaaegsetest hoonetest on 

restaureeritud ja heas korras.Tänaseks paikneb Viimsi mõisa peahoones Eesti Sõjamuuseum - Kindral 

Laidoneri Muuseum, teistes mõisakompleksi abihoonetes paiknevad päevaspa, meelelahutus-

toitlustusettevõte (Coccodrillo Viimsi) jt. ettevõtted. Lisaks mõisaaegsetele ehitistele asub pargi 

kontaktvööndis palju nõukogude ajal ehitatud hooneid, mis on enamjaolt tühjad ja lagunenud ning 

maastikupilti ei rikasta.  

   
Fotod 10 ja 11. Vaade mõisa peahoonele ja Viimsi mõisa põhjapoolsele müürile ja väravale. 
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Foto 12. Vaade tiigi ääres paikneva restorani terrassile. 

Viimsi mõisa pargi näol on tegemist kahe keskuse (Haabneeme ja Viimsi alevik) vahelisel alal 

paikneva ulatusliku puhkealaga, millel on pargi mitmekesistamisel ja ajaloolise hoonestuse 

korrastamisel ja sidumisel võimalus kujuneda valla üheks atraktiivsemaks osaks. Viimsi 

mõisaansamblil koos seal paikneva muuseumiga on suur potentsiaal vaatamisväärsusena ning sellega 

seotud väliruumil sündmuste korraldamise kohana.  

Park on Viimsi valla elanike poolt kasutatav, kuid see leiaks veelgi laialadasemat kasutust, kui oleks 

mitmekesistatud pargi kasutusvõimalusi, park oleks paremini seotud mõisahoonestusega ning see oleks 

läbinud pargi väärtustega arvestava uuenduskuuri. Pargis paiknevad laste mänguväljaku alad, sinna on 

paigutatud pinke ja vastvalminud on väiksem pargiastmestik veesilma ääres. Parki kasutatakse palju ka 

eakamate poolt, kuid peale jalutamise ja istumisvõimaluste neil seal tegevusi pole. Läbimõtlemist 

vajavad ka parki viivate juurdepääsuteede ohutumaks muutmine (nt kõnniteed Pargi tee ääres), 

pargiteede struktuuri tihendamise vajadus, pargi ühtses stiilis välimööbli kujundus ja pargi 

võtmeelemendiks oleva vee ärakasutamine pargikujunduses. 
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Foto 13. Vaade Pargi teele, kus on soovituslik läbi mõelda jalakäijate turvalisus sh võimalusel 

kavandada mõlemale poole kõnniteed. 

   
Fotod 14 ja 15. Vaated mõisa pargi mänguväljakule. 

Viimsi vallas tervikuna on niivõrd suure pindalaga mõisapark haruldane ja tähelepanuväärne. Vana 

park on osa Viimsi valla kultuuripärandist ja olnud üheks ajaloolise kujunemise algpõhjuseks. Lisaks 

on väärtuseks mõisaaegne hästi säilinud ja restaureeritud hoonestus. Tegemist on keskuste vahelisel 

alal paikneva ulatusliku ja mitmekesise puhkealaga, millel on selle rekonstrueerimisel potentsiaal 

kujuneda  valla üheks atraktiivsemaks osaks ning Haabneeme ja Viimsi aleviku elanike jaoks üheks 
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kasutatavamaks puhkealaks.  

ROHEALA HALJASTUS JA ELUSTIK 

Pargi haljastust ja elustikku on põhjalikult käsitletud Viimsi mõisa pargi dendroloogilises uuringus ja 

hoolduskavas (2017), mida on allpool tsiteeritud. 

Vabaplaneeringulist parki ilmestavad puuderühmad ja alleed lagedamate niidualadega. Viimsi mõisa 

park on valdavalt vabakujulise ülesehitusega, jagunedes küll erinevateks ruumideks, milles kasvavad 

erinevas vanuses üksikpuid ja puude gruppe, kuid isetekkeliste lehtpuude ülekaal loob puistust ühtse 

massiivi. Viimsi mõisapargi puistu liigirikkus on keskmine. 2017.a. märtsis koostatud 

dendroloogilisest inventuurist lähtuvalt selgus, et pargis kasvab 43 liiki puittaimi, millest oksapuid on 

12 liiki.  

Vanimad puud kasvavad pargi lõunaosas, tegu on väga väärtuslike puude gruppidega, mille seas leidub 

nii sangleppasid, künnapuid, harilikke saari, harilikke vahtraid kui ka harilikke valgepööke, euroopa 

lehiseid. Tähelepanuväärsetena võib veel välja tuua suured euroopa lehised ja vene lehised. Pargis on 

esindatud külmaõrnad lehtpuud, näiteks harilik pöök ja hariliku pöögi punaselehine vorm (2017). 

Haruldusena esineb pargis kollane kask, veel on oluline märkida mägivahert. 

Viimsi parki võib 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. 

2017. a inventeerimisest lähtus, et : 

 - pargis puudub vabakujulise pargile iseloomulik rindelisus, avatud ja suletud ruumide tasakaal, 

erilistele puudele, puudegruppidele suunatud vaatesihid; 

 -  puuduvad suured avatud oluliste puittaimedega raamitud vaatekoridorid erinevatele objektidele. 19. 

sajandil ja 20. sajandi alguses olnud vaated on suuremas osas kinni kasvanud isetekkeliste puudel 

kasvada laskmise ja samuti nõukogudeajal puude juurde lisamise tõttu.  

 - pargis puuduvad suuremad mitmerindelised äärealad ja suuremad põõsaste grupid. 
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

ÜLDNÕUDED 

Viimsi mõisa park on looduskaitsealune park (KLO1200582) ja kinnismälestis (reg nr nr: 2989). 

Viimsi mõisa park on määratud 2009. aastal kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 

teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ miljööväärtuslikuks alaks ja 

reserveeritud rohevõrgustiku koridori alaks ning teemaplaneeringuga on sellele kehtestatud 

maakasutus- ja ehitustingimused.  

Viimsi mõisa pargi edasisel hooldamisel tuleb juhinduda pargi kohta koostatud hoolduskavast (2017-

2026).  

KAVANDATAV ARENG JA JÄTKUPROJEKTID 

Viimsi mõisa park peab muutuma Viimsi ja Haabneeme alevike üheks olulisemaks, kesksemaks ja 

väljapaistvamaks rohealaks, kus on ühendatud kaasaegse pargiruumi kvaliteedid ja olemasolevatest 

ajaloolistest väärtustest lugu pidamine. Täna on park küll heakorrastatud, kuid põhjusi parki minekuks 

on vähe. Pargi ajaloolist identiteeti tuleb tugevdada, ning kujundada Viimsi mõisa pargist ja 

mõisahoonestust keskus, kus toimuksid aastaringselt erinevad sündmused ja üritused ning mis 

meelitaks inimesi ligi. Pargi veelgi paremaks toimimiseks soovitatakse pargi haldajal määrata 

edaspidise halduse käigus pargile n.-ö. tegevuste kuraator (eeskujuks võiks olla näiteks High Line park 

NY-s või ka Kadrioru Park Tallinnas, kus kuraatorprogrammide raames on läbi aasta tegevused 

organiseeritud), kes organiseeriks parki erinevaid loodusharidus-ja lasteprogramme, festivale, laatasid, 

näitusi, kontserte jne. Eesmärk on, et pargis toimuks näiteks igal kuul või nädalavahetusel mõni 

sündmus, mis kogukonna kokku toob. Erinevate sündmuste korraldamiseks sobivad nii mõisa 

peahoone esine plats (nt turud, raamatulaadad, aiasaaduste müük, väiksemad kammerlikud kontserdid 

jne), kui ka pargi lõunaosas paiknev pargiaas. Ka pargi ajaloolistes hoonetes võiks eelistada tegevusi, 

kus lisaks avalikele funktsioonidele paiknevad pargikohvikuid, restoranid jm avalikkusele suunatud 

ärifunktsioonid.   
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Foto 16. Näide Prantsusmaa Villandry lossist, kus külastajatele on avatud köögivilja- ja ürdiaiad ning 

kus hooaja lõppedes korraldatakse elanikele ja turistidele aiasaaduste turge, aastaringselt 

muusikasündmusi, üritusi lastele ja ringkäike pargis. Foto allikas: https://www.chateauvillandry.fr/. 



 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

20 

 
Foto 17. Näide Kadrioru pargi valgusfestivalist „Valgus kõnnib Kadriorus“ 2018. aastal. Foto 

allikas: https://www.kadriorupark.ee/. 

 

 
Foto 18. Näide Kadrioru pargi Luigetiigile rajatud uisuplatsist Foto allikas: https://www.delfi.ee/, 

autor Jüri Lensment. 

 

1. Park vajab terviklikku ja kaasaegset maastikuarhitektuurset projekti, kus peaks käsitlema järgmisi 

teemasid: 

 

• Endised mõisahooned hõlmata pargi koosseisu ning pargiruumi arendustegevusi käsitleda 

seonduvalt mõisahoonestusega.  

• Parandada pargi juurdepääsetavust erinevatest suundadest. Markeerida paremini erinevad 

sissepääsud parki. Läbi tervikliku viidastuse tagada ühendusteed Klindiastangu rohealale ja 

Purjeka tee rohekoridorile. 

https://www.delfi.ee/
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• Pargikujunduse võtmeelemendina rõhutada Viimsi mõisa peahoonest lähtuvat „mälestustelge“ (vt  

JOONIS 1. Viimsi mõisa park), mis pikeneks läbi Purjeka tee rohekoridori mereni (vt täpsemalt ka 

ptk 2.4). Mälestustelg saab alguse Viimsi mõisa peahoones asuvast Sõjamuuseumist ning viib 

praegu Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgini. Sama telge saab pikendada sirgjooneliselt kuni 

Haaneeme rannas asuva kõrgema  vaatekohani, kuhu võib tulevikus rajada olulise monumendi või 

maamärgi. Telge saaks kujundada erinevate ajalooteemaliste infotahvlite ning mälestusmärkide 

ja/või kunstiobjektidega. Ekspositsiooni saaks koostada näiteks Sõjamuuseumi teadurid.  

• Vajalik on säilitada pargiruumi ajalooline terviklikkus ning samas mitmekesistada pargiruumi 

kasutust erinevas vanuses sihtgruppidele. Soovitatav on pargis mitmekesistada lastele mõeldud 

alasid, kavandada eakamatele vabaõhutegevusi (nt välimale), kasutada ära pargi veeäärseid 

kvaliteete (istumiskohad, piknikuplatsid veekogude ääres, talvel tiigil valgustatud uisuplats) jne. 

Elementide paigutamisel arvestada pargiruumi struktuuri ja avanevate vaadetega ning pargi 

mitmekülgse reljeefi ja terrassilisusega; 

• Tihendada pargiteede struktuuri arvestades isetekkeliste radadega ja olulisemate käigusuundadega 

(ettepanekud vt  JOONIS 1. Viimsi mõisa park) ning uute planeeritavate tegevustega pargis. 

• Koostada väliinventari ja pargivalgustuse terviklik kontseptsioon.  

• Kuna ajalooliselt on see pargile olnud omane, kaaluda kasvuhoonete, viljapuuaia ja marjaaedade 

jm pärandkultuursortide aedade taastamist. See võimaldaks ellu kutsuda erinevaid mõisa ajaloolist 

identiteeti tugevadavaid sündmusi – laadad, kaasata toidu kasvatamisse lapsi jne.  

• Putukate, lindude ja väikeimetajate elurikkuse suurendamiseks diferentseerida niitmist, soovitav 

on pargis säilitada alad, mida niidetakse harvemini. Samuti tuleb suurendada pargi rindelisust ja 

säilitada ka elustikupuid. Viimsi mõisa pargi edasisel hooldamisel tuleb juhinduda pargi kohta 

koostatud hoolduskavast, mida võib lähtudes maastikuarhitektuurse projekti lahendusest uuendada 

(koostada uus hooldusjuhend). 

• Lisaks kaitsealusele Viimsi mõisapargile on käesolevas töös roheala piiridesse hõlmatud ka 

mõisahoonestus ja pargi vahetus kontaktvööndis paiknevad tänased rohealad. Roheala piire on 

käsitletud koos sellega seonduva olemasoleva ja (detail)planeeritud hoonestusega. Uute arenduste 

planeerimisel rohealale tuleb tagada kergliikluse mugav ja sujuv juurdepääs pargile (uue 

hoonestuse kavandamisel tuleb eraldi analüüsida kergliiklusteede võrgustikku ning 

väljakujunenud liikumissuundi säilitada). Maksimaalselt tuleb arvestada olemasoleva 

kõrghaljastusega ning arendusala välisruumi lahendus siduda mõisapargiga ühtseks 

maastikuarhitektuurseks tervikuks (väikevormide, katendite ja haljastuse liikide valikuga). Säilima 

peavad olulised vaated mõisa ajaloolisele hoonestusele.  
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2.2 Klindiastangu roheala 

ASEND JA ÜLDANDMED 

Klindiastangu roheala paikneb Viimsi poolsaare keskosas, Haabneeme aleviku idaservas, piirnedes ida 

poolt Lubja külaga ja lääne poolt Randvere tee äärse haridusasutuste vööndiga. Ala hõlmab ca 1,8 km 

pikkust rohevööndit klindiastangul ning klindialusel alal. Klindiastangu rohealast lõuna poole jääb 

Viimsi mõisa park (vt ptk 2.1).  

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkon-

natingimused kohaselt on Klindiastangu roheala loetud Harju maakonna huvitava reljeefiga alade 

hulka. Samuti on tehtud ettepanek Põhja-Eesti klindi UNESCO maailmapärandi nimekirja esitamiseks. 

Klindiastangu roheala on määratud 2009. aastal kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 

teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ miljööväärtuslikuks alaks ja 

reserveeritud rohevõrgustiku koridoriks ning teemaplaneeringuga on sellele kehtestatud maakasutus- ja 

ehitustingimused.  Rohevõrgustiku koridor võimaldab siduda Viimsi valla rohevõrgustiku tuumala (nr 

2) Pirita linnaosa üldplaneeringuga kavandatud rohevõrgustikuga (raudteeäärse haljaskoridoriga). 

KAITSEALUSED PIIRANGUD  

Klindiastangu roheala on kohaliku omalitsuse kaitstav loodusobjekt - Haabneeme-Klindiastangu 

maastikukaitseala (KLO5000010). Kaitsealune klindiastang on osa Põhja-Eesti klindist, täpsemalt 

Tallinna klindilõigu Viimsi klindisaarest, mille paeplatoo on tasemel umbes 51 meetrit üle merepinna. 

Kaitsealal on klindisaart ääristav astang kõige järsem ja kõrgem, ulatudes kuni 20 meetrini. 

Haabneeme maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta: 

- elupaigatüüpi, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Selleks on Tilio-Acerion-kooslustega 

nõlvade, rusukallete ja jäärakute metsad (9180*); 

- piirkonnas olulist maastikuelementi klindiastangut. 

Haabneeme klindiastangu maastikukaitsealale jääb riikliku kaitse all olev Viimsi koobas. 

Kaitsealadele ja nende lähipiirkonda jäävad looduskaitsealused väärtused EELISest: 

Kaitsealused liigid: 

- Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), II kaitsekategooria loomaliik. Üks leiukoht 

maastikukaitseala põhjaosas.  

- Vahelmine lõokannus (Corydalis intermedia), II kaitsekategooria taimeliik. Üks leiukoht 

Haabneeme ja Lubja maastikukaitsealade vahelise piiri lähistel põhjaosas. Viimane kinnitatud 

vaatlus aastast 2008, mil loendatud 56 õitsvat taime. 

- Karulauk (Allium ursinum), III kaitsekategooria taimeliik. Üks leiukoht, mis kattub pea kogu 

Haabneeme klindiastangu maastikukaitsealaga, pindala 9,5 ha. Viimane kinnitatud vaatlus 2020. 

aasta aprillist, mil on laiendatud liigi leiukoha piire, kuna taimi leidub laiemalt. Taim kasvukohas 

väga elujõuline. 

OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE 

Ürgilmeliste salumetsadega kaetud klindiastang on Viimsi valla identiteeti loov unikaalne maamärk, 

maastikku ilmestav element ja rahulik roheline foon klindialusel alal paiknevatele ühiskondlikele 

hoonetele. Vaated klindile avanevad nii klindi all paikneva hoonestuse vahelt kui ka Randvere tee 

ääres liikujale.  
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Foto 19. Vaate klindile, mis moodustab Viimsi.Randvere tee äärsele haridusasutuste vööndile rohelise 

fooni. 

 

Klindiastangul paiknevad kaks dominantset ehitist, millele avanevad meeleolukad vaated: Viimsi 

ülemine tuletorn ja Põhja Konna trepp. Samuti avanevad nimetatud objektide juurest teistpidi kaunid 

vaated klindialusele alale ja merele. 
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Foto 20. Vaade Viimsi ülemisele tuletornile. Foto allikas: OÜ Hendrikson ja Ko. 

 
Foto 21. Vaade Põhja konna trepilt Mereranna tee teljele, kust avaneb vaade merele. 
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Lääne- ja põhjaosa klindiastangute ühinemiskohal paikneb kõrgendiku järsus nõlvas riikliku 

looduskaitse alla võetud geoloogiline objekt  -Viimsi koobas ehk Kuradikoobas (KLO4001081). 

Viimsi Klindiastangu roheala jätkub piki klinti põhja suunas, kus paikneb Vimka suusamägi koos 

seikluspargiga. Objektid on kavandatud perspektiivis terviserajaga ühendada .  

ROHEALA STRUKTUUR JA KASUTUS 

Klindiastangu alusel alal paikneb põhja-lõuna suunaliselt hakkepuiduga kaetud terviserada, mida 

kasutatakse väga aktiivselt piirkonna elanike ja koolide-lasteaedade poolt. Terviserajal on võimalus 

teha kuni 2,6 km pikkune ring. 

   
Fotod 22 ja 23. Vaated terviserajale, mida kasutavad koolide-lasteaedade lapsed jalutamiseks ja 

matkamiseks. Märjemate ilmadega on terviserada liigniiske (vt. parempoolne  foto).  

Terviserada on märjemate ilmadega liigniiske ja kehvasti läbitav. Terviserada on valgustatud, selle 

äärde on rajatud terviserada teenindavat infrastruktuuri: infostende, viitasid, prügikaste, jalgrattaparkla 

jne. Pinke on paigutatud vähesel määral ning kui arvestada, et terviserada kasutavad nii eakad kui 

lapsed, tuleks pinke koos prügikastidega alale juurde lisada. Alal servas paikneb ka mänguväljaku 

inventari.  

 
Foto 24. Vaade terviseraja ääres, klindiastangu peal paiknevale mänguväljakule. 
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Fotod 25 ja 26. Vaated Põhja konna trepil trepijooksu tegijatele ja ühele vähestest pinkidest. 

Arvestades, et ala kasutavad aktiivselt nii eakad kui ka lapsed, on soovitav pinke alale juurde lisada. 

Oluline pole mitte ainult põhja-lõuna suunaline liikumine piki terviserada vaid ka kõik ristuvad teed. 

Arvestada tuleb loogiliste liikumissuundadega haridusasutuste vahelisel alal ja juurdepääsudega 

Randvere teelt. Samuti tuleb lisada uusi vaiadele toetuvaid treppe klindile asukohtadesse, kus näiteks 

lapsed liiguvad ülemise ja alumise klindiastangu vahel kooli ja koju. 

 

 

   
Fotod 27 ja 28. Vaade koolilapsele, kes tassib klindiastangult üles oma ratast ning klindiastangul 

paiknevale korterelamule, mille juures paiknevalt teelt toimub liikumisi ülemise ja alumise 

klinditasandi vahel.   



 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

27 

 
Foto 29. Olulised on ka terviserajaga ristipidised liikumised: vaade suletud läbipääsule lasteaia 

terrirooriumi servast. Kõik ühendused tuleb seostada Randvere teel hargneva tänavavõrgustikuga, et 

tagada mugav ja sujuv kergliikluse juurdepääs Klindiastangu matkarajale. 

Matkaraja suurimaks peidetud väärtuseks on seal leiduv militaarpärand – NSVL sõjaväe 

kütusemahutid, mida on alal seitse tükki. Tegemist on matkaraja suurima võimaliku tõmbepunkti, 

potentsiaali ja väärtusega, kui tünnid korrastada, matkarajaga siduda ja leida neile erinevad 

funktsioonid. Täna seisavad kütusemahutid kasutuseta ja on heakorrastamata. 
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Fotod 30 ja 31. Vaated NSVL kütusemahutitele, millest ühte pääses ka välivaatluste tegemise ajal 

sisse.  

Klindiastangu alusel alal on rajatud kraave ja muid sademeveelahendusi. Võsastunud kallastega 

kraavid lõikavad sageli terviseraja servas paiknevad elamud terviserajast ära ning terviserajale 

pääsemiseks tuleb elanikel teha ring mööda tänavaid. Kraaviga eraldatud elamukruntidelt on mõistlik 

tagada paremad ühendused üle kraavi rajatavate sildade/ purretega ning kasutada sademevett kui 

võimalust maastikujunduses.  

   
Foto 32 Vaade elamuid terviserajast eraldavale kraavile .   
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ROHEALA HALJASTUS JA ELUSTIK 

Klindil on ulatuslikud alad kaetud vaid taimestu ja mullapeenese poolt kinnistumata klibuga, st seal 

puudub tallamist taluv rohukamar. Seal, kus muldkate esineb, on see enamasti väga õhuke ja 

tallamisega kergesti rikutav. Klindiastangul kasvab kogu ulatuses laialehine pangamets, mille peamise 

puurinde mooduvtavad jalakad, saared, vahtrad, hall lepad ning rusukalda alaosas ja selle jalamil 

kasvavad sanglepad. Pangametsa alustaimestik on liigirikas klindiastangu veereziimist tulenevalt – 

klindi ülemises osas kuivab muld suvel paiguti läbi samal ajal kui klindi alumises osas niisutab mulda 

paeseinast välja nõrguv põhjavesi. Teises rindes on sarapuud, raagremmelgat, harilikku haaba, 

harilikku toomingat ja harilikku pihlakat. Põõsarindes kasvab harilikku vaarikat. Alal on laialdaselt 

levinud invasiivne võõrliik - verev lemmalts. Teadaolevalt kasvab Haabneeme klindi-astangu 

maastikukaitsealal üle 60 erineva taimeliigi. must lepp, harilik vaher, mägivaher, harilik haab, harilik 

kuusk, harilik saar ja harilik jalakas.  

   
Fotod 33 ja 34.Vaated klindiastangule ja astangul paiknevale lagupuidule. 

Haabneeme klindiastangu rohealale on omane rohke lagupuidu olemasolu. Lagupuit mängib olulist 

rolli ökosüsteemi mitmekesisuses olles väga paljudele mikroobidele, seene -, looma- ja taimeliikidele 

elupaigaks ja  / või lagundajad on omakorda toiduks paljudele teistele rohealal elavatele organismisele. 

Näiteks püstised surnud puud on toitumiskohaks putuktoidulistele linnuliikidele. Lisaks elu- ja 

toidupaikade loomisele on maapinnal lamaval lagupuidul oluline roll erosiooni vähendamisel 

reguleerides klindist alla liikuva vee, mulla ja varise hulka. Samuti on lagupuit oluline mulla 

toitainetega varustaja. 

Kokkuvõttes on Klindiastangu roheala suurimateks väärtusteks klindile ja klindilt avanevad vaated, 

rohealal paiknev unikaalne militaarpärand – 7 kütusemahutit ning unikaalne pangamets. 
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

ÜLDNÕUDED 

Klindiastangu roheala on kohaliku omalitsuse kaitstav loodusobjekt - Haabneeme-Klindiastangu 

maastikukaitseala (KLO5000010). Lisaks leidub alal II ja III kaitsekategooria kaitsealuseid liike. 

Edasiste maastikuarhitektuursete lahenduste koostamisel tuleb kaitseala piires kehtiva kaitseala 

eeskirja ja kaitsekorralduskavaga seatud piirangutega arvestada. 

KAVANDATAV ARENG JA JÄTKUPROJEKTID 

1. Edasisel arendustegevusel tuleb arvestada klindile ja klindilt avanevate vaadetega ning vaadetega 

klindiastangul paiknevatele maamärkidele – Viimsi ülemisele tuletornile ja Põhja konna trepile. 

Iga uue ehitise planeerimisel või projekteerimisel vaatekoridorides tuleb arvestada uue lahenduse 

mõju maastikupildile ja analüüsida väärtuslike vaadete säilimist/ muutmise põhjendatust. 

Arendustegevusel tuleb arvestada sellega, et eripärased ja sobimatud lahendused ei rikuks 

avalikku ruumi ja avaliku huvi objektiks olevaid väärtuslikke vaateid. Vallavalitsusel on õigus 

nõuda arendustegevusel 3D vaadete koostamist väärtusliku vaadete aladel.  

2. Parandada Klindiastangu roheala juurdepääsetavust:  

 

- Klindiastangu roheala terviserajad ehitada välja Viimsi suusapargini ja siduda paremini Viimsi 

mõisa pargiga näiteks läbi loodusharidustemaatilise viidastuse.  

- Ringistada terviserada klindiastangu ülemiselt tasandilt Lubja külas, et terviserajaga oleks seotud 

ka tuletorn, võimalusel (lähtudes kaitsemeetmete vajadusest) Kuradikoobas ning tagatud oleks 

parem ligipääs terviseradadele Lubja küla poolt. Viimsi mõisa pargi poolses otsas on võimalik 

alumine ja ülemine rada ühendada Pargi tee pikenduse kaudu; 

- Kavandada lähtudes peamistest liikumissuundadest uusi treppe (käsipuudega, väiksemahulise 

rattapandusega) klindiastangule (ettepanekud vt JOONIS 2. Klindiastangu roheala).  

- Parandada Klindiastangu roheala juurdepääsetavust lähtudes Randvere teelt alguse saavast 

tänavavõrgustikust ja võimalusel kõigi haridusasutuste vahelt.  

- Vajadusel kavandada sillakesi või purdeid üle terviseraja ja elamute vahel paiknevale kraavile. 

3. Väärtustada ja esile tuua Klindiastangu rohealal paiknevat unikaalset militaarpärandit – seitset 

kütusemahuti tünni. Tünnide kohta koostada maastikuarhitekuurne või arhitektuurne konkurss või  

projekt, kus igale tünnile leida funktsioon (nt salaaed, planetaarium, heli-, kunst vm installatsiooni 

või näituste galerii jms), võimalik visualiseering vaata lk 33. Nimetatud tünnid on unikaalsed 

mitte ainult Viimsi vallas vaid kogu Eestis ning võivad kujuneda tõeliseks turismimagnetiks. 

Lähtudes militaarpärandist võib olla vajadus uuendada kogu ala valgustuse kontseptsiooni 

(valgustada tünnid välja) ja väikevormide lahendust kaasaegsemaks ja enam uue kujundusega 

sobivaks muuta.  
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Fotod 35 ja 36.Vaated tööstuspärandile Saksamaal ja New York´is( vasakpoolse foto autor Sarah Mer 

www.flickr.com, parempoolse foto autor Steven Harris Architects www.curbed.com/2014/06/steven-

harris-architects-uptown-mansion.html). 

 

4. Kuna ala on paiguti liigniiske, siis klindiastangu alusel alal tuleb töötada terviklikult läbi kogu ala 

sademeveelahendused, kujundades kraavide kallastele märgalade taimekooslustega 

vihmaveepeenraid, mis suurendaks ühtlasi ka ala elurikkust. Kaaluda ka klindi paeseinast välja 

nõrguvast põhjaveest põhjustatud erosiooni tõttu tekkinud kraavide ja nõgude 

maastikujunduslahendustega vormistamist.    

5. Klindiastangu rohealale tuleb paigaldada rohkem pinke koos prügikastidega, mis arvestaks alal 

liikuvate laste ja eakamate inimestega. Pinke tuleks kavandada ka Põhja konna trepi alusele alale.  

 

 

http://www.flickr.com/
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2.3 Viimsi sanglepik ja Haabneeme rand 

ASEND JA ÜLDANDMED 

Viimsi sanglepik ja Haabneeme ranna-ala asuvad Haabneeme aleviku lääneosas ja paiknevad mere ja 

asula vahelisel rannaribal. Viimsi sanglepik on väärtusliku loodusliku ilmega puistu ning Haabneeme 

rand on kaunis loodusliku ilmega mererand. Ranna-alal paikneb restoran (OKO) ja rannale on rajatud 

ka väiksemahulist supelranda teenindavat hoonestust.  

Ala lõunaosas on ajalooliselt paiknenud Kirovi kalurikolhoosi kalatööstuse ala, kus on säilinud 

omanäolist tööstuspärandit koos industriaalse hoonestuse ja sellele iseloomulike välisruumi 

elementidega (näiteks korstnad ning tõstetud, kollaseks värvitud gaasitorud). Kirovi kolhoosi 

kalatööstuse piirkonnas paiknevad mitmed omanäolised endised tööstushooned, kuhu on tekkinud 

filmistuudiod ja kolinud loovmajanduse ettevõtted. Arenev piirkond on suure potentsiaaliga, kuna 

paikneb mererannal vaateliselt ja rekreatiivselt olulises asukohas ning alal on säilinud eripärast 

industriaalset hoonestust ja maastikuelemente.  

Viimsi sanglepik ja Haabneeme ranna-ala on määratud 2009. aastal kehtestatud Viimsi valla mandriosa 

üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ reserveeritud 

haljastuks ning alale on määratud „rohelise koridori arengusuund“,  kus koridori loomise vajadusega 

tuleb arvestada edasiste valla osa üldplaneeringute, teemaplaneeringute, detailplaneeringute ja 

projektide koostamisel.   

KAITSEALUSED PIIRANGUD  

Viimsi sanglepik on riikliku kaitse all olev objekt (KLO1200462), mis on kaitse all juba 1960. aastast. 

Hetkel kehtiva kaitsekorra aluseks on Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 “Kaitsealuste 

parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”. 

Alal paikneb mälestis reg nr 8896 Miiduranna tähtkantsi varemed, mis on pärit 1727. aastast. 

OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE 

Haabneeme rand on Viimsi valla üks enam kasutatavaid supelrandu. Haabneeme ranna-ala ja Viimsi 

sanglepiku ala on arendatud läbi detailplaneeringute, üksikute projektide (muuli 

rekonstrueerimisprojekt, mänguväljaku projekt jne) ja Viimsi rannapromenaadi eskiisprojekti 

(Kavakava Arhitektid, 2011).  

Ranna-alal on olemas kogu ranna-ala teenindav infrastruktuur ja linnamööbel ( prügikastid, 

riietuskabiinid, jalgpalliväravad, tribüünid, välispordi treeningvahendid, pingid, lastemänguväljakud, 

jalgrattahoidja, võrkpalliväljak müügikiosk ala lõunapoolses otsas jne), kuid inventar on juhusliku 

paigutusega ja osaliselt vananenud. 2018. aastal rajati laudtee ja rekonstrueeriti muul koos 

vaateplatvormi, istepinkide ja valgustusega. Kuna ranna-alale juurdepääsetavus tuleb eelkõige tagada 

läbi kergliiklusteede ühenduste, tuleb läbi mõelda juurdepääsude mugavamaks ja sujuvamaks 

muutmine kergliikluse jaoks ja piisavate võimaluste loomine jalgrataste parkimiseks. 
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Fotod 37 ja 38 Vaated Haabneeme looduslikult kaunile ranna-alale ning  teenindavale ehitisele. 

   

Fotod 39 ja 40 Vaated Haabneeme ranna-ala teenindavale inventarile: riietuskabiinidele, välijõusaali 

elementidele ja mänguväljakule. 

Haabneeme sanglepik on väärtuslik loodusilmeline puistu, kus paiknevad pinnasteed ja -rajad, mis on 

üldiselt hästi ranna-alaga seotud. Kaaluda võib Viimsi sanglepiku alale olemasoleva haljastusega 

arvestava täiendava põhja-lõuna suunalise teeraja planeerimist, mis võimaldaks jalutamist ka puude 

varjus ning kus juba täna on olemasolevaid sissetallatud radu. 

   

Fotod 41 ja 42 Vaated Viimsi sanglepikule ja seal paiknevatele teeradadele puistus. 

Haabneeme ranna-ala ajaloolise identiteediga seonduvaks suurimaks potentsiaaliks on olemasolev 

Kirovi kolhoosi kalatööstuse alal paiknev industriaalne hoonestus koos välisruumi elementidega. 

Mereranna kõrgemal astangul paikneb atraktiivne vaatekoht, kust avanevad erakordsed vaated 

Haabneeme ranna-alale. Kõrgem vaatekoht paikneb Viimsi mõisa peahoone keskteljest alguse saaval 

teljel, mistõttu see on potentsiaalne maamärgi asukoht.  
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Fotod 43 ja 44 Vaated kõrgemalt kaldaastangult ümbrisevale Haabneeme ranna-alale.Tegemist on 

kohaga, mis vajab uut maamärki. 

   

Fotod 45 ja 46 Vaated ranna-alal paiknevale industriaalpärandile. 

ROHEALA HALJASTUS JA ELUSTIK 

Haabneeme ranna-ala ja Viimsi sanglepik on ökoloogiliselt kõrge väärtusega alad, mis on kõrge 

elupaigaväärtusega lindudele, pisiimetajatele ja putukatele. Rohealade taimestus on mitmekesine ja 

ranna-alale iseloomulik. Haljastuses domineerib looduslik haljastus, puuliikidest must lepp, teises 

rindes harilik toomingas ja harilik pihlakas. Põõsarinne on hõre, vähesel määral leidub harilikku 

toomingat, harilikku saart, harilikku pihlakat ja hariliku jalaka järelkasvu (Viimsi haljastuse 

arengukava, 2017). Rannapoolses osas on esindatud kurdlehine kibuvits. Rannaluidete säilitamiseks on 

istutatud pajuliike. Alustaimestik on tihedam ja kõrgem sanglepiku lõunapoolses osas. 
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

ÜLDNÕUDED 

Viimsi sanglepik on riikliku kaitse all olev objekt (KLO1200462) ja rohealal paikneb mälestis reg nr 

8896 Miiduranna tähtkantsi varemed. Edasisel arendustegevusel tuleb arvestada vastavate 

piirangutega. 

ERINÕUDED JA JÄTKUPROJEKTID 

Ruumilises keskkonnas on veeäärsed puhkealad erilise väärtusega ning Haabneeme rand on juba 

täna valla üks populaarsemaid puhke-alasid. Kõik arendusotsused tuleb alal hoolikalt läbi mõelda, 

kuna tegemist on ülevallalise tähtsusega avaliku alaga. Haabneeme ranna-ala arendamisel ja 

mitmekesistamisel on suur võimalus muuta Haabneeme aleviku mereranna avalik ruum veelgi 

paremaks ja toimivamaks. Sinna saab planeerida tegevusi, mis tooks ranna-alale inimesi 

aastaringselt.  

Haabneeme ranna-ala suurim seni kasutamata potentsiaal on seal paiknev Kirovi kolhoosiala 

industriaalpärand koos hoonestuse ja väliruumi elementidega. Ala ajaloolise identiteedi 

tugevdamiseks saab sellest kujundada ranna-äärse industriaalpargi koos seda toetava teenindava ja 

ühiskondliku funktsiooniga hoonestusega (vt 3D vaade lk 41) . Mujal maailmas on ajaloopärandi 

omapäraga arvestavad pargid ja aiad saanud tõeliseks turismimagnetiks, kuna seal leiduvad 

elemendid on unikaalsed ning tekitavad järeleaimamatu atmosfääri. Erakordseks teeb ala veel ka 

paiknemine looduskaunis kohas – vahetult mererannas. Ala arendustegevusel tuleb eelistada 

säästlikke lahendusi ning olemasolevat hoonestust ja industriaal-alale iseloomulikke elemente 

maksimaalselt säilitada. Mõnel juhul võib ka antud hetkel otseselt väheväärtuslike hoonete 

kasutusotstarbel ja ümberehituse lahendustel olla tähtsus maa-ala samm-sammulisel 

ümberkujunemisel kvaliteetseks avalikuks ruumiks, mis loob piirkonna omapära ja käivitab alade 

taaselustamise (näited: Telliskivi kvartal, Kopli liinid, Ülemiste kvartali ajaloolise hoonestuse 

säilitamine jne). Industriaalpargi projekteerimiseks ja planeerimiseks tuleb korraldada 

(maastiku)arhitektuuri võistlus. 
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Fotod 47 ja 48 Vaated post-industriaalsele alale rajatud pargile  -The Steel Yard  -Ameerikas, 

Projekti autor Klopfer Martin Design Group, foto autor . Christian Phillips Photography, allikas 

landezine.ee 

   
Fotod 49 ja 50 Vaated endisesse veepuhastusjaama kavandatud kultuurikeskusele Sejong´is, 

Koreas, kus maastikukujunduses kasutati ära ala ajaloolisi elemente ja kavandati sinna 

kogukonna ja külastajate jaoks mõeldud kultuurielu keskus koos pargiga. Objekt Jochiwon 

Cultural Garden, Projekti autor HEA, Foto allikas landezine.ee. 

 

1. Kõrgemale ranna-astangule on sobiv kavandada ümbritsevasse väärtuslikku keskkonda sobituv 

maamärk (ajaloomonument või mõni  silmapaistev ehitis). Maamärk paikneb Viimsi mõisapargist 

alguse saava „mälestustelje“ tipus. Kuna tegemist on avalikes huvides olulise asukohaga, objekti 

ruumilise lahenduse koostamine sisaldab standardolukorrast rohkem valikuvõimalusi, eesmärgiks 

on uuenduslikkus ja värskete ideede kasutamine ja kvaliteetse ruumi loomine ning maamärk 

mõjutab tuntavalt linnaruumi ülevallalise tähtsusega avalikul alal - tuleb maamärgi 

projekteerimise aluseks korraldada arhitektuurivõistlus.  

 

2. Tervikliku projekti alusel tuleb kavandatava industriaalpargi ja maamärgiga seonduvalt ehitada 

välja Haabneeme rannapromenaad. Jätkata Haabneeme rannapromenaadi eskiislahenduse 

(Kavakava Arhitektid projekt) täpsustamist järgmise projekteerimisstaadiumitega, kus kavandada 

promenaad koos haljastuse, kaasaegsete väikevormide ja valgustuslahendusega. Siduda 

ümbritsevad alad promenaadiga (vt vajalikud jalgsiühendused JOONIS 3. Viimsi sanglepik ja 

http://landezine.com/index.php/landscape-architects/klopfer-martin-design-group/
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Haabneeme rand) ja vajadusel kavandada olemasoleva haljastusega arvestavalt uusi teeradasid 

Haabneeme sanglepiku alale lähtudes väljakujunenud liikumissuundadest.  
3. Rohealale on planeeritud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga 

„Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ rohelise koridori arengusuund, mis võrgustuks Purjeka 

tee rohevõrgustiku koridoriga ning kus tuleb koridori loomise vajadusega arvestada edasiste 

detailplaneeringute ja projektide koostamisel. Seetõttu tuleb kogu rohealal edasiste lahenduste 

koostamisel arvestada rannaäärse rohekoridori planeerimise vajadusega ja kogu ala 

haljastuslahendustel kavandada looduslähedast haljastust. Uute rohealade edasisel arendamisel 

tuleks arvestada seda, et haljasala ei ole ainult lage muruga plats, vaid see peaks olema 

mitmerindelise haljastusega, kus kasvavad erinevad lilled, puud ja põõsad, pakkudes elupaiku 

väikeloomadele, lindudele ja putukatele ning mitmekesistades ühtlasi haljasalade esteetilist 

väljanägemist ning atraktiivsust kasutajate jaoks. Viimsi sanglepiku ja Haabneeme ranna rohealal 

uute haljastusprojektide koostamisel on soovitav kaasata bioloog, kes selgitab välja, millise 

elustikurühma jaoks ja kuidas on rohekoridori vaja atraktiivsemaks muuta ning kuidas 

olemasolevaid elupaiku omavahel siduda.   

4. Rannapromenaadi ja industriaalpargi haljastuslahendustel tuleb kombineerida looduslähedasi 

säästlikke lahendusi, mis tõstaks ranna-ala elurikkust. Olemasolevaid looduslikke puu- ja 

põõsagruppe tuleb säilitada terviklike massiividena, vältida nende killustamist uusehitiste või neid 

teenindavate aladega. Promenaadi rajamisel arvestada reljeefi ja loodusliku haljastuse 

säilitamisega (nt põõsastikud, loodusliku alustaimestikuga alad), mis võivad olla 

pesitsus/varjepaigaks paljudele liikidele. Elustiku seisukohast on oluline ka see, et alal säilitatakse 

elustikupuid. Istutada juurde põõsaid, mis oma viljadega pakuvad toitu lindudele ja/või õitega 

nektarit putukatele. Põõsarinnet täiendada püsilillede ja sibullilledega nii, et oleks tagatud 

õitsemine ja nektaririkas toit tolmeldajatele kogu vegetatsiooniperioodi keskel aprillist oktoobri 

lõpuni. 

5. Haabneeme sanglepikus säilitada olemasolev veerežiim ning ala mitte kuivendada (mitte rajada 

uusi kraave), kuna sanglepik vajab vajab liigniisust ja ajutist üleujutust. 

6. Vältida ulatuslike kõvakatendiga teede ja platside planeerimist ning kasutada osaliselt vett läbi 

laskvaid katendeid ja säästlikke sademeveelahendusi. Jätkusuutlik sademeveesüsteem (Sustainable 

urban Drainage System – SuDS) lähtub sademevee tekkekohapõhise käitlemise põhimõttest. 

Süsteem jäljendab looduslikke märgala-kooslusi ning võib koosneda ühest või mitmest osast, mis 

aitavad sademevett immutada maasse, kasutada elutegevuseks, aurustada või suunata ülejäänud 

vesi edasi looduslikesse veekogudesse või kanalisatsioonitorustikku. Tehismärgalad on madalad 

tiigid või pinnasfiltrid, mis on rajatud spetsiaalselt sademevee või reovee puhastamiseks ning 

milles on loodud sobivad kasvutingimused märgalakooslustes kasvavatele taimedele, mis aitavad 

vee hulka vähendada ja vett puhastada. Parkimislahenduste tegemisel kaaluda osaliselt murukärje 

kasutamist, et tagada sõidetav pind samal ajal roheluse ja sademevee imavusega. 
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2.4 Purjeka tee rohekoridor 

ASEND JA ÜLDANDMED 

Purjeka tee roheala (rohevõrgustiku koridor) paikneb Viimsi mõisa pargist lääne pool, Miiduranna 

sadama ja pargi vahel ning jääb Viimsi mõisa peahoone keskteljelt mere suunas paiknevale teljele (vt 

ptk 2.1) . Purjeka tee on Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kavandatav uus tänav. Telje 

teises otsas paikneb Haabneeme ranna-ala kõrgem kaldaastang, mis on sobilik maamärgi 

kavandamiseks (vt ptk  2.3). Ala on osa metsamassiivist, millest põhjapoolsesse osasse on kavandatud 

Ladina kvartali arendusala, kuhu planeeritakse uus segakasutusega ala, kus asuvad nii elamud, 

ühiskondlikud hooned kui ka äri- ja teenused ning kuhu kavandatakse ka Haabneeme turgu 

(Haabneeme aleviku ja selle lähiala üldplaneeringu eskiis, 2020). 

Purjeka tee rohekoridor on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga 

„Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ planeeritud roheliseks koridoriks, mis seoks omavahel 

Viimsi mõisapargi merega ja võrgustuks Haabneeme ranna ja Viimsi sanglepiku perspektiivse 

rohekoridoriga, kus tuleb koridori loomise vajadusega arvestada edasiste detailplaneeringute ja 

projektide koostamisel. 

KAITSEALUSED PIIRANGUD  

Rohealal EELIS-e andmetel looduskaitsealuseid piiranguid ei ole, kuid roheala vahetusse lähedusse 

jääb muinsuskaitse mälestis Peeter Suure merekindluse patarei nr 13, mis on pärit 1915. aastast (reg nr 

8897). 

OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE, ROHEALA ELUSTIK 

Tegemist on liigniiske metsa-alaga, kus puuliikidest kasvab  paju, kaske, leppa, pihlakat, õunapuud jt. 

Metsas paikneb kivikülv.Täna moodustab metsa-ala kaitsepuhvri Miiduranna sadamale. 

 
Foto 51 Vaated Purjeka tee äärsele metsa-alale ja selle alusel paiknevale kivikülvile. 
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Ala on ökoloogiliselt väärtuslik. 2020. aastal rohevõrgustiku uuringu käigus läbi viidud välivaatluste 

alal oli alal nii põdra kui metskitse jälgi, kuid tänaseks välja kujunenud maastikulise keskkonna tõttu 

satuvad seal liikuvad suuremad metsloomad tupikusse - Miiduranna sadama alale. Seega on 

rohekoridor sobilik pigem väikeimetajatele, lindudele ja putukatele ning ka inimestele 

puhkeotstarbelise liikumise tagamiseks. Alal paikneb ka väärtuslik kivikülv.  
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

1. Purjeka tee rohekoridor jääb Viimsi mõisa peahoone keskteljelt mere suunas kulgevale 

sirgjoonelisele teljele (vt, ptk. 2.1), mille teises otsas paikneb Haabneeme ranna-ala kõrgem 

kaldaastang, mis on sobilik maamärgi kavandamiseks (vt ptk  2.3). Samuti on rohealaga 

külgnevalt kavandatud Ladina arenduskvartal, mis toob piirkonda juurde uusi elanikke. 

Seetõttu on alale otstarbekas kavandada rohealasid ühendav matkarada koos seda ümbritseva 

loodusilmelise rekreatsiooniruumiga, koos kohalikku ajaloopärandit ja loodusväärtusi 

tutuvustavate viitade ja infotahvlitega, matkarada teenindava väliinventariga (nt 

looduslähedase kujundusega lastemänguväljakud ja välijõusaalielemendid jms). Matkarada 

moodustaks ka ühe osa Haabneeme aleviku rohelisest ringist. Matkaraja projekteerimise 

aluseks on maastikuarhitektuurne projekt. Mälestustelje ideed on käsitletud Viimsi mõisa 

parki tutvustavas peatükis.  

2. Matkarajaga siduda Peeter Suure merekindluse patarei ning kui edasine Haabneeme aleviku 

üldplaneeringu arenduskontseptsioon seda ette näeb, ka Miiduranna sadama territooriumil 

paiknevad nõukogude aegsed maa-alused kütuselaod (vt JOONIS 4 Purjeka tee rohekoridor).  

3. Ladina kvartali arendusala planeerimisel tagada hoonestuse vahelt matkarajale juurdepääsud 

minimaalselt iga 100 m järel. See võimaldab matkarajale parema juurdepääsu ja annab 

lisaväärtusi ka Ladina kvartali elanike elukeskkonnale.  

4. Kuna ala on liigniiske, tuleks matkarada suuremas osas rajada laudteena.  

   
Fotod 52 ja 53 Näited Põhja-Taani, Skørping-i kooli välialadelt, kus kooli ümbritsevat metsa-ala 

on maksimaalselt säilitatud, kavandades sinna laudteid ja looduslähedase kujundusega 

mänguväljakuinventarti. (Objekt Wonder Wood Playground. Autor Vega landscab, foto allikas 

https://www.architectmagazine.com).  

   
Fotod 54 ja 55. Võrumaale, Pähni külla, Haanja-Karula puhkealale rajati Eesti Kunstiakadeemia 

kursuseprojektina metsa kõlakojad Ruup, mis rikastavad matkajate teekonda. Kõlakojas saab istuda ja 

kuulata metsa helisid, kasutada neid väliõppeklassina või väiksemate kultuurisündmuste läbiviimiseks, 

vähenõudlik matkaline võib neis ka öö mööda saata (foto autor Tõnu Tunnel, allikas www.ruup.ee). 

https://www.architectmagazine.com/
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2.5 Sõpruse tee  - roheline peatänav 

ASEND JA ÜLDANDMED, ÜLDPLANEERINGUGA KAVANDATAV ARENG 

Sõpruse tee paikneb Haabneeme aleviku keskosas, paralleelselt Randvere teega. Tänavakoridoriga 

ristuvaid tänavaid kasutatakse liikumisel Randvere tee ääres paiknevate haridusasutustesse. Sõpruse 

teed kasutatakse liikumiseks ka Selverisse. Täna on tegemist tuultele avatud laia tänavakoridoriga, mis 

on pigem tagahooviks Randvere tee ääres paiknevatele äri- ja teenindushoonetele ning kus on mitmeid 

juhuslikke lagunevaid objekte. Esinduslikku tänavaruumi koos keskusele iseloomuliku hoonestusega 

alal välja kujunenud pole ning peale juhuslike läbiliikumiste pole põhjust tänavat kasutada. 

   

Fotod 56 ja 57.Vaated Sõpruse tee äärsele hoonestusele ja tänavaruumile. 

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering näeb ette Sõpruse tee arengut peatänavana. Sõpruse tee 

arendamise eesmärk on kogu vallale keskse teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuva 

esindusliku ala kujundamine, kuhu on koondatud nii avalikke kui ka erateenuseid ja nendeks sobivaid 

hooneid (Haabneeme üldplaneeringu eskiis, 2020). Sõpruse teele ja sellega seotud alale kavandatakse 

valla administratiivhoonet, trammiteed, ühistranspordikeskust ning suuremat maa-alust parklat, mis on 

ühtlasi ka pargi- ja reisi süsteemi parklaks. Üldplaneering näeb ette, et Sõpruse tee alal tuleb erilist 

tähelepanu pöörata avaliku ruumi ja haljastuse kujundamisele ning ribapargi kujundamisele.  

Sõpruse tee rohelist peatänavat käsitletakse lõigul Rohuneeme teest Kaluri teeni, edasi muutub 

planeeritav roheline tänav elamuala siseseks haljastatud tänavaks (Heldri tee kuni Hundi teeni).  

   

Fotod 58 ja 59.Vaated elamualaga külgnevale ja sisesele tänavaosale. 

Sõpruse tee peatänavaga on seotud ka nn Kirovi telje haljasalad koos asumihaljastusega (vt ptk 2.6) ja 

tee on vaateliselt seotud klindiga – teede ristumiskohtades avaneb mitmeid kauneid vaateid 



 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

47 

klindiastangule. Vaated on tähistatud JOONIS 5 Sõpruse tee-roheline peatänav. 

 

Foto 60.Vaated Sõpruse tee poolt klindiastangule (Ravi tee sihil). 

Sõpruse tee äärsel alal vahelduvad lagedad asfaltplatsid muruplatside ja kõrghaljastusega. Korralikke 

kõnniteid rajatud pole. Nõukogude aegset haljastusstiili markeerib kuuskede rivi tänava ääres, mis 

eraldab sõidu- ja kõnnitee selle taga laiuvast muruväljakust. Paiguti on säilinud ka loodusilmelist 

haljastust koos kadaka, tamme, kase jt liikidega. Suuremad rohealad, kuhu on potentsiaali kujundada 

lineaarpark / taskupark paiknevad Sõpruse teel Rohuneeme tee ja Ravi tänava vahelisel lõigul ning  

Viimsi vana koolimaja kõrval. Eraldi on käsitletud Sõpruse teel paikneva Kirovi kalurikolhoosi 

keskuse hoonestusega seonduvaid arenguid (vt ptk 2.6 Kirovi telg ), mis on ette nähtud peatänavaga 

siduda.  

   

Fotod 61 ja 62.Vaated Sõpruse tee äärsele haljastusele. Vasakul pildil kuuskede rivi, pareml 

mitmekesine loodusilmeline väärtuslik haljastus. 
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Haljastuslahenduse kirjeldus - PEATÄNAVA ESINDUSLIK OSA 

PEATÄNAVA ESINDUSLIK OSA (lõigul Rohuneeme teest Ravi teeni) 

ÜLDNÕUDED JA JÄTKUPROJEKTID 

1. Planeerida Sõpruse teest kaasaegne roheline linnatänav koos linnaväljakute ja taskuparkidega 

(vt LÕIGE MA-1-1-2 ja 3D vaade lk 53). Eesmärgiks on muuta Sõpruse tee turvaliseks ja 

kutsuvaks, linnamajandust ergutavaks. See pakuks autosõidu asemel võimalusi 

linnakeskkonnas jalutamiseks, ostlemiseks, puhkamiseks jne. Jalgsiteekond peaks täitma nelja 

tingimust: olema kasulik, turvaline, mugav ja huvitav, ideaalolukorras lisaks ka tervistav. 

Seetõttu tuleb eelistada keskkonnasõbralike transpordiviiside kasutust. Sõpruse tee edasisel 

planeerimisel tuleb lähtuda kõiki kaasava linnakeskkonna planeerimise põhimõtetest. Tänava 

planeerimisel tuleb mõelda jalakäijale (sh lapsevankriga liikujale, erivajadustega inimestele, 

lapsele, noorele, eakale) ja jalgratturile. Tänavale tuleb kavandada ühistranspordi võimalused 

(trammitee), jalg- ja jalgrattateed ning võimaldada vaid teenindavat autoliiklust. Kaaluda 

autode ja kergliikluse planeerimist samas koridoris, kus teenindava autoliikluse kiirus 

arvestab kergliikluse (jalgrataste, jalakäijate) liikumiskiirusega (vt LÕIGE MA1-1-2). Koos 

rekonstrueeritava Randvere tee ja sellega ristuvate, Sõpruse ja Randvere teed ühendavate 

tänavatega saab see ala kujuneda terviklikuks kaasaegseks ja mugavaks linnakeskuseks, mis 

Viimsi vallal ja Haabneemel praegu puudub. Kesklinna teenuseid (ostutänavad, jalutamine, 

juhuslikud kohtumised, mitmekesine linnaruum jms) käiakse tarbimas Tallinnas.  

 

Foto 63. Woonerf on hollandi keeles "elav tänav" ja viitab uuele viisile, kuidas kujundada tänavaid 

inimsõbralikeks avatud ruumideks. “Woonerf” räägib pigem elukvaliteedist kui elukiirusest. Elavatel 

tänaval pole autode ja inimeste vahel jaotust, tänaval on autod sunnitud aeglasemas tempos sõitma. 

Tänavamööbel võidakse paigutada tänavale ja soovitatakse rajada kogukonna mänguväljakuid. 

Naabruskond saab justkui äkitselt hiiglasliku eeskoja, suurendades sotsiaalseid võimalusi ning luues 

samal ajal ruumi efektiivse kasutuse. 

2. Sõpruse tee tänava rekonstrueerimisel tuleb lähtuda jalutatavuse parandamisest 2.  

 
2 The National Asssociation of City Transportation Officials (NACTO)  on 81 Põhja-Ameerika suurlinna ja transiidiagentuuri 

ühendus, mis on moodustatud transpordiideede, teadmiste ja tavade vahetamiseks ning riiklikele transpordiprobleemidele ühiselt 
lähenemiseks ning mis tegeleb tulevikulinnade tänavate planeerimise ja kujundamise juhenditega. 
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HOONESTUSE planeerimisel lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

- Inimmõõtmeline ruumiskaala; 

- Funktsioonide mitmekesisus; 

-  Esimesel korrusel tänavale avanevad äripinnad. 

- Fassaadide avanemine tänavaruumile, tänav kui eesaed; 

- Arhitektuuri eripärasus/keskkonda sobivus; 

- Detailide mitmekesisus (mis avaneb 5 km/ h liikuvale inimesele); 

- Tuleb vältida liiga suuri klaasfassaade, mis võimendavad helisid ja peegeldavad neid; 

- Fassaadi vertikaalne orientatsioon; 

- Hästi funktsioneerivad üleminekud avaliku ja privaatse kasutusega hoonestuses; 

- Fassaadide markeerimine, vältides neoonvalguses reklaame; 

- Hoone sissepääsude selge visuaalne tajumine/rõhutamine arhitektuursete võtetega; 

- Paindlikkus detailplaneeringu lahenduses. 

 

TÄNAVA planeerimisel lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

- Meeldiv jalutamiseks ja jalgrattaga sõitmiseks; 

-  Piisavalt laiad kõnniteed, et sinna mahuks ka välikohvikud; 

- Füüsiline mugavus (tuul, müra, varju pakkumine, päikesepaiste, hooldus) 

- Tänavaruumi mõõtmed: hoone kõrgus peaks olema vähemalt pool tänava laiusest 

- Hoonestuse mitmekesisus; 

- Silmapaistev kvaliteet; 

- Linnakeskuses vähemalt 10 tänavale avanevat sissepääsu 100 m kohta; 

- Tänava selge algus ja lõpp; 

- Proportsionaalselt tänavahaljastust; 

- Mitmekesised istumisvõimalused; 

- Vältida autode domineerimist ja müra; 

- Jalakäijate ruumiga tasakaalus olevad parkimisvõimalused (tulevikuvaates sh 

sõidujagamisteenuste kasvul eelistada parkimiskohtade planeerimisele peatuskohtade 

planeerimist ). Parkimise suunamisel lähtuda põhimõttest, et see ei tohi kahjustada 

inimsõbralikku ruumi, kuid samas peab see võimaldama peatänavaäärsete äride head 

toimivust (nt soosida ristkasutust, mitte planeerida parklaid jalakäijate ruumi arvelt, 

olemasolevaid parklaid tänavahaljastusega liigendada jne). Tagada võimalused jalgrataste 

parkimiseks; 

- Rõhutatud elemendid nagu sissepääsud, väljapääsud, teed ja ristmikud; 

- Heas kohas on vähemalt 10 tegevust või põhjust seal olla ja sinna minna; 

- Autode rahustamiseks looklev dünaamiline sõiduraja kuju; 

- Vältida sirgete kihutamist soodustavate tänavalõikude planeerimist. 

 

3. Elluviimise osas on vaja KOV-i jooksvat tööd maaomanike ning ettevõtjatega ja ettevõtjate 

omavahelist koostööd peatänava elavdamise eesmärgil, et tagada äride mitmekesisus ja 

toimivus.  Nagu kaubanduskeskustes on haldaja, saab ka peatänava ärisid majandada kui 

terviklikku kaubanduskeskust. Eesmärgiks on peatänava elavdamine, et tagada äride 

mitmekesisus ja toimivus. Peatänaval võiks olla toidupoode, mis toob sinna rohkem inimesi, 
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nagu kaubakeskuste ankurrentnik. Samuti tuleb läbi mõelda, millised tegevused tooksid 

peatänavale rohkem inimesi. 

4. Tänavat tuleb liigendada mitmerindelise tänavahaljastusega - kavandada alleed - ja tänavaga 

siduda selle äärne lineaarpark Rohuneeme tee ja Ravi tee vahelisel lõigul. Tänapäeva 

kokkusurutud linnaehituses on tänavapuudel üha suurem tähtsus hubase, tervisliku ja 

funktsionaalse elukeskkonna loomisel (kuumasaarte vältimine), kuna tänavahaljastusest 

moodustub tähtis osa inimeste igapäevasest elukeskkonnast. Samuti on tänavapuistu 

ökoloogilise tähtsusega, toimides linna rohestruktuuri toetavana, müra summutava- ja õhku 

puhastavana ning sademevee filtreerijana-imbumise aeglustajana. Tänavate 

sademeveelahenduses kasutada säästlikke sademeveelahendusi. Pargikujundus lahendada 

võistluse alusel koostatava haljastusprojektiga. 

5. Tehnovõrgud ei peaks dikteerima linnaplaneerimist ja sellest lähtuvat linnakujundust (maa-

alune maailm ei paista linnaruumis välja) sh haljastuse ja väikevormide planeerimist. Levinud 

praktika on, et tehnovõrkude kaitsevööndisse võib kavandada vaid murupindu. Kasutada tuleb 

uusi tehnilisi lahendusi tänavahaljastuse ja väikevormide planeerimiseks (nt 

juuretõkkekangad, immutuskastid), mis võimaldab haljastust kavandada ka tehnovõrkude 

kujadesse.  

6. Peatänava ja seda ümbritseva ala planeerimine eeldab planeerimisvõistlust ja peatänava 

esinduslikuma osa maastikuarhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb korraldada 

maastikuarhitektuurivõistlus. Maastikuarhitektuurivõistluse aluseks tuleb koostada maa-ala 

dendroloogiline hinnang, et otsustada olemasoleva haljastuse säilitamise vajaduse üle.  
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Haljastuslahenduse kirjeldus PIKENDUS ASUMISISESE LINNATÄNAVANA 

ROHELISE TÄNAVA PIKENDUS ASUMISISESE LINNATÄNAVANA (Heldri tee kuni Hundi teeni) 

ÜLDNÕUDED JA JÄTKUPROJEKTID 

Heldri tee on Sõpruse tee peatänava jätk, mis jätkub asumit teenindava rahustatud liiklusega 

linnatänavana kuni Hundi teeni. Kuna tee on peatänava jätk ja kohalike elanike poolt jalgsi ja 

jalgrattaga tihedalt kasutatav (sh laste poolt), tuleb tervikuna läbi mõelda tänava disain ja 

koostada tänavalõigu rekonstrueerimisprojekt. Lisaks tänava katenditele ja valgustusele tuleb 

mõelda läbi tervikuna ka valgustuslahendused ja väikevormid ning säilitatav ja projekteeritav 

tänavahaljastus. Väikevormidest tuleks paigaldada pinke, kuna tänavat kasutavad nii eakad 

kui ka väikeste lastega emad. Tegeleda projektis tervikuna tee arhitektuuri osaga  (vt EVS 932 

Ehitusprojekt lk 48): 

• Jalg- ja jalgrattatee kavandamisel tänavaruumis lahendada tänavavalgustus ja 

tänavahooldus selliselt, et valgustatud ja lumest puhastatud oleks nii kõnni- kui autotee. 

Võimalusel vältida äärekiviga kergliiklusteede kasutamist, mis mõjuvad barjäärina. 

• Tänavavalgustusel vältida valgusreostust, eelistada kuni 4-6m kõrguse mastiga 

valgusteid või kõnniteedel eraldi pollar tüüpi valgusteid/ väärtuslike puude välja 

valgustamist.  

• Valida välja kaasaegsesse tänavaruumi sobivad väikevormid ja pingid. 

• Säilitada olemasolevat ja maksimaalset, rajada uut mitmerindelist tänavahaljastust ja 

alaga seonduvaid taskuparke.  

• Lisaks liiklusinseneridele kaasata tänava rekonstrueerimiprojekti koostamisse 

arhitektuuri-maastikuarhitektuuri valdkonnas kogenud ekspert. 

 

   

Foto 64. Näide tulevikutrendidega arvestava asumisisese tänava planeerise põhimõtetest (allikas: The 

National Asssociation of City Transportation Officials (NACTO) ), kus kasutada keskkonnasäästlike 
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vett läbilaskvaid tagasi peegelduvaid sillutisi, mis vähendavad kuumasaarte mõju (1). Kasutatakse 

vastavaid märgistusi, mis viitavad jagatud tänavaruumiga tänavale või jalakäijate alale (2); Säästlikud 

vihmaveelahendused (3); Jalakäija mõõtkavas valguslahendused, mis tagavad turvalisuse ja ei tekita 

valgusreostust (4); Vaiksed tänavad pakuvad jalgratturite jaoks paralleelseid marsruute suurte 

magistraalidega, kus on palju meeldivam sõita (5). 

   

Fotod 65 ja 66. Vaated asumisisele õuealalikule tänavale Kartoffelrækkerne Kopenhagen (pildi allikas 

www. Urbanitarian.com). 

 

   

Fotod 67 ja 68. Vaated ökolinnaosana kavandatud Vauban linnaosa tänavale Freiburg`is , Saksamaal 

(pildi allikas: https://www.strongtowns.org/). 
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2.6 Kirovi telg  

ASEND JA ÜLDANDMED, KUJUNEMINE JA OLEMASOLEV OLUKORD 

Üldplaneeringuga kavandatava peatänava – Sõpruse teega –  ristuval teljel paikneb arhitekt Rein 

Veberi poolt 1960.-te aastate lõpus Kirovi kalurikolhoosi tarbeks kavandatud omalaadne linnak. 

Linnak ilmestab planeeritavat peatänavat ja seob selle Randvere teega.  

Rein Veberi projekteeritud keskusehoone-haldushoone valmis 1973. a., paar aastat hiljem lisandus Ado 

Eigi projekteeritud ravikeskus ning sinna vastu rajatud samas stiilis hoone, mis esialgu oli kasutusel 

õppekeskusena. Planeeritud oli veel mitmeid hooneid nagu kultuurihoone ja tehnokeskus. Paraku jäi 

planeeritud terviklik ansambel lõpuni rajamata ning peale kolhoosiaja lõppu hoonekompleksi edasi ei 

arendatud. Andres Alveri projekteeritud tehnokeskuse ehitus jäi seisma ning hoone lammutati. Ado 

Eigi projekteeritud lasteaed seisis aastaid tühjana ja põles 2017. aastal.  

Hoonete ansambel on vaateliselt seotud Randvere teega. Randvere teelt avaneb vaade keskusehoonele 

ja majade vahelisel alal paikneva sümmeetrilise kujundusega skväärile. Keskusehoone poolt avanevad 

vaated klindiastangule.  

    

Fotod 69 ja 70. Vaade hoonete ansambli taustal paiknevale klindiastangule (vaskul) ja vaade 

Randvere tee poolt keskuse hoonele ja sümmeetrilise kujundusega skväärile (paremal). 

Selle perioodi haljasalade maastikukujundusele oli iseloomulik, et väljaku suurus ja avarus pidi 

rõhutama hoonet ning selle funktsiooni, mille ees ta asus. Haljastuse väärtuseks linnaruumis oli selle 

reeglipärasus ja läbimõeldus, kooskõla hoonestusega: haljastuse arhitektoonilisus.  

Kirovi kalurikolhoosi endiseid ravikeskuse ja õppekeskuse hooneid ühendas Leonhard Lapini müüride 

ja astmetega tehismaastik. Haljastuslahenduse kavandas Irma Tungal.  

Hekkidega skvääri keskmes oli Leonhard Lapini maastikuobjekt-paviljon Punane Pompeij. Punasest 

tellisest rajatised hakkasid peale ehitust lagunema ning parandamise asemel need lammutati. Tänaseks 

on kunagisest maastikuobjektist säilinud vaid vanad hekid ning tugimüürid. 

Keskusehoone esisele platsile pole maastikukujundust rajatud. Tegemist on alaga, kus lagedad 

asfaltplatsid vahelduvad murulappidega. Jalakäijate liikumine on läbi mõtlemata. 
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Foto 71. Leonhard Lapini maastikuobjekt-paviljon Punane Pompeij (pildi allikas: 

https://www.ajapaik.ee). 

 

Foto 72. Leonhard Lapini maastikuobjektist on täna alles lagunenud astmestik koos vanade hekkidega. 

Omapärane ja väärtuslik on ka osaliselt säilinud ravikeskuse sisekujundus (autori sisearhitektid Malle 

Brullmann ja Urmas Alling): sisekujunduse huvitavam osa on oma algse ilmse säilitanud talveaed. 

Tänaseks on haigla uhke interjöör tervikuna tagasihoidlikuma ilme saanud.  

https://www.ajapaik.ee/
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Foto 73. Ravikeskuse talveaed (pildi allikas: https://www.arhitektuurikeskus.ee) 

Ehkki linnakut ei arendatud lõpuni, on väljaehitatud hoonete ansamblis säilinud mitmeid väärtuslikud 

elemendid ja tegemist on ühe huvitavama nõukogude ajal ehitatud keskkonnaga Eestis. 
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

1. Käesolev eskiislahendus teeb ettepaneku väärtustada Kirovi kalurikolhoosi tarbeks 

kavandatud hoonete ansamblit ja kaaluda üldplaneeringuga ala miljööväärtuslikuks 

määramist. Väärtustada säilinud väliruumi kujunduspõhimõtteid. 

2. Säilitada vaated Randvere tee poolt linnakule (vt JOONIS 1  Kirovi telg). Kavandada 

peatänava (Sõpruse tee) ja Kirovi telje ristumiskohta Haabneeme peaväljak. Peaväljaku 

kujundamist võib käsitleda Peatänava arhitektuurivõistlusel või eraldiseisva projektina. 

Peaväljak kujundada inimmõõtmelise haljastatud väljakuna ning kavandada ühtsetest 

kujunduspõhimõtetest lähtuv katendite ja välimööbli valik, haljastuslahendused ja 

valgustuslahendused. 

3. Randvere tee äärsel haljastatud skvääril säilitada olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust 

ja kavandada uus väärikas haljastuslahendus koos teeäärse haljastuslahendusega. Kui ala 

on ette nähtud hoonestada, arvestada säiliva vaateteljega Kirovi keskushoonele. 

4. Omaaegsetest kujunduspõhimõtetest lähtudes rekonstrueerida Kirovi tervisekeskuse ja 

endise õppekeskuse vaheline väliruumi lahendus. Rekonstrueerimisprojektis kaaluda 

Lapini paviljoni taastamist (vt 3D vaade lk 63). 

5. Siduda Kirovi ansambel  planeeritava peatänava - Sõpruse teega - läbi tervikliku 

jalakäijate teede võrgustiku. Kuna ala paikneb planeeritava Sõpruse tee peatänava ja 

Randvere tee vahelisel teljel, kuhu on üldplaneeringuga kavandatud ka ühistranspordi 

peatuste ala, mõelda läbi jalakäijate ja jalgratturite mugav ja sujuv liikumine. 

Ühistranspordi peatuse alale näha ette katusega jalgrattaparklaid.  

6. Mõelda läbi kergliiklusteede ühendused nii mere suunas kui ka klindiastangu roheala 

suunas üle Viimsi-Haabneeme maantee. Oluline on tugevdada olemasolevate rohealade 

vahelisi seoseid. 
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2.7 Randvere tee keskne puiestee 

OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE  

Randvere tee on täna Haabneeme aleviku keskne tänav. Lisaks Haabneeme aleviku üldplaneeringuga 

planeeritavale peatänavale – Sõpruse teele – on Randvere tee käsitletav Haabneeme teise peatänavana. 

Tänava ääres, klindiastangu all, paikneb Haabneeme aleviku haridusasutuste vöönd, mistõttu on 

tänaval intensiivne jalakäijate liiklus. Eelkõige liigub tänaval palju lapsi. Tänava ääres paikneb ka 

Viimsi SPA, kaubandus- ja äripindu, elamuid, rohealasid jne.  

 

Foto 74. Vaade Viimsi koolile ja taamal paistvale klindile. 

   

Fotod 75 ja 76. Vaated Randvere tee äärsele kõnniteele ja heale näitele tänavahaljastusest.  
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Käesoleval hetkel pole jalakäijate ruum tänava ääres mugav ja sidus. Tänavaäärne kõnnitee on vaid 

lääne pool autoteed, autoteest ida pool paiknev kõnnitee on kitsas ja ei mahuta kõrvuti liikuma 

jalakäijaid ja jalgrattureid. Ümbritsevate rohealade teedevõrgustikuga (Klindiastangu roheala) ja 

ühiskondlike objektide vaheliste liikumissunnadega on jalakäijate ülekäigud üle Randvere tee 

seostamata. Kohati võib olla teeületus lastele ebaturvaline, kuna Randvere teega ristuvate teede otstes 

on ülekäigud puudu ja tänaval tervikuna paikneb neid hõredalt. Ristmikel esineb mitmeid katkestusi ja 

terviklikku tänavahaljastust rajatud ei ole.  

Täna on Randvere tee tajutav liiklusmaana ja linnapildis domineerivad suhteliselt laiad autoteed koos 

ringristmikega. Randvere tee ääres puudub keskust selgelt markeeriv hoonestus koos tervikliku 

kvaliteetse avaliku ruumi ja sidusa-loogilise jalakäijate teedevõrgustikuga.  

 

Foto 77. Vaated Randvere tee äärse hoonestuse parkimisele, kus autode parkimislahendused ei tekita 

tänavale avanevat  linnaruumi.  

 

Üks suuremaid teeäärseid rohealasid on Tammepõllu park, mis piirneb korterelamutega. Parki läbib 

kitsas asfaltkattega jalgrada, mis on kinni kasvamas. Haljastuses on esindatud palju erinevaid noori 

puid: põhjatamm, harilik tamm, pooppuu, harilik toomingas, hariliku toominga punaseleheline vorm, 

torkav kuusk, euroopa lehis, palsaminulg, äädikapuu ja harilik pihlakas (Haabneeme aleviku haljastuse 

arengukava, 2017). 

 

 



Roheline jalakäijasõbralik
Haabneeme

7.RANDVERE TEE-KESKNE PUIESTEE

Haabneeme kool

Viimsi
Noorte 
Talentide 
kool

Viimsi gümnaasium

Suusapark Vimka Karulaugu spordikeskus

Päikeseratta lasteaed Viimsi kool

Viimsi spa ja
kino

“Viimsi värav”,
silmapaistvate
linnalike 
nurgahoonete asukoht

SÕPRU
SE TE

E

ÜP kavandatud promenaad

Olulised vaatesuunad

Jätkuv esinduspuiestee 
liin

Olemasolevad maamärgid

Tuleviku maamärkide asukohad

Vajalikud tõstetud ja
valgustatud ülekäigurajad

TAMMEDE
PARK

RANDVERE TEE

RO
HU
NE
EM
E 
TE
E

VAATED KLINDILE

Põhja konna trepi-
Peatänava-
Haabneeme ranna telg

VT. LÕIGE MA 1-1-1

Tuleviku Randvere tee: tänavaruumi mitmekesine 
ja jätkusuutlik kasutus                  

Foto: Inhabitat Foto: Chicago
Planning Council

Foto: Ilovemanchester
Foto: Studio-MLA

VIIMSI MÕISA PARKKLINDIASTANGU ROHEALA



 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

67 

 

Haljastuslahenduse kirjeldus 

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering näeb Haabneeme tee ääres ette keskenduda 

kergliiklejasõbraliku keskkonna loomisele. Samuti on üldplaneeringus planeeritud Randvere teele 

trammitee koridor. 

Randvere tee kohta on koostatud rekonstrueerimisprojekt (autor SWECO inseneribüroo), mis on 

Randvere tee rekonstrueerimise aluseks lähiaastatel. 

1. Käesolev töö teeb ettepaneku muuta Randvere tee kergliikleja sõbralikuks kaasaegseks 

linnatänavaks – puiesteeks, kus on autodele suunatud kaubanduskeskuste asemel tänavale 

avanevad ärid- ja kauplused ning kuhu on võimalik pääseda mugavalt nii jalgsi kui autoga. 

Ala kasutusuvõimaluste mitmekesistamiseks on soovitav lisada elamisfunktsiooni 

teenindusasutuste ülakorrustele. Suured toidupoed võivad paikneda keldrikorrustel või 

liigendatuna majade vahel (vt ka lõige MA 1-1-1 ja 3D vaade lk 70).  

2. Linnakeskusele tuleb anda väärikas ja kaasaegne arhitektuurne-planeeringuline lahendus. 

JOONISEL 7 Randvere tee-keskne puiestee, on toodud välja linnaruumiliselt olulised 

asukohad, mis eeldavad uute maamärkide kavandamist.  

3. Planeerida laiad kõnniteed mõlemale poole tänavat ning kavandada korralikud rattateed. 

Planeerida uus mitmerindeline tänavahaljastus - esinduspuiestee. Kavandada puiestee ka 

Rohuneeme teele. 

4. Kergliikluse juurdepääsuks Klindiastangu rohealale ja haridusasutustele planeerida tihedalt 

turvalisi teeületusvõimalusi üle Randvere tee. Kavandada turvalised teedeületused sh 

bussipeatusest jt ristuvatest käiguteedest piisava tihedusega (min 100 m vahega). 

5. Tänava rekonstrueerimisel tuleb lähtuda jalutatavuse parandamisest 3.  

HOONESTUSE planeerimisel lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

- Inimmõõtmeline ruumiskaala; 

- Funktsioonide mitmekesisus; 

-  Esimesel korrusel tänavale avanevad äripinnad. 

- Fassaadide avanemine tänavaruumile, tänav kui eesaed; 

- Arhitektuuri eripärasus/keskkonda sobivus; 

- Detailide mitmekesisus (mis avaneb 5 km/ h liikuvale inimesele); 

- Tuleb vältida liiga suuri klaasfassaade, mis võimendavad helisid ja peegeldavad neid; 

- Fassaadi vertikaalne orientatsioon; 

- Hästi funktsioneerivad üleminekud avaliku ja privaatse kasutusega hoonestuses; 

- Fassaadide markeerimine, vältides neoonvalguses reklaame; 

- Hoone sissepääsude selge visuaalne tajumine/rõhutamine arhitektuursete võtetega; 

- Paindlikkus detailplaneeringu lahenduses. 

 

 
3 The National Asssociation of City Transportation Officials (NACTO)  on 81 Põhja-Ameerika suurlinna ja transiidiagentuuri 

ühendus, mis on moodustatud transpordiideede, teadmiste ja tavade vahetamiseks ning riiklikele transpordiprobleemidele ühiselt 
lähenemiseks ning mis tegeleb tulevikulinnade tänavate planeerimise ja kujundamise juhenditega. 
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TÄNAVA planeerimisel lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

- Meeldiv jalutamiseks ja jalgrattaga sõitmiseks; 

-  Piisavalt laiad kõnniteed, et sinna mahuks ka välikohvikud; 

- Füüsiline mugavus (tuul, müra, varju pakkumine, päikesepaiste, hooldus) 

- Hoonestuse mitmekesisus; 

- Silmapaistev kvaliteet; 

- Vähemalt 10 tänavale avanevat sissepääsu 100 m kohta, minimaalselt üks tänavale 

avanev sissepääs igal hoonel; 

- Esinduslik tänavahaljas; 

- Mitmekesised istumisvõimalused – näha ette pinke koos prügikastidega; 

- Jalakäijate ruumiga tasakaalus olevad parkimisvõimalused (tulevikuvaates sh 

sõidujagamisteenuste kasvul eelistada parkimiskohtade planeerimisele peatuskohtade 

planeerimist ). Arvestades tulevasi liiklustrende ja üha suurenevat Taxify, Uberi ja teiste 

sõidujagamis teenuste kasutamist, näha ette mitmeid autost maha- ja peale-minemise 

peatuseid. Et julgustada sõidujagamise tendentsi ja vähendada (era)autode osakaalu linna 

liikluses, on mainitud peatused ainult reisijate peale- ja mahaminekuks (mitte parkimiseks). 

Mitte kavandada parklaid hoonete ja Randvere tee äärse kõnnitee vahele. Eelistatud parkimine 

hoonete krundi külg- ja tagaosas. Parkimise suunamisel lähtuda põhimõttest, et see ei tohi 

kahjustada inimsõbralikku ruumi, kuid samas peab see võimaldama tänavaäärsete äride head 

toimivust (nt soosida ristkasutust, mitte planeerida parklaid jalakäijate ruumi arvelt, 

olemasolevaid parklaid tänavahaljastusega liigendada jne). Tagada võimalused jalgrataste 

parkimiseks; 

- Heas kohas on vähemalt 10 tegevust või põhjust seal olla ja sinna minna; 

 

6. Tänavat liigendada mitmerindelise tänavahaljastusega - kavandada alleed - ja tänavaga siduda 

selleäärsed roheribad. Tänavaäärsetele haljasribadele planeerida tegevusi, mis sobivad suure 

liiklusega tee äärde, vältida väiksemate laste mängualasid, veemänge, spordiinventari jms.  

7. Tänava sademeveelahenduses kasutada võimalusel säästlikke sademeveelahendusi.  

 

 



65005000 50003000 3000~MIN 3000 20002000

RESTORAN

KONTOR

ATELJEE

KORTER

KOHVIK

KONTOR

KORTER

30

30

V
I
H

M
A

P
E

E
N

A
R

 
+

 
P

U
U

D

V
I
H

M
A

P
E

E
N

A
R

 
+

 
P

U
U

D

T
Ä

N
A

V
A

L
E

 
A

V
A

N
E

V
 
L

I
N

N
A

R
U

U
M

T
Ä

N
A

V
A

L
E

 
A

V
A

N
E

V
 
L

I
N

N
A

R
U

U
M

~MIN 3000

6800

900

2750900 27501500 2000 2000 15002000 2000

TRAMMILIIKLUS
AUTOLIIKLUS

KERGLIIKLUS

AUTOILIIKLUS

ROHERIBA

lõiguti autode peatumistaskud

KERGLIIKLUS, TÄNAVAGA SUHTLEV RUUM

TÄNAVAGA SUHTLEV

LINNARUUM

RESTORAN

KONTOR

ATELJEE

KORTER

KOHVIK

KONTOR

KORTER

AUTOLIIKLUS

ROHERIBA

KERGLIIKLUS

TRAMMILIIKLUS AUTOLIIKLUS

ROHRIBA

VIHMAVEE-

PEENAR

RANDVERE TEE TÄNAVAMAA (CA 32 M) VÕIMALIK LAHENDUS ÜP AJAPERSPEKTIIVIS

RANDVERE TEE TÄNAVAMAA (CA 32 M) VÕIMALIK LAHENDUS ÜP AJAPERSPEKTIIVIS

V
I
H

M
A

V
E

E
 
P

E
E

N
A

R

V
I
H

M
A

V
E

E
 
P

E
E

N
A

R

KERGLIIKLUSVIHMAVEE-

PEENAR

30

30

ROHERIBA

lõiguti autode peatumistaskud

SFÄÄR
PLANEERINGUD

VIIMSI VALD, Haabneeme aleviku ja selle lähiala

üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja

haljastuslahendused

Objekt:

Joonis:
Randvere tänavamaa võimalik lahendus

20/8

Töö nr:

MA 1-1-2
Joonise nr:

Staadium:

1:20
Mõõtkava:Kuupäev:

Tellija:
Viimsi Vallavalitsus

14.12.2020

ESKIIS

OÜ Sfäär Planeeringud
Raua tn 21-14
10152 Tallinn
Tel +372 52 28 387
kerttu.koell@gmail.com
reg nr 12459100

Vastutav spetsialist: Kerttu Kõll 7
(volitatud maastikuarhitekt tase 7)

Maastikuarhitekt: Maarja Tüür

SKEEMID. RANDVERE TEE TÄNAVAMAA VÕIMALIK LAHENDUS.

PRANTSUSMAA, REIMS KESKUSE TÄNAV

PRANTSUSMAA, LYON KESKUSE TÄNAV.

SÄÄSTLIKUD SADEMEVEELAHENDUSED (NACTO). RISTMIKEL JALAKÄIJATELE TURVALISED LAHENDUSED TÕSTETUD SILLUTISEGA  (NACTO).

TÄNAVADISAIN: VÄIKEVORMID JA VALGUSTID
RATTTATEE ERALDAJANA (NACTO)

TÄNAVATASANDIL KOGETAV LINN (NACTO)

TÄNAVATASANDIL KOGETAV LINN ( Jaktgatan, Stockholm)

TÄNAVATASANDIL KOGETAV LINN (NACTO)

TÄNAVATASANDIL KOGETAV LINN ( Jaktgatan, Stockholm)

Streetlife haljastusega tänavamööbel

INGLISMAA, LONDON (slowottawa.ca)





 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

71 

 

2.8 Tammede park ja Hundi tee äärne mets 

Tammede park on projekteeritud Tammepõllu tee ja Randvere tee ristmikust loodesse. Selle vahetus 

läheduses asuvad nii väikeelamud kui ka kortermajad. Tammede pargi kohta on 2018. a koostatud 

ehitusprojekt. Tammede park on kunagine karjamaa, mille keskne asukoht Haabneeme alevikus 

võimaldab sellest kujundada kaasaegse ning kõrgetasemelise erineva funktsiooniga hooneid ühendava 

pargiala (Tammede pargi ehitusprojekti seletuskiri, OÜ Lootusprojekt, 2018). Pargiala serva 

planeeritakse  uut võimlat ja teisi avalikkusele suunatud hooneid. 

 

Tammede pargiga seondub Hundi teega piirnev metsaala. Metsa puhul on tegemist hooldatud väga 

atraktiivse parkmetsa (segamets) alaga. Ala suurus võimaldab täita ka ökoloogilist rolli. Tegemist on 

väga väärtusliku metsaga, mis arvestades ümbritsevaid väljakujunenud elamupiikondi peaks kindlasti 

säilima kui elanike lähiümbruse parkmets, kuna toimib lähipuhkealana ümbritsevate elamupiirkonna 

elanike jaoks. 

   

Fotod 78 ja 79. Vaated Hundi tee äärsele parkmetsale.  
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

1. Tammede park ehitatakse välja lähtudes maastikuarhitektuursest projektist ning käesolev töö 

täiendavaid ettepanekuid ei tee. 

2. Lähtudes maa-ala edasisest planeerimisest leida Tammede pargi ja endise koolihoone vahelisel alal 

asukoht kogukonnaaia planeerimiseks (vt JOONIS 8 Tammede park ja Hunditee äärne mets). Alal tuleks 

soodustada linnaaiandust, mis mitmekesistaks kortermajade elanike vaba aja veetmise võimalusi, pakuks 

lisategevust pensionäridele ja väikelastega perekondadele ning ühtlasi suurendaks kortermajade 

rohealade liigirikkust ja ökoloogilist mitmekesisust.  

 

Fotod 80. Kogukonnaaed Berliinis. Allikas: Herald Tribune.  
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Foto 81. Laagna raamatukogu ette rajatud kogukonnaaed Lasnamäel. Vaata ka 

https://lasnaidee.ee/2017/08/23/rajame-lasnamaele-kogukonnaaia/. Foto: Maarja Tüür, 2018. 

 

3. Hundi tee parkmets tuleb säilitada puhkealana. Tuleb koostada ala dendroloogiline ja alustaimestiku 

inventeerimine, kus on välja toodud puhke- ja ehitustegevuse suhtes tundlikumad ja vähem tundlikumad 

alad. Hundi tee metsa-ala kohta tuleb koostada terviklik maastikukujundusprojekt. Läbi tervikliku 

maastikuarhitektuurse projekti planeerida puhkeala teedevõrgustik (sh jooksu- ja suusarajad), 

teenindavat inventari jt vajalikke väikevorme -pingid, välijõusaali inventar, laste mänguväljak jne. Alale 

on keelatud ehitada hooneid. 

4. Puistud säilitada terviklike massiividena. Vajadusel võib rohealal osaliselt läbi viia hooldusraied 

(eelkõige kavandatavate teede ja radade ääres ning puhkerajatiste ümbruses), kuid selle juures peab 

järgima, et ala ei kaotaks looduslikku väljanägemist. 

5. Hundi tee parkmets tuleb ümbritseva linnaruumiga paremini siduda. Eraldi projektiga tuleb analüüsida 

jalakäijate liikumist ja ühenduvust ümbritseva kergliiklusteede võrgustikuga. Korraliku ja ühtse 

viidastussüsteemiga tuleb markeerida sissepääsud puhkealale.  

6. Puhkealale tuleb rajada juurdepääs põhja poolt (nii autoga kui jalgsi/ jalgrattaga). Täna pole korralikke 

juurdepääsuteid puhkealale põhja poolt välja ehitatud. 

  

 

 

https://lasnaidee.ee/2017/08/23/rajame-lasnamaele-kogukonnaaia/
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2.9 Vanakooli roheala 

OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE  

Vanakooli roheala jääb 1979. aastal Rein Hansbergi poolt projekteeritud koolihoone ja staadioni 

tagusele alale ning on seotud nii Heldri tee rohelise tänava kui ka Tammede pargi alaga. Tegemist on 

osaliselt niiske niidualaga, kus kasvab looduslikku isetekkelist haljastust: remmelgat, halli leppa, 

toomingat. 
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Haljastuslahenduse kirjeldus 

1. Üldplaneering näeb ette endise kooli alale elamuehitust ja üldkasutatavate hoonete 

planeerimist. Kuna alad eraldavad suuremaid korterelamuid ning madalate eramajade 

piirkonda on eesmärgiks luua madalama hoonestusega kahte eriilmelist ala ühendav ruum. 

Käesolev töö teeb ettepaneku seada kõrgemad nõuded hooneid ümbritseva väliruumi 

planeerimisele ning jätta uute hoonete ümber piisavalt rekreatsiooniruumi. Maksimaalselt 

säilitada olemasolevat looduslikku haljastust ja kavandada uut haljastust elurikkuse 

suurendamiseks. Haljastuslahendust käsitleda hoone projektide asendiplaanil või eraldi 

maastikuarhitektuurse projektiga. Uue planeeritava ala teed ja parkimiskohad paigutada puude 

vahele, kasutades eelistatult vett läbilaskvaid katendeid. Teede äärde kavandada mitmekesist 

liigendatud haljastust. 

2. Lähtudes maa-ala edasisest planeerimisest leida Tammede pargi ja endise koolihoone 

vahelisel alal asukoht kogukonnaaia planeerimiseks, kuna piirkonnas on palju korterelamuid 

(vt ptk 2.8). 
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2.10 Elamute vahelised haljasalad 

Haabneeme aleviku nõukogude ajal ehitatud korterelamute ja ühiskondlike 

hoonete ümbrusesse on erinevatel aegadel rajatud haljasalasid, kus 

puuderühmad, põõsagrupid, hekid vahelduvad pöetud muruplatsidega. 

Kõrghaljastus on dekoratiivne ja väärtuslik (liikidest: kuused, männid, 

elupuud, lehised, kased jt). Majaelanikud on ka läbi aegade olemasolevat 

haljastust täiendanud, istutades puid, põõsaid, ronitaimi ja lilli hoonete 

sissekäikude juurde. Tegemist on hooldatud, lihtsa kujundusega, 

haljastusega, mis elukeskkonda rikastab.  

Korterelamute vaheliste haljasalade probleemiks on kasutustaristu 

amortiseerumine või puudumine. Vajalik on kompleksselt kasutustaristu 

väljavahetamine ja uue rajamine.  

Haabneeme aleviku uuemate korterelamute ümber on haljastust rajatud 

vähesel määral või on rohealade välja ehitamine lõpetamata. Domineerivad 

parkimisalad ning paremat sidumist vajavad kergliiklusteed. Rajatud on 

laste mänguväljakuid. Haljastuses domineerivad pöetud murupinnad.  

Asumi haljasalade edasisel arendamisel tuleks arvestada seda, et haljasala 

ei ole ainult lage muruga plats, vaid see peaks olema mitmerindelise 

haljastusega, kus kasvavad erinevad lilled, puud ja põõsad, pakkudes 

elupaiku väikeloomadele, lindudele ja putukatele ning mitmekesistades 

ühtlasi haljasalade esteetilist väljanägemist ning atraktiivsust elanike jaoks. 

 

ETTEPANEKUD: 

Korterelamute haljasaladele näha ette mitmekesisemat ja rindelist 

haljastust. Käesolev töö teeb ettepaneku  suurendada korterelamuid 

ümbritsevate alade elurikkust. Muruplatside asemel näha ette 

harvemini niitmist vajavaid pindu ja lahendustes vähendada niidupinda 

madalate põõsaistutustega. Mitmekesistada haljastust – istutada juurde 

põõsaid, mis oma viljadega pakuvad toitu lindudele ja/või õitega 

nektarit putukatele. Põõsarinnet tuleb täiendada püsilillede ja 

sibullilledega nii, et oleks tagatud õitsemine ja nektaririkas toit 

tolmeldajatele kogu vegetatsiooniperioodi keskel aprillist oktoobri 

lõpuni. Ühe nektarit pakkuva taime miinimumpindala peab olema 1 

m2. Korterelamute haljasalade kujundusse kaasata ökoloog või 

bioloogi ning rohealad kujundada nii, et see oleks muuseas meeldiv ka 
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kohalikele elanikele ning suurendaks seega kortermajade piirkonna 

atraktiivsust4.  

 

Foto 82. Näide rohelise võrgustiku planeerimisest putukatele. Allikas  Gill, R., Baldock, K, Brown, M 

et. al. (2016), Protecting an ecosystem service: approaches to understanding and mitigating threats to 

wild insect pollinators. Advances in Ecological Research, Jan. 2016.  

 

 
4 Elurikkuse suurendamise ja vajalikkuse kohta vaata ka: 

https://www.globalcitizen.org/en/content/london-bee-corridor-stop-insect-

decline-uk/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pollinator_Pathway 

Hunter R., Marycarol, Hunter D., Mark,(2008) Designing for the Conservation of Insects 

in the Built Environment. Journal Compilation, The Royal Entomological Society, 

Insect Conservation and Diversity. 

https://www.researchgate.net/publication/290436583_Protecting_an_ecosystem_service_approaches_to_understanding_and_mitigating_threats_to_wild_insect_pollinators
https://www.researchgate.net/publication/290436583_Protecting_an_ecosystem_service_approaches_to_understanding_and_mitigating_threats_to_wild_insect_pollinators
https://www.globalcitizen.org/en/content/london-bee-corridor-stop-insect-decline-uk/
https://www.globalcitizen.org/en/content/london-bee-corridor-stop-insect-decline-uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pollinator_Pathway


 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

80 

 

 

Foto 83. Murupindade asendamine tänavaäärsetel haljasribadel õitsvate püsikutega elurikkuse 

suurendamiseks Seattle´is. Allikas: http://www.pollinatorpathway.com/active-projects/the-first-

pathway/ 

• Edaspidi on võimalik siduda rohevõrgustikku detailsemal tasandil 

(detailsemate planeeringute ja projektide tasemel taastada katkenud 

haljastutevahelisi seoseid).  

• Võimaluse korral eelistada sademevee ärajuhtimiseks säästlikke 

lahendusi ja vältida sademevee torustike rajamist. Jätkusuutlik 

sademeveesüsteem (Sustainable urban Drainage System – SuDS) 

lähtub sademevee tekkekohapõhise käitlemise põhimõttest. 

Süsteem jäljendab looduslikke märgala-kooslusi ning võib 

koosneda ühest või mitmest osast, mis aitavad sademevett 

immutada maasse, kasutada elutegevuseks, aurustada või suunata 

ülejäänud vesi edasi looduslikesse veekogudesse või 

kanalisatsioonitorustikku. Tehismärgalad on madalad tiigid või 

pinnasfiltrid, mis on rajatud spetsiaalselt sademevee või reovee 

puhastamiseks ning milles on loodud sobivad kasvutingimused 

märgalakooslustes kasvavatele taimedele, mis aitavad vee hulka 

vähendada ja vett puhastada. Parkimislahenduste tegemisel kaaluda 

osaliselt murukärje kasutamist, et tagada sõidetav pind samal ajal 

roheluse ja sademevee imavusega.  

• Korterelamuid ümbritsevatel rohealadel selleks sobivates kohtades 

tuleks soodustada linnaaiandust, mis mitmekesistaks kortermajade 

elanike vaba aja veetmise võimalusi. Samuti soodustavad 

kogukonnaaiad elanike ühistegevust, heanaaberlust ja 

kodukohatunnet ning loovad aluse keskkonnasäästlikule ja 

loodussõbralikule käitumisele..  

• Juhendmaterjali väljatöötamine linnaaianduse võimaluste 

tutvustamiseks. Oluline on ka elanike teavitamine tegevuse 

http://www.pollinatorpathway.com/active-projects/the-first-pathway/
http://www.pollinatorpathway.com/active-projects/the-first-pathway/


 
 

 
S F Ä Ä R 

PLANEERINGUD 
 

 
ROHELINE JALAKÄIJASÕBRALIK HAABNEEME. Viimsi vald, Haabneeme aleviku ja selle 
lähiala üldplaneeringu täpsusastmes rohealade- ja haljastuslahendused      

 

Töö nr: 20_8 
Köide: Seletuskiri  
Kuupäev: 22.12.2020 

Koostaja 
 

OÜ Sfäär Planeeringud  
 

Faili nimi: Viimsi_haabneeme_rohealade_eskiislahendused.pdf 

 

 

 
 

 

81 

eesmärgist - keskkonnaharidusprojektid koolis ja lasteaias, 

vastavad trükised, infotahvlid.  

 

2.11 Tänavahaljastuse planeerimise põhimõtted 

Tänavate planeerimisel ja rekonstrueerimisel tuleb tähtsustada 

tänavahaljastuse planeerimist. Tänapäeva kokkusurutud linnaehituses on 

tänavapuudel üha suurem tähtsus hubase, tervisliku ja funktsionaalse 

elukeskkonna loomisel (kuumasaarte vältimine), kuna tänavahaljastusest 

moodustub tähtis osa inimeste igapäevasest elukeskkonnast. Samuti on 

tänavapuistu ökoloogilise tähtsusega, toimides linna rohestruktuuri 

toetavana, CO2 heidet neutraliseerivana, müra summutavana, õhku 

puhastavana ning sademevee filtreerijana-imbumise aeglustajana.  

Lisaks käesolevas töös eraldi välja toodud rohealadele (ptk 2.1-2.9), tuleb 

väärtustada kõiki teeäärseid haljasalasid (tänavahaljastust), eriti juhul, kui 

neil aladel on kõrghaljastus, mis aitab vähendada müra ja tolmu levikut.  

Käesolev töö teeb ettepaneku rikastada Haabneeme aleviku tänavaid 

tänavahaljastusega (vt JOONIS  2 ja foto 84). 

Promenaadide kujundamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

1. Uue teede/tänavavõrgu planeerimisel tuleb kasutada liiklust 

rahustavaid võtteid - teede ja tänavate looklevus/kurvilisus sirgete, 

suuremaid kiirusi võimaldavate teelõikude asemel. Olemasolevate 

tänavate ja teede puhul võimalusel lisada teisi liiklust rahustavaid 

elemente (mitte lamavaid tõkiseid), vaid pigem autojuhti aeglustama 

ning tähelepanelikkusele suunavaid elemente (tänava ristkasutus, 

tänava parameetrid, jalakäijate ruumi visuaalne domineerimine, 

liigendav haljastus koos parkimisega, kitsendused, jõnksud vms); 

2. Uute tänavate planeerimisel ja olemasolevate rekonstrueerimisel tuleb 

tänavaruum kujundada jalakäijate vajadusi arvestavaks kvaliteetseks 

avalikuks ruumiks – vajadusel jalakäigualasid laiendada ning ruumi 

kasutusvõimalusi mitmekesistada. 

3. Linnatänavate planeerimisel lähtuda kõiki kaasava linnakeskkonna 

planeerimise põhimõtetest. Tänavate planeerimisel mõelda jalakäijale 

(sh lapsevankriga liikujale, erivajadustega inimestele, lapsele, noorele, 

eakale) ja jalgratturile . 
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4. Tänavate rekonstrueerimisel koostada terviklikud tänavate 

ümberehituse projektid, mille koosseisus on lahendatud tänava 

arhitektuuri osa (vt EVS 932 Ehitusprojekt lk 48): 

• Tänavavalgustusel vältida valgusreostust, eelistada -6m kõrguse mastiga 

valgusteid või kõnniteedel eraldi pollar tüüpi valgusteid/ puude välja 

valgustamist.  

• Valida välja kaasaegsesse tänavaruumi sobivad väikevormid ja pingid. 

• Kaasata teeprojektide koostamisse arhitekt või maastikuarhitekt. 

5. Detailplaneeringute ja teeprojektide aluseks töötada välja Viimsi vallas 

kohalikud, kaasaegsed linnatänava kujundusjuhendid (eeskujuks 

NACTO5), mille eesmärgiks on muuta linnatänavad turvaliseks ja 

kutsuvaks, linnamajandust ergutavaks, mis pakuksid lisaks autosõidule 

võimalusi linnakeskkonnas jalutamiseks, ostlemiseks, puhkamiseks 

jne. Kujundusjuhendis koostada tänavate hierarhia ja sellele vastavad 

lahendused. Jalgsiteekond peaks täitma nelja tingimust: olema kasulik, 

turvaline, mugav ja huvitav. Ideaalolukorras lisaks ka tervistav.  

6. Kogu Viimsi valla kohta on soovitav koostada Haabneeme aleviku ja 

Viimsi valla parkimise ja kergliikluse strateegia selliselt, et see ühtiks 

kogu valla liikluspõhimõtetega ning arvestaks ka Tallinna suunalise 

liikumisega. Parkimiskohtade kavandamisel lähtuda igal üksikjuhtumil 

tegelikust vajadusest. Parkimiskohtade arvestamisel arvestada 

ligipääsetavust, kaugust ühistranspordipeatustest ja kesksusest. 

Eelistada parkimiskohtade asemel haljastatud õuealade säilitamist, 

parklate liigendamist haljastusega ja jalakäijate ruumi arendamist.  

7. Detailplaneeringutes ja ehitusprojektides tuleb tagada olemasoleva 

teehaljastuse säilimine ja uute arenduste puhul kaaluda 

tänavahaljastuse rajamist. 

8. Detailplaneeringus tuleb käsitleda uue haljastuse planeerimise 

põhimõtteid, mida võib enamjuhtudel ehitusprojektiga täpsustada. 

Detailplaneeringutes eristada detailplaneeringuga kavandatud ja 

illustratiivset haljastuslahendust. Näiteks terviklikult rajatavate 

alleepuude rajamise kavandamisel on sageli nende rajamise aluseks 

detailplaneering või tänava projekt, et tagada tehnovõrkudest vaba 

roheriba. Kindlasti on vajalik määratleda puu kasvamiseks vajalik 

piisav ruum (halbade planeerimisnäidete puhul tuleb puud hiljem 

likvideerida, sest roheriba on jäetud liiga kitsas). 

 
5  The National Asssociation of City Transportation Officials (NACTO)  on 81 Põhja-Ameerika suurlinna ja transiidiagentuuri 

ühendus, mis on moodustatud transpordiideede, teadmiste ja tavade vahetamiseks ning riiklikele transpordiprobleemidele ühiselt 

lähenemiseks ning mis tegeleb tulevikulinnade tänavate planeerimise ja kujundamise juhenditega. 
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9. Valingvihmadega toimetulekuks planeerida sademevee imbumise 

võimaldamiseks või sademeveetorustikku jõudmise viivitamiseks 

haljastatud alasid, mis toimivad sademevee ajutiste hoidlatena. 

 
Foto 84. Tumerohelisega kitsama punktiirjoonega on tähistatud tänavad, kus tuleb planeerida 

perspektiivsed puiesteed ja või/ tänavahaljastusega rikastada tänavaid. Helerohelise punktiirjoonega 

on toodud Haabneeme aleviku üldplaneeringu eskiisis planeeritud rohelised jalakäijate promenaadid. 
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3 KOKKUVÕTE JA EDASISED SOOVITUSED 
 

I Haabneeme aleviku linnaruumi edasisel planeerimisel ja projektide koostamisel 

väärtustada vaateid (vt foto 85, tähistatud oranžide nooltega) ja tuua esile/ seada 

kõrgemad nõudmised avaliku ruumi planeerimiseks järgmistele olulistele telgedele: 

1. Sõpruse tee roheline peatänav (tähistatud rohelise noolega, vt täpsemalt ptk 

2.5); 

2. Viimsi mõisast algav mälestustelg (tähistatud sinise noolega, vt täpsemalt ptk 

2.1 ja ptk 2.4). 

3. Randvere tee keskne puiestee (vt ptk 2.7); 

4. Põhja konna trepilt avanev vaatetelg (vt ptk 2.2); 

5. Miiduranna jahisadama roheline telg.  

 

 
Foto 85. Haabeeme aleviku vaated ja teljed. 

II Lähtudes avanevatest vaadetest ja paiknemisest linnaruumis kaaluda tulevikus 

maamärkide planeerimist lähtudes allpool skeemil (vt foto 86) toodud asukohtades. 
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Foto 86. Haabeeme aleviku tuleviku maamärgid. 

 

III Täna paiknevad olulised ühiskondliku tähtsusega hooned allpool skeemil foto 87 

toodud punasel ringil. Jalakäija jaoks saab selle ringi tuntavaks teha objekte ringistava 

kõnnitee erilise katendi ning selleäärse tänavamööbli valikuga. Soovitav on 

ühiskondliku hoone asukohana kasutusele võtta vana kooli kinnistu ning 

sotsiaalkeskuse ja endise Kirovi kalurikolhoosikeskuse vaheline kinnistu. Lahendus 

haakuks ka Sõpruse tee teljega ning rõhutaks selle olulisust.  
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Foto 87. Ühiskondlike hoonete ring. 

 

IV Kavandada Haabneeme aleviku rohealasid ühendav jalakäijatele kergelt ja sujuvalt 

läbitav Viimsi roheline ring. Planeeringuala piiridest välja jäävad mereni (Haabneeme 

rannani) viivatele väiksematele tänavatele kujundada edaspidi kvaliteetsed kõnniteed 

koos mitmekesise tänavahaljastusega.  

 
Foto 88. Haabeeme roheline ring. Helerohelise joonega on tähistatud 

ringistamist vajav Klindiastangu ülemine ja alumine matkarada. 

 

Väljaselgitatud haljastute asukoha ja omaduste põhjal on edaspidi võimalik kavandada 

rohevõrgustikku detailsemal tasandil (detailsemate planeeringute ja projektide tasemel 

taastada katkenud haljastute vahelisi seoseid), siduda rohelised alad kergliiklusteedega 

ning mänguväljakutega. Rekreatsiooni seisukohalt on võimalik kujundada rohealad 
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vastava piirkonna elanike huvidele vastavateks tegevuspaikadeks. Seejuures on 

oluline, et haljasalad oleksid elanikele kergesti kättesaadavad, et oleks tagatud 

juurdepääsuteed. Juurdepääsuteede turvalisus ja atraktiivsus tagab haljasalade 

suurema kasutatavuse. Juurdepääsuteed peavad võimaldama ohutut liiklemist eelkõige 

jalakäijatele, arvestades, et lapsed lähevad mänguväljakule sageli üksi. 

 

V JOONISEL 2 Tuleviku arengusuunad on toodud välja ettepanekuna arendusalad, 

mille kohta kehtivad kõrgemad haljastuslikud ning ökoloogilised nõudmised. Need on 

tänased rohealad, kuhu on üldplaneeringu või detailplaneeringuga planeeritud 

arendustegevust. 

 

Käesolev töö teeb ettepaneku seada kõrgemad nõuded hooneid ümbritseva väliruumi 

planeerimisele ning jätta uute hoonete ümber rekreatsiooniruumi. Maksimaalselt 

säilitada olemasolevat looduslikku haljastust ja kavandada uut haljastust elurikkuse 

suurendamiseks. Haljastuslahendust käsitleda hoone projektide asendiplaanil või 

eraldi maastikuarhitektuurse projektiga. Teede äärde ja parkla-aladele kavandada 

mitmekesist liigendatud haljastust. 

 

Kaaluda planeeringualal/ projektalal rohefaktori kasutamist. Planeeringu rohefaktorit 

kasutatakse mitmetes linnades üle maailma (näiteks Berliinis, Hamburgis, Malmös ja 

Seattle’s). Põhjuseks on asjaolu, et rohealade ja veekogude võrgustik aitab linnadel 

paremini hakkama saada kliimamuutuse poolt põhjustatud (ekstreemsete) 

ilmastikuolude – kuumalainete ja valingvihmade – negatiivsete mõjudega. See 

ökoloogiline võrgustik aitab linnasid jahutada ning kõrvaldada liigset sademevett, 

aitab kaasa liigilise mitmekesisuse säilimisele linnades ja linnastunud piirkondades 

ning ühtlasi pakub linnakodanikele vajalikke ökosüsteemiteenuseid. 

 

Uute arenduste planeerimisel tuleb rohepunktide nimekirjast valida vähemalt 10 

punkti eest kohustuslikku tegevust (loetelu põhineb Meelis Uustali juhendmaterjalil: 

Juhend elurikka linna planeerimiseks. Tallinn: SEI Tallinna väljaanne nr. 22 (2013) 

Rohepunktid peavad olema diferentseeritud, st. KOV ja erialaekspertide otsusega 

määratakse, mitu punkti annab nt. linnu pesakast, haljaskatus või niidu rajamine:  

Rohepunktide nimekiri (valida 10!): 

1. Üks linnu pesakast kahe korteri (elamuühiku)kohta; 

2. Krundil asub püsiv toitmiskoht talvituvatele väikelindudele; 

3. Krundil asub konnasõbralik asustatud tiik; 

4. Kõik seinad on kaetud ronitaimedega (seal, kus võimalik); 

5. Kõikidel hoonetel on haljaskatused; 

6. Krundil on vähemalt 1,5 m kõrgune ja 10 m pikkune hekk; 
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