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SISSEJUHATUS
Projekteerimisel on aluseks ja lähtekohaks võetud Ristiku tn 1 ja lähimaa-ala ja tehnovõrkude
plaan ja asendiskeem (A3 M 1:1000), OÜ Arhitektuuribüroo Margit Kõrts poolt koostatud
detailplaneeringu illustreeriv joonis (A2 M 1:1000) ja seletuskiri, mille järgi Ristiku 1 krundi
suurus on 63099 m2 ja ehitusregistri andmetel paikneb Ristiku tn 1 kinnistul haigla maapinna
kõrgusnumbril

30,7

m;

ehitusaluse

pinnaga

10199

m2

ja

nakkusohtlike

jäätmete

kahjutustamisekeskus1 koos päevakeskusega - majutushoone kõrgusega 8,1 m2; ehitusaluse
pinnaga 814,3 m2.
Pärnu Haigla on Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne, Saare– ja Hiiumaa elanikke teenindav
keskhaigla. Aastani 2005 paiknesid Pärnu haigla mõned osakonnad linna erinevates kohtades,
kuid aastal 2005 kolis haigla uude majja aadressiga - Ristiku tn 1. Aastal 2013 sai valmis
peahoone uus korpus, kus tehti taastusravi ja heaolu keskus ning kuhu kolis sisse psühhiaatria
osakond (vt. Lisa 1 ja 1a). Õendus- ja hoolduskeskus asub linna teises osas, renoveeritud hoones
aadressil Ravi 2. Ristiku tn. 1 haiglahoones, kus osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset
arstiabi, on kaasaegsed ravidiagnostika võimalused. Suveperioodil, kui Pärnu linna külastavad
sise- ja välisturistid tuleb haiglal teenindada üle 300 000 patsiendi2 (Haigla, 10.09.2016).
Kuigi suurim osa haigla kompleksist on juba välja rajatud ja kasutusele võetud, on kompleks
veel arengufaasis. Plaanis on ehitada juurde lisakorpust, mis oleks peahoonega ühendatud ja kus
peaks asuma esmatasandi terviseasutus, näiteks perearstikeskus. Haiglale kuuluvad veel kolm
naaberkrunti (Joonis 1): üks põhjas (62501:001:0342), Ehitajate tee ja vahetult haigla all oleva
krundi vahel, ja kaks järjest idas (62501:001:0510 ja teisel pole veel katastrinumbri antud).
Esimesel haiglast idapoolsematest kruntidest planeeritakse välja ehitada tervishoiu- või
sotsiaalhoolekande objekt, teisel krundil on hoonestamise ala detailplaneeringuga määratud, kuid
kindlat plaani selle kohta veel pole.

1

Pärnu haigla nakkusohtlike jäätmete kahjutustamiskeskuse rajamise eesmärk oli käivitada esimene omataoline
jäätmete kahjutustamiskeskus Lääne-Eestis ning võimaldada ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonnasõbralikku ja
majanduslikult efektiivset kõrvaldamist nii Pärnu haiglale kui ka teistele Lääne-Eesti piirkonna tervishoiu asutustele
(Nakkusohtlike jäätmete kahjutustamisekeskus, 21.02.2017).
2
Umbes samapalju võib olla ka külalisi, kuid ametlik statistika selle kohta puudub (Autori märkus).
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Joonis 1. SA Pärnu Haiglale kuuluvad krundid
Allikas: Autori koostatud

Pärnu Haigla seostub patsiendikesksusega, kõrge ravikvaliteedi ja töötajate kvalifikatsiooniga,
usaldusväärsuse ning uuendusmeelsusega. Tänaseks on Pärnu Haigla Pärnumaa suurim tööandja,
kus töötab üle 1300 inimese. Statsionaarides on 429 litsentseeritud profiilset voodit (sh. õendusja hoolduskeskus), milledel ravitakse aastas kuni 15 000 haiget. Arstlikke erialasid on üle 31 ja
ambulatoorseid visiite tehakse aastas ligi 238 000. (Haigla, 10.09.2016)
Haigla asub Pärnu linna kirdepoolses äärelinnas, põhjast haigla territoorium piirneb ringteega.
Haigla juurde saab Ehitajate tee ja Oja tn kaudu, sinna sõidavad mitu linnabussi, see on hästi
juurdepääsetav ka autoga sõitjale (Joonis 2). Tänu haigla eraldatule asukohale ja väljapaistvale
mahule on see hästi märgatav ja ära tuntav, mis on haigla puhul väga tähtis. Haigla hoonestatud
territooriumi ümber on loomulik haljasmassiiv: idast, põhjast ja läänest on enamasti noored
kased (Betula pendula) ja lepad (Alnus incana) kagust ja lõunast, üle Oja tn on Niidu pargi
männik (Pinus sylvestris). Vahetus läheduses, läänes asuvad Oja ja Rääma tänavate
elamupiirkond.
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Joonis 2. SA Pärnu Haigla asukohaskeem
Allikas: Autori koostatud

30.aprillil 2015 OÜ Arhitektuuribüroo Margit Kõrts poolt valmis Ristiku tn 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneering, milles on ette antud soovitused ja piirangud edasise haigla kompleksi arengu
kohta, s.h. on antud juhtnöörid haiglat ümbritseva maastiku planeerimiseks. Nii haigla edelaossa
planeeritud hoonestusalal tulenev hoone ei tohi ületada 15 m kõrgust. Uurides teisi haigla
teenuste kvaliteediga jne seotud uuringuid ei osanud märgata ühtegi lauset, mis viitaks üldse
mingisugusele haigla välimisele ruumile, kuigi haiglat ümbritsev territoorium on küllaltki suur.
Mujal maailmas maastikuarhitektide abiga on valminud hulgaliselt raviasutuse aedu, nt
St.Thomase haigla ja Trinity hospiitsi aiad (London), Butleri psühhiaatriahaigla, St. Louis
lastehaigla, St. Josephi memoriaalhaigla, Oregon põletusraviüksuse jt. aiad (Ameerika
Ühendriigid). Eestis haiglate ümbrus reeglina silma ei paista, täidab suuremas osas buffertsooni
ja haiglahoone passiivse tausta rolli. Peab täheldama, et raviasutuste rekreatiivala vajaduse teema
muutub Eestis viimasel ajal ainsa aktuaalsemaks.
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1. LÄHTEÜLESANNE
Projekteeritava territooriumi süda - haigla - funktsioneerib edukalt, teenindades igapäevaselt
sadu kliente/patsiente. Haiglat ümbritsev territoorium on suurem osa aastast aktiivse kasutuseta,
seda kasutatakse väga harva ja pigem nn. transiitliikumiseks, kui, näiteks, on vaja lehvitada
haiglasse jäävale sugulasele, või minna EMOst peaukseni. Suundudes haiglasse või tagasi koju,
inimesed tihtipeale lähevad üle haljasala selleks mitte mõeldud kohtades. Nendes kindlates
kohtades haljasalal tekkisid silmaga nähtavad rajad, mis rikuvad üldist muljet, kuid näitavad
rahva tegelikke liikumissuundi. Vähese kasutamise põhjuseks võib olla välitegevuste või funktsioonide vähesus: pole midagi vaadata, midagi ei paelu vaates. Lisaks haljastuse ja
tuuletõkete vähesuse tõttu väljas võib olla päris külm.
Suvel kasutatakse seda ala mõnevõrra aktiivsemalt, kuid ikkagi ülimalt avatud ja klimaatilistest
tingimustest mitte kaitstud ruum, ala üldine avatus ei soosi seal viibimist. Ainukeseks tegevuseks
ongi haigla juurde/juurest transpordi liikumise jälgimine. Peaukse ees paikneva ringtee sees ja
ümber on rajatud haljastus: roosipeenrad mõlemat poolt sissesõiduteed, kolm kuuske (Picea
omorika) ja mõned pügatavad lodjap-põisenela (Physocarpus opulifolius) põõsaistutused. 2013.
a ehitatud psühhiaatriakliinikumi päevakeskuse kõrvale rajati katseaed: püsilillepeenar ja väike
kuppelkasvuhoone, aga see on pigem päevakeskuse külastajate tööteraapia eesmärgiga.
Taastusravi ja psühhiaatriakliinikumi hoone ees rajati haljastust, istutati nii kuuski, kui punaseid
tammi (Quercus rubra), kuid planeeriti neid sinna ilmselt ilma erilise analüüsita: istutati kuuske
(Picea sp) tuulekoridoris, puud ei olnud korralikult toestatud, vaiad olid halvasti ette valmistatud
ja mulla sees olevad otsikud mädanesid ära.
Haigla hoone ehitamisele kaasnesid ulatuslikud mullatööd, seega nüüd haigla territooriumil on
looduslik lõimis hävitatud ja domineerib segamuld ja pinnatäide. Kuna kõrvalterritoorium, mis
on endiselt loodusliku lepiku all on oma olemuselt liigniiske ja seal oli tõenäoliselt uuendatud
juba 2002.aasta kaardil eksisteeriv kraavide võrgustik, võib järeldada, et ka haigla all oleval maal
oli kunagi kalduvus liigniiskuseks.
Tegemist on raviasutusega, mis leiab aktiivset kasutust igat vanuse- , rahvuse- ja sotsiaalgrupile
kuuluvate inimeste seas ja kus suur osa patsientidest viibib rohkem kui üks päev statsionaarsel
ravil. Haigla omab suurt territoriaalset potentsiaali, mis lubab rajada patsientidele, töötajatele ja
külastahjatele ravi ja/või puhkeala. Pärast stressirohket tööpäeva on hea omada võimalust istuda
hetkeks, hingata värsket õhku, lasta silmadel puhata vaadates suvist õitsvat peenart või sügisest
9

hämaras punetavat alleed. Ka patsientidel oleks võimalus mõneks ajaks

eralduda haigla

lõhnadest, teha väikest lõunast või õhtust jalutuskäigu, kas üksi või uue tuttavaga, suhelda või
olla omaette.
Kõik teavad, et haigla õhk ei ole kõige kasulikum, kuid sellele vaatamata haiglat ümbritsev
territoorium leiab väga vähest rekreatiivset kasutust. Vaatamata kergliiklusteede olemasolule,
liikuvad patsiendid ei kipu välja minema (v.a. suitsetajad), ega teha jalutuskäike haigla
territooriumil, isegi kui nende tervislik seisund seda lubab. Põhjused võivad olla erinevad:
motivatsiooni puudus, puudulik ülevaade haigla võimalustest ja oma tegelikust terviseseisundist.
Lõputöö autori subjektiivsel hinnangul kõik need faktorid on olulised, kuid just motivatsiooni
puuduses: hetkel haiglale väliruumile rekreatiivsest seisukohast pole midagi pakkuda peale
teedevõrgustikku, mille suurem osa on orienteeritud ikkagi mootorsõidukile, ülejäänud osa oli
planeeritud pigem erakorraliseks situatsiooniks.
Antud Pärnu haigla territooriumi (Ristiku tn 1, Pärnu) maastikuarhitektuurne kujundusprojekt on
koostatud Tallinna tehnikaülikooli Tallinna kolledži maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuse
astme lõputööna. Maastikuarhitektuurne projekt koostatakse haigla kinnistu hoonet ümbritseva
ala - alternatiivse kasutuse kaalutlemise, rekreatiivse väärtuse tõstmise, patsientide, personali ja
külastajate jaoks atraktiivsemaks ja mitmekesisemaks muutmise, samuti kogu haigla kompleksi
tervilikliku miljöö loomise eesmärgiga ja roheteraapiat kasutamise võimalusega.
Kui mitmete teiste riikide eeskujul rajada haiglale kas või tagasihoidlik aga ilus ja mitmekesine,
muutuv aed või teraapiaaedade roheteekond, see tõhustab haigete sisemist motivatsiooni viibida
väljas ja läbi selle kiirendab tervenemisprotsessi. Kuna haiglas viibivad erinevate raskusastmete
haigustega patsiendid, territooriumile tuleb planeerida erinevaid tsoone, mis oleksid hästi
ligipääsetavad, kuid samas tagavad privaatsust ja turvatunnet. Tsoone/aedu võib kasutada näiteks
selleks, et teha võimlemist taastusravi osakonna patsientidega või teha väikest jalutuskäigu
paraneva lapspatsiendiga või hoopis sõidutada ratastoolis oma jala murdnud sugulast, et veeta
temaga aega mitte ravimite, piirituse ja nn. haiguste lõhnade sees vaid hubases nurgas õitseva
lillepeenra või sügisestesse toonidesse värvunud põõsa juures. Samas ka töötajad tahavad vahest
hingata värsket õhku ja istuda kas või kümme minutit, seda eriti palavate ja tempokate suviste
tööpäevade lõpus. Töö inimestega nõuab palju empaatiat, kannatlikkust ja energiat, seda
rohkemgi veel nõuab haige inimene. Haiglal peab olema väljas vaimse regeneratsiooni ja
rekreatsiooni ala.
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Käesoleva projekti valmimisel autor juhendus järgmistest eesmärkidest:


Luua kõikide haigla külastajatele mugavat, turvalist ja külastada kutsuvat keskkonda ja
võimaldada haigla kasutajatele viibida rohkem väljas.



Kujundamisel, viimistlemisel ja haljastamisel eelistada esteetilisi, kuid ohutuid,
kauakestvaid, võimalikult vähe hooldust vajavaid materjale ja taimliike.



Projekteerimisel võimalusel arvestada kõikide haigla kasutajate, s.t. külastajate,
patsientide ja töötajate, arvamustega, soovitustega ja potentsiaalsete eeldatavate
võimalustega ja nõuetega.



Projekteermisel arvestada olemasolevaid kitsendusi ja õigusakte.



Aedade projekteerimisel arvestada klimaatiliste faktoritega.



Anda igale roheteekonna kasutajale võimalust valida mitmetest erineva funktsiooni ja
välimusega aedadest oma lemmiku.



Võimaldada külastajatele/kasutajatele pikemat jalutuskäigu ümber haiglahoonet ja
kõikide meeleorganite rakendamist.

Roheteekonna eriaedade planeerimisel ja uurimise küsitlemisvormi koostamisel võeti aluseks
C.C.Marcuse ja M. Barensi (1999) haigla alade jaotuse teooriat, mille järgi haigla territooriumil
võib leiduda kuni 15 erinevat aiatüüpi. Nendeks aedadeks on:
a. Laenatud maastik (Borrowed landscape) - Vaated aiast välja või haigla territooriumi
kõrval asuvale looduslikule alale võivad pakkuda tähtsat stressimaandamise võimalust
patsientidele. Kuid sellel on rekreatiivne väärtus ka personali ja patsiente külastavate
inimeste jaoks, eriti, kui haigla ümbrus ei paku midagi esteetilisuse seisukohast. Seal, kus
haiglat piirab esteetiliselt nauditav looduslik või kujundatud maastik, on väga tähtis, et
aknad palatites ja ka tupikkoridoride otsas oleksid vaatega neile “laenatud maastikele”.
b. Looduse teerada (Nature trails and nature preserves) - ”Looduse teerada” on käsitletud
kui haiglahoone juures asuvat metsaala, mida saab aktiivselt kasutada. Juurdepääs
loodusmaastikule pakub puhkevõimalusi personalile ning patsientidele. Selline metsaala
on Eestis näiteks Keila haigla ümber, Tartu Kopsukliiniku ümbrus jne.
c. Aatriumiaed (Atrium garden) - Aatriumi aed ehk nn talveaed on reeglina hoones olev
aed, mida saab vajadusel kütta ja ventileerida, ning mis pakub atraktiivset asemikku
välialale väga soojades või külmades regioonides. Seega sobib aatriumiaed
laiuskraadidele, kus kliima ei võimalda aastaringselt väljas olla. Selle aia võib sisustada
sobivate puude, taimede ja istumispaikadega.
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d. Teraapiline aed (Healing garden) - Teraapiline aed on aed sise- või välisruumis, mis on
teadlikult kujundatud, koostöös meedikute ja maastikuarhitektiga. Teraapilise aia
esmaülesandeks

on

soodustada

aiateraapilisuse

rakendamist,

tervenemist

ning

rehabilitatsiooni.
e. Meditatsiooniaed (Meditation garden) - See on väike ja väga vaikne aed või osa aiast,
mis on ümbritsetud spetsiifilise märgistusega (nt. tahvlitega, millele on kirjutatud
”Meditatsiooniaed”). Tavaliselt asetseb ta ala kõige vaiksemas nurgas, et seal oleks
tagatud autode mürast eemalolek jmt.
f. Vaatamise aed (Viewing garden) - Vaatamise aed on sarnane aatriumiaiaga, kuid kuna
taolise aia rajamise tingivad ruumi ja eelarve piiratus, siis kujundatakse väike aed, kuhu
pole võimalik siseneda, küll aga saab seda vaadelda siseruumidest.
g. Vaatamise ja sisseastumise aed (The viewing/ walk in garden) - Vaatamise ja
sisseastumise aed on aed, mis on kavandatud piiratud kasutajaskonnale. See aed on
kombinatsioon vaatamisaiast ja sisehoovist, kuid erinevalt esimesest saab selles aias ka
jalutada/ istuda. Erinevalt hoovist, saab seda korraga teha siiski vaid limiteeritud hulk
inimesi.
h. Lähetamispaigad

(Sending

place)

-

Haigla

sissepääsude

ees

peavad

olema

lähetamispaigad, kus saab oodata ambulantsiautot. Seega peavad lähetamispaigad olema
kaetud katusega (vari tuule ja vihma eest), varustatud pinkide, infotahvlite ning piisava
valgustusega. Lähetamispaiga vabakõrgus peab olema vähemalt 2200 mm. Koht olgu
märgitud joontega, piiratud aia või lilledega. Eelnevad nõuded on mõeldud peamiselt
puuetega inimestele.
i. Üleminekuala (Landscape setback) - Üleminekualana käsitletakse hoone peamise
sissekäigu ette jäävat ala, mis tavaliselt hõlmab muru ja puid. See ala sarnaneb maja ees
olevale aiale, olles puhvertsooniks maja ja tänava vahel.
j. Sissepääsuaed (Entry garden) - See on maastikuline osa hoone peasissekäigu juures, mis
üleminekualast ning sissepääsuverandast on aialiku ilmega ning vastavat kasutust soosiva
kujundusega haljasala. Selline ala on näiteks Pärnu haigla polikliiniku ees, mis on seotud
samas ka linna üldkasutatava Laste pargiga.
k. Sissepääsuveranda (The front porch) - Mõnede haiglate sissepääsud on kujundatud
verandalikult, kaetud katusega, haljastatud vertikaal- või konteinerhaljastusega (või
nende kombinatsiooniga) ning varustatud vajaliku inventariga lühiajaliseks puhkuseks
või ootamiseks jne.
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Selline haigla sissepääsu lahendus vähendab negatiivset muljet paigast ning liigendab
sageli monotoonse lahendusega fassaadi.
l. Sisehoov (Courtyard) - See on ala, mida on nimetatud ka majadekompleksi südamikuks
ning mis meenutab piltlikult ”auku sõõrikus”. Ideaaljuhul peaks haiglakoridorides
liikudes olema sisehoov nähtav enamusest kohtadest. Hoovi võib rajada aia või ka näiteks
välikohviku.
m. Sillutatud plats (Plaza) - Sillutatud plats on väliala, mille pind on ülekaalukalt kaetud
kõvakattega, kuid varustatud meeldiva inventariga meeldivaks kasutamiseks. Ala võib
olla ka haljastatud.
n. Katuseaed (Roof garden) - Haljasala, mis on rajatud haigla hoone katusele. Katuseaeda
saavad kasutada nii patsiendid kui personal.
o. Katuseterrass (Roof terrace) - Katuseterrass asub erinevalt katusel asuvast katuseaiast
hoone küljel ning on võrreldav pika rõduga. Kujunduses on ülekaalus tehiselemendid,
mida kombineeritakse vertikaal- ja konteinerhaljastusega.
Tuginedes sellele teooriale oli kaalutletud kõikide eelolevate aiatüüpide rakendamise
otstarbekus ja võimalikkus, mille lõppkokkuvõttes jõuti järgmiste järeldusteni, et antud
projekti raames käsitletavale objektile ei osuta otstarbekas projekteerida ei katuseaeda ega –
terrassi, sest võõrastele on katusele sissepääs suletud ja ümber haiglat on piisavalt palju
haljastamiseks kõlblikku territooriumi. Haiglahoone omapärane ristkujulise plaaniga
arhitektuurilahendus ei luba planeerida ka sisehoovi.
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2. PROJEKTALA KIRJELDUS JA ANALÜÜS
2.1. Teed
Ristiku 1 kinnistul rajatud haigla on ümbritsetud erinevat tüüpi teedega (Joonis 3), nendeks on
asfalteeritud sõiduteed ja -alad, sillutatud kergliiklusteed ja ka planeerimata transiitkohtades
tallatud rajad. Haigla tegutsemisspetsiifika tõttu nõuab see vajaduse korral ööpäevaringset
juurdesõidu võimalust nii mootorsõidukitele (s.h. kiirabiautod, tarnetransport, bussid,
sõiduautod, vajadusel päästetransport jne) kui ka juurde- ja väljapääsu võimalust jala liikuvatele
kasutajatele: külastajad, töötajad, patsiendid (s.h. abivahenditega ja/või abiga liikuvad
patsiendid).

Joonis 3. Ristiku 1 kinnistu teede skeem
Allikas: autori koostatud

Haigla peaukse ees, kinnistu edela- ja kirdeosas on hästi arenenud kergliiklusteedevõrgustik,
mille muster on kohati küllaltki küsitav. Kergliiklusteede paiknemist ja suundumust peab üle
vaadata, eemaldades kasutu ja vajadusel lisades uued teed vastavalt inimeste liiklemissuundadele
ja –sihtkohtadele. Loode osas asub helikopteriplats, autoparklad, jäätmekäitluskeskuse, EMO ja
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peahoone keldrikorruse juurdesõiduteed. Kinnistu kagu- ja osaliselt kirdeosas asub suur
autoparkla, mis on ettenähtud eelkõige haigla külasajatele.

2.2. Valgustus
Kogu haigla territoorium on hästi valgustatud. Valgustuspostid kulgevad mööda kõiki haigla
kinnistul rajatud nii kergliiklus- (pargivavalgustus) kui mootorsõidukiteid, mööda kinnistu lääne,
lõuna- ja idapiiri (tänavavalgustus). Kõik autoparklad ja väljakud on valgustatud. Oja ja Ristiku
tänava ääres on välja ehitatud tänavavalgustus (Pärnu, Ristiku tn 1..., lk 6).

2.3. Tehnovõrgud
Mööda Oja tänavat on välja ehitatud AS Pärnu Vesi kuuluv veetrass. Ristiku tn 1 kinnistu vee
liitumiskaev paikneb Oja tänaval kaevus nr 500 (7-V-11) (Pärnu, Ristiku tn 1..., lk 6).
Mööda Ristiku tänavat on välja ehitatud AS Pärnu Vesi kuuluv isevoolne reoveekanalisatsiooni
trass. Ristiku tn 1 kinnistu on ühendatud reoveekanalisatsiooni trassiga kaevus nr 10 (7-V-7)
(Sealsamas, lk 6).
Oja tänaval planeeritava maa-ala läheduses puudub isevoolse reovete kanalisatsioonitrassi
väljaehitus koos liitumiskaevuga. Oja tn 97 paikneb reoveekanalisatsiooni pumpla (Sealsamas, lk
6).
Ristiku tn 1 kinnistu soojatrassiga liitumine on välja ehitatud Oja tänaval kaevus nr 602 (7-V-11).
Soojatrass paikneb planeeritavast uuest krundist orienteeruvalt 100 m kaugusel Oja tänaval
(Sealsamas, lk 6).
Ristiku tn 1 kinnistu sademevete kanalisatsiooni liitumiskaev paikneb Ristiku tänaval kaevus nr 5
( 7-V-7). Oja tänaval paikneb olemasolev sademevete kanalisatsioonitrass 60 m kaugusel.
Planeeringu ala kõrval asuvad kraavid, mis on ühenduses Niidu ojaga (Sealsamas, lk 6).
Ristiku tn 1 kinnistu side liitumine on välja ehitatud Oja tänaval sidekaevus nr 802 ( 7-V-11). Oja
tänaval planeeritava maa-ala läheduses on sidekanalisatsioon koos kaevudega varem välja
ehitatud (Sealsamas, lk 6).
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Ristiku tn 1 kinnistu liitumispunkt on samal kinnistul paiknevas Ravi alajaamas. Planeeritava ala
lähedal Oja tänava ääres teisel pool teed paikneb Mareti nr 296 alajaam (Sealsamas, lk 6).

2.4. Rahvaliiklus
Rahvamasside liiklus jaguneb haigla territooriumil mitteühtlaselt: kõige intensiivsemat kasutust
leiavad kagu- ja idapoolsem ala (Joonis 4, nr. 1), kus asub suur autoparkla ja kust saab pääseda
nii peahoonesse, kui ka taastusravi- ja psühhiaatria korpusesse. See ala leiab kasutust kõike
haigla kasutajate seast.
Vähemal mahul aktiivselt kasutatavad alad leiduvad ka kinnistu loodeosas (Joonis 4, nr. 2) – seal
asuvad haigla väiksem parkla, jäätmekeskus, sissepääsud EMO-sse, juurdesõit keldrikorrusele.
Selle ala kasutuse intensiivsus põhjustatud peamiselt töötajate ja tugiteenuste osutajate ja
tarnetranspordi poolt.

Joonis 4. Ristiku 1 kinnistu kasutuse intensiivsus
Allikas: Autori koostatud

Ristiku 1 kinnistu edelapoolsemas veerandis (Joonis 4, nr. 3) asub suur lage haljasala ja
kergliiklusteed. See ala leiab võrdlemisi vähest kasutust, kasutatakse valdavalt transiitalana
enamasti töötjate poolt.
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Veel üks passivse kasutusega ala algab kinnistu kirdenurgast (Joonis 4, nr. 4), ümbritsedes uut
psühhiaatriakorpust kulgeb peahoone ja uue juurdeehitise vahel ja lõpeb suure parklaga. Kuna
psühhiaatria osakond omab oma piiratud aeda ja ala suhtelise silmade eest varjutuse tõttu see ei
leia aktiivset kasutust. Objektiivselt, kõrgete hoonete vahel kulgev kergliiklustee on alati varjus,
seal minnes tekib suhteliselt ebameeldiv kas tunneli- või koridoritunne, mis võib olla üheks
vähese kasutuse põhjuseks.

2.5. Olemasolevad mustrid
Haigla välisruumi kujundamises, nii vertikaal- kui horisontaalpindadel on märgatavad teatud
kindlad mustrid. Haigla hoone fassaad mitmes kohas kijundatud kasutades joonelemente –
horisontaalsed rohelised jooned haigla peahoone seintel (Joonis 5), vertikaalsed faktuursed
kaldjooned haigla uue korpuse seintel (Joonis 6).

Joonis 5. Horisontaalsed jooned peahoone

Joonis

6.

Vertikaalsed

fassaadil

kaldjooned uue korpuse fassaadil
Allikas: Autori pildistatud

Allikas: Autori pildistatud
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faktuursed

Horisontaaltasandil teed ristuvad erinevate nurkade (45-90 ) all, moodustades niiviisi nurgelist
mustri, milles domineerivad kolm- ja nelinurgad (Joonis 7). Teed on enamasti sirged, ainult
kinnistu edelanurgas on üks kaarjas tee-element, kuid kuna see jääb detailplaneeringus
kehtestatud hoonestamisala piiridesse, autor ei pea vajalikuks sellega arvestama.

Joonis 7. Ristiku tn 1 teedevõrgustiku elemendid
Allikas: Autori koostatud

Platsid ja autoparklad on samamoodi nelinurksed. Peahoone juures olevad kergliiklusplatsid on
ümbritsetud nurgeliste pügatavate hekidega.

2.6. Vaated
2.6.1. Vaated hoonest planeeritavale maa-alale
Hoone funktsionaalse ja ehitusliku spetsiifika tõttu vaated väliterritooriumile võivad väga
erineda. Enamasti haigla akendest avanevad head või väga head vaated ümbritsevale
territooriumile, seejuures mida kõrgem on korrus, seda ülevaatlikum ja ulatuslikum vaade
avaneb. Seitsmendalt korruselt, sisehaiguste osakonna (C tiib) palatite lääneakendest ja
nakkushaiguste osakonnast (B tiib) avanevad kõige parimad ja kaugeleulatuvad vaated
praktiliselt kogu haigla territooriumile (vt. Lisa 4).

Mõningatest osakondade akendest vaade praktiliselt puudub hoone ehitusliku eripära tõttu.
Sellisteks on näiteks, kirurgia osakond, kus kõik vaated peale uroloogia (A tiib) osakonna
lääneaknaid avanevad kas peahoone vahekatusele või uue taastusravi ja psühhiaatria korpuse
hoonele ja katusele. Korruse võrra kõrgemal asuva lasteosakonna akendega on sama lugu, kuid
sealt on võimalik näha osa suurt parklat ja bussipeatust. Äärmiselt suletud vaade on nüüdseks ka
D-tiiva

esimese

ja

teise

korruse

kirdeakendest,

naistenõuandlast,

juhatuse

ja

administratiivtöötajate kabinetide akendest: need avanevad peahoone ja uue korpuse vahelisele
kitsale vaheruumile, haljastust seal pole näha. Samuti C tiiva idaaknad vaatavad uue korpuse
katusele ja hoonele, kuigi kõrgematelt korrustelt vaade haarab veel suurt autoparklat.
Küllalt tõenäoline on see, et tulevikus, haigla edelapoolsele hoonestusalale uue juurdeehitise
valmimisega läänevaated A tiivast ja edelavaated B tiivast muutuvad piiratumaks ja võimalik et
riknevad, kuid võrreldes seni uue psühhiaatria korpuse tõttu tekkinud situatsiooniga, mõistliku
ruumi planeerimisega võib osaliselt ennetada nii nutuste vaadete tekkimist nagu need avanevad
hetkel D tiiva kirde- ja C tiiva idaakendest.
Järeldused (vt. Lisa 4) :


Väärtuslikumad ja avaramad vaated territooriumile avanevad A tiiva lääneaknadest, B
tiivast ja C tiiva loodeaknadest.



Vaated D tiivast piiratud katusepindalaga lõunast ja taastusravi- ja psühhiaatria korpuse
fassaadi ja katusega kirdest.



Samamoodi katustele avanevad vaated A ja C tiiva idaaknadest.

2.6.2. Vaated planeeritavast maa-alast
Tänu hoone omapärasele arhitektuursele lahendusele ja suurusele, selle paiknemisele ja kaugelt
nähtavale sümboolikale, Pärnu haigla on päris hästi märgatav ja tunnetatav ka nendele, kes
Pärnus ei ela või külastab Pärnu haiglat harva. Haiglat on näha kesklinna poolt sõites nii Oja tn
kui Ehitajate tee suunast. Vaade territooriumile on põhjast, kirdest ja idast varjatud soometsaga
(vt. Lisa 4a).
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3. PROJEKTKINNISTU AJALOOLINE
LÜHIÜLEVAADE
3.1.

JA SEADUSLIK

Kinnistu ajalooline ülevaade

Eesti Maa-ameti digitaalarhiivist ja Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemist (07.10.2016) saadud
materjalide põhjal saab järeldada, et ajalooliselt nüüdse haigla territooriumi kohal on alati olnud
metsad

ja

rohumaad

(vt.

Joonis

8).

Joonis 8. Трехверстная карта Российской Империи (Kolmeverstane Vene Impeeriumi kaart)
Allikas: Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem

Maa-ameti geoportaali ajalooliste kaartide rakenduse järgi kuni 1917. aastat oli see maa Rääma
(Rawasar) linnamõisa valduses, seal asus ka Niidu karjamõis, 1922. aastast see asub Pärnu valla
piires, alates 1996. aastast see maa on juba linnapiiris (vt Joonis 9).
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Joonis 9. 1996.aasta Eesti baaskaardil haigla territoorium on linnapiires
Allikas: Maa-ameti geoportaali ajalooliste kaartide rakendus

Aastal 2002 sellel maa-alal juba näha pealtvaatest tänast haiglat meenutavat hoonet (vt. Joonis
10). Ristiku 1 territoorium ei ole muinsuskaitse all.

Joonis 10. Tulevase SA Pärnu haigla asukoht 2002.aasta Eesti kaardil 1:50000
Allikas: Maa-ameti geoportaali ajalooliste kaartide rakendus
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Uue haigla ehitamise möödapääsmatus oli selge juba nõukogude ajal. Pärnu uue haiglahoone
valmimisel planeerimisest „võtmete üle andmiseni” oli läbitud peaegu kakskümmend aastat.
Planeerimisega alustati juba 1985.aastal, ehitusperioodi vältel haigla uue hoone tööd erinevate
asjaolude tõttu olid korduvalt peatatud ja taasalustatud, kuni lõpuks uus hoone valmis novembris
2004. Uue haigla projekteerijaks oli Eesti Projekt ja arhitekt Hansi Aru. Ametlikult hoone
omanik on AS Riigi Kinnisvara, mis 2003. aasta septembris sõlmis SA Pärnu Haiglaga
hoonestusõiguse ja üürilepingu 36-ks aastaks. (Pärnamäe 2005, lk 55)
2012. aasta kevadel alustati uue psühhiaatria – ja taastusravikorpuse juurdeehitamisega, mis
lõpetati 12. augustil (Linkgreim 2013) ja pidulikult avati juba 3. oktoobril 2013. Uude
korpusesse kolis ümber ka naha- ja suguhaiguste osakond Sääse tänavalt. Juurdeehitatud korpuse
arhitektiks oli Neeme Vaarpuu, projekteerijaks OÜ Innopolis Insenerid ja ehitajaks OÜ Fund
Ehitus. (Keskküla 2013)

3.2. Seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate Ristiku 1 kinnisomandi
kitsendused.
Planeeringu alal puudub vajadus teha ettepanek maa-alade või üksikobjektide kaitse alla
võtmiseks (Pärnu, Ristiku tn 1..., lk 14).
Planeeritaval kinnistul puudub vajadus määrata riigikaitselise otstarbega maa-alasid (Sealsamas,
lk 14).
Planeeringu ala Ristiku tn 1 kinnistule jääb Ehitajate tee teekaitsevöönd, mis on mõlemal pool
äärmise sõiduraja telge on 50 m, ja täies ulatuses Ehitajate tee sanitaarkaitsevöönd (Sealsamas, lk
10 ja 14).
Planeeringu kinnistul asuvad kaks kõrgusvõrgu III klassi geodeetilist punkti (Joonis 11), mille
kaitsevöönd kui ehitisele paigaldatud geodeetilise märgi vastavalt seadusele on 0,5 meetrit
ehitise pinnast horisontaalsuunas ning 3,2 meetrit vertikaalsuunas (Geodetiliste tööde..., §17 lg
4). Veel kaks kohaliku võrgu II järgu geodeetilist punkti, mille kaitsevöönd on 3 m märgi
keskmest (Sealsamas, §17 lg 1), on territooriumi vahetuses läheduses: nr. 828 Ristiku tänaval ja
nr. 827 Ristiku ja Oja tn ristmikul.
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Joonis 11. Ristiku 1 territooriumil ja selle vahetus läheduses asetsevad geodeetilised punktid
Allikas: Maa-ameti geoportaali geodeetiliste punktide andmebaas

Erakorralisteks situatsioonideks haiglal on oma alajaam, mille juurde Ehitajate tee poolt siirdub
maakaabel. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 20.jaanuarist 1999 nr. 22 „Elektri-, gaasi- ja
kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatuse kinnitamine“ 3. punktile kaitsevööndi ulatus piki
maakaabelliine on maa-ala, mida piiravad mõlemal pool liini 1 m kaugusel äärmistest kaablitest
paiknevad mõttelised vertikaaltasandid ja alajaamade ja jaotusseadmete ümber - maa-ala 2 m
kaugusel piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.
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4. METODOLOOGIA
4.1. Töö kirjandusega
Teoreetilise materjali otsimiseks on kasutatud EBSCO ja PubMed andmebaase, TTÜ, TTÜ
Tallinna

kolledži

ja

Rahvusraamatukogudes

leiduvat

kirjandusallikaid,

ESTER

elektroonkataloogi ja interneti viiteid.
Teemaspetsiifiliseks lõputöö eeskujuks oli peetud Kadri Jürimäe (2002) magistritöö teemal
„Rehabilitatsiooni võimalused raviasutuste haljasaladel Maarjamõisa ja Pärnu haigla näidetel”.
Kirjanduse otsimisel kasutatakse märksõnu: garden, hospital, therapeutical, healing, garden,
plants, environment, world, poisonous, allergical, rehabilitation, tervendav, ravi-, aed, park,
haigla raviasutus, toksiline, allergiline, taim, rehabilitatsioon, keskkond. Otsingusõnu kasutati nii
eraldi, kui ka erinevates kombinatsioonides, kasutati liitsõnu „and“, „in“, „of“ jne, ingliskeelsete
sõnade kombineerimiseks.

4.2. Töö kaardimaterjaliga
Ajalooliste kaartide otsimiseks kasutati Eesti Maa-ameti digitaalarhiivi (13.03.2017) ja Eesti
Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemi (http://www.ra.ee/kaardid/, 13.03.2017). Otsitud olid saksa,
vene ja eesti aegsed kaardid. Otsimiskriteeriumideks oli kaartide vanus, informatiivsus, s.t.
detailsus ja selgsus, võrreldatavus sama asukoha teiste aegade kaartidega.

4.3. Puittaimestiku ja haljastuse hinnangu ja analüüsi metoodika
Välitööde teostamisel ja töö vormistamisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr.34.3
maist 2006 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ modifitseeritud metoodikat.
Töö käigus identifitseeriti Ristiku tn 1 kinnistu alusplaanil toodud üksikud puud, põõsad ja
põõsaste rühmad. Samuti, täieliku ülevaate saamise eesmärgiga, olid märgitud ja mõõdetud
psühhiaatria päevakeskuse taga rajatud haljasalal alles jäetud isekülvanud täiskasvanud puud,
kuigi see haljasala jääb juba Ristiku tn 1 kinnistu piirist välja.Välitööd teostati 6. ja 12.
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septembril. Istutatud puude Välitööde käigus anti igale puu/puude grupile ja põõsarühmale
unikaalne järjekorranumber, mille järgi puu on tuvastatav plaanil.
Tehtud mõõdistused ja vaatlemisandmed sisestati välipäevikusse. Kõigepealt tuvastati puu liik
teatud tunnuste (pungad, tüvekoor, võrakuju, kasvutingimused jne) järgi, seejärel mõõdeti puu
ümbermõõt 1,3 m kõrguselt, määrati mõõtlindiga maapealt ligikaudne võra diameeter ja
kirjeldati puu seisundit: puu kalle, kuivanud oksad, haiguste tunnused, tüve kahjustused
ebatüüpilised tunnused jne) ja nende alusel määrati puu väärtusklass lähtudes Tallinna
Linnavalitsuse määrusest 3. maist 2006 nr. 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”
(vt. Lisa 2 ja 2a). Iga haljastusliku objekti andmed kanti algul välipäevikusse, seejärel toimus
omandatud informatsiooni töötlemine sisetingimustes ja arvutiprogrammi sisestamine: täideti
elektroonselt Excel tabel (Lisa 3). Selles tabelis järgneb igale numbrile puittaimetaksoni nimi;
puu diameeter 1,3 m kõrgusel sentimeetrites (kui on tegemist mitmeharulise puuga, on
diameetrid eraldatud sümboli “&“ abil, mitmetüveliste puude eritüvede ja reas olevate puude
diameetrid eraldati sümboli “ ; “ abil); puude kõrgus meetrites ja suurim võra läbimõõt meetrites;
haljastusliku väärtuse hinne ja vajadusel puu seisundi või kasvutingimusi puutuvad märkused.
Nimede lühendamiseks tähistati epiteeti “harilik” lühendiga “h.”., kus ümbermõõdust valemite
kasutamisel tuletati puu tüve diameeter, ja AutoCad programmis joonestati puude võrade või
võrastike olemas olevad kontuurid kaardile, millele lisati iga objekti unikaalne number.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise korra” 3. maist
2006 nr. 34 määruse §9, kontuuride ja viirutuse värv vastab objekti väärtusklassile:
I klass - punane
II klass - sinine
III klass - roheline
IV klass - kollane
V klass – pruun
Puude kõrgust hinnati visuaalselt, hiljem täpsustati kõrgusi kasutades Maa-ameti XGis-i maainfo
kaardirakendust.

4.4. Uuringu metoodika
Projekteeritava ala analüüsi ja hilisemate kujunduslahenduste põhjendamiseks haigla kasutajate:
külastajate, töötajate ja patsientide,- vahel oli läbiviidud küsitlus.
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Küsitlust viidi läbi perioodis 4.-24.oktoober 2016. Potentsiaalsed külastajad ja osaliselt töötajad
olid küsitletud Google Forms rakenduses loodud elektroonankeedi vahendusel, mida jagati
sotsiaalvõrgus Facebook ja saadetud osale töötajatest e-maili kaudu. Samas, töötajatel ja
patsientidel oli võimalus täita ankeet paberkandjal (Lisa 5). Paberkandjal küsitlusvormid olid
pakutud vabatahtlikuks täitmiseks labori ja EMO töötajatele, kirurgia statsionaarse osakonna,
laste3- ja ortopeedia osakonna töötajatele ja patsientidele, tugiteenistuse töötajatele. Luba
küsitluse läbi viimiseks oli taotletud haigla juhtkonna liikmetelt. Kokku paberkandjal oli jagatud
80 ankeeti, millest täidetud saadi tagasi - 63. Ülejäänud vastused olid saadud elektroonsete
ankeetide täitmisel. Ka kõik paberkandjal tagasi saadud ankeetide vastused olid sisestatud
arvutisse statistilise analüüsimise lihtsustamiseks.
Küsitlusvormis olid nii avatud kui valikvastustega küsimused. Selle koostamisel oli läbivaadatud
ja kasutatud Kadri Jürimäe (Maikov) magistritöös (2002) tehtud uuring. Käesoleva uuringu
üldiseks

eesmärgiks

oli

saada

ülevaadet

haigla

kasutajaskonna

arvamusest

antud

tervishoiuasutuse ümbritseva territooriumi kohta, tutvuda kasutajate eeliste, ettepanekutega,
ootuste ja vajadustega, selgitada välja millises keskkonnas kasutajad tunnevad ennast kõige
mugavam ja millised avalike ruumide iseloomujooned häirivad neid kõige rohkem. Üheks
eesärgiks oli saada vihjet sellele, kus täpsemalt haigla territooriumil kasutajad tahaksid näha
nende poolt valitud funktsionaalseid alasid. Analüüsi ja statistika jaoks oli küsitud ka
külastja/töötaja/patsiendi osakond, haigla külastamise sagedus ja visiidi keskmine kestvus, kui
tihti vaadetakse aknast, kui palju aega soovitakse viibida õues haigla külastamise ajal ja milleks
hetkel haigla territooriumi kasutatakse, kas respondent on suitsetaja või mitte.
Lihtne statistiline töötlemine toimus Google Forms

programmis automaatselt arvestades

kõikidest täidetud ankeetidest saadud vastused.
Küsitlusvormi koostamisel autor

3

Kuna lasteosakonna patsiendid on alaealised, küsitlusvorm oli mõeldud pakkuda eelkõige nende hoolekandjatele,
s.t. sugulastele, eestkostjatele jne.
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5. TERVENDAV AED
5.1. Tervendava aia olemus
Ei ole olemas üht ja absoluutselt universaalset tervendava aia iseloomustust. Kirjanduses saab
leida päris mitu seletust sellele mõistele ja igaüks erineb mingi oma väikese nüanssi poolest.
Gharipour ja Zimring (2005, p. 497) arvavad, et tervendava aia roll seisneb selles, et anda
külastajatele turvatunnet, vähendada stressi, suurendada mugavustunnet, ergutada.
Ajalooliselt, aeda kujutati alati kui suletud ja turvalist kohta, kus saab leida varjupaika, peavarju
ja vabastamist kurbusest ja valust. Põhjalikumalt erinevate loodusmaastike mõjumist tervisele
hakati uurima 1984. aastast, mil rootsi professor Roger S. Ulrich’i poolt valmis esimene aruanne
mõõdetavatest inimese tervist mõjuvatest loodusfaktoritest. (Stigsdotter, Grahn 2002)
Viibimist looduslikus keskkonnas peetakse üldiselt positiivsks mõjuks inimese tervisele. See
puudutab nii metsikut loodust kui ka suletud aiamaastikke. Seda enam, Gharipour ja Zimring
(2005, pp. 492-493) viitavad sellele, et kõik tervisliku olemuse komponendid on: vaimne,
psüühhiline, emotsionaalne, sotsiaalne, füüsiline

seisund - omavad tugevat seost

väliskeskkonnaga ja on mõjutatavad selle poolt. Ükski inimene ei saa terveks seni, kui ta
aktsepteerib

oma

haigust

ja

avaldab

soovi

sellest

lahti

saada

ehk

aitab

kaasa

tervenemisprotsessile. Selle otsuse vastu võtmiseks on tihtipeale vaja mingit välist
motivaatsiooni.
Peamisteks

looduslikeks mõjufaktoriteks arvatakse olevat päevavalgus, värske õhk ja rohelus

ehk haljastus (Stigsdotter, Grahn 2002). Millised erilised omadused teevad siis tavalisest aiast
tervendava? Ulrika A. Stigsdotter ja Patrick Grahn (2002) erinevate lähenemiste ja teooriate
baasil toovad välja kolm põhilist tervendava ala olemust käsitlevat koolkonda: tervendava aia
koolkond (The Healing Garden School), aiandusteraapia koolkond (The Horticultural Therapy
School), ja kognitiiv- ehk teadliku enesetunnetuse koolkond (The Cognitive School).
5.1.1.

Tervendava aia koolkond

Selle koolkonna järgi aiakülastaja tervise mõju tuleneb, peale kõike, aia ruumi ülesehitusest:
ruumi kujundusest, selle sisust, funktsioonidest.
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Selle koolkonna esimese teooria järgi inimene on bioloogiline indiviid, kelle jaoks
looduselähedane elamine on loomulik. Looduslähedane keskkond mõjub inimaju limbilise
süsteemi emotsionaalseid keskusi ja võimaldab inimest reageerida oma alateadlikute refleksidega
ja lubab neid usaldada. (Stigsdotter, Grahn 2002)
Teine teooria räägib sellest, et tervisemõju on tingitud roheluse taastavale mõjule kognitiivsetele
funktsioonidele. Kõrgemad kognitiivsed toimingud nõuavad palju energiat ja aju võib olla
lihtsalt ülekoormatud. See teooria põhineb faktil, et inimesel on kaht tüübi tähelepanu:
spontaanne tähelepanu ja suunatud kontsentratsioon. (Sealsamas, 2002)
Vastavalt kolmandale teooriale mõju tervisele on tingitud asjaolust, et aed ja looduse poolt
esitatavad „nõudmised“ aitavad inimest pehmelt tasakaalustada oma võimeid ja kontroll.
Kujuteldavad ja tunnetuslikud funktsionaalsed takistused kombineeritult füüsiliste takistustega
põhjustavad informatsiooni omandamise probleeme ja puudulikku kogemust. Inimene, kes elas
üle trauma, leinab või on haige, vajab madalate nõudmistega keskkonda või suhet. Selles suhtes
looduselemendid nagu taimed, ja eriti kivid ja vesi, võrreldes inimeste ja loomadega, on kõige
vähenõudlikumad, nad ei jookse ära ja on alati sama koha peal. (Sealsamas, 2002)
5.1.2.

Aiandusteraapia koolkond

Vastavalt selle koolkonna teooriale aia tervendav mõju on tingitud eelkõige füüsilisest
aktiivsusest aias. Füüsilised harjutused on vaidlemata kasulikud, aias tegutsemisele lisaks aitab
kogeda eneseteostusvõimet, rakendada jõudu ja energiat tänuväärselt, näha oma töö vilju.
Lihtsate sõnadega, aiandus saab stimuleerida suurt hulka kognitiivseid protsesse ja füüsilisi
harjutusi ja selle kaudu, hüpoteetiliselt tõsta inimese eneserahuldust. (Stigsdotter, Grahn 2002)
5.1.3.

Kognitiiv- ehk teadliku enesetunnetuse koolkond

Selle koolkonna teooria on kõige komplekssem ja väljendub selles, et mõju tervisele tuleneb nii
aiast endast, kui sellisest, kui ka aias leiduvatest funktsioonidest ja inimese oma taustast ja
iseloomust.
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5.2. Tervendava aia tunnused
Tervendava aia tunnuste loetelu oli koostatud juba 1993.aastal Ameerika Aianduateraapia
Ühingu (ingl. American Horticultural Therapy Association ehk AHTA) liikmete poolt. See kehtib
ka tänapäeval, täites olulise orientiiri rolli nii maastikukujundajatele kui tervisespetsialistidele.
Selle dokumendi järgi tervendavale aiale on omased järgmised tunnused (Therapeutic Gardens
Characteristics 1995):
1. Regulaarsed planeeritud tegevused ja üritused: Juhitud aiandusteraapia, mida toetavad
teatud temaatilised üritused ja kogemuste jagamine, on ideaalne. Isegi nendes aedades,
mis on planeeritud rohkem passiivseks/iseseisvaks külastamiseks ja kasutamiseks,
ürituste ajal külastajate arv kasvab. Temaatilised tunnid ergutavad rutiinset aiatööd, aga
ühistegevused

aitavad

kõikide

kasutajaskonna

liikmetele,

nagu

külastajate/personali/patsientide perekonnad ja naabruskonnaelanikud, tutvuda aiaga ja
võtta see omaks.
2. Juurdepääsetavuse parendavad elemendid: Kõik aia elemendid, omadused ja varustus
peavad olema valitud või muudetud võimalikult suurima külastajatearvu nõudmiste
rahuldamiseks ja kohtade, tegevuste

ligipääsetavuse parendamiseks. Iga raviaia

modifikatsioon on suunatud sellele, et hõlbustada aiandustööde teostamist ja/või
lihtsustada aianduskogemuste jagamist/omandamist: vaadata või isegi õppida, katsuda
või nuusutada taimi. Sellisel moel aia kasutajal tekib võimalus tunda aia küllaldase kasvu
nendele sobival moel, omas tempos ja nendele omaste tingimuste näitel.
3. Selgelt määratud perimeeter: Aiaruumi ja aia erinevate funktsionaalsete tsoonide
piiritletud servad tihtipeale suurendavad ja suunavad külastaja tähelepanu ja energiat aia
sisestele komponentidele ja vaadetele.
4. Taimede rohkus ja inimene-taim koostoime: Raviaiad pakuvad külastajatele võimalust
„sukelduda“ planeeritud

intensiivsesse välikeskkonda, kus teadlikult planeeritud

ruumidest, s.h. puhke-, teraapia-, õppe- ja suhtlemisruumidest on kokku pandud loetav ja
roheline väliruum tööruumide ja lihtsate teedemustritega. Aed võimaldab sensoorset
stimulatsiooni neljal aastaajal.
5. Julgustavad ja toetavad tingimused: Teraapiaaiad tagavad ohutu, mugavat ja turvalist
keskkonda inimeste jaoks. Potentsiaalselt ohtlikke kemikaale nagu herbitsiidid, väetiste ja
putukamürkide vältimine, varju- ja teiste kaitsvate konstruktsioonide olemasolu, õitsevad
taimed, terapeutilise aia hooldatud ja hoolitsev looduse iseloom pakub isiklikku
mugavust ja varjupaika igale aiakasutajale.
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6. Universaalne kujundus: Teraapilised aiad on kujundatud, et tagada võimalikult laia
kasutajaskonna nõudmiste rahuldamist. Nagu praktilised ja nauditav keskkond, mis on
mõeldud igas vanuses ja võimekuses inimestele, teraapilised aiad stimuleerivad kõiki
meeli – mälu, haistmismeelt, kuulmist, mõnikord ka maitset, kui teatud alternatiivi
visuaalsele aiakogemusele.
7. Äratuntav maastikuehitus: Teraapilistel aedadel on sageli lihtne, ühtne ja kergelt
taibatav

ehitus.

Ruumikujundus

on

üks

tähtsamatest

maastikuarhitektuursetest

eesmärkidest, mille ülesandeks on aidata külastajatele fokusseerida ja tunda taimedest
tulenevat sensuaalsust, rahu ja sõltumatust, mida saab tunda kogu teraapiaaias.

5.3. Tervendava aia kujundussoovitused
Arvukad tervishoiuasutused kogu maailmas hakkasid kasutama ja uurima tervendavaid ehk
teraapilisi maastikke. Clare Cooper-Marcus ja Marni Barnes (1999) tõid oma raamatus esile, et
tervendavad aiad

keskendudes stressi ja füüsiliste sümptomite leevendamisele, parandavad

üldist heaolutunnet nii patsientide kui tervishoiutöötajate seas. Nende arvates, õiged tervendavad
aiad on kujundatud vastavalt järgmistele põhimõtetele:
a. Erinevad ruumid: Ruumid nii omaette kui ka grupis olemiseks. Külastjal on võimalus
teha teadvustatud valik, seekaudu tagades parima olukorra kontrolli ja vähendades
stressifaktori. Omaette olemiseks alad annavad külastajale eralduda haigla steriilsest
keskkonnast. Väiksematele gruppidele (nt. pereliikmed, tugiisikud) mõeldud ruumid
pakuvad külastajatele sotsiaalset tuge.
b. Haljasmaterjali

rohkus:

Kõvade

kattematerjalide

kasutus

on

minimaliseeritud,

domineerib haljastus. Eesmärgiks on rajatud ruumi puhul vähendada kõvamaterjalide
kasutust ühe kolmandikuni. Niisugune maastiku „pehmendamine“ peab mõjuma
külastajatele rahustavalt ja üldist heaolutunnet parandavalt.
c. Võimlemise, liikumise soodustamine: aiad, kus on võimalus jalutada seostuvad
madalama depressioonitasemega.
d. Positiivne tähelepanu kõrvalejuhtimine: Looduslikel tähelepanumagnetitel nagu taimedel,
lilledel, veeallikatel on hea omadus maandada stressi. See puudutab ka taime- ja aiatööd.
e. Välisfaktorite mõju vähendamine: Negatiivsed faktorid nagu müra, suits, tehislik
valgustus peavad olema minimaalsed. Looduslikud hääled ja mahe valgustus on
eeldatavad aia positiivse efekti saavutamiseks.
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f. Jaheda ja külma kliimaga maadel on soovitav projekteerida aed tuultest varjatud,
päikselistes kohtades. Soojema kliimaga maades on oluline tagada varju päikese ja
kuuma eest varjamiseks. Selle soovitusega arvestamine aitab maksimeerida võimaliku
aeda kasutamise/külastamise aega nii päeva kui aasta jooksul.
g. Mitmetähenduslikkuse vältimine: Abstraktsed keskkonnad ja/või –elemendid (s.t. need,
millel ei ole otsest tähendust) võivad olla huvitavad ja pakkuda väljakutseid tervetele,
kuid haigete inimeste puhul need võivad toimida vastupidi. Mitmete uuringute baasil
selgus, et haiged ja stressis olevad isikud ei talu abstraktseid kujunduselemente.
Kujunduses eelistatumana tuleb kasutada selgeid ja kergelt äratuntavaid kujundeid.
h. Võimalusel säilitada koha ajaloolist pärandit, näiteks vanemaid ehitisi/nende jäänuseid.
Tervendavad või meelteaiad ideaalis on kujundatud nii, et anda kasutajatele võimalust harjutada
tunnetust kasutades kõiki põhimeeli: haistmis-, kompimis-, maitsemeelt, kuulmist ja nägemist.
Joonisel 12 on näha, milliseid komponente võib kasutada aiakujunduses, et tagada tervendava
aia maksimaalse efekti saavutamist.

Haistmine
• Lilled
• Vürtsid
• Seened
• Samblad
• Muud lõhnad

Maitse
• Vürtsid
• Juurviljad
• Marjad
• Puuviljad
• Muud maitsed

Nägemine
• Lähi- ja
kaugperspektiiv
• Vaade kõrgelt
• Värv ja valgus
• Skulptuurid,
kujud
• Muud vaated

Kuulmine
• Vee mulin
• Savikellukesed
• Tuule "pillid"
• Lindude hääled
• Muud hääled

Kompimine
• Braille tekst
• Pindade struktuur
• Temperatuuri
erinevused
• Taimede lehed
• Muu

Joonis 12. Inimese viie meelte aktiviseerimise mehhanismide näide.
Allikas: Linda Balode 2013, p.114.

Shukor, Stigsdotter ja Nilssoni (2012) analüüsitud uurimuste baasil toovad välja seitsmeks
kategooriaks jagatud konkreetsemaid terviseasutuse aia kujundusesoovitusi, nendeks on:
1. Asutus ja vaade:


Aeda on parem rajada üldkasutatavate ruumide lähedale (TV saal, söökla jne).



Tagada ilusad vaated ka hoone seest.

2. Ligipääsetavus:


Tagada kerget ligipääsu.



Rajada igale poole ligipääsetavaid teid.
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Kasutada kerget ja arusaadavat viitamissüsteemi.

3. Plaan ja ruum


Luua erinevate ruumide ja teede/radade hierarhiat, näiteks pea- ja kõrvalteed.



Luua n.n. üleminekuala sise- ja väliruumi vahel.

4. Istumiskohad:


Pakkuda erinevaid istumisvõimalusi.



Pakkuda nii liikuvat kui staatilist istumisvõimalust.



Pakkuda nii varjualuselist kui avatud istumisvõimalust.

5. Haljastus:


Kasutada taimi, mis pakuvad erinevate meelte kasutamist.



Kasutada kohalikke taimi.



Kasutada taimi, mis meelitavad kohale putukaid ja linde.



Vältida mürgiseid ja allergilist reaktsiooni tekitavaid taimi.

6. Kujundusdetailid:


Kasutada värvilisi tehismaterjale, et luua kontrasti.



Lisada mänguelemente, veeallikaid, skulptuure.

7. Praktilised soovitused:


Planeerida joogiveesüsteeme.



Planeerida puhkamisruume.



Planeerida aiahooldusinstrumentide hoiustamist.

5.4. Aia elemendid ja materjalid
5.4.1.

Teed

Teekattematerjalid võivad varieeruda, et pakkuda mõistlikuid väljakutseid ratastoolis liikujatele.
Betoonkivi, looduskivi, puidu- ja multšikate on vastuvõetavad, kuid võivad muutuda märja
ilmaga libedaks (Worden, Moore 2003). Samas, Eesti kliimas teekate võib muutuda libedaks ka
jäätumise tõttu, seega oleks mõistlikum eelistada võimalusel kareda pinnaga, harjatud või
rihveldatud teekatteid.Vastavalt „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ määrusele nr. 55 28.
septembrist 1999, jalgteede laius, kus liiklussagedus on < 1000 kasutajat/ööpäevas, peab olema
minimaalselt 2.0 m ja maksimaalselt 3.0 m, mis on kooskõlas „Nõuded liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistest“ määrusega
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nr. 14 28. novembrist 2002, kus lisaks mainutud, et jalg- ja kõnnitee pikikalle ei tohi ületada 6%
ja külgkalle 2%. Erakordselt kitsas kohas või reljeefsel maastikul on erandina lubatud pikikalle
8–10% vastavalt 12–10 m pikkusel teelõigul.
5.4.2.

Rajatised

Tõstetud peenrad lubavad kõigile aia kasutajatele saada parima seal kasvavate taimede
ülevaadet, eriti just kehva nägemisega ja ratastoolis liikuvatele külastajatele. Maapinnal istutatud
taimestik on kergemini ligipääsetav lastele ja julgustab neid tutvuda taimedega lähemalt.
(Worden, Moore 2003)
5.4.3.

Istumisalad

Istumispingid peavad olema paigaldatud strateegilistes kohtades näiteks, seal, kust avanevad
meeldivad vaated. Istumisel külastaja võib kogeda ka erinevaid meelteelamusi, näiteks kui
asetada pink ronitaimedest õitsvasse pergolasse või lehtlasse, aktiviseerub haistmismeel. Pinkide
materjal on samuti oluline – metallpink, sõltuvalt asukohast, võib olla soe või külm, puukändude
vähetöödeldud pind omab omapärast tekstuuri ja faktuuri. (Sealsamas, 2003)
5.4.4.

Märgistus

Märgistus on tervendava aia oluline element. Taimed hakkavad tekitama rohkem huvi
külastajatel, kui nende juurde on asetatud selged sildid. Nagu üks võimalustest võib kasutada
erinevaid värvikoode taimede märgistamiseks, lisaks võib kasutusele võtta Braille teksti sildid,
mis oleksid heaks abiliseks nägemispuudulikkusega külastajatele. Brošüürid ja audiosalvestused
võivad samuti aiaga parimale tutvumisele kaasa lüüa. (Sealsamas, 2003)
5.4.5.

Taimede valik

Kuna tervendav aed on planeeritud kõikide meelte (s.h. maitsmis-, haistmis- ja kompimismeel)
kasutamiseks, peab vältima mürgiste ja allergiliste taimede kasutamist. Vältima peaks ka
pestitsiidide kasutamist. Mõned taimeriigi esindajad võivad aktiviseeruda mitu meelt korraga,
näiteks, piparmünt. (Sealsamas, 2003)
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Temaatilistesse istandustesse kogutud taimed võivad jätta meeldejääva kogemuse. Populaarseks
istutusviisiks võib lugeda taimekollektsioone erinevatest maailmanurkadest, kuuvalgusaiad ja
ravimtaimed. (Sealsamas, 2003)
Üldkasutatavate teraapiaaedade taimevalikus peab olema tähelepanelik, sest mõnede puude ja
taimede õietolm võib provotseerida näiteks, allergilist reaktsiooni nii otsestel külastajatel, kui ka
haiglas viibivatel inimestel, kelle juurde õietolm võib sattuda õhuga akna kaudu. Vastavalt Tartu
Ülikooli Kliinikumi Kopsukliinikumi kodulehel avaldatud infomaterjalile, peamisteks allergia
põhjustajateks Eesti kliimas on lepa (Alnus), sarapuu (Corylus) ja eriti kase (Betula) õietolm.
Nõrgema allergiseeriva toimega on paju (Salix), tamme (Quercus), vahtra (Acer), jalaka (Ulmus),
pärna (Tilia), papli (Populus) ning okaspuudest männi (Pinus) ja kuuse (Picea) õietolm.
Taimsetest allergeenidest kõige olulisem on kõrreliste heintaimede (timut (Phleum), kerahein
(Dactylis), rebasesaba (Alapecurus), aruhein (Festucues) jt.) õietolm. Sügisel hakkab toimima
umbrohtude õietolm- maltsad ja eriti puju (1ähedased on koirohi (Artemisia absinthium) ja
maitsetaim estragon (Artemisia dracunculus)).
5.4.6.

Visuaalne kogemus

Värvid, tekstuurid, vorm, liikumine, valgus ja vari stimuleerivad nägemist. Nende elementide
kontrast võib mängida kaasa tervikliku efekti saavutamisele. (Worden, Moore 2003)
Värvis stimuleerivad nägemismeelt lisades teatud tasakaalu, ühtsust, rütmi ja aktsente aeda.
Soojad toonid, nagu punane, oranž ja kollane ergutavad, sel ajal kui külmad toonid, nagu sinine,
violett, valge, mõjuvad rahustvalt. Kõige tavalisem ja efektiivsem viis lisada värve on istutada
vastavat tooni lille. Värvilised viljad, lehestik ja puukoor samuti võivad tunduvalt mõjuda
välismuljet aiast. (Sealsamas, 2003)
Suurepärasteks lisaomadusteks on taimede sile, kare, kroogitud/laineline, karvaline või pitsiline
tekstuur. Taime terviklik tekstuur on ka tähelepanuväärne. Taimedel on erinevad kasvukujud:
sirge, laiuv, astmeline, sammasjas jne. Taime erinevad osad, omakorda võivad omada
samamoodi kõiksuguseid vorme – ümarad, hammastega, kerakujulised jne. (Sealsamas, 2003)
Taimede abil saab mitmel moel lisada ka liikumisfaktorit aeda. Näiteks, valida taimi, mis
lainetavad tuule käes või mille lehed ja lilled ujuvad veesilmas. Liikumistunnet võib saavutada
suunates vaadet läbi erinevaid istutusalasid.( Sealsamas, 2003)
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Valgust ja varju peetakse olevat iseenesest mõistetavateks elementideks, kuigi need on väga
olulised, eriti kui oskuslikult kasutada nende kontrasti. Kontrasti loomise võimalused
varieeruvad kergetest, läbi puuvõra tungivatest päikesekiirtest, kuni dramaatilisteni, nagu
varjulisest viinamarja tunnelist astumine päikese kätte. (Sealsamas, 2003)
5.4.7.

Kuulmismeel

Puuvõra või taimede sumin. Paljud taimed tekitavad omapäraseid hääli, näiteks tuulega.
Bambuse varred tekitavad koputushäält, kõrrelised kahisevad jne, lehed krõbisevad astudes
nende peale, valminud kuivanud oad on nagu väikesed kõristid. Lindude ja loomade hääled
võivad elavdada keskkonda ja turgutada meeli. (Sealsamas, 2003)
5.4.8.

Haistmismeel

Haistmismeele elamused tekitavad palju emotsioone ja assotsiatsioone. Lõhna aiad võivad luua
kestvat emotsionaalset tagasisidet. See on eriti oluline nägemisprobleemidega inimestele.
Taimeosakese hõõrumist ja nuusutamist võib nimetada üheks kõige klassikalisemateks taime
tundma õppimise meetodiks. (Sealsamas, 2003)
Mõned taimed eritavad lõhna päikese ja kuumuse käes, teised ainult purunemisel. Kui aeda
planeeritakse kasutada õhtusel ajal, võib valida öösel lõhnavaid liike, nagu näiteks, lõhnav
soonseemnik (Trachelospermum jasminoides)4. Lõhnavaid taimi võib istutada istumispingi
lähedal või teerada ääres, siis külastajatel tekib hea võimalus nautida nende taimede lõhnu. Ka
värskelt niidetud muru lõhn on paljudele meeldiv. (Sealsamas, 2003)
5.4.9.

Kompimismeel

Teraapiaaias peab olema lubatud katsuda taimi, seega külalistele lähedamat taimmaterjali oleks
mõttekas valida nendest liikidest, mis on vastupidavad kompimisele, katsumisele, hõõrumisele
ning mis regenereeruvad kiiresti. Taktiilseid elamusi saab kogeda näiteks, katsudes pehmeid lilli,
karvaseid või siledaid lehti, sammalt, karedat koort või ubasid. Isegi kleepuvate taimeosade
katsumine võib lastel stimuleerida õppimishimu. (Sealsamas, 2003)
Kuigi taimed võivad olla ka ohtlikud näemispuudega inimestele, nendeks on näiteks okkalised
või kõrvetavad taimed. Sellised taimed peavad olema kas välistatud meelteaiast või siis

4

Eesti kliimas kasvab vaid kasvuhoones. Autori märkus.
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paigaldatud külastajate ulatuspiirkonnast kaugemale, näiteks peenra tagumisse ritta. (Sealsamas,
2003)
5.4.10.

Maitsemeel

Meelteaias maitsepeenrad võiksid olla koostatud söödavatest taimedest, vürtsidest, söödavate
viljadega liikidest. Igaühe maitseelamuse rahustamise kindlustamiseks peaks valima selliseid
taimeliike, millest saab palju söödavaid osi, näiteks, piparmünt (Mentha × piperita)
maasikataimed (Fragaria) või taimed söödavate lilledega/marjadega. (Sealsamas, 2003)
Autori arvamusel antud projekti raames, kui otsustada meelteaia kujundamisel maitseosa
kasutamise kasuks, peab planeerima selle osa teistest meelteosadest eemal või isegi eraldatult, et
külastajatel ei tekiks petlik tunne, et iga taim rajatud meelteaias on söömiseks. See võib olla
ohtlik.

5.5. Aia roll tervenemisprotsessis
Stressi all mõeldakse keha ja meelte vastust organismile suurte nõudmistega toimetulekuks.
Stress on organismi pingeseisund, mis segab tavapärast toimimist. See puudutab ka ärevust ja
hirmu – need reaktsioonid on täiesti normaalsed, kuid kestes kaua hakkavad avaldama
negatiivset mõju tervisele.
Gharipour ja Zimring (2005) järgi tervendavatel aedadel on võime alandada stressi, hirmu- ja
ärevustunnet, need aitavad tõsta tuju ja parandada meeleolu. Stephen ja Rachel Kaplan (1989)
kinnitasid, et taimestik mängib bufferrolli inimese närvisüsteemi jaoks. See annab võimalust
puhata pidevast vaimsest pingest. Taimestik ravib need haavandid, mille tekkimist provotseerib
kiire linnakeskond, avaldab positiivset mõju olles mitte ainult elu- vaid ka töökeskkonna lähedal.
Inimesed koguvad rohkem rahulolu oma kodude, töö ja elude suhtes, kui nendel on võimalus
olla looduses. Ka Ulrika A. Stigsdotter (2004) viitab sellele, et ligipääs aiale avaldab positiivset
mõju töötajatele, vähendades stressi ja tõhustades heaolu tunnet. Sama autor rõhutab, et isegi
otsese õuemineku võimaluse puudumisel, vaade aknast võib samamoodi tõsta töötajate rahuolu
ja vastupanuvõimet stressile.
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6. RISTIKU TN 1 PUITTAIMESTIKU JA HALJASTUSE
HINNANG JA ANALÜÜS
6.1.

Ristiku 1 kinnistu puude ja põõsaste liigiline ülevaade

Vaatamata haigla ümbritseva territooriumi suurusele, liigiline koosseis on küllaltki tagasihoidlik.
Peale kaht suurt kinnistu läänepiiril kasvavaid arukaski (Betula pendula) kõik Ristiku 1 kinnistul
kasvavad puud ja põõsad on kultiveeritud. Kokku kasvab kinnistul 188 puud. Puuliikidest alal
mööda lõuna ja lääne piiri ja psühhiaatriakorpuse ees leiduvad harilikud ja punased tammed
(Quercus robur ja Q.rubra), osaliselt mööda põhja piiri ja peaukse ees serbia kuused (Picea
omorika), psühhiaatria korpuse ees elupuud (Thuja occidentalis) ja eelmainitud kaks arukaske
(B.

pendula).

Põõsad

on

esindatud

lodjap-põisenelaga

(Physocarpus

opulifolius),

põõsasmaraniga (Potentilla fruticosa) ja Thunbergi kukerpuuga (Berberis thunbergii).
Puuliikidest kõige arvukam on harilik elupuu (101 puud ehk 53,7%), mille noored istikud on
pandud kasvama mööda psühhiaatriakorpuse siseõu ümbritsevat aeda ja millest tulevikus on
plaanis saada tihedat hekki. Noored harilikud tammed (Q. robur) on istutatud reas mööda
kinnistu lääne ja osaliselt lõuna piiri, neid on 38 (20,2%). Osaliselt mööda põhjapiiri kahes reas
istutatud serbia kuuskede (P. omorika) arv on 37 (19,6%). Psühhiaatria korpuse ja taastusravi- ja
heaolukeskuse ees kasvavaid punaseid tammesid (Q.rubra) on 10 puud ehk 5,3% ja kaks
arukaske (B. pendula) moodustvad kõigest 1,1%. Põõsaliikide esindajatest lõdjap-põisenelase
(P.opulifolius) istikute arv on ca 45 (ca 56%), Thunbergi kukerpuu (B. thunbergii) ca 27 istikut
ehk 34% ja põõsasmaranaid (P. fruticosa) on 8 istikut (ca 10%).
Puud on istutatud ridadena (Q. robur, Q. rubra), hekina (P. omorika, T. occidentalis) või
väikeste gruppidena (Q. rubra). Põõsastest vormitud pügatavad (P.opulifolius, B. thunbergii) või
vabakujulised hekid (P.opulifolius) ja grupiistutus (P. fruticosa).

6.2.

Puittaimestku tervislik seisund

Kogu planeeritaval krundil leiduv haljastus on istutatud viimase 10 aasta jooksul. Kui võtta
aluseks, et Eesti oludes on heades kasvutingimustes (parkides ja haljasaladel ning aedades on
tavaliselt head kuni rahuldavad kasvutingimused) tavaliste pargi lehtpuude (harilik vaher (Acer
platanoides), harilik jalakas (Ulmus glabra), harilik saar (Fraxinus excelsior), harilik tamm (Q.
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robur)) kõrguselt valitsevate isendite aastane keskmine jämeduskasv vahemikus 5 kuni 6 mm
(aastarõnga laius 2.5 kuni 3 mm) ja tavaliste okaspuude (harilik kuusk (Picea abies), siberi nulg
(Abies sibirica), harilik mänd (Pinus sylvestris) keskmine jämeduskasv jääb pargis tavaliselt
vahemikku 3.5 kuni 5 mm, haigla kinnistul istutatud puude vanus varieerub 3 kuni 12 aastat,
seejuures vanimad istutatud puud on haigla peaukse ees ja põhjapiiril reas kasvavad okaspuud ja
mööda lõuna ja lääne piiri kasvavad h. tammed (Q. robur). Vaatamata sellele, et kõik reas
istutatud puuistikud pidid olema ühtlase kvaliteediga ja sama vanusega, hetkel tammerea
tervislik seisund ja välimus on küllaltki ebaühtlane: mõned puud on välja langenud, teised
suremas, kolmandad aga ca 1/3 võrra väiksemad ja peenemad kui naabrid. Mõnedel isendid,
vastupidi, väga kobedad ja elujõulised. Kõik tammed (Q. robur) on ühtlaselt nakatunud
jahukastega (Microsphaera alphitoides), mitmete puude lehtedel leiduvad tamme-pahkvaablase
(Cynips quercusfolii) pesad. 2013. aastal taastusravi- ja heaolukeskuse ees istutatud mõnede
punaste tammede (Q. rubra) seisund on ka kesine - ühel on kuivanud latv, teise istiku ladvas on
külje peale tugevalt vajunud. Kahe suurte läänepiiril kasvavate arukaskede (B. pendula) välimus
on suht kesine – ühel on tüvi laasunud kuni 6-7 m kõrguseni, teine on aga kagusse kaldu.
Serbia kuused (Picea omorika) näevad suhteliselt head välja, noore elupuuhekki (T.
Occidentalis) sees leiduvad mõned kidurad kuivavad istikud. Põõsad (P.opulifolius, B.
thunbergii, P. fruticosa) nii pügatavad kui vabakujulised, on kenad ja välimuse poolest ei anna
põhjust muretseda.

6.3.

Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks

Kogu haigla ümber rajatud haljastus on veel suhteliselt noor ja mahuliselt tagasihoidlik.
Tähelepanu vajab h.tammede (Q. robur) rida, kus tuleks jahukastest lahti saada. Kuna tegemist
on haigla vahetu läheduses rajatud istandikuga, ulatuslik keemiliste kahjuritõrjevahendite
kasutamine on vastuvõetamatu, seega tuleb sügisel alla varisenud nakatunud lehti korjata ja
põletada. Kuivanud puud määrata raiele ja täita tekkinud lüngad uute tervete istikutega.
Kaht suurt kaske (B.pendula) võib rohelise massi säilitamise põhimõttel alles jätta nii kaua, kui
nad on kinnistu välipiiril, ei sega liikumist ega ohusta jalakäijaid, kuigi nende kasvamiskoht on
suhteliselt juhuslik ja hetkeseisuga ei seondu kinnistu haljastusmustriga.
Noor elupuuhekk (T. occidentalis) vajab jälgimist ja regulaarset adekvaatset vormilõikust.
Kuivanud ja haiged puud kuuluvad raiele ja asendamisele uute elujõuliste eksemplaridega.
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Punaste tammede (Q. rubra) istikud vajavad adekvaatset toestust vastavalt Tallinn
Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise korra“ 3.
lisas esile toodud nõuetele, kuni 1/3 lehepuuistiku kõrgusest, vähemalt kahe teibaga, mis on
löödud tugevasti aluspinnasse väljapoole juurepalli. Samale objektile istutatud puude teibad
peavad jääma ühekõrgused. Teibad ei tohi hõõruda istiku oksi ega tüve. Teisel kahjustatud
punasel tammel peab eemaldama kuivanud osi ja üritada säilitada istikut modeleerides lõikustega
selle võra.
Puud, mis on märgitud alusplaanil 77. kuni 86. numbrite all kasvavad päevakeskuse taga, teisel,
planeerimisvälisel kinnistul. Kuigi selle maa-ala selles projektis ei käsitleta, olgu mainitud, et
sealsed mitmetüvelised puud ( B. pendula, A. incana) vajavad hõrendamist: mitmetest tüvedest
peab valima üks suurim terve tüvi.
Põõsad vajavad regulaarset igaaastast lõikust. Vabakujulises hekis olgu eemaldatud ainult teele
ulatavad ja kuivanud osad, kõrgus sõltub heki moodustavast põõsaliigist.
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7. LÄBIVIIDUD UURING
7.1. Uuringu tulemused
Kokku oli saadud 115 vastust, millest 74 (63.3%) olid täidetud töötajate, ülejäänud 41 (35.7%)
kokku külastajate ja patsientide poolt. Kõige rohkem respondente oli kirurgia statsionaarsest
osakonnast (22 vastajat ehk 19.3%), tugiteenustusest (18 vastajat ehk 15.8%) ja erakorralise
meditsiini osakonnast (15 vastajat ehk 13.2%), diagnoostikateenistusest ja lastehaiguste
osakonnast (mõlemad 11 vastust ehk 9.6%). Ülejäänud vastused tulid vähehaaval teistest
osakondadest ja teenistustest.
89 ehk 77.4% respondentidest ei suitseta, mis on ikkagi mitte rahuldav ja tähendab, et ülejäänud
ligi üks neljandik teeb suitsu reeglina kuskil haigla vahetus ümbruses. Patsiendid enamuses just
peaukse lähedal, märgistatud suitsetamisplatsil, ja see pilt ei lähe kuidagi kokku haigla motoga
ega terviseedendamise ülesandega.
34.4% patsiente ja külastajaid sattuvad haiglasse 1-2 korda aastas, 23% veelgi harvemini, kuid
seevastu 19.7% külastab haiglat iga päev ja 16.4% 1-2 korda kuus. Natuke üle poole töötajtest
(51.4%) tulevad haiglasse tööle iga päev ja 47.2% 1-3 korda nädalas (nt. grafiku alusel täätavad
inmimesed), ülejäänud osa tuleb tööle 1-2 korda kuus.
Kõige suurem arv vastajatest (57 inimest ehk viibib haiglas 8-12 tundi. 21 vastaja viibib haiglas
korraga 24-48 tundi. 15 vastust (13%) oli „alla 1 tunni“ ja 14 respondenti märkis, et veedab
haiglab 1-3 tundi.
Valdav enamus vastajatest oli haigla uuendamise kas poolt või suhtes ükskõikne, vastavalt
84.3% ja 13%. Vastu väitis vaid 3 inimest, ehk 2.6%.
Haigla ümbritsevat territooriumi kasutatakse väidetavalt enamasti transiitalana töölt koju, kodust
tööle minnes-tulles, selliseid vastusi on kõige rohkem: 46 vastust (40%). 40 vastajat (34.8%) ei
kasuta haigla välisruumi üldse, 35 inimest (30.4%) teeb seal jalutuskäike. Suitsetamise varianti
valis vaid 12 respondenti (10.4%).
Võrdselt 33% kaupa respondente tahavad haiglas viibimise ajal veeta õues kas 15+30 min või
vähemalt 5-15 min. 18.3% lepivad viie minuti või vähemaga. 10.4% soovivad veeta õues kuni 1
tund, ja neid, keda üldse ei rahulda haigla siseõhk on 5.2%.
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Peaaegu võrdselt jagunesid hääled nende vahel, kes haiglas viibimise ajal vaatab aknast 2-3
korda tunnis, ca kord ühe tunni jooksul ja 2-3 korda päevas, neid on vastavalt 28.8%, 27% ja
28.8%. Ülejäänud vaatavad harvemini või üldse ei vaata.
Kõige omasem maastikukarakteristikutest vastajate jaoks osutus olevat selgus (64 vastust ehk
55.7%), s.t.

rahu, vaikus, hoolitsus, tuule, vee, lindude, putukate hääled; ruum prügita,

umbrohuta ja segava inimfaktorita. Populaarsuselt teine (40 vastust ehk 34.8%) oli avalik ruum,
s.t. roheline avatud ruum, mis pakub vaateid ja naelub paigale. Kolmas tähelepanu vääriv
variant, mida valis 24 inimest ehk 20.9% oli metsik maastik, s.t. inspireeritud loodusest: taimed
tunduvad kui isekasvanud, vanad jalgteed, kivil kasvavad sammal ja samblik. 13 inimest ehk
11.3% valisid „naudingute aia“: suletud, turvalist, eraldatud ruumi, kus saab puhata, olla sina ise,
eksperimenteerida, mängida. 11 inimese (9.6%) kaupa tundsid puudust ühtlasest ruumist ja
kultuurimaastikust. 8 inimest (7%) avaldasid huvi liigirikase maastiku ja 2 (1.7%) piduliku
(kohtumispaik pidulikeks ja meeldivateks kohtinguteks) maastiku vastu.
Kõige ärritavateks, häirivateks faktoriteks üleüldse juba rajatud parkides oli nimetatud prügi,
mõttetult või valesti rajatud jalakäijate teed, igavus ja šabloonsus, istekohade puudus, taimestiku
vähesus, kunstilisus, suitsetavad ja alkoholi tarvitavad isikud, katkine mööbel, müra, mitte
vastavad rajatised, lagedus, suviti tolmavad peenkillustikuga teed. Mõningaid häiris liigne
ülehoolitsus, n-ö „steriilsus“, teised aga seevastu tundsid hoolitsusest puudu.
Absoluutse ülekaaluga on soojade loodusvärvide austajaid, neid on 63 ehk 54.8% kogu vastajate
hulgast. Külmasid värve eelistavad 19 (16.5%) ja neutraalset rohelist maastiku 28 (24.3%)
vastajaid. Ülejäänud ei suutnud valida.
Rakendades SA Pärnu haigla territooriumile vastajad tunnevad kõige rohkem puudust madalatest
taimedest (roomavad taimed, rohttaimed, lilled jne), neid soovivad lisada 45.2%, kusjuures
kõrgeid taimi (puid, suuri põõsaid) tahtis vaid 24.3% ja põõsaid ainult 20.9% vastajaid.
Küsitletud inimeste arvamuselt, haigla ümbritsev territooriumil paikneva rohelise ala kolm
tähtsamat eesmärki on: pakkuda võimalust olla väljas, hingata värsket õhku (33%), pakkuda
võimalust vabaneda stressist (28.7%) ja pakkuda silmadele ilusaid vaateid (24.3%).
Funktsionaalselt enamus kasutajaid soovib näha haigla juures ’teraapiaaeda’ (44.3%),
’vaatamise’ või ’vaatamise- ja sisseastumise aeda’ (36.5% ja 41.7% vastavalt) ja ’looduse
teerada’ (42.6%). Vähem austajaid on ’aatriumiaial’ (23.5%), ’sisehoovil’ (20.0%)

ja

’meditatsiooniaial’(18.3%). Sissepääsuaeda tahab 14,8% uuritavatest. Leidusid ka need, kes
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tahtsid näha haigla juures sillutatud platsi ja üleminekuala (mõlema eest 5 häält, 4.3%),
lähetamispaiga (2 häält, 1.7%).
Joonis 13. Ristiku 1 kinnistu
funktsioonaalsete alade pakutud
asetuskohade skeem
Allikas: Autori koostatud

Küsitluses oli pakutud valida ka vastaja arvamusest kõige sobilikumad kohad tema poolt valitud
funktsionaalsetele aladele. Näitlikustamise jaoks oli palutud valida haigla territooriumi skeemil
märgitud aladest (Joonis 13). Nii ala number 1 sobib kõige rohkem sissepääsuaeda jaoks (18
häält), ala nr. 2 peetakse sobivaks aatriumiaeda (14 häält), teraapilise aeda (16 häält), vaatamise
ja sisseastumise aeda (16 häält) jaoks, ala nr. 3 – looduse teerada (15 häält), vaatamise (11 häält)
ja vaatamise ja sisseastumise aiaks (12 häält), erakorralise meditsiini osakonna ees asuv ala nr. 4
vähese häälte osakaaluga sobib looduse teerada (8 häält) ja vaatamise ja sisseastumise aia (8
häält) rajamiseks, sel ajal kui viies ala sobib looduse teerada rajamiseks kõige rohkem (17 häält),
nagu ka teraapilise aia alla (13 häält). Kuues ala oma suletuse tõttu ei paista silma ja on vähe
kasutatav, mis olla põhjuseks selleks, et selle eest hääletas väga vähe inimest. Seitse vastajat
pakkusid teha sinna teraapilist aeda.

7.2. Uuringu järeldused
Võttes kokku kõiki uurimuse käigus saadud tulemusi, võib teha mitu järeldust:


Töötajad osutusid olema rohkem motiveeritud ja osalesid uurimuses kordades
aktiivsemalt.
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Kuna suitsetajate osakaal on 22,6%, nendega peab arvestama, kuid nende jaoks eraldatud
koht peaukse ees on vastuvõetamatu ja peab olema teisaldatud.



Enamik külastajatest ja patsienditest külastavad haiglat 1-2 korda aastas või harvemini,
seega on vähe tõenäoline et nad on aktiivselt huvitatud haigla territooriumi uuendamises,
mida ei või öelda töötajatest, kes käivad tööl kas iga päev või 1-3 korda nädalas ja,
järelikult, kasutavad haigla territooriumit aktiivsemalt ja vaatavad aknast summaarselt
sagedamini. See tähendab, et haiglat ümbritsev ala mängib nende igapäevases töös olulise
tausta rolli.



Keskmiselt haiglas viibitakse 8-12 tundi korraga, mis on üks kolmandik kuni pool
ööpäevast, kusjuures selle päevasest ajast, mille jooksul vähemalt aknast saab näha nii
koidu kui ka vahest loojangut kogu valguse spektriga.



Valdavas enamuses inimesed suhtuvad haigla territooriumi uuendamise ideele
positiivselt, seda enam et hetkel ala suurt sihikindlat või rekreatiivset kasutust eriti ei leia.



Suurem osa küsitletud inimestest soovib viibida õues rohkem kui 5 minutit, mis tõestab
haigla territooriumi uuendamise vajadust.



Enamik vastajatest vaatab aknast 2-3 korda päevas või sagedamini, seega need on
potentsiaalselt mõjutatavad aknast avaneva vaade poolt.



Selge ja avalik maastikutüüp, mis said kõige rohkem hääli, võivad sobida suurepäraselt
haigla territooriumile, kuna lubavad piisavalt häid vaadeldavust, samas ei seo piiranguid
taimmaterjali valikus.



Kõige rohkem inimest hääletasid soojade värvide eest. Soojad loodusevärvid ergutavad,
annavad energiat, elujõudu, mis on igati kasulik meie päikesevaelises jahedas kliimas.

Kuigi küsitlusvormis oli pakutud mitu erinevat varianti, enamus respondente loodab saada
uuendatud territoriumist passiivseid teenusi: ilusaid vaateid, võimalust vabaneda stressist ja
hingata värsket õhku. Aktiivsemates tegevustes, ehk füüsilises teovõimes, suhtlemisvõimaluses
ja looduspõhises enesearengus on huvitatud vähemus.
Kõige suuremaid häältearvusid saanud vastusvariantide põhjal, joonisel 13 näidatud alad
sobivad kõige paremini: ala nr. 1 sissepääsuaiaks; nr. 2 teraapiliseks aiaks või vaatamise ja
sisseastumiseaiaks, nr. 3 looduse teerajaks (või selle osaks), nr.4 looduse teeraja osaks või
vaatamise ja sisseastumiseaia osaks või jätkuks, nr.5 samamoodi looduse teerajaks või selle
osaks ja ala nr.6 ei olnud üldse populaarne, nagu ka ala nr.4 - ühtegi funktsioon ei saanud üle 10
häält, seega töö autor jätab endale loomingu- ja otsustamisruumi selle ala kujundamisel.
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8. PROJEKTLAHENDUS
8.1 Kontseptsioon
Eesmärk on luua SA Pärnu haigla ümber teraapiaaedade roheteekond, ja lisada haigla
ümbritasevale krundile rekreatiivset väärtust, mis julgustaks sellist võimalust omavaid haigla
kasutajaid olla rohkem väljas ja liikuda. Kuid kuna ka eluvajalikke asju on tihtipeal mõnusam
teha motivatsiooni olemasolul, haigla ümber oli planeeritud erinevad meeli kasutatavad aiad.
Käesoleva projekti raames haigla territoorimile on planeeritud refleksoloogilise jalamassaži
jalgrada (Plaan 6), passiivse vaatlemise kiviaed (Plaan 8), aiandusteraapia ja meelteaed (Plaan
9), ravimtaimede aed ehk „Apteekriaed“ (Plaan 10) ja „Väligalerii“ (Plaan 12). Võimaliku
tulevase uue hoone/korpuse otstarvel on pakutud krundi edelanurga lahendus (Plaan 7), uue
parkla võimalik paigutus. On oluliselt laiendatud kergliiklusteede võrgustik, roosilist täiendust
sai peasissepääsu esine ala (Plaan 4).
Pärnu haigla roheteekond ja aiad, üleüldse välisruumi kasutuse eeskuju olgu kõigile Eesti
haiglatele järgimiseks. Inimene ei koosne ainult ihust, vaid ka peenematest isikuomadustest,
millest suur osa on tunnetel ja meeltel, mida peab harjutama ja rakendama raviprotsessi kehaga
võrdselt.

Haigla

roheteekonna

mööda

liikumise,

looduselementide

vaatlemise/puudutamise/tunnetamise, erinevates välisruumides viibimise kaudu inimene harjutab
oma taju, omandab uusi kogemusi ja saab mõttesöödu, hingates samal ajal värsket õhku. Kõik
need tegevused viivad mõtted mõneks ajaks haigusest eemale, mis iseenesest on juba samm
edasi.
Projekti koostamisel on arvestatud detailplaneeringus määratud hoonestusala paigutusega ja
soovitustega, olemasolevate haigla funktsioonidega, potentsiaalsete kasutajate võimalikke
füüsiliste piirangute olemasoluga ja läbiviidud uurimuse tulemustega.
8.1.1.

Kontseptsiooni arendusetapid

Kogu lahendusidee ellu viimist on mõtet jagada mitmeks osaks, näiteks seitsmeks, vastavalt
planeeritud alade hulgale. Alustada peab esimesest alast, st. teisaldada suitsetamiskohta
peauksest kaugemale. Siis on võtta esile projekteeritud kergliiklusteedevõrgustikku, et inimesed
saaksid harjuda sellega, et nendel on võimalus liikuda takistusteta ümber kogu haigla kompleksi.
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Selle järgi võib ette võtta nende alade arendamist, mille tingimused on teada, nendeks on
eelkõige alad nr. 4, 5, 6 ja 7. Nendest esimesena võib kujundada just 7. ala, nagu hetkel kõige
mitteatraktiivsemat ja masendavat. Alasid nr. 2 ja 3 õigemini oleks planeerida/kohandada
paralleelselt tuleneva hoone/juurdeehitise projekti valmimisega. Siis on tõenäolisus saavutada
püstitatud eesmärgi kõige suurem.

8.2. Projekteeritavate aedade lühikirjeldus
Arvestades detailplaneeringus hoonestamiseks ette nähtud Ristiku 1 krundil asuva maa-ala
paigutust ja helikopteri maandumisplatsiga seotud piiranguid, vabal maa-alal oli planeeritud mitu
funktsionaalseid aedu. Lahenduse kirjeldamise lihtsustamiseks planeeritav maa-ala oli jagatud
seitsmeks (Plaan 3): aed nr.1 ehk peahoone sissepääsu ees olev ala, aed nr. 2 ehk tulevase
hoone/juurdeehitise ja peahoone vahel olev ala, aed nr. 3 ehk Oja tn ja tulevase
hoone/juurdeehitise vahele jääv ala, aed nr. 4 ehk EMO ja väikese parkla vahel olev haljasala,
aed nr. 5, mis paikneb psühhiaatriakorpuse põhjapoole, kogu planeeritava ala piirile, aed nr. 6
paikneb psühhiaatriakorpusest läänes asuval haljasalal ja aed nr. 7 on piklik koridor vana hoone
(korpused C ja D) ja uue hoone (korpused E ja F) vahel.
Aias nr. 1 (Plaan 4) suitsetamiskoht teisaldatakse mõne meetri kaugemale, nurga taha, selleks
projekteeritud paviljoni, mida varjatakse lodjap-põisenela (Physocarpus opulifolius) põõsastega
ja kus suitsetajaid ei ole nii suurepäraselt näha ei külastajatele ega lastele. Uus koht on hoonele
lähedam, kuid seal ei avane avatavad aknad, seega ka võimalik suitsulõhn ei pea kedagi häirida.
Aed nr. 2 (Plaan 5) jääb tulevase hoone/juurdeehitise ja peahoone vahele. Sinna avanevad vaated
haigla A ja B tiivast, seda mööda käiakse hetkel kõige rohkem. Sinna planeeritud
refleksoloogiline jalgrada (Plaan 6), mida saab küll täies mahus kasutada soojal ja kuival hooajal,
kuid mis on vajadusel ja soovi korral kasutuskõlblik ka teisel ajal mugava ja soovitavalt pehme
tallaga jalatsi olemasolul. Liikumise kindlustamiseks mööda jalgrada äärt on projekteeritud kahe
kõrgusega käetugi (70 ja 90 cm), et kasutaja vajadusel saaks sellele toetuda.
Refleksoloogiline jalgrada koosneb erineva katenditega ca 5 m pikkustest lõikudest. Rada
katendite värvivalikus domineerib must ja hall, mis aitab rajale avaldada ühtset muljet ja
moodustab selget kontrasti punaka puuhakemultšiga kaetud püsilillepeenradega. Projekteeritud
on 8 liiki katendeid:
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1) Hall merekivi fr. 8-16;
2) Kiltkivi fr. 20-40, tumehalli värvi;
3) Munakivi fr. 70-100, hallikas;
4) Munakivi fr. 100-250, hallikas;
5) Betooni ½ võrra uputatud rehvid ∅ ca 600 mm;
6) Pikkupidi pandud puitlatt ∅ 50 mm, peitsitud mustaks/halliks;
7) Ribiline kummipind, ribi h=3 mm, must/hall;
8) Põiki pandud immutatud, mustaks/halliks peitsitud prussid 95 x 95 x 3000 mm.
Kuna võib juhtuda, et jalgrada tahab kasutada tagasihoidlik inimene, on maa-ala ümbritsetud
hariliku kukerpuu (Berberis vulgaris) põõsastega. Aia haljastuses kasutatud nii igihaljaid
(Juniperus squamata, Pinus mugo, Pinus mugo var. mughus) kui lehtpuu- (Sorbus aucuparia) ja
–põõsaliike (B. vulgaris) ja ka püsilille (Alchemilla millefolium, Eryngium alpinum, Molinia
caerulea, Hosta, Astilbe chinensis, Sedum telephium x spectabile) et igal aastaajal aed pakuks
huvitavat vaatepilti ja kutsuks vaatlejaid tutvuma taimedega lähemalt. Olid valitud võimalusel
mittenõudlikud, vastupidavad liigid, mis ei nõuaks erakordseid pingutusi hooldamisel.
Aed nr. 3 (Plaan 7) eesmärk on enne kõike teenida tulevase hoone/juurdeehitise vajadusi.
Edelanurka planeeritud väljakul võib istuda või vaadata nt püsilillepeenral lookjate mägimännide
taustal kasvavaid päevallilaid ja põõsasmaraneid, bussipeatuselt hooneni viib uus valgustatud 3
m laiune kergliiklustee. Mööda uue hoone läänekülge projekteeritud uus autoparkla on 55
kohaga, nendest 2 on motorattale, 4 invaliidiautole ja ülejäänud sõiduautodele.
Alal nr. 4 (Plaan 8) projekteeritud aed on mõeldud pigem töötajatele ja EMO osakonna
patsientide saatjatele, kuid ka kõigile, kes sinna satuvad. Aed koosneb neljast osast, igaüks
kaetud kiltkivimultšiga ja igaühes nendest erisuuruste ( 0.6-2.0 m) helehallide maakivide ja
igihaljaste puuliikide abil on loodud eriilmeline kiviaed. Kahte aiaruumi nendest on ettenähtud
skulptuurid. Kõrgusest vaadatuna moodustavad need neli osa liblika – Pärnu haigla sümbol. Seda
peab olema näha ka helikopteriga saabuvatele inimestele. Alale planeeritud aed on mõeldud
eelkõige passiivseks vaatlemiseks, puhkamiseks. Osaliselt mööda eriosade ääri kulgevad pikad
istumispingid.
Aed nr. 5 (Plaan 9) piiratud lõunast ja idast lodjap-põisenela (P. opulifolius) vabakujulise hekiga
40 põõsast, et lisada aias viibijatele privaatsus- ja haigla autoparklast eraldatuse tunnet.
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Tõstetud kergliiklusteele planeeritud aiateraapia- ja ühtlasi meelteaed – suured ovaalsed ELLI-D
taimekonteineri taolisi (Lisa 8), taimekonteinerid kuhu istutatakse erinevaid püsikuteliike.
Taimekonteinerite optimaalne kõrgus on 0,8 m, siis ka ratastoolis kastutajatele on võimalust nii
osaleda aiateraapias, kui lihtsalt vaadelda/katsuda/nuusutada konteinerites kasvavaid taimi.
Püsililled jagunevad erinevate taimekonteinerite vahel vastavalt oma võimele aktiviseerida
meeli: maitse-, haistmis-, kuulmis- ja kompimismeelt. Nägemismeelt aktiviseerivad kogu aias
kasvavad taimed. Iga meeltepeenra juurde püstitakse spetsiaalset märgistussilti millel
piktogrammiga ja Braille tekstiga tähistatakse, mis meelt peavad aktiviseerima antud
taimekonteineris kasvavad taimed. Meelteaia taimevalikust olid välistatud okkalised, mürgised ja
kõrvetavad taimed. Peenrade vahele on mõeldud paigaldada istumispinke „Linea 365“, mis oma
konstruktsiooni poolest lubab poollamavas asendis nautida vaatlejale meelepärast vaadet. Mööda
tõstetud kergliiklustee põhjaserva kulgeb 2,5 m kõrge võresein, mille najal projekteeeritud
istutada südajat aktiniidiat (Actinidia kolomikta).
Aia alumisse ossa planeeritud rajada looklevat betoonkivikattega kergliiklusteed, mis läänest
läheb üle püsililleistutustga ja ’Grefsheim’ sorti tuhkurenelapõõsastega (Spiraea x cinerea
’Grefsheim’) kaunistatud kuiva oja ja viib päevitamisplatsini. Põõsaste alune maa-alal on pruun
puukooremultš.

Tuhkurenelate

vahele

projekteeritakse

paigaldada

neljast

värvilistest

linnumajadest „linnuküla“ (Lisa 9). Talvel saab tuua siia linnusöödat ja vaadata lindu, suvel aga
majaksed elavdavad haljasala. Oja rajatakse valgetest ja hallitest maakividest  0,1-0,2 m.
Päevitamisplatsile paigaldatakse viis lamamistooli „Comfony 600“ (Lisa 8). Siin külastajad
saavad nautida päikselist ilma ja puhata pärast jalutuskäigu. Lamamispinkidest lõunasse
projekteeritud püsilillepeenar punase- ja kollaseõielistest taimeliikidest, kirdesse istutatakse
tömbilehist viirpuud ’Paul’s Scarlet’ (Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’), mille vapustav
rikkalik õitsemine meelitab aeda külalisi ja pakkub ilusat vaadet.
Aia alumisest osast ülesse, kõrgendatud kergliiklusteel paikneva aiandusteraapia-meelteaia
juurde viib 3 m laiune betoontrepp, milleni alumise osa looklevast teest külastaja jõuab mööda
3,4 m laia ja 2,5 m kõrget pergolat-varjukäiku. Pergola najale istutatakse 10 hariliku
metsviinapuu (Parthenocissus quinquefolia) istikut sorti ’Star Showers’.
Alal nr. 6 (Plaan 10) projekteeritud aed ehk „Apteekri aed“ pakub külastajatele peale
suhtlemise, vaatlemise ja puhkamise, panna proovile oma teadmisi mõnede valitud ravimtaimede
suhtes. Alale planeeritud erikõrguselised ravimtaimepeenrad on ringikujulised, nagu mullid
apteekri katsutis. Aeda on kokku planeeritud 14 ravimtaimeliiki. Taime valikust olid välistatud
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tugevalt mürgised, okkalised ja teistmoodi ohtlikud taimed. Rohttaimede valikus eelistus oli
antud õitsevatele, nägusatele, haljastuses võimalikult vähelevinud liikidele. Aia keskel kõrgub
lõigatud kupli meenutav lehtla, mille toel projekteeritud kasvama hiina sidrunväändik
(Schisandra chinensis). Lehtlas võib veeta aega rahulikult suheldes, puhates või einestades. Aia
keskel on hõlmikpuu (Ginkgo biloba), mis meie jaoks on tuntud rohkem kui eksoottaim, kuid
Pärnu, võrreldes maandriga omab pehmemat kliimat, võib olla selle kasvamisele soodsam.
Alale nr. 7 (Plaan 12) projekteeritud teha nn. välisgalerii. Ala on iseenesest kitsas ja varjuline,
taimede valikus oli otsustatud anda eelis varjutaluvatele püsililledele (Salvia nemorosa, Clematis
tangutica) ja sõnajalale (Dryopteris affinis). Sellele alale avaneb vaade lõunast, 2. korruse
klaasgaleriist, mis viib vanast korpusest uute ja sealt vaadatuna projekteeritud sinistes ja
rohelistes toonides looklevad peenrad meenutavad väikest „merd“. Peenra alale on mõeldud
püstitada skulptuure, eelistatavalt valgest või heledast materjalist, mis teeks neist aktsendi ja
kutsuks lähedamalt vaatama.

8.3. Projekteeritavad teed, platsid
Kuna olemasolev kergliiklusteevõrgustik ei ole täiuslik ega moodusta katkematut teerada,
projekti raames see oli oluliselt täiendatud ja kohati muudetud, et tagada potentsiaalsetele
kasutajatele ohutu ja mugava ligipääsu potentsiaalsetele sihtkohtadele. Kergliiklusteede
planeerides oli peetud silmas juba kujunenud pinnastransiitradade trajektoore ja olemasoleva
teedevõrgumustri

iseloomu (Joonis 3). Üheks eesmärgiks oli luua välisruumi kasutajatele

võimalust jalutades ohutult mööda jalakäijatele mõeldud teid, minna ümber haiglahoonet ja
jõuda kõikide rekreatiivsete aladeni.
Projekteeritud kergliiklusteede laius varieerub 2.0-3.0 m, sõltuvalt eeldatavale koormusele. Teed
jagunevad alljärgnevalt:
A. Suurema koormusega teed on 2.5 kuni 3.0 m laiad, betoonkivikattega (talukivi) (Lisa 9)
ja on piiritletud kõnnitee äärekiviga mõõtudega 500 x 200 x 50 mm, projekteeritav parkla
piiritletud 1000 x 80 x 20 mm teeäärekiviga.
B. Teistjärgulised

teed on minimum 2.0 m laiad, betoonkivikattega (talukivi).

Kergliiklusteed on piiritletud teeäärekiviga mõõtudega 500 x 200 x 50 mm.
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C. Ala nr.3, krundi edelanurgas, on projekteeritud plats, mille sillutises on kasutatud kahte
erineva värvi betoonkiviga (punane ja hall talukivi). Kergliiklusteed on piiritletud
kõnnitee äärekiviga mõõtudega 500 x 200 x 50 mm.
D. Alal nr. 5 („Õnneaed“) kergliiklustee on 2.0 kuni 3.0 m lai, kaetud kollase betoonkiviga
(talukivi) ja on piiritletud teeäärekiviga mõõtudega 500 x 50 x 200 mm, tõstetud
kergliiklustee on piiritletud 1000 x 80 x 200 mm teeäärekiviga.
E. Alal nr. 6 projekteeritud „apteekri aia“ peenardevaheline kergliiklusala on kaetud punase
graniitkivikillustikuga fr. 3-8 (Lisa 9).

8.4. Projekteeritav valgustus (Lisa 8).
Valgustuspostide paigutus jääb suuremas osas muutmata, kuid lisanduvad uued valgustuspostid
projekteeritud kergliiklusteede äärde. Need on planeeritud olulisematesse sõlmpunktidesse, uues
parklas ja mööda peamisi kergliiklusteid orienteeruva vahega ca 20 m. Uuteks valgustiteks on
valitud CIRCOLO: TYPE 000/510 firmast LECCOR, need tagavad piisavalt palju valgust 360 ,
on ökonoomsemad, kaasaegsema disainilahendusega, kuid samas märkamatud.

8.5. Projekteeritav haljastus (Lisa 7).
Projekteerimise käigus oli pandud eesmärk säilitada olemasolevat haljastust ja võimalikult
vähendada juurdunud istikute ümberistutamise vajadust. Vajalikuks on siiski peetud eemaldada
kuivanud tamme nr. 15

(Plaan 2) mööda Oja tn kulgevast tammereast ja mõlemat suurt

arukaske nr. 24 ja 25 (vt. Plaan 2). Varem hävinud nelja puude kohtadele istutada analoogsed
puud, ehk siis taastada tammerea esialgset ilmet ning jätkata seda mööda Oja tänavat kuni suure
parklani. Kokku kulgeb 12 hariliku tamme (Quercus robur) istikut (vt. Lisa 6). Suure parkla
elavdamiseks rohelistele „saartele“ projekteeritud istutada 11 pooppuud (Sorbus intermedia).
Mööda peamisi kergliiklusteed projekteeritud istutada siberi kontpuu (Cornus alba) sorti ’Ivory
Halo’, kokku 110 istikut. Põõsaste alla projekteeritud looduskivimultš fr. 16-40 mm. Üleüldse
haljastuse projekteerides eelistati vähenõudlike, võimalikult vähe hooldust nõudvaid taimeliike,
nt. harilik kukehari (Berberis vulgaris) 2. alale, lookjas mägimänd (Pinus mugo var. mughus) 2.
ja 3. aladele, harilik kadakas ’Green Carpet’ (Juniperus communis) jne.
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Aeda nr. 1 projekteeritud suitsetamispaviljoni varjamiseks istutatakse lodjap-põisenelaheki
(Physocarpus opulifolius), 10 tk. Peasissepääsu esisele aladele lisatakse uusi ja laiendatakse
olemasolevad roosipeenrad. Ringteega ümbritsetud „saarekese“ peenrale istutatakse lillakaspunast värvi pargiroose sorti ’Rose De Rescht’ (Rosa ’Rose De Rescht’), 42 tk. Pinkide ette
projekteeritud peenradele istutatakse valgeid pargiroose ’Henry Hudson’ (Rosa x 'Henry
Hudson), kokku 56 tk. Mööda sõiduteed kulgevatele laiendatud peenradele istutakse juba
kasvavate ’Hansaland’ pargirooside juurde (Rosa ’Hansaland’) 16 tk. Roosipõõsaste alla
pannakse pruuni 15-48 mm puukooremultši.
Aeda nr. 2 lisaks olemasolevale punalehise kukerpuu (Berberis thunbergii) istutusele on
projekteertud istutada osaliselt mööda keskväljaku välist äärt, edelasektori äärt ja ümber
refleksoloogia jalgrada hariliku kukerpuu (Berberis vulgaris), kokku 72 tk, mille kuldse sügisese
lehevärvi eesmärk on rõõmustada ja elavdada vaadet nii jalutajatele kui haiglas viibijatele.
Põõsaste alust kaetakse pruuni puukooremultšiga. Refleksoloogia jalgrada juurde ja
edelasektorisse on planeeritud istutada kaks hariliku pihlakat (Sorbus aucuparia ’Ullung’).
Talvise

vaatepildi

kaunistamiseks

on

planeeritud

ka

okaspuude

istutus,

nendest

peahoonepoolsesse sektorisse üheksa tugevamakasvulist mägimändi (Pinus mugo ’Columnaris’)
ja

kolme

madalamaid

lookjaid

mägimände

(Pinus

mugo

var.

mughus),

tulevase

hoone/korpusepoolse keskmisesse sektorisse kaht mägimändi (Pinus mugo ’Columnaris’) ja
kaheksa kirju kadakat (Juniperus squamata ’Blue Swede’), refleksoloogilise jalgteega
ümbritsetud alale aga kolme kirju kadakat (Juniperus squamata ’Blue Swede’).
Rohttaimedest on planeeritud istutada refleksoloogilise jalgrajaga ümbritsetud varjulistele
aladele hiina astilbe ’Vision in Red’ (Astilbe chinensis) 25 taime, värd-kukeharja
’Herbstfreude’(Sedum spectabile x S. telephium), 9 taime, koos hostadega ’Honeybells’ (Hosta),
kokku 25 taime, ja päikselistele aladele alpi ogaputka (Eryngium alpinum) 10 taime, hariliku
sinihelmikat ’Moorhexe’ (Molinia caerulea) 11 taime koos hariliku raudrohiga (Achillea
millefolium), kokku 56 taime. Püsilillede all on punane puukooremultš.
Aeda nr. 3 krundi edelanurka projekteeritud väljaku kujundamisel on mõeldud kasutada
okaspuudest lookjaid mägimände (Pinus mugo var. mughus), 13 tk. Püsilillepeenrade
kujundamisel on planeeritud kaks aed-päevaliilia kauaõitsevat sorti, ’Pretty Fancy’ (Hemerocallis
hybrida, ca 115-153 sibulat, sõltuvalt istutamistihedusest) ja ’Strawberry Candy’ (H. hybrida, ca

67-100 sibulat, sõltuvalt istutamistihedusest), ja põõsasmaranit ’Pink Paradise’ (Potentilla
fruticosa), kokku ca 59 istikut. Uue korpuse peaukse ees projekteeritud peenradele planeeritud
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istutada 18 hiina kadakat ’Plumosa Aurea’ (Juniperus chinensis), mis moodustavad rohelist seina
pinkide vahele ja lisavad alale vertikaalset rohelist mahtu.
Aeda nr. 4 okaspuudest on planeeritud kasutada erinevaid kadakaid: viis laiuvat kirju kadakat
’Blue Swede’ (Juniperus squamata), kaks keskmist kadakat (J. media ’Hetzii’) ja seitse
roomavat harilikku kadakat sorti ’Green Carpet (J. communis) ja kolm sorti ’Gold Cone’.
Põllukivikompositsioone

kaunistavad päikeselembelised pinnakattetaimed: valge karvane

kadakkaer ’Silberteppich’(Cerastium tomentosum), ca 425 tk ja roosa kauaõitsev kurereha
’Anne Thompson’ (Geranium), ca 325 tk. Halli betoontugiseina varjamiseks planeeritud istutada
igihalja meserva iileksi ’Blue Princess’ (Ilex x meservae) 50 istikut. Mürgiste viljade valmimise
vältimiseks on planeeritud istutada ainult meserva iileksi emastaimed.
Aia nr. 5 aiandusteraapia-/meelteaia taimekonteineridesse planeeritud istutada inimese meeli
aktiviseerivaid taimi:


Maitsepeenral kasutatavad taimed: sidrun-liivatee (Thymus citriodorus), piparmünt
(Mentha piperita), metssalvei (Salvia nemorosa), verev oblikas (Rumex sanguineus),
saialill (Calendula officinalis), lõhnav kannike (Viola odorata), petersell (Petroselinum
crispum) jne.



Lõhnapeenra kasutatavad taimed: lõhnav kannike (Viola odorata), tähklavendel
(Lavandula angustifolia), metssalvei (Salvia nemorosa), Faasseni naistenõges (Nepeta
faassenii), hiidiisop (Agastache), aedmonarda (Monarda didyma), roosid (Rosa spp.) jne.



Kuulmispeenrale sobivad mingit häält tekitavad taimed, nagu kõrrelised, mõned
bambuste esindajad. Kasutada saab kääbus-pungbambuse (Pleioblastus pygmaeus),
päideroo (Phalaris arundinacea), vesihalja haguheina (Koeleria glauca), teravaõielise
kastikuga (Calamagrostis x acutiflora) jne.



Kompimiseks huvitavaite taimede seast võib esile tuua villast nõianõgest (Stachys
byzantina), harilik füüsal (Physalis alkekengi), kukeharjad (Sedum spp.), pehme kortsleht
(Alchemilla mollis), punanupp (Sanguisorba), mesiohakas (Echinops) jne.

Võreseina juurde planeeritud istutada 39 südajat aktiniidiat (Actinidia kolomikta), mis pakuvad
huvi nii oma kirju lehestiku, kui ka söödavate viljade poolest. Kuna aktiniidia on kahekojaline
taim, viljade saamiseks peab olema u. nelja emastaime kohta vähemalt üks isastaim (vt. Joonis
14), seega projekteeritud istutada 7 isastaimi sorti ’Adam’ ja ülejäänud 32 aktiniidaiataimi sorti
’Krupnoplodnaja’.
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4

'Adam'

1

'Krupnoplodnaja'

4

'Krupnoplodnaja'

1

'Adam'

...

jne

Joonis 14. Soovitatav südaja aktiniidia istutamisskeem
Allikas: Autori koostatud

5. aeda alumisse ossa projekteeritud kuiva oja kääru istutatakse kolm tuhkurenelat (Spiraea x
cinarea) sorti ’Grefsheim’, mis õitsemise ajal meenutavad purskavat veejuga. Aia edelanurgas,
ümmarguse „ojasuu“ koha keskel istutatakse kolm ebajasmiini (Philadelphus) põõsast sorti
’Schneesturm’, mis koos

tuhkurenela põõsastega hakkavad mais-juunis avanema suvist

õitsemismaratoni valgete lõhnavate õitega. Voolava vee muljet tekitamiseks mööda kuiva oja
projekteeritud samuti mitu sinikate-valgete toonides püsililleistutussaart. Nõlvast alates, siin
kasutatavateks püsililledeks on valitud Himaalaia rohtlaliilia (Eremurus himalaicus), virgiinia
männas-mailane (Veronicastrum virginicum) ’Fascination’, kaunis kukehari (Sedum spectabile)
’Star Dust’ ja kurereha (Geranium) ’Orion’.
Alumise osa idapoolel, lamamispinkide taga, hakkab kasvama üksik tömbilehine viirpuu
(Crataegus laevigata) ’Paul’s Scarlet’. Lamamistoolide ees on suur püsilillepeenar heleeniumide
(Helenium) ’Double Trouble’, lupiinide (Lupinus) ’Gladiator’, ja mõrsjalillede (Gaillardia)
’Arizona Red Shades’ kooslusega. Üle kõnnitee on veel üks peenar, kus kobar-tõrvikliiliate
(Kniphofia uvaria) ’Flamenco’ taustal istutatakse kaukaasia kitsekskart (Doronicum orientale).
Nendes kahes peenrades lilledekooslus valitud nii, et õitsemine ei ammenduks kogu hooaja.
Pergola najale istutatakse 10 hariliku metsviinapuu (Parthenocissus quinquefolia) istikut sorti
’Star Showers’.
Aia nr. 6 ehk „Apteekri aia“ piiramiseks planeeritud istutada kanada toompihlakaheki sordi
’Sleyt’(Amelanchier canadiensis) 36 põõsast, ümmargustele peenradele planeeritud istutada
erinevaid ravimtaimedena tuntud püsilille: aedmonardat ’Fireball’ (Monarda didyma), aedsalveid
(Salvia

officinalis),

hariliku

sigurit

(Cichorium

intybus),

kopsurohtu

’Raspberry

Splash’(Pulmonaria), nõmm-liivateed (Thymus sepyllum), pehmet kortslehte (Alchemilla mollis),
varajast poengi ’Anemoniflora’ (Paeonia officinalis), purpur-siilkübarat ’Mistral’ (Echinacea
purpurea), roomavat akakapsat ’Burgundy Glow’ (Ajuga reptans), sidrun-melissi (Melissa
officinalis) ja tokkroosi ’Spring Celebration Crimson’ (Alcea). Lehtla toel hakkab kasvama oma
ravimomaduste ja söödavate nägusate marjakobarate poolt tuntud hiina sidrunväändik
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(Schisandra chinensis) 57 istikut, millest peavad olema nii emas- kui isastaimi) ja lehtla keskele
planeeritud kasvama üks hõlmikpuu (Ginkgo biloba).
7. aeda on planeeritud kujundada kasutades varju- ja poolvarjutaluvaid taimeliike: peenradele
meelis-sõnajalg (Dryopteris affinis) 275 istikut ja mets-salvei ’Ostfriesland’(Salvia nemorosa),
sõltuvalt istutamistihedusest, 240-336 istikut. II korruse tasemel kulgeva klaasgalerii alla,
kangialuse betoontugede najale planeeritud rajada kaht taimetuge tanguutia elulõnga jaoks
(Clematis tangutica) 10 tk, mille kollased lilled lisavad valgust sellesse suht suletud varjatud
nurka ja teevad vaadet D-korpuse akendest veidi rõõmsameelsem.

8.6. Projekteeritavad väikevormid
8.6.1

Projekteeritud suitsetamispaviljon „Octogon“ (Lisa 8)

Alale nr. 1 oli valitud klaasseintega suitsetamispaviljon „Octogon“, mille seinad peavad olema
läbipaistmatust klaasist, et haigla külastajaid ei häiriks suitsetavate inimeste vaatepilt.
8.6.2

Projekteeritud pingid (Lisa 8)

Aeda nr. 2 mööda kergliiklusteed projekteritud pingid „Nippon“ (tsingitud metalli pulbervärvi
kood RAL 7039, termotöödeldud saar OC-010) pikkusega 2000 mm, refleksoloogilise jalgraja
kõrvale „Nippon“ (tsingitud metalli pulbervärvi kood RAL 7016, termotöödeldud saar OC-010),
püsilille peenral paigaldatud ruudukujulised pingid „Nippon Kuup“ mõõtudega 500 x 500 mm
(tsingitud metalli pulbervärvi kood RAL 7016, termotöödeldud saar OC-010). Refleksoloogilise
jalgrada kõrvale istutatud hariliku pihlaka (S. aucuparia ’Ullung’) alla valitud pink „Block
99FULi“ (metalldetailide pulbervärv RAL 7016, kõvapuit).
Aeda nr. 3 mööda kergliiklusteed projekteeritud pingid „Nippon EBE“ pikkusega 2000 mm
roostevaba teras, termotöödeldud saar OC-010) ja platsile „Nippon EBE Duo“ kogupikkusega
2700 mm (roostevaba teras, termotöödeldud saar OC-010).
Aeda nr. 4 mööda kergliiklusteed projekteritud pingid „Nippon“ pikkusega 2000 mm (tsingitud
metalli pulbervärvi kood RAL 7039, termotöödeldud saar OC-010).
Aeda nr. 5 projekteeritud paigaldada 5 lamamispinki „Comfony 600“ (pulbervärvitud roostevaba
teras DB703, PET värviga RAL 8012). Tõstetud kergliiklusteele, meelteaia taimekonteinerite
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vahele projekteeritud pingid „Linea 395“ (metallivärv RAL 7039, puidust istmealuse värvus
„Pähkel“).
Aeda nr. 6 lehtla varju paigaldatakse pingid „Libre Settore“ (roostevaba teras). Kuna on oht, et
lehtla varjus puitdetailid hakkavad sammalduma, lehtlasse oli valitud roostevabast terasest
pingid. Lehtla keskel kasvava hõlmikpuu (Ginkgo biloba) ümber projekteeritud pink „Block
99FULi“ (galvaniseeritud teras, kõvapuit).
Lehtla välisesse ruumi, ala kirdesse, projekteeritud piknikulaud „Gargantua“ (galvaniseeritud
teras, iroko puit) ja ala edelanurka, psühhiaatria korpuse sissepääsu vastas, pink „Nippon EBE“
pikkusega 2000 mm (roostevaba teras, raudvitrioliga töödeldud lehis).
Aeda nr. 7 projekteeritud istepingid „Club 3“ pikkusega 2000 mm (tsingitud metalli pulbervärvi
kood RAL 7016, termotöödeldud saar OC-010).
8.6.3

Projekteeritud prügikastid (Lisa 8)

Aeda nr. 2 projekteeritud tsingitud metallist prügikastid „Vandal 75“ (RAL 7039).
Aeda nr. 3 projekteeritud tsingitud metallist prügikastid „Vandal 75“ (RAL 7039).
Aeda nr. 4 projekteeritud tsingitud metallist prügikastid „Vandal 75“ (RAL 7039).
Aeda nr. 5 projekteeritud tsingitud metallist prügikastid „Nove“ (RAL 7039).
Aeda nr. 6 projekteeritud roostevabast terasest 100 L prügikastid „Solo 100“ (mudel SOL
100WC) mõõtmetega 520 x 1010 x 330 mm.
Aeda nr. 7 projekteeritud tsingitud metallist prügikastid „Nove“ (RAL 7016).
8.6.4

Projekteeritud jalgrattahoidla (Lisa 8)

3. aeda mõeldud paigaldada seitse roostevabast terasest jalgrattahoidjat „Kaar 1000“.
Jalgrattahoidjaid paigaldatakse uue hoone fassaadi suhtes 45 nurga all, siis pargitavad jalgrattad
ei hakka segama jalakäijate liikumist.
8.6.5

Projekteeritud pergola/lehtla

5. aeda projekteeritud pergola-varjukäik (Lisa 10) valmistatud roostevabast terasest (RAL 6013).
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6. aeda projekteeritud lõigatud kupli meenutav lehtla (Plaan 11), mille karkass valmistatud
samamoodi roostevabast terasest (RAL 9006).
8.6.6

Projekteeritud taimekonteinerid/tõstetud peenrad

Aeda nr. 5 tõstetud kergliiklusteele planeritud paigaldada ovaalsed 1500 mm kõrged
taimekonteinerid (graniitkivist ja marmorist taastatud materjal) (Lisa 8) aiandusteraapia ja ühtlasi
meelteaia tarbeks.
Aeda nr. 6 projekteeritud 20 cm kõrgused  1,2 ja 2 m, 40 cm kõrgused  1,6 m, 60 cm
kõrgused  1,2 m ümmargused peenrad, mille „kestad“ valmistatud tsingitud plekist (Lisa 9)
paksusega 2 mm.
8.6.7

Skulptuurid (Lisa 10)

Skulptuuride jm aedade kunstiliste esemete valikus eelistada selgete, kergelt arusaadava
kujudega ja „sõnumitega“ esemed. Vältida abstraktseid, raskelt ja/või kahelimõistetavaid
kujundeid. Territooriumile paigaldatavad kunstielemendid peavad olema originaalsed, andma
vaatlejale edasi positiivset sõnumit, igast vaatenurgast huvipakutavad (eriti just väligalerii alal).
Kivist/-ga valmistatud/viimistletud esemed peavad olema soovitavalt heledates/valgetes
värvitoonides.
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9. NÕUDED MATERJALIDELE
9.1.

Tehismaterjal

9.1.1

Asfalt ja betoonkivi

Asfaltsegu peab vastama EVS 901-3:2009 standardis toodud nõuetele.
Betoonkivitooted peavad vastama EVS-EN 1340 (betoonäärekivid), EVS-EN 14843:2007
(betoontrepid) ja EVS-EN 1339:2003+AC:2006 (betoonist sillutusplaadid) standardites toodud
nõuetele.
9.1.2

Puit, teras/plekk ja kumm

Väikevormide (s.t. pinkide, laudade, vms) puitdetailid peavad olema korralikult õlitatud või
värvitud. Puitdetailide pinnal ei tohi olla pindu, pragusid, lõhkeid või mädakolleid. Puitdetilid
peavad olema valmistatud kvaliteetsest, välistingimustes vastupidavatest puuliikidest.
Teras- ja plekktooted peavad vastama EVS-EN 10021:2007 ja EVS-EN 10343:2009 standardites
toodud nõuetele.
Kummitooted peavad vastama standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.
9.1.3

Looduskivikillustik ja maakivid

Looduskivi killustik peab olema projektis määratud fraktsiooniga, saadud kontrollitud
usaldusväärselt tootjalt/tarnijalt.
Maakivid peavad olema võimalikult puhtad, projektis määratud suurusega, mitte pragunenud.
9.1.4

Puukooremultš

Puukooremultši või puiduhake tükkide suurus on kuni 5 cm. Multš ei tohi sisaldada alla 1 cm
suurusega koorepuru üle 20%, umbrohuseemneid, -juuri või –risoome. Asetamisel multš peab
olema kuiv, hallitamistunnusteta. Värvimultš ei tohi värvida ümbitsevat pinda.
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9.2.

Elav materjal

Puittaimede (puud, põõsad) istikud peavad olema haiguste ja kahjurite vabad, juurestik peab
olema tugev, väljaarenenud, olema sordiomase kujuga, hästi harunenud, elujõulised,
sümmeetrilised. Istikud ei tohi olla ülekasvanud, välja veninud, ei tohi esineda kuivavaid või
surnud taimeosi. Poogitud taimed peavad olema alusele kindlalt kasvanud, pookekoht peab
olema vähe või mitte märgatav. Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti
Standardile (EVS 778:2001). Puude istikud peavad olema ainult mulla- või juurepalliga,
põõsaste ja liaanide kohta eelistada mulla- või juurepalliga istikuid potiistikutele.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse „Avalikulealale puude istutamise korra“ määrusele 28.
septembrist 2011, puittaimede istikutel ei tohi olla oksalõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem
kui 1/3 tüve läbimõõdust, tüve- ja koorevigastusi, keerdjuuri, istik peab olema kasvatatud Eestis
või lähiriikides, kaugemalt toodud taim peab olema talvitunud Eestis vähemalt kaks talve.
Rohttaimede istikud peavad olema haiguste ja kahjurite vabad (k.a. mullapall), võimalikult
sümmeetrilised, tootja märgistusega, vastama liigi ja sordi omadustele, ühtlase kvaliteediga.
Muld peab olema haiguste ja kahjurite vaba, istutava taime nõudmiste kohase pH-reaktsiooniga,
saadud kontrollitud usaldusväärselt tootjalt/tarnijalt.
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10. HOOLDUSKAVA
10.1

Puud ja põõsad

Puude ja põõsaste istutamisjärgse hoolduse küsimustes juhinduda Tallinna Linnavalitsuse
„Avalikulealale puude istutamise korra“ määrusega 28. septembrist 2011, §16-21.
Noori taimi peab regulaarselt kastma, vähemalt üks kord nädalas, kaasa arvatud vihmase ilmaga.
Puu kohta peab arvestama (sõltuvalt puu suurusest) 50-100 liitrit vett. Tüve- ja juurekaitsmed,
tugiteibad ning sidumismaterjal ei tohi puud kahjustada. Võrahooldust võib teha vaid
eriharidusega spetsialist (arborist, aednik).
Tuhkurenelat peab pärast õitsemist maapinnani tagasi lõigata. Põõsasmaranitel lõigata välja
nõrgad oksad, paari aasta tagant eemaldada vanemaid, jämedaid ja harunenud oksi.
Eesti kliimas potentsiaalselt külmahellamaid taimeesindajaid, näiteks rohtlaliiliaid ja tõrvikliilaid
on soovitatav katta talveks 4–5 cm paksuselt freesturbaga, see hoiab mullas niiskust ja
ühtlasemat temperatuuri.
Peab jälgima, et puude ja põõsaste, eriti noorte taimede, all ei oleks umbrohtu. Multši kiht peab
olema 5-10 cm.

10.2

Lillepeenrad ja muru

Püsilillepeenrad peavad olema korrapäraselt hooldatud, umbrohtudevabad, multšitud. Kuivanud
ja hukkunud taimi eemaldada ja asendada. Roosidel peab toimuma korrapärane kevadine lõikus
ja vajadusel väetamine.
Muru korrapäraselt niidetakse vastavalt haigla hooldusmeeskonnal seni kujunenud tavale, kuid
muru kõrgus ei tohi olla üle 5 cm.

10.3

Väikevormid

Väikevormid peavad olema korrapäraselt (soovitavalt kord aastas) inventeeritud haigla
hooldustöötaja poolt, et selgitada välja nende välimust, kasutuskõlblikkust ja ohutust. Vajadusel
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puitdetailid õlitatakse või värvitakse, kulunud või katkiseid detaile asendatakse, värvitavaid
metallosi vajadusel värvitakse üle.

10.4

Eluta pinnad

Talvisel ajal suurema kasutusega kergliiklusteedest ja –aladest tuleb eemaldadalumi ja jää. Siin
tuleb eelistada mehaanilisi võtteid, kasutades labidat, traktori, kaabitsat, harja või
tsentrifugaalpuhastajat.

Betoonkivipindade

puhastamisel

soovitav

vältida metallesemete

kasutamist ja otselööke, kuna need kahjustavad pealispinda ja soodustavad materjali lagunemist.
Ei ole soovitatav ka soola ja muude kemikaalide kasutus, kuna lisaks materjali erosiooni
soodustamisele lumi sulates soolandavad nad teekõrvalpinnast, mis halvasti mõjutab seal
kasvavaid taimi.
Soojal perioodil tuleb kergliiklusala samamoodi hooldada, koristades orgaanilist prahti (s.t.
langenud lehed, muld jne), noppides kivide vahelt välja umbrohtu ja samblaid.
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KOKKUVÕTE
Käesolev maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuse kraadi lõputöö projekt on koostatud SA Pärnu
haigla territooriumi kohta, aadressil Ristiku tn 1, Pärnu linn.
Pärnu haigla territooriumi kui objekti valimise põhjuseks oli autori isiklik seos selle asutusega,
soov muuta ümbritsevat territooriumi haigla kasutajatele (s.h. töötajatele, patsientidele ja
külastajatele) atraktiivsemaks ja mitmekesisemaks ja aidata kaasa haigla tervikliku miljöö
loomisel. Mõjuvaks kaasaaitavaks faktoriks sai autori informeeritus antud haigla töökorraldusest
ja isiklik töökogemus meditsiini alal.
Haigla üldiselt hästi hooldatud ümbritseva roheala põhiprobleemideks on puudulik ja kohati
mittefunktsionaalne kergliiklusteedevõrgustik, välitegevuste või -funktsioonide puudus, peaaegu
olematu kõrg- ja madalhaljastus ja osaliselt eelmisest tulenevalt ebapiisav tuuletõkestus.
Patsiendid ja töötajad kasutavad territooriumi valdavalt transiitliikumiseks ja suitsetamiseks.
Lähtudes asutuse tegevuse spetsiifikast, ligi 3,6 ha

suurusest rohealade territoriaalsest

potentsiaalist ja eelmainitud huvipakkuvate vaadete ja välisobjektide puudumisest, tehti autori
poolt

otsus projekteerida haigla territooriumile eriilmelistest teraapiaaedadest koosnev

roheteekond. Kaasuvalt projekteeriti olemasoleva kergliiklusteede võrgustiku oluline laiendus, et
tagada kasutajate ohutu ja katkematu liikumisvõimalus ümber haigla kompleksi.
Objekti analüüsimise etapil uuriti teraapiaaedade projekteerimist ja rajamist puudutavat
kirjandust ja akadeemilisi allikaid, viidi läbi küsitlus haigla kasutajate seas eesmärgiga tuvastada
nende suhtumist haigla territooriumi potentsiaalsesse uuendamisse, saada teada võimalikud
ettepanekud, soovid ja vajadused, millega autor oskaks arvestada projekti lahenduse valimisel.
Küsitlust viidi läbi 4-24. oktoobril 2016 ja selles osalesid vabatahtlikul alusel haigla töötajad,
patsiendid ja külastajad. Patsientidele ja töötajatele pakuti täita küsitlusvorme paberkandjal,
külastjatel oli võimalus täita vormi ka elektrooniliselt. Kokku saadi tagasi 115 täidetud
küsitlusvormi. Küsitlemise tulemuseks saadi, et:


Suitsetajaid on 22.6 % vastanutest - peab arvestama.



Kõige suurem haigla väliterritooriumi kasutamispotentsiaal on töötajatel.



Keskmiselt 8-12 tundi korraga.



Enamus respondente soovib viibida väljas >5 min.
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Valdavas enamuses suhtutakse haigla territooriumi uuendamisse positiivselt.



Enamik vastajatest vaatab aknast välja 2-3 korda päevas või sagedamini - vaade aknast

on oluline.


Selge ja avalik maastikutüüp ja soojad toonid on eelistatumad.

Projektlahenduse

valmimisel

arvestati

kirjalikes

allikates

toodud

teraapiliste

aedade

planeerimissoovitustega, Eestis kehtivate õigus- ja normatiivaktidega ja haigla kasutajate
küsitluse käigus saadud tulemustega.
Projektlahendus näeb ette seitse eriilmeliste aedade moodustumist, kergliiklusteede võrgustiku
laiendamise rajamist mahus ca 3230 m2 ja 55 kohaga parkla rajamist uue projekteeritava haigla
korpuse tarbeks. Haljastamiseks on projekteeritud istutada 106 puud, 383 põõsast ja 119 liaani
(vastavalt 11, 8 ja 4 eriliiki) ja rajada püsilillede istutusalad kumulatiivselt ca 650 m2 pindalal.
Projektlahendusega on ette nähtud rahuldada nii liikuvate kui

liikumisraskustega või -

piirangutega kasutajaid, tagada igas vanuses ja füüsilises vormis soovijaile võimalus valida enda
jaoks sobiv ja meelepärane roheline nurk või rada puhkamise/suhtlemise/mõtlemise/einestamise/
päevitamise/enesearendamise/mentaalse

ja

füüsilise

taastamise

jm

jaoks.

Materjalid

projekteeritud aedade rajamise ja viimistlemise jaoks on valitud pidades silmas nende ohutust,
esteetilisust, koormustaluvust ja võimalikku hoolduse vajaduse vähesust.

Võtmesõnad: teraapia, teraapiaaed, Pärnu, haigla, roheteekond, tervendav, aed, loomine, väliala,
Ristiku 1.
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LISAD
Materjalid, mis pole otseselt töö põhiteemaga seotud või autori poolt koostatud (sh ka varasemad projektjoonised, tabelid, fotod,
skeemid jms), kuid mis on olulised töö tulemusest arusaamisel (nt faktilised algandmed, küsitluste tulemused,
inventeerimisandmed jmt), tuleb esitada lisadena.

Lisa 1. SA Pärnu Haigla peahoone majajuht.
Lisa 1a. SA Pärnu Haigla taastusravi- ja psühhiaatriakorpuse majajuht.
Lisa 2. Puude haljastusliku inventerimise skaala.
Lisa 2a. Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala.
Lisa 3. Pärnu Ristiku tn 1 dendroloogilise materjali inventeerimistabel.
Lisa 4. Vaated haiglahoone seest.
Lisa 4a. Vaated väljast haiglaterritooriumile.
Lisa 5. Läbiviidud uurimuse küsitlusvorm.
Lisa 6. Projekteeritava haljastuse koondtabel.
Lisa 7. Projekteeritav haljastus.
Lisa 8. Projekteeritavad väikevormid.
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Lisa 1. SA Pärnu Haigla peahoone majajuht.
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Lisa 1a. SA Pärnu Haigla taastusravi- ja psühhiaatriakorpuse majajuht.

Lisa 2. Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala5
1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning
haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised
eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad
ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud.
Kindlasti säilitada.
2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning
mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või
väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja
pikaealiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani
(istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist
tähtsust. Säilitada.
3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste
mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel
elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest
haljastusega kohast Võimalusel säilitada.
4) Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus
hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on
oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud
seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada
kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate
puuliikidega. Võib likvideerida.
5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel
on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti
kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu.
Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust.
Kuulub väljaraiumisele.

5

Tallinna Linnavalitsuse määrus 3. maist 2006 nr. 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”, §7 lk 2

Lisa 2a. Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala6
1) Eriti väärtuslik põõsas (I väärtusklass) - dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning
haigustele ja kahjuritele vastupidavate põõsaliikide eriti suured (ja elujõulised)
eksemplarid. Looduskaitsealune põõsaliik ja dendroloogiline haruldus. Kindlasti
säilitada.
2) Väärtuslik põõsas (II väärtusklass) – elujõuline ja/või tähelepanuväärsete
dekoratiivsete iseärasustega põõsas; haljastusplaani (istutusskeemi) järgi
istutatud leht- või okaspõõsas. Omab ökoloogilist ja ruumilist väärtust. Säilitada
samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või suurte rühmadena.
3) Oluline põõsas (III väärtusklass) – haljastusplaani (istutusskeemi) järgi
istutatud või linnatingimustele vastupidav ja talvekindel ala ilmestavat ja
keskkonda parandavat tähtsust omav leht- või okaspõõsas, mille dekoratiivsed
omadused on vähenenud. Võimalusel säilitada ja noorendada..
4) Väheväärtuslik põõsas (IV väärtusklass) – lühiealine isekülvne või
võsundiliselt levinud põõsas, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama
liigiliselt/sordiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat haljastust. Linnahaljastuse
seisukohalt väheväärtuslik põõsas, mida soovi korral võib säilitada kui biomassi.
Võib likvideerida.
5) Likvideeritav põõsas (V väärtusklass) – põõsas, mis on tugevasti kahjustunud
varju, kahjurite, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Samuti põõsas, mis
on haige, elujõuetu ning omab väikest ökoloogilist tähtsust. Põõsas, mis varjab ja
kahjustab I ja II väärtusklassi põõsaid või muid haljastust. Võib likvideerida.

6

Tallinna Linnavalitsuse määrus 3. maist 2006 nr. 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”, §7 lk 4

Lisa 3. Pärnu Ristiku tn 1 dendroloogilise materjali inventeerimistabel.
Liik lad. keeles

Haljast. objekt

D, cm

Ü, cm

H, m

Võra D,
m

Väärtus
-klass

Picea omorika

üksikpuu

16

51

5

3

III

P. omorika
P. omorika

üksikpuu
üksikpuu

14
14

45
45

5
5

3
3

III
III

Quercus robur

üksikpuu

10

30

5

1

III

H. tamm

Q. robur

üksikpuu

10

30

5

1

III

Physocarpus
opulifolius

põõsasgrupp

-

-

1,6

-

II

P. opulifolius

põõsasgrupp

-

-

1,6

-

II

8
9
10
11

Lodjappõisenelas
Lodjappõisenelas
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm

Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

4
6
6
5

13
20
20
15

3
4
4
2

2
2
2
2

III
III
III
III

12

H. tamm

Q. robur

üksikpuu

3

10

2

1,5

IV

13
14
15
16
17
18

H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm

Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

7
4
3
5
7
4

21
11
10
17
21
11

4
2
1,5
3
4
2

2
1,5
2,5
3
2

III
III
V
III
III
III

19

H. tamm

20
21
22
23
24

H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
Arukask

Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Betula pendula

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

4
4
5
6
6
48

11
11
17
20
20
151

Jrk

1
2
3
4
5
6
7

Liik eesti keeles

Serbia
kuusk
S. kuusk
S. kuusk
Harilik
tamm

25

Arukask

B. pendula

26
27

H. tamm
H. tamm

28

H. tamm

29
30
31
32
33
34

H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm

3
2
2
4
4
19

2
2
2
5
4
12

III
III
III
III
III
IV

34

107

17

10

IV

Q. robur
Q. robur

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

4
9

12
29

2
4

2
4

III
III

Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

9
9
8
8
5
9
4

28

5

6

III

27
26
24
16
29
13

5
5
4
3
6
1,8

4
4
4
2
4
2

III
III
III
III
III
III

Kommentaarid

püramiidjas
vorm
püramiidjas
vorm
pügatav
hekk
pügatav
hekk
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste
kidur, lehed
kuivavad
jahukaste
jahukaste

kuiv
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste ja
tammepahkvaablane
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste

võra itta
alt laasunud u.
6-7 m
jahukaste
jahukaste
jahukaste ja
tammepahkvaablane
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste
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35
36

H. tamm
H. tamm

Q. robur
Q. robur

üksikpuu
üksikpuu

9
10

27
31

6
6

4
4

III
III

jahukaste

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
H. tamm
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk

Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
Q. robur
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

7
7
5

21
23
17

4
3
3

22

9
3
9
9
8
10
10
9
10
10
9
8
9
8
9
10
5
7

28
10
28
29
24
32
30
28
32
30
27
24
27
24
27
32
17
22

5

2
6
7
5
7
6
5
5
5
4
3,5
6
7
3,5
4
3,5
4

4
2
2
2
1,5
2
2
1,5
2
3
2
2
1,5
2
2
2
2
2

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

jahukaste

7

5
5
4
4

59

S. kuusk

P. omorika

üksikpuu

6

19

3,5

2

III

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk
S. kuusk

P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika
P. omorika

üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu
üksikpuu

8
8
9
6
8
9
10
8
10
6
12
11
10
10
10
10
9

24

5
5
4
3,5
6
5
7
5
7
4
7
7
5
6
6
6
5

2
2
2
2
2
2
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

72

25

27
18
25
27
32
25
30
19
37
33
31
32
30
31
28

3

jahukaste

jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste
jahukaste

hõre, kuivad
oksad, okkad
väikesed

ilus

ilus
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Harilik
mänd

Pinus sylvestris

üksikpuu

78

Arukask

B. pendula

2-haruline

79

Arukask

B. pendula

3-tüveline

80

Hall lepp

Alnus incana

Puude grupp
(4)

81

Arukask

B. pendula

3-tüveline

82

Arukask

B. pendula

2-tüveline

83

Hall lepp

Alnus incana

3-tüveline

84

Hall lepp

Alnus incana

3-tüveline

5

5

III

7

8

IV

7

8

IV

4

9

IV

5

5

IV

3

3

IV

10;11; 33;32;
9
27

4

4

IV

36;27;
26

5

5

IV

11;11; 35;34;
7
21
17;16; 54;50;
14
45

5

5

IV

8

6

IV

11

6

III

19
14 &
15

59
45 &
47
23;23;
7;7;9
28
7;10;6 23,32,
;7
20,22
18;13; 57;42;
10
32
7;9

11;9;8

21;28

Väiksemad
harud eem.da

Surutud
lepa poolt
Väiksemad
tüved eem.da
Väiksemad
tüved eem.da
Väiksemad
tüved eem.da

85

Hall lepp

Alnus incana

3-tüveline

86

Arukask

B. pendula

3-tüveline

87

Arukask

B. pendula

üksikpuu

88

Harilik
elupuu
"Brabant"

Thuja
occidentalis

89

Lodjappõisenelas

P. opulifolius

90

Punane
tamm

91

Harilik
elupuu
"Brabant"

T. occidentalis

Hekk (65
puud)

-

-

1,6 ≤
1,9 1m/puu

III

Heki sees 9
puud on
kuivad

92

Lodjappõisenelas

P. opulifolius

Põõsasrida
(12)

-

-

1,3

1
m/põõsa
s

II

Punalehine
sort

T. occidentalis

Hekk (27
puud)

-

-

2

≤1
m/puu

II

kena noor
hekk

Q. robur

üksikpuu

7

23

5

2

III

29

90

Puuderida (9 )

-

-

1,5

≤1
m/puu

III

põõsasrida
(18)

-

-

1,8

1
m/põõsa
s

II

4

2

II

Quercus rubra Puude rida (7)

2;2;2;
5,
2;
6,6,7,
2;2;2 6,6,7

94

Harilik
elupuu
"Brabant"
H. tamm

95

H. tamm

Q. robur

üksikpuu

5

16

4

2

III

96

H. tamm

Q. robur

üksikpuu

7

23

5

2

III

97

Põõsasmara
n

Potentilla
fruticosa

Põõsagrupp
(8)

-

-

0,4

0,4
m/põõsa
s

III

Quercus rubra

üksikpuu

4

12

3

2

III

Quercus rubra

üksikpuu

4

14

5

2

III

93

98
99

Punane
tamm
Punane
tamm

73

Punalehine
sort

ladvas kuiv
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100

Punane
tamm

101

Thunbergi
kukerpuu

Quercus rubra üksikpuu

4

13

4

1,5

III

Berberis
thunbergii

põõsagrupp

-

-

1

-

II

102 Põõsasroos

Rosa

Põõsarida (10)

103 Põõsasroos

Rosa

Põõsarida (10)

-

-

0.8
0.8

-

III
III

74

pügatav
hekk,
punalehine
sort
’Hansaland’
’Hansaland’

Lisa 5. Läbiviidud uurimuse küsitlusvorm.
Tere, lugupeetud ankeedi täitja!
Minu nimi on Anastasia Bõstrova, töötan SA Pärnu Haiglas meditsiiniõena ja samal ajal lõpetan
maastikuarhitektuuri eriala TTÜs. Lõputöö objektiks valisin Pärnu Haigla territooriumi, sest suur
hea mainega ja mitmeid maakondi teenindav keskhaigla peab arenema nii seest kui väljast,
olema terviklik ja kasutama ka ümbritseva territooriumi potentsiaali.
Lõpuprojekti kontseptsiooni väljatöötamise faasis oleks suureks abiks teada Teie arvamust,
ootusi ja vajadusi haigla ümbritseva haljasala suhtes. Seega palun 3-5 minutit Teie aega, et täita
järgnev küsitlusvorm. Küsimuste või ettepanekute korral võite minuga ühendust võtta e-maili
teel: anastasia.bostrova@gmail.com. Aitäh!
1. Olen SA Pärnu Haigla patsient/külastaja/töötaja (kriipsuta alla sobiv variant).
2. Olen ravil/külastan/töötan (mis osakonnas/teenistuses?)
 Sisehaiguste osakond

 Taastusraviosakond
 Kirurgia statsionaarne osakond (suuremad operatsioonid, 2 või rohkem päeva
haiglas)














Kirurgia ambulatoorne osakond (päevaoperatsioonid)
Naistehaiguste ja sünnitusosakond
Lastehaiguste osakond
Psühhiaatria statsionaarne osakond
Psühhiaatria ambulatoorne osakond
Anestesioloogia, operatiiv ja intensiivraviteenistus
Erakorralise meditsiini osakond (EMO)
Diagnostikateenistus
Radioloogiateenistus
Apteek
Tugiteenistus

Muu
3. Suitsetan/ei suitseta (kriipsuta alla sobiv variant).
4. Patsientidele/külastajatele: Külastan haiglat keskmiselt iga päev/1-2 korda nädalas/ 1-2
korda kuus/ 1-2 korda aastas/ harvemini (kriipsuta alla sobiv variant).
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5. Töötajatele: Külastan haiglat keskmiselt iga päev/1-3 korda nädalas/ 1-2 korda kuus
(kriipsuta alla sobiv variant).
6. Korraga viibin haiglas keskmiselt alla 1 tunni/ 1-3 tundi/ 8-12 tundi/ 24-48 tundi/ 1-2
nädalat/ rohkem (kriipsuta alla sobiv variant).
7. Olen haigla rohelise territooriumi uuendamise poolt/vastu/ suhtes ükskõikne (kriipsuta
alla sobiv variant).
8. Kasutan haiglat ümbritsevat territooriumi jalutamiseks/transiitalana/suitsetamiseks/ei
kasuta/muu: …………………….(kriipsuta alla sobiv variant).
9. Haiglas viibimise ajal soovin viibida õues kuni 5 min/ 5-15 min/ 15-30 min/ kuni 1 tund/
Rohkem (kriipsuta alla sobiv variant).
10. Haiglas viibimise ajal vaadate aknast 2-3 korda tunnis/ umbes kord 1h jooksul/ 2-3
korda päevas/ kord päevas/ ei vaata üldse (kriipsuta alla sobiv variant).
11. Missugused järgmistest maastikukarakteristikust tundub teile kõige omasem? (vali sobiv
variant/variandid)










Selgus - rahu, vaikus, hoolitsus. Selged, puhtad liinid. Tuule, vee, lindude, putukate
hääled. Prügita, umbrohuta ja segava inimfaktorita.
Metsik - inspireeritud loodusest. Taimed tunduvad kui isekasvanud, vanad jalgteed,
kivil kasvavad sammal ja samblik.
Nt. inglise aed, külaaed.
Liigirohkus - ruum pakub taimede ja loomade liigirohkust.
Nt. botaanikaae
Ruum - ruum pakub rahustavat "teise maailma sisenemise" tunnet, ühtne ruum nagu
pöögimets.
Avalik - roheline avatud ruum, pakub vaateid ja naelub paigale.
Nt. mõisaaed
Naudingute aed - suletud, turvaline, eraldatud ruum, kus saab puhata, olla sina ise,
eksperimenteerida, mängida.
Nt. eraaed
Pidulik - kohtumispaik pidulikeks ja meeldivateks kohtinguteks.
Kultuur - ajalooline paik, mis võlub ja võimaldab ajakaotuse tunnet.
Nt. Kadriorg

12. Mis faktor(id) häirivad Teid kõige rohkem juba rajatud parkides?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............
13. Millised loodusvärvid on Teile kõige meelepärasemad? (vali ÜKS sobiv variant)



Soojad toonid: punane, kollane oranž (saialilled, päevalilled, pojengid, peiulilled,
moonid, roosid, tulbid, georgiinid jne).



Külmad toonid: sinine, violett, valge (lavendel, sirel, kipsilill, iirised, hüatsint,
maikellukesed, kukekannused, kassisaba, naistenõges jne).
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Neutraalsed: roheline.
Ei oska vastata

14. Teie arvates Pärnu Haigla territooriumil võiks olla rohkem kõrgeid taimi (puud, suured
põõsad)/ põõsarinnet/ madalaid taimi (roomavad taimed, rohttaimed, lilled jne või
kõik rinded esindatud/ kõigest piisab (vali sobiv variant/variandid).
15. Mis mõju võiks avaldada haigla kõrval olev roheline ala? (vali ÜKS sobiv variant)








Toetama sotsiaalset teovõimet (suhtlemis ja kohtumispaik)
Toetama füüsilist teovõimet
Pakkuma võimalust vabaneda stressist
Pakkuma võimalust olla väljas, hingata värsket õhku
Pakkuma silmadele ilusaid vaateid
Lubama suurendada teadlikkust loodusest

16. Mis funktsiooniga alasid sooviksite näha haigla juures?














a. Looduse teerada
b. Aatriumiaed (talveaed)
c. Teraapiline aed
d. Meditatsiooniaed
e. Vaatamise aed

g. Lähetamispaigad
h. Üleminekuala
i. Sissepääsuaed
j. Sisehoov
k. Sillutatud plats

f. Vaatamise ja sisseastumise

aed
Kus nad võiksid asuda? (pange eelmisel küsimusel valitud tähe ja sobiva ala „ristmikul“ risti).

17.

Ala
1

Ala
2

Ala
3

Ala
4

Ala
5

Ala
6

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
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Lisa 6. Projekteeritava haljastuse koondtabel.
Liik eesti keeles

Liik ladina
keeles

Kõrgus,
m

Laius/
võra ∅,
m

Õitsemise
aeg

Ist.-te
arv ca

Märkused

PUUD
Harilik
kadakas

J.communis

0.15

0.51.5

-

13

Sort ’Green
Carpet’

Harilik
kadakas

J.communis

1-1.5

0.6

-

3

Sort ’Gold
Cone’

Harilik
pihlakas

Sorbus
aucuparia

4-5

VI

2

Sort ’Ullung’

Harilik tamm

Quercus
robur

10-25

15-20

keva
d

12

Hiina kadakas

J. chinensis

1.2-1.5

1.5

-

18

Sort
’Plumosa
Aurea’

Hõlmikpuu

Ginkgo
biloba

3-4

2-3

-

1

haruldane

Keskmine
kadakas

J. media

1-1.5

1-1.5

-

2

Sort
’Hetzii’

Kirju kadakas

Juniperus
squamata

2-3

-

16

Sort ’Blue
Swede’

Lookjas
mägimänd

Pinus mugo
var. mughus

1 (2-3)

1.52(3-4)

-

16

Mägimänd

Pinus mugo

2-3

Kuni
1.5

-

11

Pooppuu

Sorbus
intermedia

6-8

VI

11

Tömbilehine
viirpuu

Crataegus
laevigata

3-5(6)

VI

1

VI

72

Harilik
kukerpuu
Kanada
toompihlakas
Lodjappõisenelas
Meserva
iileks
Põõsasmaran
Siberi
kontpuu

Berberis
vulgaris
Amelanchier
canadiensis
Physocarpu
s opulifolius
Ilex x
meservae
Potentilla
fruticosa
Cornus alba

0.50.7(1)

2-3(4)

PÕÕSAD
Kuni
1.5-2
2.5
1.5-2

1.5-2

V

36

2.5-3

2.5-3

VI

50

1-1.5

1-1.5

V

50

0.6-0.9

0.60.9

VIIVIII

59

1-1.5

1-1.5

V

110

80

Sort
’Columnaris’
Oranžid
viljad

Sort ’Paul’s
Scarlet’

Sort ’Sleyt’
Sort
’Luteus’
Sort ’Blue
Princess’
Sort ’Pink
Paradise’
Sort ’Ivory
Halo’
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Tuhkurenelas

Spiraea x
cinerea

1.5

1.5

V(VI)

3

’Grefsheim’

Ebajasmiin

Philadelphus

2

1,5

V-VI

3

’Schneestur
m’

10

Sort ’Star
Showers’

LIAANID

Hiina
sidrunväändik

Parthenocis
sus
quinquefolia
Scisandra
chinensis

Südajas
aktiniidia

Actinidia
kolomikta

Südajas
aktiniidia
Tanguutia
elulõng

Harilik
metsviinapuu

4-5

0.60.9

VIVII

5-8

57

3-4

VVI

7

Actinidia
kolomikta

3-6

VI

32

Clematis
tangutica

Kuni 4

0.6- VI0.9
X
ROHTTAIMED

Liik eesti
keeles

Liik ladina
keeles

Kõrgus,
m

Laius,m

Aedmonarda

Monarda
didyma

0.6-0.8

0.3

Aedpäevaliilia

H. hybrida

0.6-0.7

0.6

Aedpäevaliilia

Hemerocalli
s hybrida

0.5-0.6

0.6

Aedsalvei

Salvia
officinalis

0.4-0.6

0.2

Alpi ogaputk

Eryngium
alpinum

0.6-0.7

0.5

Harilik
raudrohi

Achillea
millefolium

0.4-0.6

0.4

Harilik sigur

Cichorium
intybus

Kuni
1.5

Harilik
sinihelmikas

Molinia
caerulea

Heleenium

Helenium

Õit
semis
aeg
VII
VII
I

Sort
’Adam’,
isastaim
Sort’Krupn
o-plodnaja’,
emastaim

10

Isti
Istikut Märkused
kuid
e
/m2
arv

11

20 ’Fireball’

VII
-IX

3-4

115
153

VII
-IX

2-3

67100

25

50 mitmeaastane

4

10 püsilill

VIVII

5

56 ’Moonshine’

0.3

VII
-IX

11

11 mitmeaastane

kuni 0.8

0.4-0.5

VII
-IX

4-5

11 ’Moorhexe’

0.7-0.8

0.6

VII
IIX

3

VIVII
VII
VII
I

81

15

’Pretty
Fancy’
’Strawberry
Candy’

’Double
Trouble’
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0.4-0.5

VII
VII
I

4-6

2

14 Valged õied

’Vision in
Red’

Hiina astilbe

Astilbe
chinensis

Himaalaia
rohtlaliilia

Eremurus
himalaicus

1.2

0.6-0.9

VIVII
I

Hosta

Hosta

0.5-0.7

Kuni 1

VIVII

1

25 ’Honeybells’

Karvane
kadakkaer

Cerastinum
tomentosum

0.2

0.3-0.4

VIVII

6-9

425 ’Silberteppich’

Kaunis
kukehari

Sedum
spectabile

0.2-0.4

0.3-0.4

5

48 ’Star Dust’

Kaukaasia
kitsekakar
Kobartõrvikliilia

Doronicum
orientale
Kniphofia
uvaria

0.5-0.6

0.5

4

65 kollane

0.6-1

0.4-0.6

3

20 ’Flamenco’

Kopsurohi

Pulmonaria

0.3

0.6

Kurereha

Geranium

0.45

Kurereha

Geranium

0.3-0.5

Lupiin

Lupinus

0.6-0.8

0.6-1

Meelissõnajalg

Dryopteris
affinis

Kuni 1

0.6

-

3

Mets-salvei

Salvia
nemorosa

0.3-0.5

0.4

VIVII

5-7

Mõrsjalill

Gaillardia

0.4

0.4

VIIX

6

Nõmmliivatee

Thymus
serpyllum

0.050.15

0.5-0.6

VIIX

3

10 püsilill

Pargiroos

Rosa

0.8-1

1-1.5

1

42

Pargiroos

Rosa

1.2

1.2

Pargiroos

Rosa

1.5-1.8

1-1.5

Pehme
kortsleht
Purpursiilkübar

Alchemilla
mollis
Echinacea
purpurea

0.3-0.4

0.4-0.6

0.4-0.5

0.5

Roomav
akakapsas

Ajuga
reptans

0.15-0.2

0.4

0.5

VII
IX
VVI
VII
-IX
IVV
VIIX

VIX
VIVII

VII
-IX
VII
-IX
VIIX

82

VIVII
VII
-IX
VIVII
I

25

Sort

3
5-7

7
1-3

1
1

’Raspberry
Splash’
’Anne
325
Thompson’
3

170 ’Orion’
15 ’Gladiator’
275 püsilill
240
- ’Ostfriesland’
336
’Arizona Red
75 Shades’

’Rose De
Rescht’
’Henry
56
Hudson’
16 ’Hansaland’
6

püsilill

1-3

5

’Mistral’

6

20

’Burgundy
Glow’
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Sidrunmeliss

Melissa
officinalis

0.7

0.3

VIVII

11

33 mitmeaastane

Tokkroos

Alcea

0.6-1

0.7

VIIX

2

3

Varajane
pojeng

Paeonia
officinalis

0.4-0.5

1

V

1

1

Virgiinia
männasmailane

Veronicastrum
virginicum

1.5

1

VII
VII
I

1

4

’Fascination’

Värdkukehari

Sedum
telephium x
s. spectabile

0.5

0.5

VII
I-X

3-5

9

’Herbstfreude’
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'Spring
Celebration
Crimson'
’Anemoniflora’

Lisa 7 järg

Lisa 7. Projekteeritav haljastus
PUUD

.

Harilik kadakas ’Gold Cone’

Harilik kadakas ’Green Carpet’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Harilik tamm

Harilik pihlakas ’Ullung’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Hiina kadakas ’Plumosa Aurea’

Hõlmikpuu

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Järvselja õppe-ja katsemetskond
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Lisa 7 järg

Keskmine kadakas ’Hetzii’

Kirju kadakas ’Blue Swede’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Lookjas mägimänd

Mägimänd ’Columnaris’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Poopuu

Tömbilehine viirpuu ’Paul’s Scarlet’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus
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Lisa 7 järg
PÕÕSAD

Ebajasmiin ’Schneesturm’

Harilik kukerpuu

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Kanada toompihlakas

Meserva iileks ’Blue Princess’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Lodjap-põisenelas ’Luteus’

Põõsamaran ’Pink Paradise’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Juhani puukool
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Lisa 7 järg

Siberi kontpuu ’Ivory Halo’

Tuhkurenelas ’Grefsheim’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

LIAANID

Hiina sidrunväändik

Südajas aktiniidia ’Krupnoplodnaja’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Südajas aktiniidia ’Adam’

Tanguutia elulõng

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus
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Lisa 7 järg

Harilik metsviinapuu ’Star Showers’
Allikas: Neeva aed aianduskeskus

ROHTTAIMED

Aedmonarda ’Fireball’

Aed-päevaliilia ’Pretty Fancy’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

.

Aed-päevaliilia ’Strawberry Candy’

Aedsalvei

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus
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Lisa 7 järg

Alpi ogaputk

Harilik sigur

Allikas: Järvselja õppe-ja katsemetskond

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Harilik sinihelmikas

Harilik raudrohi ’Moonshine’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Heleenium ’Double Trouble’

Hiina astilbe ’Vision in Red’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus
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Lisa 7 järg

Himaalaia rohtlaliilia, valgeõieline

Hosta ’Honeybells’

Allikas: Helga taimeaia veebikataloog

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Karvane kadakkaer ’Silberteppich’

Kaunis kukehari ’Star Dust’

Allikas: Juhani puukool

Allikas: Juhani puukool

Kaukaasia kitsekakar

Kobar-tõrvikliilia ’Flamenco’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus
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Lisa 7 järg

Kopsurohi ’Raspberry Splash’

Kukehari ’Herbstfreude’

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Kurereha ’Anne Thompson’

Kurereha ’Orion’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Lupiin ’Gladiator’

Meelis-sõnajalg

Allikas: Hansaplant aianduskeskus
Allikas: Hansaplant aianduskeskus
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Lisa 7 järg

Mets-salvei ’Ostfriesland’

Mõrsjalill ’Arizona Red Shades’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Nõmm-liivatee

Pargiroos ’Rose De Rescht’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Pargiroos ’Henry Hudson’

Pehme kortsleht

Allikas: Roos.ee veebikataloog

Allikas: Hansaplant aianduskeskus
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Lisa 7 järg

Purpur-siilkübar ’Mistral’

Roomav akakapsas ’Burgungy Glow’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Neeva aed aianduskeskus

Sidrun-meliss

Tokkroos ’Spring Celebration Crimson’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Varajane pojeng ’Anemoniflora’

Virgiinia männas-mailane ’Fascination’

Allikas: Hansaplant aianduskeskus

Allikas: Järvselja õppe-ja katsemetskond
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Lisa 8. Projekteeritavad väikevormid

Suitsetamispaviljon „Octogon“ 1. alale (näide)
Allikas: Archiexpo veebikataloog

Taimekonteiner „ELLI-D“ 5. alale
Allikas: Metalco linnamööbel

Taimekonteiner „ELLI-D“ mõõtmed
Allikas: Metalco linnamööbel
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Lisa 8 järg

Käsipuu

„ZetaBarriera“

Jalgrattahoidja „Kaar 1000“

2.ala

Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

refleksoloogia jalgrajale
Allikas: Parkdisain OÜ veebilehekülg

Prügikast „Vandal 75“

Prügikast „Vandal 75“ mõõtmed

Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog
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Lisa 8 järg

Prügikast „NOVE“ mõõtmed

Prügikast „NOVE“

Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

Prügikast „Solo 100“
Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

96

Lisa 8 järg

Istumispink „Nippon EBE“
Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

Istumispingi „Nippon EBE“ mõõtmed
Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

97

Lisa 8 järg

Istumispink „Nippon EBE Duo“
Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

Istumispingi „Nippon EBE Duo“ mõõtmed
Allikas: EXTERY OÜ veebikataloog

98

Lisa 8 järg

Istumispink „Linea 365“
Allikas: Euroform-W veebikataloog

Istumispingi „Linea 365“ mõõtmed
Allikas: Euroform-W veebikataloog

99

Lisa 8 järg

Istumispink „Comfony 600“
Allikas: Archiexpo veebikataloog

Istumispingi „Comfony 600“ mõõtmed
Allikas: Archiexpo veebikataloog

100

Lisa 8 järg

Istumispink „Libre Settore“
Allikas: Metalco linnamööbel

Istumispingi „Libre Settore “ mõõtmed
Allikas: Metalco linnamööbel

101

Lisa 8 järg

Istumispink „Block 99 FULi“

Istumispingi „Block 99 FULi“ mõõtmed

Allikas: Euroform-W veebikataloog

Allikas: Euroform-W veebikataloog

Pikniku laud „GARGANTUA“
Allikas: Archiexpo veebikataloog

102

Lisa 8 järg

Valguspost „CIRCOLO : TYPE 000/510“

Valguspost „CIRCOLO : TYPE 000/510“

mõõtmed
Allikas: LECCOR

veebikataloog
Allikas: LECCOR
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veebikataloog

Lisa 9. Projekteeritavad pinnakatted.

TalukiviTM60 kergliiklusteedele/-aladele

Graniitkivi killustik fr. 3-8

Allikas: AS Ikodor veebilehekülg

Allikas: OÜ IseKallur veebilehekülg

Asfalt projekteeritavale parklale

Munakivi

Allikas:Flickr fotopanga veebilehekülg

Allikas: Benders

Kiltkivi killustik „Grafiit“ fr. 20-40

Must ribiline kummipind, ribi h=3 mm

Allikas: Benders

Allikas: Rubbex toodete veebikataloog

Baltic Nord OÜ

Baltic Nord OÜ

Punane hakkepuidumultš 15-48 mm

Kuumtsingitud teras 6. ala peenrade

püsilillepeenradele

jaoks

Allikas: Grenor Trade OÜ veebilehekülg

Allikas: Favor Cutcenter kodulehekülg
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Lisa 10. Inspiratsioonipildid
Refleksoloogia rada Rahu aias
Carbondale’is
Allikas: True Nature Healing Arts veebilehekülg

Kivipeenar 1
Allikas: Moodnekodu.ee

Kompositsioon põllukividest
Allikas: Pinterest veebilehekülg
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Lisa 10 järg
Pergola Southbank pargis Brisbanis,
Austaralia
Allikas:www. pathawaytoaus.com

Pergola Kadrioru lossi aias

Aiaskulptuuri näide

Allikas: http://wikimapia.org

Allikas:www. statuesandsculptures.co.uk

106

Lisa 10 järg

Linnumajad tervendavas aias Stenzel
Allikas: Photos House

Anne's Garden Northeast Georgia meditsiinikeskuses
Allikas: The Fockele garden company
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SUMMARY
CREATING AN ITINERARY OF THE HEALING GARDENS ON THE PÄRNU HOSPITAL
RISTIKU 1 OUTER AREA.
Anastasia Bõstrova
Language: Estonian
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The object of this bachelor's degree in landscape architecture thesis project is the territory of the
Pärnu hospital, located in Ristiku 1, Pärnu.
Selecting Pärnu hospital territory as the object was the result of the author's personal connection
to the institution, the desire to change the surrounding territory of the hospital more attractive
and diverse for users (employees, patients and visitors) and contribute to the creation of a
comprehensive hospital milieu. Compelling the contributing factor was the author’s awareness of
the organization of the hospital work and the author’s personal experience in the field of
medicine.
The main problems of the hospital generally well-maintained surrounding green area are the lack
of, and in some cases non-functional network of pedestrial roads, lack of outdoor activities and
functions, and due to almost non-existent tree and shrub floor the lack of wind occlusion.
Patients and staff use the territory mainly for the transit moving and smoking.
Based on the institution`s field of activity, nearly 3.6 hectares of green area territorial potential
and the aforementioned lack of interesting views and objects, the author made a decision to
design on the hospital grounds an itinerary consisting of differently looking therapeutic gardens.
A significant extension of the existing pedestrian and light traffic road network was designed to
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ensure the users the possibility of safe and uninterrupted movement around the entire hospital
complex.
On the object analysis stage different literature was studied and academic sources based on
therapy gardens design and establishment were reserched, the survey was conducted among the
users of the hospital to determine their attitude to the potential upgrade of the hospital territory,
to get to know their possible suggestions, wishes and needs, which the author of the project
would be able to take into account in solution drawing process.
The survey was carried out on the 4-24. October 2016 and involved on a voluntary basis the
hospital staff, patients and visitors. Patients and staff were offered to complete the survey on
paper forms, visitors had the opportunity to complete the form also electronically. A total of 115
completed questionnaires were returned.. As a result of the survey the next conclusions were
made.
Smokers made 22.6% of the respondents – it must be taken into account.
Employees have the biggest hospital territory exploitating potential.
The average period spent in hospital is 8-12 hours at a time.
The majority of respondents would like to be out more than 5 min.
The vast majority of respondents accept positively the idea of the renewing of the hospital
territory
The majority of respondents were looking out the window 2-3 times a day, or more often - the
view from the window is important.
Clear and open type of the landscape and warm tones are preferred.
During the design completion the recommendations given were taken into account in the
therapeutic gardens planning sources, in the laws, regulations and regulatory documents existing
in Estonia and the results obtained during the hospital survey.
The design provides the formation of seven different gardens, the extension of the light traffic
network in the amount of 3230 m2 and building a new parking for 55 places for the needs of the
new hospital department. It is designed to plant 106 trees, 383 bushes and the 119 vines
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(respectively of 11, 8 and 4 different species), and to establish the perennial plants’ areas
cumulatively on about 650 m2.
Project solution intended to meet the needs of both mobile users and users with mobility
problems or constraints, to give an opportunity for persons in every age and physically fit to
choose the most liked green corner, for resting /communication / thinking / dining / sunbathing /
development / mental and physical recovery etc. Materials for the designed gardens’ construction
and finishing were selected in consideration of their safety, aesthetics, and exercise capacity as
care of scarcity.
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Siberi kontpuu
'Ivory Halo'
Cornus alba
19 tk

Siberi kontpuu
'Ivory Halo'
Cornus alba
18 tk

Eksplikatsioon:

Siberi kontpuu
'Ivory Halo'
Cornus alba
25 tk

Olemasolev bussipeatus
Olemasolev suitsetamiskoht

Harilik kadakas
'Green Carpet'
Juniperus communis
6 tk

A , B , C ... Olemasolev haiglakorpuste t histus
/

Olemasolev
Projekteeritav

honesse

1,2,3 Projekteeritavate alade numbrid

P
Harilik tamm
Quercus robur
uusi taimi kokku
12 tk

Olemasolev looduslik metsaala

AED5

P

Tuleneva hoone/korpuse eeldatavad piirid

P

Olemasolev autoparkla
Olemasolev helikopteriplats

P

Leppem
Kinnistu piir
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+0.4

+0.4

+0.4

+0.2

+0.6
+0.2
+0.4

AED6

Olemasolev murukate

P

Olemasolev hoone
Olemasolev lehtpuu
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F3

Olemasolev okaspuu

A

Olemasolev

AED7

B
C

E

Olemasolev valguspost

E

B

2a
B

D C

C
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C
B
E

E

A
E

E
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Projekteeritav okaspuu
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Siberi kontpuu
'Ivory Halo'
Cornus alba
48 tk

Uued soovituslikud asukohad
valgustitele

Asendiplaani lahendus

M 1: 500
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AED NR. 1 DETAILJOONIS M 1: 300
Eksplikatsioon:
Planeeritav suitsetamiskoht
hoonesse
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D
Leppem
Olemasolev asfalteeritud s idutee
Olemasolev muru
Olemasolev hoone
Olemasolev kergliiklustee

A

C

Olemasolev harilik tamm
Olemasolev serbia kuusk
Olemasolev lodjap-p isenelas

C

Olemasolev valguspost, lipumast
Olemasolev
Projekteeritav rooside istutusala/ pruuni
puukooremult iga ala
Projekteeritav p

B
B

Projekteeritav varjualune (suitsetamiskoht)
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.

Projekteeritav taimmaterjal
A. Pargiroos 'Morden Centennial'
B. Pargiroos 'Hansaland'
C. Pargiroos 'Henry Hudson'
D. Lodjap-p

Taimi/m2
1
1
1

Kokku tk
42 tk
16 tk
56 tk
10 tk
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AED NR. 2 DETAILJOONIS M 1: 200
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F3

Leppem
Olemasolev asfalteeritud s idutee
Olemasolev talukivikattega kergliiklustee

A

5

Olemasolev hoone
Projekteeritava hoone/korpuse eeldatavad
piirid

3
6

4

4

Olemasolev muru
7
1

B

Olemasolev Thunbergi kukerpuu hekk

3

Olemasolev valguspost

5
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,

C

E

2

B

Olemasolev
Projekteeritav talukivikattega kergliiklustee

E

Projekteeritav 70 ja 90 cm k rguse
k sipuuga refleksoloogiline jalgrada*

1

Projekteeritav harilik pihlakas

B

D C

C

Projekteeritav okaspuu
Projekteeritav harilik kukerpuu

C

lillede istutusala /

B

,

E

Projekteeritav

E

A
E

E

puukooremult
Projekteeritav
hoonesse

Uued soovituslikud asukohad valgustitele
Projekteeritav taimmaterjal

C

A. Harilik pihlakas 'Ullung'
B. Kirju kadakas 'Blue Swede'
C.
'Columnaris'
D. Lookjas m
E. Harilik kukerpuu
F. Siberi kontpuu 'Ivory Halo'

2 tk
11 tk
11 tk
3 tk
72 tk
vt. asendiplaani
lahendus

* Projekteeritavad eril ikude pinnamaterjalid on toodud refleksoloogilise jalgrada detailjoonisel
.

Bakalaureuset

F1

Plaan:

5

Koostaja:

Anastasia B strova

26.05.2017

Juhendajad:
26.05.2017

F2

9
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

24

Aed nr. 2 detailjoonis

M 1: 200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

8
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N

A

Teraapiaaedade roheteekonna loomine

5
NR. 2 AIA REFLEKSOLOOGIA JALGRADA
DETAILJOONIS M 1: 100

Leppem

3
6
7
1

4

Projekteeritav talukivikattega kergliiklustee
Projekteeritav 70 ja 90 cm k rguse
k sipuuga refleksoloogiline jalgrada

B

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Projekteeritav pink

3

5

Projekteeritud vabakujulised paekivist astmekivid,
paksus 30-35 mm
Projekteeritav A. Harilik pihlakas 'Ullung'

8
Projekteeritav B. Kirju kadakas 'Blue Swede'

E

2
Projekteeritav E. Harilik kukerpuu

B

Projekteeritav v

1

kukehari 'Herbstfreude', 16 tk

Projekteeritav hosta 'Honeybells', 15 tk
Projekteeritav hiina astilbe 'Vision in Red', 20 tk
Projekteeritav raudrohi 'Moonshine', 46 tk
Projekteeritav harilik sinihelmikas 'Moorhexe', 11 tk
Projekteeritav alpi ogaputk, 10 tk

C

.

Refleksoloogilise jalgrada eri ikude pinnakatted:
1. Kollane merekivi fr. 8-16

ca 600 mm

Bakalaureuset

2. Kiltkivi fr. 20-40

Koostaja:

3. Munakivi fr. 70-100
4. Munakivi fr. 100-250

Juhendajad:

Anastasia B strova

7. Ribiline kummipind, ribi h=3 mm
8. P
95 x 95 x 3000 mm
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4

26.05.2017
26.05.2017

Nr. 2 aia refleksoloogia
jalgrada detailjoonis

Plaan:

6

M 1: 100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Teraapiaaedade roheteekonna loomine

N

AED NR. 3 DETAILJOONIS M 1: 200
Eksplikatsioon:
Projekteeritava hoone/korpuse eeldatavad
piirid
Projekteeritavad jalgrattahoidjad

A

Leppem
Kinnistu piir
Planeeritava ala piir

C

C

Olemasolev asfalteeritud s idutee

EB

Olemasolev asfalteeritud kergliiklustee
Olemasolev muru

E

A

/

D

Olemasolev/projekteeritav harilik tamm
Olemasolev valguspost

B

Projekteeritav talukivikattega
kergliiklusala

E

D
C

C

E

B

lillede istutusala / pruuni
puukooremult

C

,

A

Projekteeritav
Projekteeritav

hoonesse

Uued soovituslikud asukohad valgustitele
Projekteeritav taimmaterjal
A.
B.
C.
D.
E.

Taimi/m2
Lookjas m
P
Pink Paradise'
3-4
Aed-p
'Pretty Fancy'
Aed-p
'Strawberry Candy' 2-3
Hiina kadakas 'Plumosa Aurea'
-

Kokku tk
13 tk
59 tk
115-153 tk
67-100 tk
18 tk

.

Bakalaureuset

Plaan:

7

Koostaja:

Anastasia B strova

26.05.2017

Juhendajad:
26.05.2017

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

D

B

D

Projekteeritav okaspuu

Aed nr. 3 detailjoonis

M 1: 200
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C
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N

Teraapiaaedade roheteekonna loomine
AED NR. 4 DETAILJOONIS M 1: 200

E

Leppem

G
D
G

A

Olemasolev tugisein

F

D
D

Olemasolev autoparkla

F

C

Olemasolev valguspost

B
F
G

F

Olemasolev

B A
A

D
G

C

hoonesse

Projekteeritav talukivikattega kergliiklustee
Projekteeritavad okaspuud (A,B,C,D)
Projekteeritav meserva iileks
kiltkivi-

E

killustik fr. 15-30
Projekteeritav pink "NIPPON" ja
Projekteeritav skulptuur
Projekteeritav maakivi

.

Projekteeritav taimmaterjal
A.
B.
C.
D.

Kirju kadakas 'Blue Swede'
Harilik kadakas 'Green Carpet'
Keskmine kadakas 'Hetzii'
Harilik kadakas 'Gold Cone'

Bakalaureuset
5 tk
7 tk
2 tk
3 tk

E.

Meserva iileks 'Blue Princess'
50 tk
F. Karvane kadakkaer 'Silberteppich' 425 tk
325 tk
G. Kurereha 'Anne Thompson'

Plaan:

8

Koostaja:

Anastasia B strova

26.05.2017

Juhendajad:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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G

Olemasolev muru

26.05.2017

Aed nr. 4 detailjoonis

M 1: 200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

E
A B

Olemasolev asfalteeritud s idutee
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N

Teraapiaaedade roheteekonna loomine
AED NR. 5 DETAILJOONIS M 1: 200
Eksplikatsioon:
Projekteeritav t stetud p

E

B

G

K

Meelteaia eriosad: haistmine, maitsmine, kompimine,
kuulmine

A'

Leppem

H

Kinnistu piir

E

K

C

hoonesse

Planeeritava ala piir
Olemasolev betoonkivikattega kergliiklustee

J

F

Olemasolev muru/asfalteeritud s idutee
Olemasolev hoone

P R
P
B

M
N

A

Olemasolev kasvuhoone

R

P

5%

R

P
S

A

Olemasolev peenar
Olemasolev lehtpuu/p
Olemasolev elupuuhekk

B
8%

+0.2
+0.4

P

B

Olemasolev valguspost

B'

Projekteeritav p

istutusala/ pruun puukooremu

Projekteeritav maakivikattega ala, fr.1000-2000/
betoonkivikattega kergliiklustee/talukivi

+0.2

N

Projekteeritav linnumaja
Projekteeritav taimmaterjal
1 tk

J.

Kaunis kukehari 'Star Dust'

48 tk

Projekteeritav p

40 tk

K.

Kurereha 'Orion'

170 tk

Projekteeritav puu

C. Ebajasmiin 'Schneesturm'

3 tk

M.

Kaukaasia kitsekakar, kollane

65 tk

D. Tuhkurenelas 'Grefsheim'

3 tk

Kobar-

a 'Flamenco'

20 tk

7+32 tk

N.
P.

Heleenium 'Double trouble'

15 tk

F. Harilik metsviinapuu 'Star Showers'

10 tk

R.

Lupiin 'Gladiator'

15 tk

G. Himaalaja rohtlaliilia, valge

14 tk

S.

A.

'Paul's Scarlet'

B. Lodjap-

E.

nelas 'Luteus'

dajas aktiniidia 'Adam'+'Krupnoplodnaja'

H. Virgiinia

nnas-mailane 'Fascination'

M

alill 'Arizona Red Shades'

/ liaan

Projekteeritav pergola
Projekteeritavad pingid ja
.

50 tk

Bakalaureuset

4 tk

Plaan:

9

Koostaja:

Anastasia B strova

26.05.2017

Juhendajad:
26.05.2017
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M

Olemasolev looduslik metsaala

Aed nr. 5 detailjoonis

M 1: 200
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Projekteeritav taimetugi
Olemasolev

D

peenar
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AED NR. 6 DETAILJOONIS M 1: 200
Leppem

+0.2

M

+0.4

Olemasolev asfalteeritud s idutee/ muru

P

Olemasolev hoone

C

N

B

Olemasolev valguspost
Olemasolev

B

Projekteeritav halli talukivikattega
kergliiklustee

A
C
+0.6
+0.4

E

F

Projekteeritav punase graniitkillustikuga fr. 3-8
kergliiklusala
lillede istutusala / puukooremult
ala
Projekteeritav taimetugi

+0.4

D

+0.4

+0.2

H

G

+0.6

K

+0.2

J

hoonesse

Projekteeritavad pingid ja

+0.4

L

Projekteeritavad piknikulaud
Projekteeritav h
Projekteeritav kanada toompihlakas

Projekteeritav taimmaterjal

Pojeng 'Anemoniflora'
Pehme kortsleht
Aedsalvei
N
Purpur-siilik

1 tk
57 tk
36 tk
2 tk
6 tk
50 tk
...
5 tk

Roomav akakapsas
'Burgundy Glow'
K. Kopsurohi 'Raspberry Splash'
L. Aedmonarda 'Fireball'
M. Sidrunmeliss
N. Harilik sigur
P. Tokkroos 'Spring Celebration
Crimson'

J.

Projekteeritav hiina sidrunv

20 tk

.

3 tk
20 tk
33 tk
12 tk

Bakalaureuset

Plaan:

10

Koostaja:

Anastasia B strova

26.05.2017

Juhendajad:

3 tk
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

26.05.2017

Aed nr. 6 detailjoonis

M 1: 200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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+0.2
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PEALTVAADE

Bakalaureuset

Plaan:
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Koostaja:
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26.05.2017

Juhendajad:
26.05.2017
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EESTVAADE

Nr.6 aia lehtla detailjoonis

M 1: 100
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N

Teraapiaaedade roheteekonna loomine
AED NR. 7 DETAILJOONIS M 1: 200
Leppem
Olemasolev muru
Olemasolev asfalteeritud s idutee

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Olemasolev hoone
Olemasolev betoonkivikattega
kergliiklustee
Olemasolev suitsetamiskoht
Olemasolev valguspost
Olemasolev

hoonesse

Projekteeritav tanguutia elul
Projekteeritav meeliss

A

A

Projekteeritav kangialune liaanitugi

B

B

Projekteeritav pink ja
Projekteeritav skulptuur
Projekteeritav taimmaterjal

B

A. Meeliss
B. Mets-salvei 'Ostfriesland'
C. Tanguutia elul

Taimi/m2

Kokku tk

1
5-7
-

102 tk
240-336 tk
10 tk

.

Bakalaureuset

Plaan:

12

Koostaja:

Anastasia B strova

26.05.2017
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B
A
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Aed nr. 7 detailjoonis

M 1: 200
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B
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M 1:100
Lodjap-p
'Luteus'

S
aktiniidia
Ebajasmiin
'Schneesturm'

Kaunis kukehari
'Star Dust'

Pergola

Tuhkurenelas
'Grefsheim'

Virgiinia
m
'Fascination'

Meelteaia
peenar

10.65

2.50 m

9.55

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

8.35

7.50
7.04
0.40 m

1.5 m

8.0 m

3.0 m

M 1:200
Olemasolev
ps
lillepeenar

S
aktiniidia
v
toel

Himaalaja
rohtlaliilia

"Linnuk

Tuhkurenelas
'Grefsheim'

Virgiinia
m
'Fascination'

Lamamistoolid

Kaunis
kukehari
'Star Dust' Pergola

3.4 m

Projekteeritav
pink

Projekteeritav
pr

bilehine

Lodjap-p
'Luteus'

viirpuu
'Paul's

P

Meelteaia
peenar

Scarlet'

2.5 m

0.8 m

2.5 m

3.04 m

Bakalaureuset
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9.15

M 1: 100
M 1: 200

