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SISSEJUHATUS
Inimkond on oma arengus jõudnud etappi, kus järjest enam teadvustatakse industriaalühiskonna
negatiivseid mõjusid. Kliima soojenemine, ületootmine ning kasvav energiavajadus on vaid ühed
suured probleemid, mida proovitakse lahendada läbi jätkusuutliku ning taaskasutuse prinsiibi.
Need parema tuleviku loomise põhimõtted on muutunud iga eluvaldkonna lahutamatuks osaks.
Läbi ajaloo oleme pidanud loodust ning selle poolt pakutavaid ressursse iseenesestmõistetavaks
ning varude ammendumisel jätnud kõik looduse enese taastoomise meelevalda. Maastike, mis on
olnud varem aktiivses kasutuses, kuid nüüd seisavad mahajäetult, on Eestis mitmeid. Suurimad
alad moodustavad endised tööstus- ja sõjaväeobjektid, mille kogupindala ulatub tuhandetesse
hektaritesse. Lisaks neile leidub veel puuduliku hooldusega vanu võsastuvaid parke, randu ja
niite. Nende alade taaskasutuselevõttu takistab kõige enam heade ja investeerimist väärivate
ideede puudus.
Golf on pikkade traditsioonidega sportmäng, mida mängitakse värskes õhus ja enamasi
looduskaunites kohtades. Mängu teeb huvitavaks eelkõige keskkond, kus mängitakse. Mängu
käigus tuleb sageli arvestada metsatuka tagant puhuva tuuleiiliga või pinnavormilistest
eripäradest tulenevate kallakutega. Väljaku kujundamisel on kõige suurem roll maastikuarhitektil,
kes peab oskama ära kasutada looduse poolt pakutavaid olemasolevaid tugevaid külgi ning
suutma kõik elemendid enda jaoks tööle panna -olgu need siis näiteks reljeef, taimestus või vesi.
Väljaku töös hoidmisel on aga kõige suurem vastutus kõrgetasemelisel hooldemeeskonnal, kelle
suurimaks tööülesandeks on maastiku korrashoid.
Vastavalt Ameerika Golfiväljaku arhitektide ühingule (ASGCA) on enamus golfiväljakute
arhitekte

maastikuarhitektuurse

bakalaureusekraad

haridusega.

maastikuarhitektuuri

Ühingu

valdkonnast.

litsentsi
Golfi

saamiseks

arhitekt

on

tuleb

omada

golfi

mängiv

maastikuarhitekt.
Töö peamiseks eesmärgiks on uurida kas ja kuidas oleks võimalik maastikke taas kasutusele
võtta läbi jätkusuutlike golfiväljakute rajamise. Uurimisobjektiks on kolm erinevat objekti endine sõjaväeosa, maha jäetud karjäär ja uut funktsiooni otsiv mõisa park. Sarnaste taustadega
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objekte on Eestis ja Ida-Euroopas laialdaselt ning neid saab iseloomustada kui asukohti, kus
kunagi toimus aktiivne inimtegevus, kuid nüüd on kasutus vähene või puudub hoopis. Tavaliselt
on sellised paigad täis isetekkelisi prügimägesid, lagunenud hooneid ja pioneerliikidest
koosnevat võsa. Golfiväljak suudaks tuua tagasi aktiivse inimtegevuse ning koos sellega väga
vajalikud finantsid ja hoolduse. Ühtlasi täidaks
Ühtegi Eesti üheksast täismõõtmelisest golfiväljakust ei ole sarnastesse oludesse projekteeritud.
Meie väljakud on enamjaolt kujundatud Soome ja teiste Euroopa golfiarhitektide poolt. Lõputöö
tegemisel lähtun internetist leiduvatel välismaistel praktikatel ja näidetel. Konkreetset
tellijapoolset lähteülesannet ei ole, seetõttu on töö koostamiseks valitud alad piiritletud mööda
katastriüksuse piire lähtuvalt ala suurusest ja sidususest.
Teoreetilises osas kirjeldan üldiseid golfimängu võimalusi, golfiradade enamlevinud
kujundustavasid

ning

arutlen

jätkusuutliku

golfiväljaku

projekteerimispõhimõtete

üle.

Projektalade analüüsis toon välja objektide kohta kirjanduses leiduvad materjalid, kirjeldan
välitööde tulemusi ja analüüsin maastikulisi, ruumilisi ja sotsiaalseid seoseid ning uurin
golfiväljaku sobivust antud objektile. Konseptsioonis loon vastavalt teooriale ning analüüsile
tugineva kirjelduse objektalade kohta ning lahenduses osas pakun välja võimaliku lahendi koos
kirjelduse ja joonistega.
Töös kasutatud golfiterminid ja nende selgitused:
 green - lipuala, 3-5 mm kõrguseks pügatud muruga ala ümber augu, kus palli
veeretatakse;
 fairway - mänguala, 13-32 mm kõrguseks pügatud muruga ala avalöögi- ja lipuala
vahel;
 tee box - avalöögiala, iga raja alguses asuv kuni 5 mm kõrguse muruga löögikoht;
 rough - nii looduslik kui ka kõrgemalt niidedud muru, mis piirab lipu-, mängu- ja
avalöögialasid;
 master plan - analüüsikaartidel põhinev golfiväljaku illustratiivne üldplaan;
 pitch - lühike, kõrge kaarega löök, mis maandub greenil ja peatub kiiresti;
 putt - greenil tehtav lühike, palli veeretav, löök.
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1.

LÄHTEÜLESANNE

Paljud kohalikud omavalitsused peavad igapäevaselt tegelema suurte tühjade ning mahajäetud
piirkondadega, kus vandaalitsetakse ja ladustadakse ebaseaduslikult prügi ning ohtlike jäätmeid.
Pahatihti süüdatakse prügi põlema ja siis ei ole enam ohus mitte ainult looduskeskkond vaid ka
lähedal paiknevad elurajoonid. Kahju nii prügi eemaldamise kui päästetööde eest kannab omanik.
Vanade tühjade sõjaväeosade ja tööstuspiirkondade omanikuks on üldjuhul riik, kuid ressurssi
hoolduseks ja valveks napib.
Võttes arvesse kohtade väärtusi ning omapära otsivad omavalitsuste juhid juba pikemat aega
võimalike funktsioone ja lahendusi mahajäetud piirkondade taaskäivitamiseks. Enamjaolt
eraldatakse need alad üldplaneeringus puhke- ja virgestusmaadeks (rekreatsioonialad), kuid
plaanid on jäänud siiani suures osas ka just vastava nõudluse puudumise tõttu
teostamata.(vt. Lisa 2)
Töö teostamiseks valisin kolme erineva tausta ning endise kasutusfunktsiooniga näiteobjekti
Harku valla territooriumilt. Käsitletavad kolm objekti on: mahajäetud Nõukogude Liidu aegne
sõjaväeosa Keila-Joal, aastakümneid tühjana seisnud paekivikaevandus Harkus ja võsastuv ning
uusi arengusuundi otsiv Harku mõisa park. Joonisel märgitud vastavalt loetelule 1. Raketibaas, 2.
Karjäär, 3. Mõisapark. (vt. Lisa 1.1)
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2.

TEOREETILISED ALUSED

Golfiväljaku projekteerimine on maastikuarhitektile suur väljakutse ning nõuab laialdasi
teadmisi nii mängust endast kui ka kõikvõimalikest looduslikest komponentidest. Eesti
maastikuarhitektide seas on teadmised golfiväljakute projeteerimise osas vähesed ning seetõttu
tugineb selle töö teoreetiline osa internetis leiduvatele materjalidele. Antud peatükis kirjeldan
erinevaid golfimängu variatsioone ning selgitan välja tänapäevased projekteerimisvõtted. Leiud
seostan lähteülesandes toodud objektidega.

2.1.

Lühiülevaade golfimängu ajaloost

Kuigi arvatavasti on mäng palju vanem, siis esimesed kirjalikud tõendid golfi kohta pärinevad
Šotimaalt aastast 1457. Kuningas James II keelas golfi mängimise ära, kuna oma populaarsuse
tõttu segas see meestel sõjaväekohustuse läbimist. Mäng jätkas aga rahva hulgas oma
puplaarsuse kasvu ning 1502 eemaldas keelu kuningas James IV, kes oli ka ise entusiastlik
golfimängija. Maailma vanima,St. Andrewsi golfiväljaku kohta pärinevad kirjalikud tõendid
aastast 1552.1764. aastalliideti St. Andrewsi neli esimest rada kaheks ja nii vähendati radade arv
kahekümnelt kaheksateistkümnele. Sealt alates peetakse 18-rajalist golfiväljakut standardseks
täismõõtmeliseks väljakuks.XIX sajandi tööstusrevolutsioon tõi endaga kaasa hulga sotsiaalseid
ja majanduslikke muutusi. Raudteede kasv pani aluse massilisele turismitööstusele. Esimest
korda said tavalised inimesed oma maad tundma õppida, tehes väljasõite või minnes kusagile
nädalavahetust veetma. Golfiklubisid hakati rajama kõikjale võimaldades inimestele luksust
mängida igal nädalavahetusel erineval väljakul. (36)
Tänapäevaks on golfist arenenud sõltuvust tekitav mäng iseendaga, kus eesmärgiks on endast
parem olla ja oma tasemenäitajat parandada. Golfi saab mängida ja harjutada nii üksi kui
mitmekesi. Traditsioonilise golfi mängimiseks kasutatakse keppe ja palli ning eesmärgiks on
erinevate pikkustega rajad läbida võimalikult väheste löökidega. Mäng ei nõua suurt füüsilist
koormust ning seda saab harrastada igas vanuses. Samas on tegemist on üsna tehnilise alaga, mis
on reguleeritud paljude reeglitega.Enne golfiväljakule mängima asumist tuleb läbida algajate
kursus, kus selgitatakse põhitõdesid. (9)
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2.2.

Golfimängu olevik ja tulevikuvaated

Kui aastatel 1985 kuni 2010 oli igaaastane golfimängijate kasv euroopas 5% aastas, siis viimase
viie aasta jooksul on mängijate arv vähenenud keskmiselt 1,2% aastas. 2013 oli langus kõige
suurem, peale seda on see aeglustunud ning näitab paranemise märke. Ka Poolas ning Tšehhi
Vabariigis, mida peetakse hetkelKesk- ja Ida-Euroopa suurimateks golfiturgudeks, on toimunud
märkimisväärne kasvu ja laienemise aeglustumine. Üldiselt loetakse nende probleeme samadeks,
mis on Lääne-Euroopas: vananev ühiskond, huvi kahanemine golfi vastu, väljakute ja klubide
sulgemine ning vajadus mängu värskenduse järele. Kõige suurem golfimängijate osakaal
rahvastikus asub põhjamaade riikides, kus eesotsas on Island, Rootsi, Taani ja Soome. Eestil
ning teistel Balti riikidel on veel pikk tee minna, et samale tasemele jõuda. (Tabel 1.) Aastal
2015 kasvas eestis registreeritud golfimängijate arv 7,6% olles sellega euroopas kolmandal kohal
Kreeka ja Poola järel.(8)
Tabel 1. Registreeritud golfimängijad ja standardväljakud Eestis ning lähiümbruses 2015
Riik

Rahvastikku ühe
golfiväljaku kohta in.

Rahvastiku
osalusprotsent

Väljakuid
tk.

Mängijaid
in.

Mängijaid ühe
väljaku kohta in.

Eesti

146,686

0.20%

9

2,668

296

Soome

42,067

2.63%

129

142,757

1106

Rootsi

21,330

4.97%

448

474,777

1060

Läti

1,011,913

0.05%

2

1,004

502

Leedu

495,318

0.02%

6

568

95

Allikas:(8) Autori arvutused

Tabeli andmete järgi on Eesti golfiturg, võrreldes teiste Balti riikidega, tunduvalt rohkem
arenenud ning on võtnud suuna põhjamaade standardi poole. Rahvastiku osalusprotsent on
suurem kui Lätis või Leedus, aga jääb siiski veel rohkem kui kümnekordselt alla Soome
näitajale. Kuid olulisim osa antud tabelis on veerg, mis näitab mängijaid ühe väljaku kohta. Kui
pikka aega tegutsenud stabiilsetel golfiturgudel jääb see näitaja 800 ja 1100 inimese vahele, siis
Eestis on see peaaegu kolm korda väiksem. Meie väljakute rohkus võib tuleneda asjaolust, et
asume Soome golfituru lõunapoolses küljes ning meie väljakud avatakse mängimiseks enne kui
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Soome omad. See, kui palju Eesti väljakud sõltuvad golfiturismist, on uurismisteema, mis ei
mahu antud töö raamidesse ning enne uue väljaku rajamist vajaks edasist turu-uuringut.
Enamus Euroopa golfiväljakutest ei suuda praegustel, jätkuvalt keerulistel majandusoludel
toimetada ning kaotavad mängijaid. Selle asemel, et käivitada noorte- ja pereprogramme,
tõstetakse pigem hindu. Väljakud ei suuda ära kasutada suurt potentsiaali, mida pakuvad onlineturundus ja sotsiaalmeedia. Eesti golfimängiatest 64% on mehed, 29% naised ja 7% noored.
Euroopas üldisemalt on noorte osakaal suurem ja naiste osakaal väiksem, kui Eestis. Lätis on
noorgolfarite osakaal kogu mängijatest 23%. Et Eestis mängijate arv kasvaks, tuleb soodustada
noorte golfi. (8, 20)

2.3.

Golf ja selle variatsioonid tänapäeval

Traditsiooniliselt mõistame golfi kui pallimängu, mida mängitakse muruväljakul, kus on 9 või 18
auku, millesse püütakse löögipeaga kepiga lüüa plastpalli (7). Golfiväljak on kui väljade ja
vaatesihtide süsteem, kus väljad, mida nimetatakse ka radadeks, on omavahel seotud
teevõrgustikuga ning varustatud väikevormidega. Radade pikkused varieeruvad sajast kuni
kuusaja meetrini ning on liigendatud maastiku ja taimestusega. Vastavalt maastiku või
taimestuse ning väljaku kujunduse omapärale võib väljakud liigitada viide-kuude kategooriasse.
Need on links-, park-, nõmme-, kõrbe-, liiva ning lumeväljakud. (37)
Täismõõtmeline golfiväljak koosneb tavaliselt 18 rajast ning selle läbimiseks on ideaalis ette
nähtud 72 lööki ehk par 72. Väljaku 18 rada varieeruvad nii pikkuse kui ka läbitavate
löögiarvude poolest. Üldiselt on igal par 72 väljakul neli par 3 ja par 5 rada ning kümme par 4
rada. Löögiarvud iga raja kohta määrab ära üldiselt raja kogupikkus. Par 3, ehk kolme löögi raja
pikkus jääb 100-200m vahele. Par 4 pikkus on 200-400m ning par 5 pikkus 400-550m. Radade
laiused varieeruvad 20-50m vahel, olenevalt raja keerukusest.
Aja jooksul on traditsioonilisele mängule lisandunud mitmeid variatsioone. Toon välja nimekirja
ja kirjelduse populaarseimatest välitingimustesse sobivatest golfimängu variantidest, mis vajavad
rohkem ruumi.
Urban golf. Nimetatakse ka kui cross golf, x-golf, turbo golf. Mängu eesmärk on sarnane
traditsioonilisele mängule, kus pall lüüakse golfikeppidega kokkulepitud sihtpunkti. Erinevus
seisneb selles, et looduskeskkond on asendatud avaliku linnaruumiga. Kui tavalisel golfiväljakul
9

on mängu raskendamiseks loodud vee- ja liivatakistused, siis urban golfis on takistusteks näiteks
tänavamööbel ning kanalisatsioonisüsteemid. Lisaks toob põnevust mängule linnakeskkonnale
omased ootamatused, palli taga ajava koera või liikluse näol. Mängu kombineeritakse teinekord
ka läbi parkide, kus muidu kasutuses olevad pehmed pallid asendatakse originaalsetega. Urban
golf on hea näide sellest kuidas inimesed proovivad linnakeskkonda kasutada rekreatsioonialana.
Kandvaks ideeks on vabadus ja turvalisus. Mäng on levinud pea igale kontinendile ja euroopa on
kujunemas selle arengumootoriks. Euroopa riikidest mängitakse seda Madalmaades, Tsehis,
Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Itaalias, Poolas, Portugalis, Venemaal, Sveitsis ja
Suurbritannias. (38, 26)
Pitch and putt.Erinevus tavalisest golfimängust seisneb ainult raja ja väljaku kogupikkuses ning
kasutatavate golfikeppide arvust. Ühe raja pikkus ei tohi olle üle 90 meetri ning väljaku
kogupikkus peab jääma alla 1,2 km. Sellise väljaku saab projekteerida 5-6 hektari suurusele alale
ning selle läbi mängimine võtab aega kuni poolteist tundi. (18, 25)
Speed golf. Tuntud ka kui Extreme golf, Fast golf, Fitness golf ja Hit and run golf. Mängu
eesmärgiks on täispika väljaku 18 rada läbida võimalikult väheste löökide ja ajaga. Reeglid on
üldjuhul samad mis traditsioonilisel mängul, kuid mängu kiirendamise eesmärgil on mõningaid
karistusi kergendatud. Paljud mängijad kannavad golfikingade asemel tossusid ning 14 lubatud
golfikepi asemel poole vähem. Kui muidu võtab väljaku läbimine aega kuni 5 tundi siis speed
golfi läbimisajad jäävad 1-1,5 tunni piiresse. Paljud peavad laskesuusatamist speed golfiga
sarnaseks alaks. (33, 34)
Lumegolfi mängitakse muru asemel jääl ja lumel. Kehtivad kõik traditsioonilise golfi reeglid,
kuid varustus soovitatakse hankida külmakindel. Mäng on populaarne Kanadas, Ameerika
ühendriikides, Lõuna-Ameerikas, Hiinas, Koreas, Jaapanis ja Euroopas. Meile lähimatest
kohtades näiteks soomes Jämijärvil rajatakse iga talv uus 9 rajaline kõrgekvaliteetne
lumegolfiväljak. Meistrivõistlusi sellel alal peetakse Uummannaqus Gröönimaal. (32)
Lisaks eelpoolnimetatule on golfimängust välja arenenud veel kiiresti populaarsust koguv Disc
golf, mis on omamoodi alternatiiviks golfil, ei vaja nii suurt territooriumi ning
mänguvahenditeks on lendav taldrik ja korv, Footgolf - eesmärgiks mängida suurem pall
suuremasse auku kasutades ainult jalalööke, Watergolfi mängitakse veekogul, kus mängijad
parvedel seistes üritatavad suuremat täispuhutud palli järgmise vees hulpiva poini lüüa.
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Nii väljakutüüpide rohkus kui kõik uued variatsioonid näitavad mängu paindlikkust ning avatust
erinevatele arengusuundadele.Kuigi tegemist mänguga, mille traditsioonid ulatuvad sajandite
taha otsib golf uusi võimalusi sobitumiseks tänapäeva inimese ootuste ja vajadustega. Uue
väljaku planeerimisel tuleb kõigi nende teguritega arvestada ning traditsiooniline lahendus ei
pruugi olla kõige õigem.

2.4.

Golfiväljaku planeerimine

Protsess kuidas ideest saab reaalselt toimiv väljak koosneb mitmest olulisest etapist. Esimese
asjana tutvutakse asukohaga ja selle põhjalt saab luua arenduseks kava. Järgmiseks uuritakse
võimalike kujundusmeetodeid ning selle alusel luuakse esilagne visioon e. masterplan. Sellele
omakorda järgnevad tööjoonised ning rajamistööd. Lõpetuseks määratakse ära õiged
hooldusvõtted. (6)
Raymond Hearn jagab golfiväljaku kujundamise protessi arhitekti seisukohast 12 etapiks:
 etapp 1. Lähteülesande püstitus. Eesmärkide seadmine ja planeermisprogrammi
koostamine;
 etapp 2. Plaani ja kaardimaterjali kogumine ja koostamine. Sh. geodeetiline alusplaan,
topograafia, ortofotod, märgalade piirid, loodus- ja muinsuskaitsealuste objektide
olemasolud ja asukohad, geoloogilised pinnaseuuringud;
 etapp 3. Konseptuaalne plaan. Üleüldine ruumianalüüs mida võib kasutada
finantseeringute leidmiseks;
 etapp 4. Analüüsiplaanid Olemasolev pinnavorm ja taimestik, skeemiline
maakasutusplaan, golfiradade paigutus, juurdepääsuteed, parkimine ja klubihoone
asukoht. Master plan koostamine;
 etapp 5. Master plan'i tutvustus võimalikele investoritele ja huvigruppidele;
 etapp 6. Strateegiste ning iseloomustavate rajajooniste koostamine;
 etapp 7. Esialgsed pinnasetööde joonised;
 etapp 8. Ehitusloa taotlemiseks vajalike jooniste koostamine;
 etapp 9. Ehitusjooniste ja spetsifikatsiooni koostamine;
 etapp 10. Ehitushanke assisteerimine;
 etapp 11. Projekteerija järelvalave teostamine ehituse ajal;
 etapp 12. Rajatud projekti hilisem külastus 6 ja 12 kuu möödudes, konsultatsioon.
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Golfiväljaku populaarsus sõltub tema taskukohases hinnas ning nauditavas keskkonnas.
Strateegiliselt tuleb arvestada üld ja maakondlike planeeringutega, maa ning veeressursi
olemasoluga, rajamise mõjust kohalikule kogukonnale ning üldisest vajadusest golfimängu järele.
Väljaku arendus ja käigus hoidmine on pika-ajaline protsess, mille käigus tuleb arendajal silmas
pidada, et ei kahjustataks keskkonda ning kogukonna huvisid. Väljakuid saab ehitada suhteliselt
odavalt ning need ei vaja suurt maa-ala, piisab vaid mõnest hektarist. Selliseid väiksemõõtmelisi
väljakuid saab rajada ka paneelmajarajoonide lähedale, kus golf on kättesaadav suurele hulgale
inimestele. Teine eelis oleks see, et sellist tüüpi väljakud ei ole ajamahukad ning kõigil kellel on
tund või paar aega saavad teha väikse pitch and putt harjutusringi. (5)
Pitch and putt sobib ideaalselt nii algajatele kui ka edasijõudnutele, kes soovivad oma lähimängu
oskust lihvida. Sellise väljaku rajamise jaoks pole tavaliselt vaja teha muud, kui muru raja
elementide jaoks madalamalt niita. Piisab vaid olemasolevast kuni 15 hektari suurusest
territooriumist, samasvõrdluseks täismõõtmelise 18 rajalise golfiväljaku jaoks on vaja ligikaugu
60 hektarit maad. Pitch and putt väljaku saab ka spetsiaalselt rajada, kuid siis on ehituskulud
juba märksa kõrgemad. (5)
Eestis, kus golfimäng on alles tõusuteel, ei ole 18-rajaliste suurte väljakute rajamine hetkel
mõtekas. Paljudel mängijatel on raskusi töö ja pere kõrvalt leida 4-5 tundi ühe ringi läbimiseks.
Seetõttu peaks keskenduma pigem just väiksematele, lihtsalt kättesaadavatele keskustele, mis
suudavad pakkuda mängurõõmu nii algajatele kui edasijõudnutele. Väljakud, mis võtavad vähem
ruumi, vajavad väiksemaid rajamis- ja hoolduskulusid ning kasutavad vähem loodusressurssi. (5)
Väljaku arendamisel on palju olulisi tegureid, mida arvestada, sest need määravad ära arenduse
hinna. Analüüsid tuleb teostada nii turu kui asukoha sobivuse suhtes. Asukoha analüüsil tuleb
uurida elanike arvu ning teiste väljakute olemasolu 20km raadiuses. 20km on ala, mille sees sõit
väljakule võtab aega 15-20 minutit ja on enamus golfimängijatele vastuvõetav. Elanike arv selle
20km raadiusega ala sees peaks olema vähemalt 100 000 inimest. Tehnilised uuringud peavad
katma kogu ala pinnase, drenaaži, kastmise ja taimestuse osa. Kriitiliselt tuleb hinnata
looduskeskkonna ja sotsiaalsete ühenduste jätkusuutlikkust piirkonnas. Kindlasti tuleb
projekteerimisse kaasata palju oma ala eksperte, see kindlustab projekti ökonoomsuse ja
jätkusuutlikkuse. (5)
Peamiseks looduslikuks teguriks, mida planeerimise juures arvestada ja mis loob õige tuumiku,
on ökoloogiliselt rikas maasik. Potensiaalsete väärtuste leidmiseks tuleb uurida nii ökoloogiat,
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maastiku, hüdroloogiat ja geomorfoloogiat. Planeerida tuleb ümber väärtuslike maastike ja
ökoloogiliste kohtada, mitte neist läbi. Väljakut turundades ei soovitata kasutada laialdaselt
levinud tüüpnimetusi nagu links või park. (35)
Vesi kui golfiväljaku olulisim ressurss nõuab omaette laiapõhjalisi uuringuid. Need uuringud
aitavad teha õigeid otsuseid ning annavad ettekujutuse vee koguse kasutamisvõimalustest praegu
ja tulevikus. Tuleb analüüsida veekogude jätkusuutlikkust ning nende keskkondliku, ehituse ja
elutsükkli väärtust. Võimalusel kindlasti aidata veekogul ning tema märgala ökosüsteemil
areneda.

Kui

vähegi

võimalik,

siis

on

mõistlik

kastmissüsteemil

ära

kasutada

gravitatsioonitoidet. Põuasel kuul võib täismõõtmeline golfiväljak kastmisvett tarbida ligi
10000m³, seetõttu oleks mõislik kasutada põuda taluvaid puid, põõsaid ja murutaimi. Hoonete
asukoht valida vastavlt loomulikule valgusele, soojusele ja jahedusele. Planeerimisprotsessis
võtta arvesse olemasoleva keskkonna parandamist nii pinnase, õhu kui vee puhul, kuid samas
vältida hüdroloogiliselt tundlike piirkondi, kus põhjavesi võib rikutud saada. Oluline on jätta
piisavalt ruumi ka rohelusele, et seal saaks hakata toimima looduslikud protsessid, mis
parendavad mulda, vett ja õhku. (35, 41)
Juba planeerimise käigus tuleb arvestada hooldusega. Hoolduse kulud moodustavad tööjõukulud,
masinapark, masinapargi hooldus, kastmissüsteemide käimashoid, materjalid väetiste ja
taimekaitsevahendite näol, hoonestus ning energiakulu. Hooldus hõlmab palju rohkem kui ainult
muru niitmist. Olenevalt vajaminevast tehnikast võib 18-rajalise väljaku masinapark maksta kuni
300 000€. Eesti golfiväljakute mureks on veel kindlasti kvalifitseeritud tööjõupuudus. Uhkete,
arhitektuursete klubihoonete rajamine ning hooldus on kallis ning tihtipeale on see rohkem
omanike ego upitamiseks. Madala hinnataseme ja kõigile avatud stiilis väljakute puhul peaksid
hooned peegeldama nende funktsiooni. (35)
Jätkusuutlikuks arenguks on vaja töötada koos kohalike ning riiklike institutsioonidega, et olla
kursis vajaduste ja võimalike kasvusuundadega. Tuleb määratleda potentsiaalne klientuur, kuid
silmas pidades eelkõige kohalikke ning seejärel turiste. Aidata kaasa nendele projektidele, mis
toetavad golfimängijate arvu kasvu ja proovida arvestada tulevikusuundadega, mis võivad turgu
mõjutada. (35)
Projekt peab tooma kasu võimalikult paljudele kohalikele. Selle koostamise juures on vajalikud
küsitlused, et selgitada välja kogukondlikud vajadused ning ootused. Arvesse tuleb võtta
pikaajalist mõju ning luua eeldused maksimaalse ühiskondliku tulu teenimiseks. Nende
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küsimuste kergemaks lahendamiseks tuleks projekt siduda muude laiemate majanduslike
kasudega riigi ja valitsuse tasandil. Projekteeritav väljak ei tohiks olla turul kui konkurent vaid
pigem lisama vaheldusrikkust. (35)

2.5.

Golfiväljaku kujundus

Edu toob õige asukoht ja väljaku disain. Kujunduses tuleb kasutada olemasolevat maastikku,
taimestust ja hoonestust. Väljak peab istuma ning sobituma maastiku ning taimestusega, mitte
mõjuma seal võõrkehana. Tuleb valida õiged murusordid ja taimed vastavalt kliimale ja
olustikule. Kujundus peab olema hooldussõbralik. Keerulised takistused on ühed kõige tööjõu
ressursinõudlikumad elemendid. Asukoha valiku puhul tuleb esmalt silmas pidada maa hinda
ning lähedust keskustele ning taristule. Plussiks on huvitav pinnamood, mille sees saaks väljak
paikneda. Suured pinnasetööd muudavad ehituse kalliks ning lisavad hulga drenaažitöid. Väga
kiviseid alasid on tihtipeale kulukas arendada. Oluline on ka vee kui golfiväljaku peamise
ressursi, kasutus. Drenaaž - kuival väljakul on parem mängida kui märjal murul. Hea drenaaž
loob ühtlase ja tervisliku murukamara, kuid ei saa ka ära unustada, et kuivade ilmadega on muru
vaja kasta. Kui väljak ei asu ideaalses kohas, siis selle rajamise ning hoolduse hinnad tõusevad.
See mõjub lõpptarbijale ja ei pruugi juurde meelitada piisavalt mängijaid, et väljakut käigus
hoida. (5)
Golfiväljakute kujunduses hakatakse ühe enam arvestama looduse oma vormidega ning paikade
erinevad taimestused on suur dendroloogiline väljakutse. Selleks et tagada keskkonnasõbralikus,
säästlikus ning jätkusuutlikkus, tuleb kujunduse juures arvestada nii looduslike, hüdroloogiliste,
energeetiliste, prügimajanduslike kui ka kogukondlike teguritega. Alljärgnev nimekiri aitab
projekteerijal

kontrollida

projekti

vastavust

tänapäevasele

heale

projekteerimistavale.

(5, 35, 40, 41)
Looduslikust vaatenurgast tuleb arvestada alljärgnevaga:
 säilitada ja välja tuua maastiku eripära, rõhutades juba inimmõjul moondatud
elemente;
 kasutada tüüpilisi ümbruskonna materjale, et vähendada vajadust furnituuri ja viitade
järele;
 olla tähelepanelik rohevõrgustiku suhtes, vajadusel luua suuremaid rohealasi;
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 vähendada takistuste, mänguradade ja teede kompleksust visuaalselt tundlikes
piirkondades;
 arvestada avatud veekogu sobivust kujunduse ja keskkonnaga;
 vältida veekogude palissaade. Viia veekogud nii looduslikuks kui vähegi võimalik,
sest steriilsed, sünteetilised, märjad "augud" panustavad palju vähem kui elurikkad,
elavad veekogud.
 kasutada kohalike taimeliike igal pool, välja arvatud kohtades, kus on oht põuale;
 projekteerida vähem murualasid, sest mida rohkem muru, seda vähem looduslikku
elukeskonda.
Veestiku seisukohast tuleb üle kontrollida alljärgnev:
 võimalikult vähe murualasid. Iga hektar kastmist vajav muru jätab veekeskkonda
jalajälje aastakümneteks.
 kasutada parimat võimalikku kohalikku murusorti jätkusuutlikuks veetarbimiseks, eriti
suurtel avatud murualadel;
 kasutada avatud drenaažisüsteeme torude asemel;
 luua juurde vahetsoone, kastmisvabasid alasid, et tagada hea vee kvaliteet;
 kastmissüsteem peaks olema võimalikult efektiivne;
 kastetavate alade vähendamiseks kasutada liivapinda või kääbuspõõsaste gruppe. See
aitab ka väljakut integreerida maastikusse.
 keskenduda olulistele veeüsteemi detailidele nagu erinevad tiigisügavused ja
märgalade piirid.
Energiasäästlikust aitavad luua järgnevad põhimõtted:
 tuleks disainida väljak, mis hoiaks rajamiskulud madalal;
 kasutada ära passiivenergia tehnoloogiat, et vähendada energiatarvet. Võtmetegurid on
loomulik päikesevalgus ja -vari, loomulik ventilatsioon ja isolatsioon.
 mõnes kohas võib tuua suurem pinnaseteisaldamine kasu alles pikema aja jooksul,
seda nii esiletõstetud maastiku, looduliku mitmekesisuse ja majandusliku kasu kordaja
näol;
 vähendada hooldatavat pinda, iga masinatega hooldatav hektar jätab süsinikdioksiidi
jalajälje;
 vähendada kastmisvajadusi, kastmisele kuluv energia on golfiväljaku puhul üks
suurimaid kulusid;
 vältida suuri kallakuid ja komplekseid pinnavorme sisaldavaid rajaelemente, nende
hooldus on kallis ja ressursikulukas;
 planeerida kõnnitav väljak, golfiautod saastavad.
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Et kontrolli all hoida prügi, võimalikku reostust ja materjali ümbertransportimist, tuleks silmas
pidada järgnevat:
 hoonete puhul kasutada kohalike materjale;
 maastik ja rajatised planeerida kohalikest materjalidest, sealhulgas nii müürid, seinad,
aiad, teed ja rajad;
 tuleb välitada materjale, mis vajavad pikamaa transporti;
 kasutadada ehituse käigus muidu üle jäävaid materjale ja pinnast;
 kujundada kõrgel tasemel hooldus, et ennetada reostuse poolt põhjustatud rahalist ja
mainelist kahju;
 kaitsta vee kvaliteeti projekteerides niidualasid ja looduslike biofiltreid. Kasutada
reljeefi juhtimaks vett kraavidesse ja looduslikesse veekogudesse.
 kavandada tervislikud, tasakaalustatud ja toimivad ökosüsteemid tiikidesse ja
märgaladele, et minimeerida toitainete üleküllust ja eutrofeerimust;
 valida stressi, haiguste ja põuakindlad murutaimed, et pikemas perspektiivis
vähendada kastmiste, väetiste ja pestisiidide kasutamist, mille käigus paraneb nii
pinnas, vesi ja õhk.
Kogukondlike väärtusi aitavad toetada järgnevad tegevused:
 integreerida teisi vabaaja veetmise võimalusi nagu näiteks jalutamine, rattasõit,
rulluisutamine jms;
 kujundada taimestusega piirded golfi ja teiste vabaaja tegevuste vahele;
 luua eraldatud looduslik ala, mis toimiks kui metsloomade varjupaik ning looks
loodusliku mitmekesisuse;
 kui võimalik ja sobiv, siis integreerida ajaloolist ja kultuurilist omapära, luues
kohatunne ja tekitada soesed minevikuga.
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3.

METODOLOOGIA

Mahajäetud

ja korrastamist

vajavate alade

leidmiseks

toimusid

vestlused

erinevate

spetsialistidega. Üles täheldati kolm laialt levinud mahajäetud maastikutüüpi - karjäärid,
sõjaväeosad ja mõisapargid. Näiteobjektid iga tüübi kohta said valitud Põhja Eestist, Tallinna
lähiümbrusest. Harku mõisa pargi pakkus välja muinsuskaitse, Harku karjääri ja Keila-Joa
raketibaas leiti uuringute käigus.
Teoreetilises osas käsitletakse golfimängu ajalugu, tänapäeva ja tuleviku väljavaateid.
Arutletakse erinevate mängutüüpide ning golfiväljakute variatsioonide üle. Lisaks loetletakse üle
projekteerimis- ja disaininõuded jätkusuutlike väljakute kavandamiseks ja kujundamiseks.
Üldisemalt hinnatakse ka turusituatsiooni Eestis ning Euroopas uute väljakute rajamise
seisukohast. Teoreetilise osa peatükk annab alused asukohapõhistele uuringutele.
Töö iga näiteobjektiga toimus mitmes osas. Esmalt eeltööd internetist leiduva materjaliga, kus
kaardistati objekt asukoht, selle paiknemine maastikus ning kontaktvöönd. Kaarditöö aluseks
olnud kaardid ja ortofotod on pärit maa-ameti kaardiserverist Vastavalt teoreetilises osas
tõstatatud majanduslikule aspektile uuriti ka seost teiste golfiväljakutega. Lisaks otsiti antud
alade osas erinevaid materjale varem tehtud tööde kohta.
Välitöödel külastati objekti ning selle lähiümbrust. Välitööde käigus hinnati ala sobivust erinevat
tüüpi golfivälajkute jaoks, otsiti ning pildistati väärtuslike vaateid ja objekte. Erilist tähelepanu
pöörati olulistele kujunduselementide- puud ja vesi - olemasolule. Välitööde tulemused kanti
plaanile.
Kolmands etapis analüüsiti teoreetilise, eeltöö ja välitööde põhjal valitud alade sobivust
golfiväljakute rajamiseks.
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4.

UURINGUALADE KIRJELDUS JA ANALÜÜS

4.1.

Harku karjäär

Suurem osa Eesti maavaradest kaevandatakse pealmaakaevandustest ehk karjääridest.
Põhiliseimad kaevadatavad maavarad on liiv, kruus, dolomiit ja lubjakivi, mille karjäärid on
pealt avatud,muutes maastikupilti ja mõjutades ümbritsevat keskkonda.Eesti ehituskivikarjäärid
saab jagada kaheks, kusühe osamoodustavad 1980.-ndate aastate lõpus kasutusel olnud karjäärid,
mis on praeguseks on maha jäetud.Enamjaolt ei ole tegeletud nende alade rekultiveerimisega
vaid pigem on need kaetud pioneerliikidega või siis osaliselt soostunud või hoopis kasutuses
illegaalse prügilana. (39)
Harjumaal on 25 mahajäetud karjääriala mille piires on kaevandamisega rikutud maa
kogupindala umbes 491 hektarit ning sellest vajaks täitmist ja tasandamist ligikaudu 278 hektarit
ja bioloogilist korrastamist 52 hektarit.Puhkealadeks on kujunenud Harjumaa lääneosas,
Vasalemma

aleviku

tehisveekogudeks

muutunud

paemurrud

ning

88

ha

hõlmav

RummuJärv.Puhkealaks üldisemalt soovitakse ka kujundada Jõelähtme vallas, Rebala
muinsuskaitsealal paikenevat Rebala (Paeraja) fosforiidikarjääri kaevandamisega rikutud ligi 250
ha suurust maa-ala. Karjääris piaknev tehiskõrgendik võimaldab avaraid vaateid Rebala
muinsuskaitseala maastikuelementidele ning karjääri piires tehtavad korrastustööd valmistavad
ette astangu paekihtide eksponeerimist. Harku karjäär on aastakümneid sihtotstarbeliselt
kasutamata ning jäätmaaks muutunud karjääriala. (30)
Harku mahajäetud lubjakivi karjäär asub Harjumaal, Harku valla idaosas Tallinna linnaHaabersti
linnaosa piirist ca 1 km loode pool, Tallinn-Keila-Paldiski maantee ja Tammi tee ristumiskohas.
Kontaktvööndit iseloomustav joonis asub vt. Lisa 1.3
Projektala hõlmab järgmiseid katastriüksusi:
 Kadaja tee 2 (19814:001:0264) 23,91 ha;
 Sauna (19814:001:0356) 2,65 ha;
 Künka (19814:001:0357) 6,73 ha;
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 Tammi tee 8 (19814:001:0246) 13,29 ha;
 Johannese 1 (19814:001:0266) 14,28 ha;
 Lepiku 1 (19814:001:1160) 7,54 ha;
 Lepiku 2 (19814:001:1170) 7,48 ha;
 Lepiku 3 (19814:001:1180) 3,75 ha;
 Lepiku 4 (19814:001:1190) 3,78 ha;
 Lepiku 5 (19814:001:1201) 7,11 ha;
 Tanni 1 (19814:001:0269) 13,99 ha.

Loetletud alada kogupindala on 104,15 hektarit, millest enamuse moodustab sihtotstarbeta maa
va. Tanni 1, mis on määratletud kui maatulundusmaa. Ala keskosa katab Keskkonnaregistri
veekogude nimistusse kantud nimetu tehisveekogu (VEE2001340), mille suurus sõltuvalt
aastaajast on 14 hektari ringis. Territoorium piirneb põhjast Harkujärve küla ning läänest
hõredalt asustatud Laabi külaga. Alast lõunas, Saue valla territooriumil, paikneb tegutsev Harku
karjääri kaevandus. Hea ligipääsu alale tagab kunagise kitsarööpmelise raudtee muldkehale
ehitatud kohalikTammi tee, mis algab karjäärist ida poolt ca 0,6 km kaugusele jäävast Tallinn–
Paldiski riigi põhimaanteelt.
Vastavalt Harku valla üldplaneeringule on antud ala juhtfunktsiooniks puhke- ja virgestusmaa,
mida läbib rohevõrgustiku koridor.Üldplaneeringu seletuskirjas on toodud: Puhke- ja
virgestusmaaks kavandatakse muuhulgas endine Harku karjääri ala. Alal saab jätkuda senine
maakasutus. Puhke- ja virgestusmaa juhtotstarbe alusel saab kavandada edaspidist maa
arendustegevust, selleks võib kaevandatud alad võtta kasutusele erinevate spordi- ja
puhkevõimaluste arendamiseks (näiteks golfirada,mägironimise harjutusrajad, taktikamängude
polügon, looduse õpperajad, krossi- jatrikirajad jalgratastele vms). Üldplaneeringuga on karjääri
lähialadele kavandatud ärimaa vana Tammi tee äärde, elamumaa Harkujärve küla lõnapoolsesse
ossa ja ulatuslikud tootmismaad karjäärist läände jäävatele aladele. Tammi tee on üldplaneeringu
järgi kavas rekonstrueerida ja aktiivselt kasutusele võtta. (16)
Aastakümneid sihtotstarbeliselt kasutamata ning jäätmaaks muutunudlooduskeskkond jaotub
kaheks: endiseks 3–8 m kõrguse paekiviastangugapiiratud karjäärisüvendiks põhja absoluut
kõrgustega 19,0–22,0 m ning sellest läänest jalõunast ümbritsetud 26,5–28,0 m abs tasemel
paiknevaks valdavalt tasase pinnamoegaplatooks. Orgaanilise aine kõdunemisel tekkinud
huumuskihile on aastatega tekkinud mitmekülgne taimestik, mis loob vaheldusrikka maastiku
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ning erinevaid elupaiku pakkuva looduskeskkonna. Süvendi edela-, lõuna- ja kagukülje
astangualustel aladel on lodumetsana kasvamas 20–35 m kõrgused lepad ja kased.
Karjäärisüvendi veekogude-välise ala reljeef on tasasem Tammi tee 8 kinnistu põhjaosas, kus
maa on kuiv ning seal kasvavad sookasedKarjääriala on intensiivselt kasutatud jäätmetest
vabanemise kohana. (30, 31)
Planeeringualal on domineerivateks liikideks erinevad pajulised (Salix) ja sookased
(Betulapubescens). Vähemal määral kasvab siin ka harilikke toomingaid (Prunuspadas),
harilikku haaba (Populustremula), papli hübriide (Populus), halli leppa (Alnusincana), harilikku
mändi(Pinussylvestris), hariIikku kadakat (Juniperuscommunuis).
Karjääri endise katendi kasvupinnas on kooritud ja ära kasutatud. (vt. Lisa 1.17) Väiksema
paksusega pinnakattega kohad on kaetud saviliivase moreeniga, paksema kattekihi korral lasuvad
moreeni

peal

munakivikattega.

mitmesuguse
Tänu

vett

terajämedusega
raskesti

liivad,

läbilaskvale

kruusa

lisandiga,

lubjakivikihile

veeriste

tekkinud

ning

mitmeid

sademeveetoitega märgalasidmille pindala kuival ajal märgatavalt väheneb. Sellest hoolimata
tuleb vältida orgaaniliste ja toksilisteainete sattumist täitematerjali hulka, kuna sõltumata
rekultiveerimise viisist jõuab vesi kaskraavi või põhjaveena Harku järve.Keskkonnateenistuse
andmetel on piirkonna põhjaveevarud otsakorral, seetõttu on aktuaalne Tallinna linna veetrassiga
ühinemine. (14)
Maapõue seadusega on kohustatud kaevandusloa omanik korrastama kaevandamisega rikutud
maa ja esitama loa andjale kord aastas andmed rikkumise ja rikutud maa korrastamise
kohta.Maavara kaevandamisega rikutud maa korrastamisel tuleb tagada, et kaevandusala
põhjaveerežiim vastaks maa kasutamise sihtotstarbele. Tuleb jälgida, et korrastatud ala
sobiksümbritsevasse maastikku, ja et reljeef ja pinnavormid oleksid võimalikult looduslähedased.
Oluline on ka korrastatud alal ohutuse tagamine seal liikuvatele inimestele. (22)
Vastavalt üldplaneeringule kohaselt on ala funktsiooniks puhke- ja virgestusmaa. Et seda
saavutada tuleb teostada mahukaid pinnasetöid ning näiteks ainuüksi rekultiveerimiskava järgses
osas oleks karjääripõhja tõstmiseks vajaliku pinnase maht on umbes 275000 m3 (14).
Täitematerjalina tuleb kasutada keskkonnale ohutuid, saastumata püsijäätmeid.Tasandamiseks
saab

kasutada

astangualusest

rusukaldest

kogutud

ja

purustatud

lubjakivipangaseid.

Karjäärisüvendit piirav paeastang tuleb osaliselt puhastada ripetest ning eksponeerida
vaatamisväärsusena.Koristada tuleb ka ebaseaduslik prügimägi ehitusmaterjalijäägid, kile,
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olmeprügi, autorehvid, asbestplaadid. Tehnoloogilise korrastamise käigus tehtavate tööde hulka
kuulub ka karjäärisüvendi keskosa ca 8 ha suurune ja kuni 1,5 m sügavune tehisveekogu
puhastamine pilliroost ning seda ümbritsevalt, suurveeperioodidel ajutistest veekogudest
üleujutatud alalt paju-lepa-kasevõsa väljajuurimine. Samuti tuleb võsastpuhastada lääneserv ning
karjäärisüvendi kagu- ja edelanurgaülaserva jäävad alad. (30, 31)
Samas tuleb silmas pidada, et rekultiveerimisel toetataks liigirikka ja isetoimiva ökosüsteemi
taastamist. Mitmete uuringute järgi tekib kõige mitmekesisem taimestik just isetaastumisel.
Seetõttu oleks mõistlik jätta sellised suuremaid isetaastuvaid alasid, mis oleks kontollitud
sedaviisi, et vähendada erosiooni ja tagada ohutus inimestele. Isetaastuvus protsessi on huvitav
jälgida ning sellised alad on kindlasti vaatamisväärsused omaette. (14)
Sarnaseid karjääridesse rajatud golfiväljakute näiteid maailmast:
 Fossil Trace Golf Club, Golden, Colorado, USA, http://www.fossiltrace.com/;
 Streamsong Golf Club, Streamsong, Florida, USA http://www.streamsongresort.com/;
 Tobacco Road Golf Club, Sanford, North Carolina, USA http://tobaccoroadgolf.com/;
 The Quarry, Bay Harbor, Michigan, USA
http://www.boyne.com/bayharbor/golf/courses/the-quarry.
4.1.1. Välitööd, vaatlustulemused
Välisvaatlus objektil teostatud 03.04.2016. Tollel hetkel oli territooriumile võimalik jala sisse
pääseda mööda loodenurgas asuvat sõiduautodele tõkkepuuga piiratud teed. Nagu näha oli ka
tõkkepuu ümbrusesse kogunenud prügihunnikutest, on tõkkepuu sellistes kohtades hädavajalik.
Vaadete joonis ning fotod on omavahel seotud numbritega (vt. Lisa 1.4). Territooriumile
ülevaade kontaktvööndist pea olematu, kuna süvend paikneb madalal, ning selle äärealasid katab
kõrgem taimestus. Loodeosa maastik on väga mitmekesine, palju suuremaid ja väiksemaid
reljeefivorme, tihe taimkate ning selged viited endise tööstusmaastikule. (vt. Lisa 1.5, Lisa 1.6)
Ümbritseva platoo ja karjäärisüvendi üleminek meenutab paepanka, kus paepealsel osa
puittaimestus iseloomustavad kadakad ning panga all kasvavad kõrgemad lehtpuud. (vt. Lisa 1.7)
Kevadisel ajal on keskne veekogu oma piire tunduvalt laiendanud ning kuiva jalaga on pea
võimatu selle lähiümbruses liigelda. See omakorda raskendab territooriumi täieliku ülevaatust.
(vt. Lisa 1.8). Väga võimsa ning huvipakkuva mulje jätab idaservas piknev paekihte eksponeeriv
järsak. Selle sopi embuses on tuulevaikne ning soe ja kuigi silma riivavad mõned prügihunnikud,
on see vaatamisväärsus,mis tasub eksponeerimist (vt. Lisa 1.9). Keskosa koos veekoguga on
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tasane ning kaetud madala kasevõsa või pillirooga. Tänu vett mitteläbilaskvale kihile on igalpool
see vähenegi pinnas liigniiske. (vt. Lisa 1.10, Lisa 1.11). Panoraamfoto ala põhja- ja kirdeolsale
näitab maatulundusmaa ning sihtotstabetamaa seost, ning kasutust. Maatulundusmaal on pae
sisse lõhutud kuivenduskraavid ning toimub liiva, kruusa ning killustiku ladustamine.
Selgejoonelist looduslikku piiri aga kahe erineva sihtotstarbega ala vahele tõmmata ei saa.
Ühtsuse tagamiseks oleks mõistlik ka maatulundusmaa projektalasse kaasata ning lahendada
terve territoorium ühtse tervikuna. (vt. Lisa 1.12) Karjääri muidu tasase osa sisse on jäetud kuni
10 meetri kõrguseid "saarekesi", mis oma astmelisuse ning taimestusega loovad huvitavaid
eemalt vaadeldavaid pinnavorme. Lisaks sellele on kõrgemad punktid head ümbruskonna
jälgimiseks ning vaatlemiseks. (vt. Lisa 1.13, Lisa 1.14) Vahetust kontaktvööndist hakkas silma
alast lõunas paikneva töötava karjäär koos tehnikaga ning sealsamas kõrval asuva eluhoone
koduloomad, kes looduses vabalt ringi jalutasid. (vt. Lisa 1.15, Lisa 1.16)
4.1.2. Golfiväljaku sobivuse analüüs karjääri territooriumile
Ideaalse asukohaga, kus 20 km mõjupiirkonda jäävad eesti rahvastikurohkeimad omavalitsused
nagu Tallinna linn, Keila linn, Saue linn, Harku vald ning suurem osa Saue, Keila, Kiili ja Rae
valla rahvastikurohkeimad piirkonnad. Võrreldes teiste, juba olemasolevate väljakutega, on
asukoht märgatavalt soodsam ning ühendused ümbritsevate keskustega väga head. (vt. Lisa 1.2)
Golfiväljaku ideed toetab ka valla üldplaneering ning antud teemat on vallavalitsuse istungitel
käsitletud (vt. Lisa 2). Väljak paikneks geoloogiliselt väga erilises ning ainulaadses kohas, mis
meelitaks ligi kindlasti palju golfituriste mitte ainult Soomest ja Rootsist, vaid ka mujalt
maailmast. Tänu niigi suurele rekultiveerimisplaanijärgsele pinnasetööde mahule on võimalik
väljak kujudada vastavalt kõikidele tänapäevastele normidele. Tänu olemasolevale astangule ja
pinnavormidele saab luua huvitavaid vaatepunkte ning -sihte nii golfimängijatele kui
pealtvaatajatele, ilma et need üksteist segaks. Ala on piisavalt suur, et mahutada sinna ära nii
täismõõtmeline golfiväljak kui ka teised puhke- ja virgestustegevused. Ära saab kasutada seotust
rohevõrgustikuga ning luua looduslike veekogusid ja eraldada isetaastuvaid alasid kus elurikkad
ökosüsteemid saaksid hakata arenema.
Negatiivse poole pealt on kõige suuremaks takistuseks tohutud pinnasetööd, mis kujuneksid
antud juhul väga kulukaks. Pinnasetöid ei saa teha osaliselt, vaid tuleb teostada koheselt tervel
territooriumil. Eesti golfiväljakute täituvuse uuringu tulemustele tuginedes saab väita, et hetkel ei
ole meil uusi täismõõtmelisi golfiväljakuid vaja, pigem peaks golfi arendamise seisukohast
fookuse suunama väikeste harjutusväljakute rajamisele. Ainult pitch ja puttstiilis väljaku
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rajamine karjääri alale ei tasuks ära aga tehtavate tööde kulusid. Võimalik, et antud alale saaks
lisaks väikesele golfiväljakule lisada erinevaid funktsioone nagu mägironimise harjutusrajad,
taktikamängude polügon, looduse õpperajad ja krossi ning trikirajad jalgratastele, kuid sellise
suure spordikeskuse rajamine oleks pigem edasiste uurimustööde võimalik teema. Teine suur
probleem on kaitsmata põhjavesi. Ka see ei võimalda järk-järgulist pinnasetööde planeeringut
ning kujuneb majanduslikult kulukas, nõudes omaette ekspertiisi ja spetsiaalseid lahendusi.
Puudu on igasugune hoonestus nii klubi- kui majandushoonete osas. Suur oht ka müra ja tolmu
osas, kuna lähedal paikneb toimiv karjäär.
Kogukonna aspektidest uurides ei paista ka kohalikud elanikud golfiväljaku rajamisest kasu
saavat. Kulukad rajamistööd kergitavad mängimise hinna kõrgeks ja väljaku majandamiseks
tuleb turundustööd teha pigem Eestist väljapoole. Isegi kui golfiväljak kombineerida kokku koos
matka- ja tervisespordiradadega, siis ainuüksi teadmine, et väljak on mõeldud ainult rikkamatele,
võib inimestes tekitada teatavaid negatiivseid tundeid ja mõjuda pigem eemaletõukavalt ja
ühiskonda lõhestavalt.
Kokkuvõtteks võib väita, et kuigi maastikuliselt saaks Harku karjääri territooriumile rajada väga
huvitava ja põneva golfiväljaku, siis turu olukorrast, rajamiskuludest ja jätkusuutliku
majandamise põhimõtetest lähtuvalt ei ole seda mõistlik sinna praegu rajada. Aga kui Eesti
golfiturg jätkab sellisel kiirel arengutempol ja karjääri territooriumile ühtegi sobivat funktsiooni
ei ole leitud, siis tasuks samalaadne uuring uuesti ette võtta umbes 10 aasta pärast.

4.2.

Keila-Joa raketibaas

Eesti pole just palju mahajäetud linnu või asulaid. Tuntuimad neist on Viivikonna ja Sirgala,
endised kaevanduslinnad Ida-Virumaal. Samas on meil üksjagu palju tühjalt seisvaid vanu
sõjaväeosasid. Endise Nõukogude Liidu sõjaväe käsutuses oli Eestis ligi 800 erinevas kohas,
1565 objekti kogupindalaga 87147 hektarit, mis muudustab ligikaudu 1,9% kogu Eesti
territooriumist. Nendeks võisid olla näiteks elamu, angaar, lennurada, meremärk, piirivalvetorn
või lihtsalt kasutamatamaa-ala. Samas võis näiteks sõjaväelinnakutes ühtekokku olla kuni 100
hoonet ja rajatist.Suurimad sõjaväe kasutuses olnud alad olid Aegviidu (33 100 ha) ja Laeva (13
411 ha) polügoon, Paldiski linn koos Pakri poolsaarega (3703 ha), Pakrisaared (2447 ha) ja
Naissaar (1867 ha). Keila-Joal paikenv raketibaas kuulus Tallinna ümbrust ja Loode-Eestit
kaitsvate raketibaaside võrgustikku. (28)
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1946 eraldati Harju maakonnas 423,2 hasuurune maaeraldus Keila-Joa sõjaväebaasi loomiseks.
Nimetatud alale asus õhukaitseüksus nr. 03115, missai peagi tuntuks Keila-Joa raketibaasina.
Baasis asusid ka tuumalõhkepead kandvad raketid. 1993. aasta augustis tagastas Vene sõjavägi
maa-ala Eesti Vabariigile, kes omakorda andis objekt Keila Vallavalitsuse käsutusse hoolimata
sellest, et objekt asub Harku valla territooriumil. Territooriumi õigusjärgsed omanikud, peale
reostuse ulatuse ja iseloomu teadasaamist, loobusid oma taotlustest maa tagasisaamise osas.
Reaalse omaniku puudumise tõttu algasid objektil intensiivsed rüüsteretked ja lammutustööd.
Lammutati ja tassiti laiali objekti piirav plankaed, hoonete sisustus purustati ning nende katused
lammutati, ärastati ka kõikvõimalik metall. 1995 algas ka hooneid piiravate muldvallide
omavoliline äravedu ning samas tassiti kohale suur kogus prügi. (28)
Kohe peale objekti tagasi saamist 1993 aastal avastati alalt suured keskkonnareostused. KeilaJoa oli olnud raketikütuse Eestis välja viimise vahelüliks, kus kogu Eesti territooriumilt toodi
kütus kõigepealt Keila-Joale ning seejärel viidi edasi venemaale. Pärast võõrvägede lahkumist
avastati reostus, mis oli tekkinud ligi 4 tonni raketikütuse maha valamisest. Praeguseks on kogu
naftaproduktidega pinnas puhastatud ja ka põhjavees on saavutatud reoainete sisalduse langus
mitme suurusjärgu võrra. Reoainete sisaldust kontrollitakse seirepuuraukude süsteemi abil. (28)
Keila-Joa raketibaas asub Tallinnast 35 km kaugusel ja tema pindala on 423,2 ha. Nii nagu
enamik teisigi Nõukogude Liidu sõjaväebaase, asub ka endine Keila-Joa raketibaas looduskaunis
kohas, merest ühe km kaugusel (vt. Lisa 1.1). Raketibaasi territooriumi piiravadidast ja läänest
suvilakooperatiivid, millest suur osa on ehitatud ümber aastaringseks elamiseks, põhjast TallinnKlooga maantee ning lõunast Vääna - Keila-Joa maantee. Endisesse rangelt valvatud Keila-Joa
raketibaasi on nüüd kõigile teed valla, kahjuks ka vandaalidele ja reostajatele. (28)
Keila-Joal baasi territooriumil asus ka eraldi aiaga ümbritsetud ehitis “Pantsõr” (soomus), milles
hoiti kolme tuumapeaga raketti. Nüüd on hoidla aga tühi ja laguneb ning ootab uut funktsiooni.
Kuigi tänaseks on see kunagine supermilitaarsus meie jaoks möödanik, siis on meile jäänud hulk
lagastatud maad, mille uuesti kultuuristamine nõuab tohutult ressursse. Teisalt on tegemist aga
pärandiga mida võib eksponeerida kui turismiobjekte. Meie mahajäetud salapärased
sammaldunud ehitised paistavad külalistele hoopis teistmoodi kui meile. (27)
Ala kasutatakse aktiivselt militaarsete mängude ning treeningute läbiviimseks, orienteerumiste ja
geopeituste rajana. Taimestusest on levinumad pioneerliigid, kased (Betula), pajud (Salix),
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männid (Pinus) kui ka kadakad (Juniperus) ja laialiulatuvad põõsasmaranate (Potentilla
fruticosa) grupid.
Projektala piiride valmisel lähtusin Harku valla keskkonnaspetsialisti soovitusest võtta kokku
võimalikult ühesuguse mustriga maastik, et ala saaks ühtse lahenduse. (vt. Lisa 2) Projektala
paikneb järgnevatel katastriüksustel:
 Lauri 2 (19801:011:0641) 37,09 ha;
 Lauri 1 (19801:011:0599) 19,92 ha;
 Tuulevälja (19801:011:0027) 40,66 ha;
 Lagendiku- Risti (19801:011:1640) 35,69 ha;
 Raketibaasi (19801:011:0803) 29,2 ha;
 Innulangi (19801:011:0738) 14,13 ha;
 Talvoja tee 9 (19801:011:0739) 2 ha.
Territooriumi kogupindala on ligi 180 ha. Sellest enamuse moodustab maatulundusmaa, va.
Raketibaasi üksus, mis on arvel kui sihtotstarbeta maa.
4.2.1. Välitööd, vaatlustulemused
Välisvaatlused objektil on teostatud 13.04 ja 24.04.2016. Vaadete asukohtade kohta on koostatud
joonis. (vt. Lisa 1.20) Objektile ligipääs võimalik lääne poolsest küljest Talvoja teelt.
Peasissesõit on autoliiklusele tõkestatud paneelidega, kuid lähedal on olemas ka sõiduatodega
läbitav isetekkeline tee, mille kaudu saab territooriumile sisse ka sõiduautoga. Talvoja teelt on
ala hästi jälgitav, puudub kõrge taimestus ja hoonestus. Vahetult tee ääres märgivad endise baasi
piire lagunevad betoonist plankaiapostid. Eemal paistavad lagunevad tühjad hooned ja
tehiskünkad, mis mõjuvad muidu tasasel maastikul võõrkehadena.(vt. Lisa 1.24)Teedevõrgustik
on rajatud kõrgendatud tammile, enamjaolt kruusakattega, kuid hoonete ümbruses esineb ka
asfaltbetoonkatet.
Alal sees on ühtedeks erilistemaks maastikuelementideks kuni 6 m kõrgused U-kujulised
tehiskünkad. Nad paiknevad maastikul grupiti ringis, olles avatud ainult ühelt poolt. Enamustes
neis U tähtedes on sees hoone või vundament. (vt. Lisa 1.27) Sellised tehislikud kõrged
pinnavormid liigendavad maastikku ning annavad kauguse ja perspektiivitunde.Künkad varjavad
enda sees ja taga huvitavaid ehituslike või maastikulisi detaile.Valli harjalt aga paistavad kaugele
ulatuvad vaated nii alale endale, kui seda ümbritsevale. (vt. Lisa 1.26) Hooned linnaku osas on
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enamjaolt mitmekordsed, lagunenud betoon, silikaat- ja punasesttellisest ehitised. Mujal
territooriumil võib kohata ka paksude paekivi müüridega hooneid. Mitmed majad on ohtlikud,
kus seinad ja vahelaed on juba sisse kukkunud või kohe kukkumas. (vt. Lisa 1.28) Paljud seinad
on kaetud grafiti või militaartreeningute jaoks tarvilike märgistustega.
Omaette vaatamisväärsuseks on torujas raketibunker ala põhjaosas, kus väidetavalt hoiti
tuumapeaga lühimaarakette. Paksul mullakihil, millega on punker kaetud, esineb sissepääsu ava
juures juba errosiooni. (vt. Lisa 1.22) Punkrit ümbritseb betoonpostide rida, mis kunagi hoidis
aeda ning okastraati. (vt. Lisa 1.23) Ala on võrreldes muude raketibaasi osadega kõige rohkem
prügi täis tassitud. Peamiseks prügiliigiks on kõikvõimalikut sõidukitega seotud vahendid, esineb
nii keredetaile, rehve ja polstrit. Punkri katuselt avanevad suurepärased vaated ümbruskonnale,
kuid üles ronides tuleb olla tähelepanelik sest kõrges heinas esinevad mõningad sügavad kaevud,
mida tõenäoliselt kasutati jahutuseks. Kuigi praegu on kõik mahajäetud ja rahulik, tekitab
teadmine, et siin hoiti tuumarelva, veidi kõhedust.
Aktiivset inimtegevust olialal vaatluse ajal omajagu. Silma paistis lai hulk tegevusi, mida võeti
ette territooriumi eri paigus. Märkasin külastuste ajal nii matkajaid, koeraga jalutajaid,
tervisejooksjaid, jalgrattureid, krossimootorratast ja paintballi mängijaid. Juba toimunud
tegevustest saab välja tuua ulatusliku kulu põlengu ja kustutustööd ning prügi ladustamise, grafiti
ja vandaalitsemise. (vt. Lisa 1.21) Lisaks neile toimuvad alal veel orienteerumine ja geopeitus,
kuid neid tegevusi hetkel näha ei olnud. Militaarmänge peetakse eelkõige hoonete vahel samas
tervisesportlased ja jalutajad kasutavad üsna heas korras olevat teedevõrku. Krossimootorratas
sõitis kuhugi eemale ning muidu valju mootoriheli ei häirinud. Kui prügi ladustatakse eelkõige
võimalikult lähedale sellele kohale, kus saab terrirooriumile sisse sõita, siis nähtud kulupõleng
asus sissepääsust eemal ning tõenäoliselt valmistas kustutajatele pisut muret sinna ligipääs.Ala
idaserval paiknev kõrge tuulegeneraator on heaks orientiiriks ja maamärgiks territooriumil
liigeldes (vt. Lisa 1.25)
Hoonetekompleksi keskse osa moodustab u. 100 meetri pikkune allee koos selle äärde ning
otstesse jäävate hoonetega. (vt. Lisa 1.31) Allest läänepoolsema maja teisel küljel asub lipuväljak.
(vt. Lisa 1.29) Allee ja väljaku ümber asusid ohvitseride eluruumid, kasarmud ning hooned
ajaveetmise võimaluseks. Graažid ning muud tööstusliku suunitlusega hooned paiknevad lõuna
ja edela suunal. (vt. Lisa 1.30) Hooneid, millel katus on sisse vajunud, matab enda alla
kõrghaljastus, mis kasvab nii vastu maja välispiirdeid kui ka kohati majas sees. Katustega
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hooned on täis siseseinte lammutamise käigus üle jäänud suuremaid ja väiksemaid kive,
värviplekke ning prügi. (vt. Lisa 1.32)
Kontaktvööndis (vt. Lisa 1.18) asuvatest tuntud objektidest asub alast põhja pool Türisalu pank
ning loodes Keila-Joa juga, mõis ning maastikukaitseala. Nii pank kui Keila-Joa on turistidele
meelsad sihtpunktid, mida külastatakse tihedalt sõltumata aastajast. Kirdesse jääv Vääna-Jõesuu
on tuntud oma populaarse rannaga, kus suvisel ajal on pea võimatu parkimiskohta leida.
Raketibaasi olemasolule Tallinn-Klooga maanteelt aga ei viita ühtegi märki.
4.2.2. Golfiväljaku sobivuse analüüs raketibaasi territooriumile
Asukoha vaatenurgast oleks golfiväljakul raketibaasi territooriumil hulga potentsiaali. TallinnKlooga maantee, mille äärde välja jääks, kulgeb suures osas mööda rannikut ning läbib
maastikuliselt huvitavaid piirkondi ja populaarseid suvitusalasid. Tee on eriti suvisel ajal tihedas
kasutuses puhkajate ning matkajate hulgas, kuna nii ümbruskonna rannad kui ka Keila-Joa on
tugevad tõmbepunktid. Ala on läbi maanteedevõrgu ümbritsevate asulatega hästi seotud. Samas
jääb suurem mõjupiirkond pigem Keila ja Harku valla territooriumile ning enamusele
võimalikele Tallinna golfimängijatele jääb asukoht kaugeks. Kindlasti mõjutab püsivate
mängijate arvu ka üsna lähedal asuv Niitvälja golfiväljak, mille mõjupiirkond hõlmab pea kogu
raketibaasi väljaku mõjuala. (vt. Lisa 1.19).
Kuigi maastik on tehnogeenne, sobiks sarnasele loopealsele maastikule links tüüpi väljak, kus
mängijal tuleb taksitusena arvestada pigem pinnavormide kui veekogude ja kõrgema
haljastusega. See omakorda vähendab rajamiskulusid, kuid väiksemagi jaheda tuuleiili korral
tekitada mängijates ebamugavustunde. Avatus tuultele võib tähendada kevadisel ja sügisesel ajal
nende mängijate kaotust, kes eelistavad varjulisemat park väljakut. Lisauuringuid oleks vaja, et
teada saada ka kasvupinnase piisav olemasolu. Mitmes kohas ehitsite ja ehitisi ümbritsevate
vallide ümber on näha paepaljandeid, mis annavad aluse uskuda, et vallid on kokku lükatud
ümbruskonna pinnasest. Maa-ameti mullakaart annab kogu territooriumile seletuse, et tegemist
on kui tehnogeense maastiku muldadega, milles esineb 70% eemaldatud mulda (Tx) ning 30%
puistangumulda (Tu). (vt. Lisa 1.33) Mullakaardijärgi on ala võrreldav Harku karjääri
projektalaga, kus sammuti Tx; Tu (70%; 30%) mullad. Mahukad pinnasetööd tõstavad rajamise
hinda märgatavalt.
Kõige keerulisemaks muudab väljaku hoolduse piisava kastmisvee olemasolu. Kuigi
territooriumil esineb märgalasid, on need üldjuhul väga madalad ning ei sisalda piisavas koguses
27

vett. Kastmisvee pumpamine põhjaveest on aga seotud mitme riskifaktoriga. Tegemist on
kaitsmata põhjaveega piirkonnaga ning pinnases võib olla veel sinna ladestunud raketikütuse
jääkaineid, mis imbuvad suuremal või vähemal määral põhjavette ja reostavad sellega
kastmisvee. Isegi kui pumbata vett sügavamatest põhjaveekihtidest võib just puurkaevude
rajamisel neid alumisi kihte rikkuda ohtlike mürkaineinetega Jätkusuutliku majandamise üks
põhilisi komponente on veemajandus ning kastmisvee hankimist põjaveest ei peeta heaks tooniks.
Risk põhjavett veel enam rikkuda ei ole keskkonnasõbralik ning enne väljaku rajamist tuleks
teostada põhjalikud hüdroloogilised uuringud.
Golfiväljak endises NL aegses sõjaväebaasis oleks aga asi, mida kuskil mujal pole varem tehtud.
Esiteks on endistel NL territooriumil siiani vähe väljakuid ning teiseks on paljud tühjaks jäänud
sõjaväelised rajatised lammutatud ja väljaku rajamine tühjale kohale märksa lihtsam. Õige
turundusega oleks võimalik väljakut maailmale tutvustada kui midagi erakordset ja ainulaadset
ning meelitada juurde mängijaid nii meilt kui mujalt. Golfiväljak tooks piirkonda lisaväärtust
oma ajaloolise pärandi läbi. Keila-Joa romantiline loss jõekaldal on vaid paari kilomeetri
kaugusel ning need kaks üksteisele väga vastanduvat objekti loovad tugeva kontrasti ning toovad
esile võrdluspildi meie ajaloo kohta.
Ka siia ei ole mõistlik kohe rajada 18-rajalist golfiväljakut. Esiteks Eesti turg vajaks pigem
alternatiivseid golfimängu lahendusi ning teiseks asub raketibaas Niitvälja täismõõtmelise
golfikompleksi läheduses. Pigem tuleks keskenduda järk-järgulisele laienemisele ning erinevate
võimaluste pakkumisest. Urban golf, linnatingimustes peetav golfimäng, on kogumas
populaarsust ning üks võimalustest seda mängustiili arendada oleks planeerida mahajäetud
hoonete vahele ja ümber urban golfiväljak. Tegemist on üsnagi kergelt rajatava ja vähest
hooldust nõudva väljakuga, kuid siin tuleks suurt rõhku pöörata mängijate turvalisusele. Nimelt
on olemasolevad tühjad hooned varisemisohtlikud ning nendes viibimine võib lõppeda
vigastusega. Hooneid tuleks kindlasti eksponeerida ja võimalusel ka golfimänguks kasutada,
kuid selleks tuleb viia läbi korralik ekspertiis ning luua konserveerimiskava.
Edasiste arengute käigus on võimalik laiendada radu maastikku,luues nii võimaluse kahe stiili
kombineerimiseks. Järk-järguline lahendus aitab täita nõudlust väikese nö. "kodukoha"
golfiväljaku järele. Oluline on koostada arengukava koos etapiliste arengutega pikema aja peale
seda nii golfiväljaku kui ka tugifunktsioone silmas pidades. Samas tuleb silmas pidada, et
eelkõige peab kogu kompleks rahuldama kohalike kogukondade vajadusi ja huve. Ala peamiseks
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kandavaks funktsiooniks oleks golfiväljak, aga selle toimiseks tuleb territooriumil võimaldada ka
muid vaba aja veetmise võimalusi nagu näiteks matka ja tervisespordirajad.
Inspiratsiooniobjekte maailmast:
 Chambers
Bay Golf
Course,
http://www.chambersbaygolf.com/;

University

Place,

Washington,

USA

 Beaufort Golf Club, Killarney, Ireland http://beaufort-golf-club.com/;
 Barefoot Resort & Golf,
http://barefootgolf.com/.

4.3.

North

Myrtle

Beach,

South

Carolina,

USA

Harku mõisa park

Eestis oli 2007. aastal kokku 548 kaitsealust parki ja puistut (4). Nendest Harjumaal (va. Tallinn)
asub tänase seisuga 45, kogupindalaga 473,3 ha. Kultuurimälesiste registrisse kuulub omakorda
25 parki ja nende sesiukord onmuinsuskaitseameti poolt hinnanud. 12 mõisaparki on saanud
hinnangu "hea", ülejäänud kas "rahuldav" või "hooldamata". Maardu ja Kõue-Triigi mõisa
parkide seisukorda on hinnatud halvaks. Hinde "hea" saanud parkide kogupindala moodustab
Harjumaa (va. Tallinn) kaitsealuste parkide pinnast 187,3 ha, mis on ligikaudu 40%.Ülejäänud
60% parkide olukord on kas kehvem või hinnang puudub. Harku mõisa park on oma
territooriumi pindalalt Harjumaal neljas, ulatudes 23,2 hektarini ning seisukorda on hinnatud
heaks. (vt. Lisa 3)
Harku mõisa on esmamainitud 1371. aastal. Läbi ajaloo on mõisal olnud palju erinevaid
omanikke nende hulgas ka Uexküllide ja Ungern-Sternbergide perekonnad. Mitmed neist on
jätnud ka oma jälje nii hoone kui pargikujundusse. Näiteks tänapäevanigi püsiva mõisahoone
juures viidi suuremad ümberehitused läbi just Ungern-Sternbergide ajal. Pargi kujunduse saab
jagada ka kaheks. Esimeses osas, 18. sajandil rajatud, asub peaväljaku ringtee ning tagaküljel
tiikide poole laskuvad terrassid. Teine osa, mis pärineb 19. sajandist, on looduslikus stiilis ning
seda iseloomustab lagendike ja puudegruppide vaba asetus. Pargi idaosas asuv tehisjäv Harku
Mõisajärv (Registrikood: VEE2005700) on pindalalt 3,4 hektarit suur ja moodustab koos oma
nelja saarega väärtuslikke elupaiku ning maastikuelemente. Saarte pindala on kokku 0,5 ha,
kaetud kõrghaljastusega ning neile pääseb ainult kas paadi või talvel üle jäätee minnes. (4, 16, 24)
Mõis asub Harku vallas, Harku aleviku südames aadressil Instiduudi tee 15 (kat.
19814:001:0272). Lähimad suuremad asulad ning kaugused nende keskusteni on Tallinn – 17 km,
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Laagri – 5 km, Saue - 12 km, Tabasalu - 6 km ning Keila – 17 km. Jäädes Tallinn - Paldiski
maantee vahetusse lähedusse on ühendused, nii pealinna, kui teiste lähedal paiknevate asulatega,
head.

Mõisakompleksi

piiravad

põhjast

ja

läänest

elumajade

rajoonid,

idast

tervisespordiradadega Harku raba ning lõunast niidetav põllumaa, mille kohta koostatakse hetkel
detailplaneeringut. (vt. Lisa 1.35)
2015. aastal elas Harku vallas kokku 14 505 elaniku olles sellega kõigi Eesti kohalike
omavalitsuste seas 11. kohal. Tallinna lähedus ning head ühendused on Harku valla edasiseks
kasvuks tugevad alused. Harku alevikus elab tänapäevase seisuga ligikaudu 800 inimest, mis on
tunduvalt vähem kui Harku valla teises alevikus Tabasalus, kus elab ligi 3500 inimest. (29) Kuid
ka Harku alevikku võib oodata ees märkimisväärne elanike arvu kasv, tänu mitmele käimas
olevale detailplaneeringule. Hetkel menetluses olevatest detailplaneeringutest suurimad on Pikk
tn. 19 DP, Instituudi tee 15 DP, Betooni tn. DP ja Metsa 1 DP. (vt Lisa 1.34)
Detailplaneeringutest suurim asub Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a kinnistul, hetkel Harku kinnise
ühiselamu- ja kambervangla territooriumil (13). Vangla on vana ning amortiseerunud ning
suletakse aastal 2018 (17). Ala kohta koostatud detailplaneeringu järgi on ette nähtud
territooriumile 10 eramaja, 25 ridaelamu boksi ning ligikaudu 171 korterit. Seega on elamutes
kavandatud kokku 206 leibkonda. Arvestuslikuks elanike arvuks on võetud 3,5 elanikku
leibkonna kohta, mis teeb kokku kokku elamutes 206 x 3,5 = 721 arvestuslikku elanikku.
Planeeringu järgi on alale planeeritud 6 üldmaa krunti, mis on omavahel seotud planeeringuala
siseselt ja samuti seotud planeeringuala väliselt juba olemasolevate rohealadega. Planeeritud
rohealad on avaliku kasutusega ja mõeldud piirkondlikuks rekreatsiooniks. Rohealad
varustatakse vajaliku inventariga (pargiinventar, mänguväljakud). (12)
Betooni tänava kinnistutele on planeeritud üheksa 4-korruselist korterelamut, kus kortereid on
kokku 203, igaühes üks leibkond. See teeb arvestuslikuks elanikearvuks 710. Planeeritud on
mänguväljakud väiksematele lastele, liivapinnasega ala kiikede, liumäe ning liivakasti ja
istumiskohtadega. Lisaks noorukitele mõeldud ala, kuhu on võimalik rajada erinevad palliplatsid,
vajadusel rulapark või muud vahendid aktiivseks vaba aja veetmiseks. Korterelamute vahelisele
alale on ette nähtud ka suuremahuline puu- ja põõsagruppide rajamine. (11) Metsa tee 1
kinnistule on detailplaneeringu järgi ette nähtud kaks kolmekordset kortermaja (23) ning
Instituudi tee 15 kinnistule 25 eramut ning üks hooldekodu ja ligi 2100 m² mänguväljaku jaoks
(10).
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Kõikide detailplaneeringute realiseerumisel suureneks Harku aleviku rahvastiku arv kolm korda
kuni umbes 2400 elanikuni. See omakorda esitab suuremaid nõudmisi üldisele taristule ning
avalikult kasutatavatele kohtadele. Kindlasti tuleks mõelda lasteaia laiendamise, algkooli ehituse
ja muude avalike teenuste valiku pakkumise peale. Ka mõisa pargil, kui üldisel avaliku huvi
objektil, tuleb täita suurem roll asula ühtsuse toimiva osana. 1km raadiusega tõmmatud ring
mõisa peahoone juurest näitab aleviku kompaktsust ning kõikide uute planeeringute jäämist
jalutustee kaugusele pargi südamikust. (vt. Lisa 1.35)
Harku mõisakompleksi uue arendaja ja omaniku Baula Arenduse eesmärgiks on rajada "Harku
mõisa maadele terviklik elurajoon, mille südameks jäävad ajalooline mõisahoone ja park. Siia
kerkivad korterelamud ja eramajad, samasse kompleksi saavad kuuluma eakate-kodu ning
Paldiski maanteega piirnevale alale rajatav ärikinnisvara." (www.baula.ee) Samas otsitakse
visioone ning uusi väljundeid ajaloolise mõisa pargi lahendamiseks kasutades selleks TTÜ
Tallinna Kolledži maastikuarhitektuuri tudengite abi ja 2016. kevadsemestri lõpuks peaks
valmima 6 grupi kavandid ala lahenduseks.
Harku mõisa park on looduskaitse ala, kaitsealune park pindalaga 23,2 hektarit, registrikood
KLO1200583 ning kaitse all alates 5. juunist 1959 vastavalt ENSV MN määrusele nr.218
"Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis." (15). Lisaks looduskaitsele on
ala arvel ka kultuurimälestiste riiklikus registris kui ehitismälestis Harku mõisa park, 18.-19.saj.
Mälestiseks tunnistatud 30.08.1996 vastavalt Kultuuriministri 30.08.1996 a. määrusele nr.10
"Kultuurimälestiseks tunnistamine". Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise
väliskontuurist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 1). Ehitismälestistest paikeb mõisa pargi
territooriumil veel Harku mõisa peahoone, 18.-19.saj., Harku mõisa ait, 18.-19.saj., Harku mõisa
tall-tõllakuur, 18.-19.saj., Harku mõisa piirdemüür, 19.-20.saj. ja Harku mõisa allee, 18.-19.saj.
(2) Pärandkultuuri objektidest asub alal "Kivist mälestusmärgi alus Harku mõisapargis"
(EELIS: Keskkonnaagentuur198:MAL:002)
Muinsuskaitse alal paikneva ehitise konserveerimist, restaureerimistning ehitamist reguleerib
Muinsuskaitseseadus (RT I, 23.03.2015, 128) ning kultuuriministri määrus "Kinnismälestiste ja
muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide
koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord" (RT I, 08.07.2011, 27)
2005. aastal tehtud pargi kirjelduse järgi kuulus park väga liigirikaste parkide hulka, kus oli 92
puu- ja põõsaliiki. Lehtpuude ja okaspuude suhe oli 2:1 ning kodumaisete liikidekõrval olid
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esindatud pargis arvukalt eksoote nagu mägivaher, elupuu, punalehine pöök, hobukastan,
suurelehine pärn, hõbepaplid, valge mänd, alpi seedermänd, euroopa ja vene lehised,
Engelmanni kuusk, hall haab, hõbepappel jt, mis andsid talle dendropargi iseloomu. Ka
dekoratiivpõõsaste valik oli rikkalik, eriti mitmete kuslapuude, sirelite, enelate, viirpuude ja
leedripuude osas. (15) 2008. aastal tehtud dendroloogiliseduuringud aga leidsid 54 erinevat liiki
puittaime, millest 22 olid kodumaised ja pargi lõunaosas kunagi kasvanud Engelmanni kuuske ja
valget mändi enam alles ei ole samas märgitakse ära suur mägivahtrate ohtrus pargis.
Väärtuslikeks ja väga väärtuslikeks puudeks hinnati kokku 34,1% ja likvideeritavateks 13,3%
kogu vaadeldud 1801 objekti hulgast. Raied soovitatakse teha nii esiväljaku ümbruses, loodekagu suunalise pargilagendiku servas ja kinni kasvava teise põhjakirde-lõunakagu suunalise
pargilagendiku servades. Enam tähelepanu tuleks pöörata järelkasvu raiele kuna juba on kadunud
või on kadumas vaated teedelt ja üle pargilagendike.Võimalikest juurdeistututest märgib hinnang
ära peamist okaspuude istused, seda nii viiest puust koosneva grupina kui ka erinevaid nulu,
männi ning kuuse sorte.(3)
Kui võrrelda OÜ Optiset poolt 2007 koostatud topograafilist maa-ala plaani (Töö nr. H-323/07)
ja 2015 OÜ Aakermaa maa-ala plaani (Töö nr. 2683) puittaimede osas siis näeme, et pargi
lõunapoolsel territooriumil ei ole lubatud enam uuel juurdekasvul tekkida ning on toimunud ka
suuremahulisi raieid. Ida ja lõnaserva osades on välja raiutud suur hulk lehtpuid, samas
keskväljaku ning pika pargiaasa lähedusest on pigem vähenenud okaspuude osakaal. (vt. Lisa
1.38)
4.3.1. Välitööd ja vaatlustulemused
Vaatlused objektil viidud läbi 20.04.2016. Tähelepanu sai pööratud ruumistruktuurile, vaadete
olemasolule ja avamiste võimalusele, kasutusfunktsioonidele ning kontaktvööndile. Üles
täheldatud vaadete asukohtade ja suundade jaoks on koostatud joonis (vt. Lisa 1.39)
Aktiivselt toimetavaid inimesi vaatlusperioodi ajal pargiterritooriumil näha ei olnud.
Mõisahoone ette oli parkidud mõned välismaiste numbrimärkidega autod ja nende omanikud olid
tõenäoliselt mõisas sees. (vt. Lisa 1.40) Ka peahoonest itta jääva pumbamaja juurdes oli sõiduk,
kuid inimtegevus toimus jällegi arvatavastihoones. Aida taga asuv punase sõelmekattega korv- ja
võrkpalli väljak oli rohtunud ning paistis olema aastaid kasutuseta. Edelas, pargi sissepääsu
juures, seisev Harku raba tervisespordirajale juhatav kaart ning valgustatud rajad annavad mõista,
et muul ajal võib park olla kasutuses jalutajate, suusatajate või jalgratturite poolest. Kuigi viidad

32

puudusid siis tiigi ning allikate juurde viisid mõningad sissetallutud rajad (vt. Lisa 1.41). Park,
tiik ja tiigiümbrus olid puhtad, prügi ja rämpsuvabad. Samas ei hakanud territooriumil silma ka
ühtegi prügikasti ega pargipinki. Kokkuvõtvalt oli puudu kohtadest kus istuda ja vaateid imetleda
või inimesi jälgida.
Kevadisel ajal, kui puud pole veel lehtinud, on ruumistruktuur hästi jälgitav. Läbi puude paistab
nii mõisahoone, järv kui ka ümbruskond. (vt. Lisa 1.42) Samas võib teatud huvipunktini
jõudmine osutuda keeruliseks märja pinnase või tiheda võsa tõttu, mida esineb eriti pargi
põhjapoolsemates osades.(vt. Lisa 1.43) Maastikupargi üheks tunnuseks oleva aasade-salude
süsteem on vähene. Säilinud on hästi jälgitav umbes 340 meetri pikkune ja kohati kuni 40m
laiune niiduala, mida ääristavad põõsad ja kõrgemad puud (vt. Lisa 1.44) ning põhjalõunasuunaline siht, mis algab spordiväljaku juurest ja lõpeb heinamaal. (vt. Lisa 1.45) Muud
vaated võivad suvisel ajal olla pea olematud. (vt. Lisa 1.50)
Lõunapoolsematel aladel on tehtud raiet ja park on palju õhulisem, kuid siin on suureks mureks
pinnase liigniiskus. Tundub, et vanast ajast on jäänud mõningad kraavid, kuid nende äravool on
tõkestatud teede ja muude takistustega. (vt. Lisa 1.46) Mõisajärve veetase on üsna kõrge, kuid
see oleks lihtsalt reguleeritav kui järve loodeosas paiknev betoonist tamm asendada reguleeritava
tammiga. Veetase järgmises väikses järves vajaks tõstmist, kuna kaldad on hakanud juba kinni
kasvama. (vt. Lisa 1.47) Kraav järvedest jätkab oma äravoolu allamäge, aleviku keskosa suunas,
minnes ühe hoone ning ühe vareme keskelt alt läbi ennem kui jõuab lasteaia taga paiknevasse
järve.
Vahetust kontaktvööndist hakkab kohe silma üsna suure liiklustihedusega Instituudi tee, mis
piirab pargi lääneserva ning sealt kostuv sõidukite müra kostub praegusel kevadisel ajal üsna
kaugele. Arvatavasti suvel, kui puud ja põõsad on lehtinud, on müra hulk tunduvalt väiksem.
Pargi lõnaservas kulgevalt RMK matkarjalt avanevad vaated lõunapoolsesle heinamaale ning
istutatud kasenoorendikule. (vt. Lisa 1.48) Matkarada kulgeb edasi itta, Nõmme poole, kus
pargiosa läheb sujuvalt üle metsaks. Kirde ja põhja suunal asub erineva ilmestusega elurajoon.
Siin on nii era- kui kortermaju, vanu paekivimüüre ning põlenud ja lagunenud hooneid. Enamus
hoove on piiratud võrkaiaga ning kõik liikumised on suunatud sõiduteedele. (vt. Lisa 1.49)
Mõisapark sobitub aleviku tervikusse hästi. Tänu suurele kõrghaljastuse osakaalule alevikus ei
ole aleviku ja mõisa pargi vahel selgejoonelist piiri vaid üleminek toimub sujuvalt. (vt. Lisa 1.51)
Küll aga on peahoone jäänud vaadete kinnikasvamise tõttu peitu ning suvisel ajal eemalt
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vaadelda ei saa. (vt. Lisa 1.52) Samas lubaks nii põhja kui lõuna poolt peahoone poole tõusev
reljeef hoone ekponeerimist, mis omakorda aitaks tugevdada kohaliku identiteeti ning meelitada
ligi ka külalisi. (vt. Lisa 1.53) Lähtuvalt konseptsioonist tuleb vaadete avamise jaoks tuleb
teostada dendroloogilised uuringud ning koostada raieplaan.
4.3.2. Golfiväljaku sobivuse analüüs mõisa pargi territooriumile
Kuna mõisa park on oma mõõtmetelt täismõõtmelise golfiväljaku jaoks väike, kuid samas väga
heas suuruses pitch and putt stiilis väljaku jaoks, siis kogu edasine analüüs keskendub just selle
mängustiili väljaku rajamise seisukohtadele.
Nagu teoreetilises osas selgus, siis eesti golfiturult on puudu just sedalaadi toode. Kuid täpsema
nõudluse teada saamiseks tuleks golfimängijate hulgas korraldada küsitlus. Harku mõisa park on
ideaalse asukohaga Tallinna serval. Selle mõjuala ei ole kindlasti teoreetilises osas välja pakutud
20km, kuid isegi poole väiksema raadiuse sisse jääb suur hulk inimesi. Võimalik konkurent on
Lasnamäele Tondirabasse planeeritud 9 rajaline munitsipaalgolfiväljak, mis asub teisel pool
Tallinna linna ning on pigem suunatud Ida-Tallinna elanike teenindamiseks.
Olemasolev mõisapark lubaks väljaku kujundada park stiilis, mis on pigem omane juba vanadele
ja väärikatele väljakutele. See loob omakorda golfimängijate jaoks automaatselt ajaloolise ja
väärtusliku koha tunde, mida hinnatakse ning hoitakse. Park golfiväljakuid rajatakse tänapäeval
pea samadel eesmärkidel, mis kunagi olid mõisa parkide loomiseks. Need olid ja on looduse ja
maastiku vormi ning ilu vaatlemine ja võimaluste loomine vabas õhus aja veetmiseks. Selles
stiilis golfiväljak rõhutab pargi väärtusi ning toob neid täies hiilguses esile.
Pargi juures tuleb kindlasti silmas pidada liigi- ning elurikkuse säilitamist ning lisaks luua neid
toetavaidfunktsioone. Kindlasti tuleb lahenduse väljatöötamisel toetuda teoreetilises osas välja
toodud elurikka ja jätkusuutliku väljaku planeerimise ja kujundamise nõuetele. Üheks
olulisimaks nõudeks on siin golfimängu jaoks vajaliku niidetava muruala pindala viimine
miinimumini. Murusorte, mis taluksid väga madalat niitmist ning on aretatud meie kliimasse
sobivaks ei ole väga palju. Kõige madalamaks niidetakse lippude ümbrused ning seal kasutatava
murusegu koostis on järgmine: harilik kastehein (Agrostis capillaris) 'Barking' 10%, harilik
kastehein (Agrostis capillaris) 'Heriot' 10%, lühiv. punane aruhein (Festuca rubra ssp
trichophylla) 'Barcrown' 15%, lühiv. punane aruhein (Festuca rubra ssp trichophylla) 'Barpearl'
15%, puhmikuline punane aruhein (Festuca rubra commutata) 'Barlineus' 30%, puhmikuline
punane aruhein (Festuca rubra commutata) 'Musica' 20%. Vastavalt Horticom OÜ hinnakirjale
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on tegemist "greenidele mõeldud eriseguga, mis moodustab tiheda ja rohelise muruvaiba, on
vastupidav haigustele ja taastub kiiresti. Talub paremini toitainete puudust ja madalat niitmist
ning on üks parima geneetikaga murusegusid Euroopas." Samas mujale mängualadele
soovitatakse murusegus suurendada aruheina kogust aasnurmika arvelt. Aruhina peetakse meie
tingimustes hooldusvabamaks, nõuab vähem vett ja väetist ning on keskkonnasõbralikum, kuid
suveperioodil võib kaotada oma erksa rohelise tooni ning muutuda kergelt kollakaks. Selleks et
tagada piisav liigrikkus tuleb niidualad väljaspool radu hoida kohaliku loodusliku taimestusega.
Üks olulisimaid elemente golfiväljaku juures on vesi. Vee osas tuleb pargis välja mitu tähtsat
punkti. Esiteks, vett nii kastmiseks kui ka kujunduselemendiks on piisavalt. Jätkusuutliku
majandamise põhimõtete järgi tuleb kastmiseks kasutada vihmavett, mida antud juhul saab
pumbata paijärvest. Järve põhi tuleb kindlasti puahastada ning parandada ära ka tamm, et
veetaset järves saaks reguleerida. Teiseks on mõned pargiosad liigniisked, seal tuleb kindlasti
planeerida valgustusraiet ning drenaažisüsteemi rajamist. Eelistada tuleks lahtisi kraave torude
asemel. Kraavid aitavad luua mitmekülgsemat maastikku ning pakuvad erinevaid elupaiku
kahepaiksetele ja teistele loomadele ning putukatele. Kolmas aspekt on oluline kogukonna
seisukohast. Nimelt paiknevad järve ääres mitmed allikad, mida kohalikud kasutavad ka
joogiveevõtu kohana. Seda, kas ja kuidas, võivad hakata allikavette jõudma väljakul kasutatavad
väetised tuleb kindlasti eelnevalt uurida. Võimalike kasutatavate väetiste osas tuleb konsulteerida
vastava ala spetsialistiga. Veekeskonna nutikas kujundus võib harku mõisa parki tuua
elukeskondi, mida seal varem ei leidunud, aga mida elurikkam on park seda väärtuslikum see on.
Harku aleviku planeeritav kasv toob endaga kaasa elanike arvu suurenemise. Planeeringute järgi
on uutes kvartalites olemas mänguväljakud väikestele ja teismelistele. Täiskasvanud saavad
jooksmas, rattaga sõitmas ning suusatamas käia Harku-Nõmme terviseradadel. Mõisa park oleks
suurepäraseks kohaks klubilise tegevuse ja kogukonna ühtsuse arendamisel. Golfimäng on
sobilik spordiala kõigile, nii noortele kui vanadele, meestele ja naistele. See on pea ainuke
füüsiline sportmäng, kus omavahel saavad võrdsel tasandil võistelda nii laps kui tema vanaisa
või vanaema. Tegemist on mänguga, mis on nauditav seltskonna mõttes, sportlik saavutus võib
olla pigem teisejärguline. Mõisa parki rajatud golfiväljak jääb täpselt lasteaia ja hooldekodu
vahele ning on suurepäraseks siduvaks elemendiks kogukonna jaoks.
Ttudub, et ühtset seadusandlust maakasutuse sihtotstarvete osas golfiväljakutele ei ole. Niitvälja
ja Suuresta golfiväljakud paikevad 100% ärimaal, Jõelähtme maatulundus 70% ja ärimaal 30%,
Kuressaare golfiväljak 90% ning valgeranna 70% paiknevad üldkasutataval maal. Sihtotstarbe
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osas seega probleeme rajamise osas ei tohiks tulla, küll aga võib tekkida teatav vastuolu tasulise
teenuse pakkumisega avalikul alal. Kui golfiväljaku rajamise üks eesmärke on saada teatav
tuluallikas pargi hoolduseks, siis võib tekkida oht, et inimesed hakkavad avaliku teenusena
pakutavat golfiväljakut ära kasutama ilma selle eest tasumata. See omakorda võib loob olukorra,
kus väljaku ja pargi hoolduseks ei jätku ressurrsi. Leian, et selle vastu võitlemine ning väljaku
kasutuse tugev reguleerimine ei ole golfimängu puhul õigustatud. Golf on olnud mängu
loomisest alates olnud nö. "aumeeste" mäng, kus eelkõige võisteldakse iseenda, mitte süsteemiga.
Golfimängijad on üldjuhul hästi kursis sellega, et vähene rahaline sissetulek viib golfiväljaku
üldise seisukorra kehvenemiseni. Samas võib tasuta mängu võimalust pidada ka omamoodi
turundusnipiks. Open-source on maailmas juba pikka aega levinud trend, kus soovijatele
jagatakse tasuta teadmisi ja teenuseid ning piisava huvi korral hakkab see inimene tasuliseks
kliendiks. Avatud väljak mõjub ka kohalikule kogukonnale kutsuvalt, mitte tõrjuvalt.
Lisaks golfimängu funktsioonile saab parki rajada teisi toetavaid funktsioone, näiteks jalutusradu
ning vaatepunkte golfimängu jälgimiseks. Pitch and putt väljaku rajad on lühikesed ning
võimalik golfipalli lennukoridor ning maandumissektor on tunduvalt väiksemad kui pikkadel
radadel. See omakorda hõlbustab golfiradade ning jalutusteede paigutust nii, et ka pealtvaatajatel
oleks ohutu. Turvalisus on oluline külg millega tuleb kujunduses tõsiselt tegeleda. Kuigi
eelkõige vastutab ohutuse eest palli lööja, siis tuleb tagada, et vaateväljad võimalike ohuallikate
poole oleks avatud ning palliteekond kogu lennutrajektoori jooksul jälgitav. Kui hetkel
kasutatakse parki pigem vahelülina RMK matkaradadele jõudmiseks, siis aleviku elanike arvu
kasvuga kasvab ka pargi külastajate hulk, mis omakorda lisab vajaduse võimalike infotahvlite
ning piirete järele. Radade ümber kasutatavad piirded peaksid olema pigem sümboolsed kui
kapitaalsed rajatised.
Mõisa pargi esialgne arvatav kujundus vastab golfiväljaku kujunduse põhimõtetele. Pikkad
pargiaasad oma vaheldusrikaste servade ning kaugele ulatuvate vaatekoridoridega on park
väljakute üks põhilisi kujunduselemente. Kui parki kavandada raied, mis avavad vaateid, siis
neidsamu vaatekoridore saab ära kasutada golfiradade juures ning vastupidi. Rajad tuleks
kavandada nii, et need avaks maastikus väärtuslike vaateid mitte ainult golfimängijatele, vaid ka
külalistele ja möödakäiatele.
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4.4.

Golfiväljaku planeerimine ajaloolisesse parki

Inglismaal on golfiväljakud kujundanud maastike juba üle 120 aasta ning muutunud ajalooliste
parkide lahutamatuks osaks. Golfiväljakute osakaal ajaloolistes parkides ja aedades on 1/12 (40)
ning see jätkab tõusuteed. Selleks, et ajalooliste parkide kasutuselevõtt golfiväljakutena ei
muudaks nende ajaloolist vormi, ei vähendaks nende iseloomu ning ei kahjustaks arheoloogiat
on välja pakutud hulk nõudeid mida tuleb projekteerimisel ja rajamisel järgida. Reeglid ei ole
kehtestatud arengu peatamiseks, vaid pigem eeldavad hästi läbimõeldud ning hoolikalt kaalutud
otsuseid.
Oluline on, et nii kujundus, kui edasine väljaku majandamiskava toovad esile ja hindavad pargi
märgilist tähtsust. Kusjuures lahendus hõlmab tervikut ning säilitab ajaloolise, esteetilise,
kultuurilise, arheoloogilise, maastikulise ja elurikka mitmekesisuse. Golfiväljaku rajamise
planeeringusse tuleb kohe alguses sisse kavandanda ajaloolise objekti jaoks vajalikud
konserveerimise, rekonstrueerimise ja restaureerimise osad.Lisaks peab olema tagatud turvaline
avalik juurdepääs olulistele objektidele. Kõikide loodus ja vetevarudega tuleb käituda
vastutustudlikult ja heaperemehelikult.
Disain peab arvestama ajaloolise metsa, puude ja haljasalade vaheldumise mustriga. Golfirajad ei
tohi neid mustreid lõhkuda või nende üle domineerida. Kindlasti tuleb suuremahuliste
pinnasetööde asemel kasutada olemasolevat reljeefi. Park peab jääma oma ilmelt ajalooliseks
väärtuseks. Rajad ei tohi rikkuda ajaloolist maastiku või arheoloogiat ning nende vahele tuleb
jätta võimalikult palju ruumi, samas säilitades ja tuues välja väärtuslikud vaated ja vaatepunktid.
Liivatakistusi tuleks projekteerida võimalikult vähe ning need vähesed peaksid olema
kavandatud nii, et teevad keskkonnale väiksemat võimalikku kahju.Väikevormide puhul tuleb
silmas pidada, et golf ei ole ainus funktsioon pargis ning kõiksugune mängu toetav furnituur
oleks pigem tagasihoidlik.
Enne väljaku rajamist tuleb koostada ning esitada hulk uuringuid. Nendeks on asukohaskeem,
ehitismälestiste asukoht alal ja nende nimekiri, fotomaterjal mis näitab mälestise seisukorda ning
selle seost kontaktvööndiga, muinsuskaitse eritingimused ning võimalikud dendrolooglisied ja
arheoloogilised uuringud. Projekteerimise käigus tuleb välja töötada master planjamodelleerida
ning visualiseerida vaateid nii alast seest kui kontaktvööndist.
Projekt peab ära näitama olemasolevate ja projekteeritavate pinnavormide muutust, radade ning
nende suundade asetust ja paigutust, olemasolevaid ja uute väärtuslike vaadete asukohti, uute
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hoonete mahtusid, funktsioone ning asukohti, olemasolevate hoonete juures tehtavaid muudatusi,
autoparklate asukohad ning nende seotust avalike teedega, hoolduseks vajaliku masinapargi
paikenemine, erineva kasutsusega teed, piirded ja aiad, veekogud, olemasolevad puud ning
uusistutused, kasutatavad muruliigid, veemajanduse, valgustuse, furnituuri ja maastiku
hooldusplaani.
Inspiratsiooniobjektid maailmast:
 Hilversumsche Golf Club, Hilversum, Holland http://www.hilversumschegolfclub.nl/;
 The Carnoustie Golf Club, Carnoustie, UK http://www.carnoustiegolfclub.co.uk/;
 The National Golf Centre, Woodhall Spa, UK http://www.woodhallspagolf.com/;
 Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, UK http://www.wentworthclub.com/.
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UURIMISTÖÖ KOKKUVÕTE
Käesoleva lõputöö raames lahendati kaks aktuaalset meie ühiskonnas esinevat murekohta - üks
neist on, et mida ette võtta 50-aastane NSVLi pärandiga mahajäetud ning räämas maastike näol
ning teine on ühiskonna üldine tervis, heaolu ning tervisliku elustiili edendamine ja
propageerimine. Tulemustest selgub, et kõigil nendel paikadel on oluline koht meie minevikus
ning nad omavad väärtust, mis on unikaalne ning omane vaid vähestele. Kui mõisa parke oleme
hakkanud juba väärtustama, siis nüüd on aeg pilgud pöörata ka maha jäetud sõjaväeosade ning
karjääride poole. Käesolevat tööd saab kasutada kui alusmaterjali samalaadsetesse paikadesse
spordi- või puhkefunktsiooni projekteerimisel.
Golfimängu populaarsus liigub Eestis ja Ida-Euroopas kasvavas joones. Golfi nöol on tegemist
tervislikku eluviisi esindava spordialaga, mis sobib igas vanuses inimesele ning pakub meeldivat
ja sotsiaalset ajaveetmisvõimalust. See sobitub ideaalselt tänapäevase tervisliku elustiili poole
suunatud ühiskonnaga. Noore ja kasvava golfituru üheks omaduseks on paindlikkus ja erinevate
toodete valikuküllus. Eesti golfiväljakud on enamjaolt oma planeeringult 18-rajalised,
täismõõtmelised ning mängijate valikuvabadus on sellega üsna piiratud. Uurimistööst selgus, et
hetkel ei vajata juurde sarnaseid täismõõtmelisi väljakuid, vaid pigem tooteid, mis aitavad golfil
ennast tutvustada ja näidata teiste külgede pealt.
Arvestades

hetkelist

turusituatsiooni

täismõõtmeliste

golfiväljakute

osas,

siis

suurte

territooriumite jaoks, mida soovitakse lahendada koos kui ühtset tervikut, tuleb võimalusel
koostada

etapilise

arenduse

kava.

See

võimaldaks

paindlikumat

arendust,

paremat

kohanemisvõimet ning laiendusi vastavalt nõudlusele.
Uurimistöö tegemise jaoks valitud kolme objekti lahendust ei saa kindlasti täielikult rakendada
kõikidele samasuguse funktsiooniga aladele. Pigem saab ühisete joonte kaudu aimu, millised on
koha tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
Karjääride puhul sobib käsitletud teema kõige rohkem 20-30 aastat kasutuseta seisnud paekivivõi dolomiidikaevandusele. Ühiseid jooni saab tõmmata ka liiva- ja kruusa- ning muude lahtiste
maavarakaevandustega. Harku karjääri territooriumi suurust arvestades tuleks planeerida sinna
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täismõõtmeline väljak, kuna aga hetkel seda tüüpi rajatisi ei vajata, tuleb kaaluda etapilist
arendust. Etapilise arenduse muudavad aga võimatuks suuremahulised pinnasetööd, mis tuleb
veekogusid ning märgalasid silmas pidades teostada korraga tervel territooriumil. Pinnase- ning
ning veerežiimiga seotud tööd tõstavad rajamise hinna üle mõistliku eelarve ning väljak väljub
jätkusuutliku majandamise kavast. Harku karjääri puhul tuli selgesti välja, et antud ajahetkel ei
ole sinna mõistlik golfiväljakut rajada.
Keila-Joa raketibaas asub õhukese mullakihiga paepealsel maastikul ning leitud lahendused
sobivad pigem samasuguse asukoha ja minevikuga kohtadele. Ka siin tuleb üsna suur
territoorium lahendada tervikuna ning nagu eelpoolkäsitletud lõigust selgub, tähendaks see
etapilise arengu planeerimist. Võrreldes karjääriga on raketibaasis etapiline areng võimalik.
Arengumootoriks saab esilagu kujundada endise sõjaväelinnaku, kus saab omavahel
kombineerida nii urban golfi kui näiteks disc-golfi ja militaarmängude osa. Urban golf on uus
trend golfimaailmas, kus mängijalt oodatakse täpsust ning leidlikkust erinevatest situatsioonidest
välja tulemisel. Linnakus ei ole vaja otseselt kujundada ühtegi rada, piisab murumattidest ja
sihtpunktidest. Sedasorti lahendus oleks Eestis uus ning kogukondadele vastuvõetavam, jäädes
oma mängustiili poolest disc-golfi ja päris golfi vahele. Järgmiste etappidena võib rajada pitch
and putt radu, harjutusväljaku ning sealt edasi ka täismõõtmelise väljaku. Maastikku radu rajades
tuleb aga arvesse võtta vähese kastmisvee saadavust. Tiikide ning veehoidlate rajamine antud
kohas võib osutuda looduslikult keeruliseks ning kulukaks. Kastmisvee pumpamine
põjaveekihtidest on hetkel riskante võimaliku reostusohu tõttu. Enne golfimängu viimist
raketibaasi territooriumile tuleb veekasutusvõimalusi põhjalikult uurida ning seejärel otsustada,
kas golfiväljak on sellel alal jätkusuutlik ning mõistlik valik.
Harku mõisa pargi puhul tehtud analüüs on mõneti rakendatav kõikidele maastikuparkidele.
Eesti mõisaparkide pindalad Harjumaal jäävad enamasti alla 20 hektari, siis Harku mõisa park
oma 20,3 hektari suuruse maismaapinnaga on üks suurimaid. Täismõõtmelist väljakut siia rajada
ei saa, küll aga on piisavalt ruumi pitch and putt väljaku jaoks. Parki golfiväljakut planeerides
tuleb suurt rõhku pöörata nii elurikkuse, veekeskkonna kui ka kogukondlikele aspektidele.
Positiivsest küljest tooksid golfimängijad parki funktsiooni ja raha pargi hoolduseks. Samas
tuleb ka muud võimalikud tegevused hoolikalt integreerida, et üks ei segaks teist ega ei muutuks
ohtlikuks. Pitch and putt väljaku eeliseks ongi väga lühikesed rajad, kus golfipalli lennukiirused
on aeglasemad ja lennukoridorid kitsamad. Hetkel on sarnane teenus Eesti turul puudu ning golfi
seisukohast oleks see ideaalne vahend näitamaks, et golfimäng ei ole rahaliselt kulukas ning
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ainult väljavalitud seltskonnale. Võrreldes kahe eelmise uuritud objektiga on mõisapargis
rajamis- ning hoolduskulud kordades väiksemad ning kõik jätkusuutliku ja elurikka golfiväljaku
tingimused täidetavad. Golfiväljak Harku mõisa parki on, arvestades kõiki tegureid ettevõtmine,
mida kõigi eelduste kohaselt saadab edu, ning aitaks taas tuua parki inimesi, kes hindavad selle
maastikulisi ja arhitektuurilisi väärtusi.
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LAHENDUSE KONTSEPTSIOON
Kolm uuritud ala on kõik täiesti erinevad, kuid mõneti ka sarnased. Kui karjääri ja raketibaasi sai
nimetada eelmise riigikorra tööstuspärandiks ja iseloomustavalt meie lähiajaloo objektideks, siis
mõisa pargi ajalugu ulatub sadade aastate taha. Karjääride kultiveerimisega ning mõisaparkide
taasamisega toimetatakse praegu igapäevaselt, kuid sõjaväeosad on need, millega midagi suurt
peale ei osata hakata ning suures osas on need ka looduse meelevalda jäetud. Samas seob
sõjaväeosasid ning mõisaparke see joon, et kui nad omal ajal rajati, siis olid alad piiratud
aedadega ning põliseestlase jaoks suletud territooriumid. Praegu me juba väästustame vanu parke,
kuid sõjaväeosasid veel mitte, kuigi mõlemates kohtades paiknes mingil ajahetkel võõras võim.
Hetkel otsivad kõik kolm maastikutüüpi uusi väljundeid ja funktsioone ning selle töö eesmärk oli
pakkuda selleks funktsiooniks golfiväljak.
Karjääri territooriumile saaks rajada vägagi omapärase golfiväljaku, kui rõhutada selle
tööstusmaastiku omapära. Esile tuleks tuua kõik inimese poolt loodu - astangud, paepaljandid ja
tehislikud pinnavormid ja miks mitte ka mõned vanad kaevandusega seotud masinad. Kindlasti
tuleb eksponeerida looduse taastootmisvõimet läbi selle, kuidas pioneerliigid tasapisi vallutavad
ka kõige rikutumad maastikud. Kogu ala tuleb kujundada selliselt, et külastaja tunnetaks inimese
ja looduse omavahelist suhet - sümbioosi ning vastuolusid. Golfirajad kombineerituna matka-,
ratta- ja ratsaradadega peaksid kulgema nii astangu all kui astangu peal läbi terve ala, sellisel
juhul kogeb külastaja nii oma väiksust kui suurust ja saab meeldejääva elamuse.
Raketibaasi golfiväljaku kandvaks osaks oleks postapokalüptiline maailm. Unustusehõlma
vajunud linnak, mis kostitab oma külalisi nii mõtlemapanevate piltidega möödunud aja hiilgusest
kui ka teadmistega, et miski pole igavene. Kuigi tegemist on sõjaväe osaga, siis relvade ja
relvastuse eksponeerimine siia ei sobi. Põhiline rõhuasetus on just hoonetel ning inimeste poolt
ehitatud pinnavormidel. Etapiline areng võimaldab integreerida erinevaid osi ning järk-järgult
tuua välja uusi tahke ning avastusi. Urban golfi ning tavalise golfi kombineerimisel saab luua
lahendusi, mida golfimaailmas veel katsetatud ei ole.
Mõisa parki näen tulevikus kui kohaliku kogukonna ühendajat. Golfiväljak mõisapargis oleks
midagi sellist, mida Eestis varem pole tehtud ning mis arvatavasti tekitaks avaliku arutelu.
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Samuti julgen arvata, et kuvand Harkust kui vanglaalevikust muutuks kiiresti ning seda
positiivses suunas. Oluline kujunduse juures on mõista anda, et golfiväljak rajatakse
esmajärjekorras kohalikke silmas pidades. Mõisa kompleks peaks olema midagi sellist, mille üle
tunneb uhkust iga Harku elanik sõltumata sellest, kas ta on golfimängija või mitte. Selle
saavutamiseks peab ala olema avatud nii ruumiliselt, füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt.
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LAHENDUSE KIRJELDUS
Kolmest esialgu valitud objektist võtsin detailsemalt lahendada viimase, Harku mõisa pargi.
Lahenduse väljatöötamisel kohandasin teoreetilises osas välja toodud golfiväljaku kujunduse
etappe (vt. lk 10) mõisa pargi jaoks sobivamaks. Suurem osa eeltööst ja analüüsist on ära tehtud
peatükis 4.3. Harku mõisa park. Antud peatükk lahendab golfiväljaku ära master plan tasemele.
Selleks, et golfiväljak tooks esile koha omapära, koostasin väärtuslike paikade ja vaatekoridoride
plaani. (vt. Lisa 4. 1) Nende kombinatsioon loob hea aluse radade paigutuseks. Samas tuleb
radade juures tuleb silmas pidada, et rajad kulgeksid järjestikku nii, et ühe raja lõpust järgmise
algusesse ei oleks liiga pikk maa ning sinna minnes ei ületata ühtegi teist rada. Järgmise raja
algus ei tohi olla ka liiga lähedal eelmise raja lõpule, kuna see muudab mängu ohtlikuks eespool
liikujatele. Ka on heaks tavaks rajad projekteerida sedaviisi, et raja lõpp on alguspunktist nähtav.
Selleks et selgitada välja võimalikud pinnavormist tekkivad takistused, koostasin geodeetilisele
alusplaanile tuginedes ka reljeefikaarti kontuuridega 50 cm tagant. (vt. Lisa 4. 2)
Mõisa pargi puhul loovad väärtuse vaated nii hoonetele, põlispuudele kui ka pargiaasadele ja
teedevõrk, mis neid ühendab. Projekteerimist alustasin golfiradade paigutusest loodusesse ning
võimalike raiete määramisest. Radade asetust ning kulgemist loodusest tuli töö käigus mitu
korda ümber projekteerida, et tagada olemasolevate väärtuste säilimine ning sobituvus
teedevõrguga. Golfirajad avavad noorendike poolt kinnikasvanud vaadete võrgustiku ning
juhivad külastjat mööda parki erinevate oluliste punktideni. Rajad koosnevad kolmest osast avalöögiala, edenemisala ja lipuala. Avalöögi ala on 4 meetrit lai, 10 meetrit pikk ning
maapinnast umbes poole meetri kõrgune, tasane ala, kus muru on niidetud 15-20 mm kõrgusele.
Edenemisala jääb avalöögi- ning lipuala vahele ning selle eesmärk on lihtsustada mängu tänu
madalaks niidetud murule. Kuna tegemist on pitch and putt stiilis väljakuga, siis edenemisala ei
ole palju tarvis ning selle pindala saab hoida suhteliselt väikese. Edenemisala muru kõrgus jääb
ka sõltuvalt tingimusest 15-20 mm vahele. Kolmas osa on lipuala ehk kõige madalamaks kuni 5
mm niidetud muruga. Ka nende alade pindalad on pitch and putt väljakul väiksemad
täismõõtmelisest väljakust, jäädes alla 300 m2. Radade pikkused alates löögiala keskpunktist
kuni lipuala keskpunktini jäävad 70 m kanti. (vt. Lisa 4. 3)
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Tihedat teedevõrkustiku mõisa pargis on kujutatud nii 1909. kui ka 1915. Harku mõisa kaardil.
(vt. Lisa 1.36, Lisa 1.37) Projekteeritud teedevõrgustik on toetava funktisooniga nii
golfimängijale kui teistele pargikülastajatele ning jälgib maastikus kunagiste teede koridore.
Teede projekteerimisel on arvesse võetud kasutuskoormust ning olemasolevaid ja tulevasi
ligipääsuteid. (vt. Lisa 4. 4) Projekteeritud teed kulgevad ka läbi nende pargiosade, mis jäävad
golfiradadest kaugele ning on eelkõige suunatud jalutajatele. Teekatendiks on pargi osas sõelmed
ning peamaja ümber asfaltbetoon ja betoonkivid. Teed on jagatud vastavalt oma funktsioonile
neljaks: olemasolevad asfaltkattega sõiduteed, projekteeritud betoonist äärekiviga ning
betoonkivi kattega teed ja platsid, projekteeritud betoonist äärekiviga sõelmekattega
kergliiklusteed ning sõelmekattega metallist äärtega pargiteed. Esimese taseme teed paiknevad
hoonete ümbruses ning parkimisplatsil. Nende funktsiooniks on toetada sõiduautode ning
hooneid teenindava transpordi ligipääsu ning parkimist. Teed on valgustatud parkimisplatsil
tänavavalgustuse

ning

mõisahoonete

ümber

pargivalgustuspostidega.

Teise

taseme,

betoonikivikatendiga teed paiknevad hoonete ümbruses ning on mõeldud eelkõige jalakäijate
jaoks. Nendel teedel on kasutajate hulk suurem ning nõuded puhtama ja vastupidavama teekatte
suhtes olulised. Teed on valgustatud nii pargivalgustuspostide kui ka pollarvalgustitega.
Kolmanda taseme teed on põhilisemad kergliiklusteed, mis on mõeldud kasutamiseks nii
golfimängijatele kui jalutajatele, pealtvaatajatele ja tervisesportlastele. Kolmanda taseme teed on
valgustatud pargivalgustuspostidega, mis jätkab Nõmme-Harku valgustatud terviseraja kulgu
pargis. Neljanda taseme teed moodustavad tihedama võrgustiku ning on mõeldud pigem
päevasel ajal kasutamiseks. Teedevõrgustik seob omavahel pargi erinevad osad ning võimaldab
jalutajal nautida keskkonda looduslähedasemalt ka kohtades, kuhu tervisesportlane või
golfimängija ei satu. Neljanda taseme teed ei ole valgustatud.
Teed on kujundatud pargi osas looklevalt, kas jälgides sissekäidud radu või mööda sihte puude
vahel ja järve ääres. Teede ääres on pargipingid, mida saavad kasutada nii jalutajad kui
golfimängijad. Pingid on paigutatud nii radade kui vaatesihtide algustesse ja teeradade äärde.
Peahoone läheduses on teede kujunduses vihjeid kunagisele regulaarstiilile, moodustades nii
suurema auringi esiväljaku ümber kui kaks teine-teisel pool peamaja asetsevat pisemat poolkaart.
(vt. Lisa 4.5)
Parkimine on planeeritud peahoonest idasuunas, teisele poole tiiki jäävale 1500 m² alale Metsa tn
äärde. Täpsem parkimiskohtade paigutus ning seal vajalikud pinnasetööd tuleb lahendada
edasiste detailsemate projektide käigus. Parkla tuleks liigendada taimestusega ning võimalusel
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jätta alles olemasolev kõrghaljastus. Parkla peab mahutama 40 sõiduautot. Invaparkimiskohad
asuvad peahoone lähedal mõisa aida kõrval.
Raiete tegemise aluseks on võetud 2016. aastal TTÜ Maastikuarhitektuuri tudengite poolt
koostatud Harku mõisa pargi dendroloogilise hindamine. Lisaks sellele oli võrdlemiseks olemas
ka Olev Abneri poolt 2009. aastal koostatud hindamine. 2009. aasta hindamine katab ainult osa
territooriumist ning peale selle teostamist on ka pargis toimunud hulgaliselt raied. Tudengid
hindasid pargis kokku 5011 puittaime, nendest 268 määrati esimesse väärtusklassi, 1038 teise
väärtusklassi, 2043 kolmandasse, 1060 neljandasse, 602 viiendasse väärtusklassi. Väärtuslikeks
ja väga väärtuslikeks määrati 26% ning likvideeritavaks 12% kogu hinnatud puittaimede hulgast.
(vt. Lisa 4.6)
Koostatud raieplaanist selgub, et golfiradade rajamiseks jaoks on vaja raiuda 307 lehtpuud ja 0
okaspuud. Sealhulgas, 0 esimese, 38 teise, 120 kolmanda, 97 neljanda ja 52 viienda klassi puud.
Statistiliselt moodustavad need raied kogu puude hulgast 6,13%, sealhulgas teise klassi puid
väheneb 3,7%, kolmanda 5,9%, neljanda 9,2% ja viienda 8,6% nende vastavatest hulkadest.
Enamuses raiutakse olulisi, väheväärtuslike ja ohlike puid. Põõsaid tuleb piirata löögiala vahetus
ümbruses ning radade löögisektoris 10 m kaugusel, et tagada ohutus juhuslikele rajale sattujatele.
(vt. Lisa 4.7)
Teise väärtusklassi kuuluvatest puudest enamik on kodumaised liigid, enim tuleb raiuda hariliku
vahtra (Acer platanoides) ja hariliku jalaka (Ulmus glabra) isendeid, mõlemaid 6 tk. Kolmandas
klassis moodustab raiele määratud puudest enim harilik vahter 34 tk, järgnevad mägivaher (Acer
pseudoplatanus) 25 tk, harilik jalakas 12 tk ning harilik tamm (Quercus robur) 10 tk. Neljandas
väärtusklassis domineerib raietes harilik saar (Fraxinus excelsior) 27 tk, järgnevad harilik vaher
22 tk, mägivaher 11 tk ja harilik tamm 10 tk. Viienda, ohtlike puude klassi kuuluvate puude
hulgast tuleb enim raiuda hariliku vahtra isendeid 13 tk ja hariliku saare isendeid 12 tk. Pargi
vähemkäidavates kohtades võiks säilitada kuivanud või mahakukkunud puid elustikupuudena,
kuna need pakuvad peavarju ja pesapaika paljudele looma- ja linnuliikidele. Põõsarinnet ning
eriti noore võsa pealekasvu tuleb teeradade ning vaatekoridoride peal piirata.
Projektala territoorumil asuvasse kolme ehisimälestisena arvel asuvasse hoonetesse saab
paigutada vajalikud teenused golfiväljaku toimiseks ning tugifunktsioonid kompleksi väärtuse
tõstmiseks. Peahoone saab kasutusele võtta kui klubihoone, kus lisaks riietusruumidele asuks ka
terrassidele avanev restoran/kohvik, kust avanevad huvitavad vaated väljakule ja pargile. Tall-
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tõllakuuri funktsioon jääks ajaloolises mõistes sarnaseks ning selle ehitise saab kasutusele võtta
kui hoone pargi hooldustehnika hoidmiseks ja hoolduseks. Mõisa aidale saaks rakendada mitu
funktsiooni. Üks nendest oleks sisetingimustes harjutusväljak, mis kujutab endast võrguga
piiratud alasid golfilöögi harjutamiseks. Golfimängijad saaksid end siin enne mängu soojaks
võimelda ja talvisel ajal harjutada ning lähimängu lihvida. Kunstmuruga kaetud alal asuks ka
liivatakistus ning golfisimulaator. Lisaks sellele saab aita kasutada kui lisahoonet suviste
rahvarohkemate ürituste läbiviimiskohana. Võistlused, ettevõtete suvepäevad ja muud
kõikvõimalikud tähtpäevad võivad meelitada kokku suure hulga inimesi, kelle mahutamine
peahoonesse võib osutuda keeruliseks, ning lisaruumi ja avarust neile annaks ait koos
peaväljakuga.
Koondplaanile on kokku koondatud hoonete ja rajatiste asukohad, väärtuslikud paigad,
golfiradade ning kõnniteede asetus, veekogud ning raietega avatud pargiaasad. Koondplaani
eesmärgiks

on

anda

ülevaade

ruumiosade

kujundusest,

paiknemisest

ning

nende

omavahelisestest seostest. Koondplaani saab pidada ka golfiväljaku master planiks. (vt. Lisa 4.8)
Mõisa peahoone vahetu ümbrus on lahendatud regulaarstiilis. Mõisa hoone esiküljele jääb
olemasolev asfaltkattega tee teenindavale transpordile ligipääsuks. Tee on mõisahoone ees
valgustatud

pollarvalgustitega

ning

hoonepoolne

külg

ääristatud

ümarate,

madalate,

vormishoitavate elupuudega. Mõlemal pool peaust asuvad projekteeritud pargipingid ja
prügiurnid. Asfaltkattega tee aidapoolses osas on valgustatud postvalgustitega. Peahoone
tagaküljel ning külgedel on kasutatud betoonkivisillutist, mis on valgustatud pollarvalgustitega.
Terrassilist langust maastikupargi poole aitab rõhutada erineva kõrgusega pügatud läikivast
tuhkpuust heki read. Mõisa pargile iseloomulike jooni aitavad taasluua taastatud terrassi- ja
rõdupiirded ning pottidesse istutatud taimed - agaavid. Ameerika agaavid on paigutatud treppide
kahele küljele nii hoone terrassil kui maastikupargi poole langeva trepi piiretele. Maastikupargi
osas on kasutatud sõelmeteid. (vt. Lisa 4.9) Hoonet ja maastikuliselt langevat pinnavormi ning
pollarite ja aiavaaside asukohti kujutab lõikejoonis. (vt. Lisa 4.10) Greeni ja peahoone vahelisele
nõlvale on kujundatud tõusev istutusala, kus on massistutusena kasutatud õitsevaid põõsaid ja
püsikuid. (vt. Lisa 4.11) Teine projekteeritud istutusala on mustriliselt kujundatud poolkaar, mis
jääb peahoonest paremale, kergliiklusteede ristmikule. (vt. lisa 4.12)
Väikevormidest tuleks kasutada klassikalise disainiga maastikupargile iseloomulike pargipinke,
valgusteid, prügikaste ning piirdeid. Pargipink on Rootsi ettevõtte HAGS Aneby AB
tootevalikust, Park Bench Gripshol, toote nr. #8037041. Klassikalise joonega vastupidav
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pargipink sobib nii tee äärtesse, radade algusesse kui ka hoonete ümber. Prügikastideks sobivad
sama tootja poolt kujundatud Litter Bin Ellipse, #8000134 (vt. Lisa 4.13). Valgustitena näeb
lahend ette kasutada Leds.C4, Bohemia sarja # 80-5295-BP-37. Antud valgustid on klassikalise
kujundusega, kuid moodsa sisuga, mis võimaldab vähendada valgusreostust ning säästa energiat.
(vt. Lisa 4.14) Veel võib kujunduselemendina parki tuua u 70 cm kõrgused graniidist postid,
mille vahele köie paigaldades saab inimeste liikumist ohutuse mõttes teatud kohtadesse piirata.
Sellised madalad postid aitavad ka talvisel ajal teeradade kulgemist lume all määrata.

48

ALLIKATE LOETELU
1. (2016). Kasutamise kuupäev: 28. 04 2016. a., allikas Kultuurimälestiste riiklik register:
https://register.muinas.ee/public.php
2. 2697 Harku mõisa park, 18.-19.saj. (2016). Kasutamise kuupäev: 30. 04 2016. a., allikas
Kultuurimälestiste riiklik register: Muinsuskaitseamet:
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=2697
3. Abner, O. (2009). Harku mõisapargi lõunaosa puittaimestiku haljastuslik hinnang.
Tallinn.
4. Abner, O., Konsa, S., Lootus, K., Sinijärv, U. . (2007). Eesti pargid 1. Tallinn:
Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet.
5. (2012). Affordable Golf Facility Development: Growing the Game. Scotland: The R&A.
6. Design & Build Your Course Step-by-Step. (2015). Kasutamise kuupäev: 12. 04 2016. a.,
allikas American Society of Golf Course Architects: http://www.asgca.org/course-design
7. Golf. (2006). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas Eesti Entsüklopeedia:
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/golf3
8. (2015). Golf Participation in Europe 2015. Hungary: KPMG International.
9. Golfist. (2013). Kasutamise kuupäev: 31. 03 2016. a., allikas Eesti Golfiliit:
http://www.golf.ee/golfist/
10. (2015). Harku alevik Instituudi tee 15 kinnistu detailplaneeringu eskiis planeerimisjoonis.
Tallinn: OÜ Head.
11. (2005). Harku alevikus Betooni, Betooni 1, Betooni 2, Betooni 3, Betooni 5, Betooni 7
kinnistute detailplaneering. Tallinn: Ruum ja Maastik OÜ.
12. (2009). Harku alevikus Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a kinnistute ning lähiala detaiplaneering.
Tallinn: Ruum ja Maastik OÜ.
13. Harku ja Murru vangla. (2016). Kasutamise kuupäev: 30. 04 2016. a., allikas
Vanglateenistus: Justiitsministeerium: http://www.vangla.ee/et/asutused/harku-ja-murruvangla
14. (2003). Harku karjääri osa rekultiveermiseelne tsoneerimiskava. Tallinn: Harku
Vallavalitsus.

49

15. Harku mõisa park. (2016). Kasutamise kuupäev: 30. 04 2016. a., allikas
Keskkonnaregistri avalik teenus:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1200583&mount=view#HT
TPpopSp0Tqm6mNCKoyfvLK5Dp0CExHvA
16. (2013). Harku valla üldplaneering. Tabasalu: Harku Vallavalitsus.
17. Harku vangla suletakse. (04. 02 2016. a.). Kasutamise kuupäev: 30. 04 2016. a., allikas
ERR.ee: http://uudised.err.ee/v/eesti/c88ae143-1b32-4aea-ad66-43a0e43a3990/harkuvangla-suletakse
18. International pitch and putt defined. (2008). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas
The International Pitch and Putt Federation: http://fippa.org/pages/pitch_and_putt
19. Kaitstavad alad kohalike omavalitsuste kaupa jaanuaris 2014 (tabelid). (01. 01 2014. a.).
Kasutamise kuupäev: 28. 04 2016. a., allikas EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur:
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?id=666963485&state=11;572247461;est;eelisand;;
20. KPMG uuring: Eestis golfimängijate arv kasvas, Euroopas langes . (2012). Kasutamise
kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas KPMG Eesti:
http://www.kpmg.com/ee/et/issuesandinsights/articlespublications/pressiteated/lehed/pres
iteade-golfi-uuring-2012.aspx
21. Maa-amet. (2016). Kasutamise kuupäev: 18. April 2016. a., allikas Maa-ameti
Geoportaal: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
22. Maapõueseadus. (07. 07 2015. a.). Kasutamise kuupäev: 04. 21 2016. a., allikas
Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaPS
23. (2005). Metsa tee 1 ja Instituudi tee 5 detailplaneering. Tallinn: FIE Taimi Kirs.
24. Mõisajärv (Harku Mõisajärv). (2016). Kasutamise kuupäev: 29. 04 2016. a., allikas
Keskkonnaregistri avalik teenus: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?id=VEE260756029&mount=view#HTTP9jiSptMy7Tt0WFU9V93OE56ljgHE5G
25. Pitch and putt. (2016). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas Wikipedia, the free
encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_and_putt
26. Pohl, O. (14. 12 2003. a.). Far Off the Course, Golf Becomes Adventure Sport. The New
York Times .
27. Raketibaasid meie seenemetsades. (14. 02 2006. a.). TM Tehnikamaailm .
28. Raukas, A. (1999). Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine.
Tallinn: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium.
50

29. RL004: Eestlaste arv ja osatähtsus elukoha (asula) järgi. (31. 12 2011. a.). Kasutamise
kuupäev: 29. 04 2016. a., allikas Eesti Statistika Andmebaas: Statistikaamet:
http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Dialog/varval.asp?ma=RL004&ti=EESTLASTE+ARV+JA+OSAT%C4HTSU
S+ELUKOHA+%28ASULA%29+J%C4RGI%2C+31%2E+DETSEMBER+2011&path=
../Database/Rahvaloendus/REL2011/09Rahvastiku_paiknemine/04Elukoht_ja_soovanusjaotus/&lang=2
30. Rändur, M. S. (2015). Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade
karjääride revisjon Põhja-Eestis (Harju, Ida-Viru, Järva, Lääne-Viru Maakond) (Kd. I).
Tallinn: Keskkonnaministeerium.
31. Rändur, M. S. (2015). Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade
karjääride revisjon Põhja-Eestis (Harju, Ida-Viru, Järva, Lääne-Viru Maakond) (Kd. II).
Tallinn: Keskkonnaministeerium.
32. Snow golf. (2015). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas Wikipedia, the free
encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_golf
33. Speed golf. (2016). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas Wikipedia, the free
encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_golf
34. Speedgolf: Defined. (2013). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas Speedgolf
International: http://speedgolfinternational.com/what_is_speedgolf
35. (2013). Sustainable Golf Development Creating a Positive Legacy. Scotland: Golf
Environment Organization.
36. The Complete History of Golf (Part 4 : Timeline: from 1457 to 1847). (2008).
Kasutamise kuupäev: 31. 03 2016. a., allikas Golf Information: http://www.golfinformation.info/history-of-golf.html
37. Types of golf courses. (2016). Kasutamise kuupäev: 20. 04 2016. a., allikas GolfInformation: http://www.golf-information.info/types-of-golf-courses.html
38. Urban golf. (2009). Kasutamise kuupäev: 19. 04 2016. a., allikas Wikipedia The Free
Encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_golf
39. Uustal, A. (2008). Karjääride rekultiveerimine: ülevaade kaevandamisjärgsest
taimestamisest Eestis ja mujal (Lõputöö). Tartu: Tartu Ülikool Loodus- ja
Tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduse Instituut.
40. White, J. H. (2007). Golf in historic parks and landscapes. London: English Heritage.
41. Vision. (2016). Kasutamise kuupäev: 11. 05 2016. a., allikas Golf Environment
Organization: https://www.golfenvironment.org/vision
51

LISAD
Kõik fotod on autori tehtud, kui ei ole allikas märgitud teisiti

Lisa 1.

Joonised

Lisa 1.1 Valitud objektide asukohad.
asukohad
Allikas: (21)
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Lisa 1.2 Ol.ol. golfiväljakute asukoht ning 20km ulatusraadius
ulatusraadius võrrelduna planeeritavale Harku
karjääri väljakule.
Allikas: (21)

Lisa 1.3 Karjääri kontaktvöönd. Põhiline liikumissuund, huvipunktid ja omavalitsuste
rahavastikuarv 2015 seisuga.
suga.
Allikas: (21)
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Lisa 1.4 Karjääri vaadete joonis. Sinisega märgitud vaate asukoht, suund ning vaate number.
Punasega märgitud projektala piir. Karjääri fotod pildistatud 03.04.2016.
16.
Allikas: (21)
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Lisa 1.5 Kuivenduskraavid ja väikesed künkad karjääri territooriumil. Vaadete joonisel vaade nr.
1

Lisa 1.6 Paekivijääkidest pinnavormid karjääri territooriumil. Vaadete joonisel vaade nr. 2
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Lisa 1.7 Astang karjääri ja servaala üleminekul- Vaadete joonisel vaade nr. 3

Lisa 1.8 Veekogu ja märgala karjääri keskosas. Vaadete joonisel vaade nr. 4
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Lisa 1.9 Karjääri süvendi piir on sopiline ning geoloogiliselt huvitav. Vaadete joonisel vaade nr.
5

Lisa 1.10 Vaade tasasele karjäärisüvendile. Vaadete joonisel vaade nr. 6
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Lisa 1.11 Tasasel märjal alal kasvab põhiliselt kasevõsa. Vaadete joonisel vaade nr. 7

Lisa 1.12 Panoraamfoto märgala üleminekust ehitusmaterjalide ladustamisplatsile. Vaadete
joonisel vaade nr. 8
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Lisa 1.13 Astmeline kõrgendik karjääri südamikus. Vaadete joonisel vaade nr. 9

Lisa 1.14 Kõrgendik loob huvitavat reljeefi ja vaatekoridore. Vaadete joonisel vaade nr. 10
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Lisa 1.15 Töötav karjäär kontaktvööndis. Vaadete joonisel vaade nr. 11

Lisa 1.16 Vabas looduses peetavad kitsed. Vaadete joonisel vaade nr. 12

60

Lisa 1.17 Tehnogeensed mullad karjääri territooriumil. Punasega märgitud
märgitud projektala piir.
Allikas: (21)

Lisa 1.18 Raketibaasi kontaktvöönd. Põhiline liikumissuund, huvipunktid ja asustusüksuste
elanike arv 2011 seisuga.
Allikas: (21, 29)
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Lisa 1.19 Ol.ol. golfiväljakute asukoht ning 20km mõjuraadius
raadius võrrelduna planeeritavale KeilaJoa raketibaasi väljakule.
Allikas: (21)
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Lisa 1.20 Raketibaasi vaadete joonis. Sinisega märgitud vaate asukoht, suund ning vaate number.
Punasega märgitud projektala piir. Raketibaasi fotod pildistatud 13.04.2016.
Allikas: (21)
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Lisa 1.21 Sissepääsu lähedusse ladustatud prügi ja grafitiga kaetud seinad. Vaadete joonisel
vaade nr. 1.

Lisa 1.22 Tuumarelva hoidnud, pinnasega kaetud, punker on omaette vaatamisväärsus. Vaadete
joonisel vaade nr. 2.
64

Lisa 1.23 Avarat maastiku ilmestavad ulatuslikud põõsasmarana grupid ning sirgete ridadena
seisvad kunagise piirdeaia betoonpostid. Vaadete joonisel vaade nr. 3.

Lisa 1.24 Kuhjatud U kujulised muldvallid võetakse puittaimede poolt tasapisi üle. Vaadete
joonisel vaade nr. 4.
65

Lisa 1.25 Tuulegeneraator on hea maamärk mille järgi orienteeruda. Vaadete joonisel vaade nr.
5.

Lisa 1.26 Tehiskünkad ja pioneerliikidena kasvama hakanud puud loovad omapärase mastaapse
labürindi. Vaadete joonisel vaade nr. 6.
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Lisa 1.27 Vallid peidavad enda embuses endiste militaarhoonete varemeid või vundamente.
Vaadete joonisel vaade nr. 7.

Lisa 1.28 Ilma katuseta hooned lagunevad kiiresti ja on muutunud võimalikele uudistajatele
eluohtlikuks. Vaadete joonisel vaade nr. 8.
67

Lisa 1.29 Lipuväljaku kõrval paiknev kasarmu on nii väljast kui seest enda võimusesse võtnud
kõrghaljastus. Vaadete joonisel vaade nr. 9.

Lisa 1.30 Endise linnaku praeguse maastiku moodustab mitmekülgne kombinatsioon varemetest
ja haljastusest. Vaadete joonisel vaade nr. 10.
68

Lisa 1.31 Keskne allee juhatab endise arvatatava ohvitseride klubihoone või baasi peakontori
juurde. Vaadete joonisel vaade nr. 11.

Lisa 1.32 Hooned on seest tühjaks lõhutud, seinu katab grafiti ning põrandad on kaetud telliste
ning muude jäätmetega. Vaadete joonisel vaade nr. 12.
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Lisa 1.33 Tehnogeensed mullad raketibaasi territooriumil. Punasega märgitud projektala piir.
Allikas: (21)

Lisa 1.34 Punasega märgitud kaitsealune Harku mõisa park ning mustaga kehtestatud ja
menetluses olevad detailplaneeringud Harku alevikus.
Allikas: (21)

70

Lisa 1.35 Ühendusteed teistesse keskustesse, bussipeatused ja avalikud teenused Harku alevikus.
Allikas: (21)

Lisa 1.36 1909 Harku mõisa kaart.
Allikas: (Eesti Rahvusarhiiv, EAA.3724.4.24 Leht 1)
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Lisa 1.37 1915 Harku mõisa kaart.
Allikas: (Eesti
Eesti Rahvusarhiiv, ERA.T-6.3.946
ERA.T
Leht 1)

Lisa 1.38 Peahoonest lõunasse jääv pargiosa. 2007 ja 2015 aasta topograafiliste maa-ala
maa
plaanide
võrdlus raiete osas. Vanem plaan on kaetud uuemaga. Roheline märgib olemasolevaid puid, must
neid, mida enam ei ole.
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Lisa 1.39 Mõisa pargi fotode asukohti ja suundasi tähistav vaadete joonis
is. Harku mõisa fotod
pildistatud 20.04.2016, kui ei ole märgitud teisiti.
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Lisa 1.40 Vaade mõisa peahoonele üle esiväljaku. Vaadete joonisel vaade nr. 1

Lisa 1.41 Allikas ning mahalangenud ja kooritud keerdkasvuline puutüvi üle selle. Vaadete
joonisel vaade nr. 2
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Lisa 1.42 Vaade kagust mööda pikka pargiaasa peahoone suunal. Suvisel ajal võib hoone olla
pea eristamatu Vaadete joonisel vaade nr. 3

Lisa 1.43 Võsastunud pargi põhjaosa varjab vaadet mõisa peahoonele ning raskendab maastikus
liikumist. Vaadete joonisel vaade nr. 4
75

Lisa 1.44 Säilinud loode-kagu suunaline pargiaas jätab pika ja sihvaka mulje. Vaadete joonisel
vaade nr. 5

Lisa 1.45 Vaade lõunast peahoonele. Hoonet varjutab tihe haljastus. Vaadete joonisel vaade nr. 6
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Lisa 1.46 Veega täitunud kraavid on märk pinnase liigniiskusest ning vigasest
drenaažisüsteemist Vaadete joonisel vaade nr. 7

Lisa 1.47 Alumisel tiigil on oht täis kasvada, kui vett juurde ei tule. Vaadete joonisel vaade nr. 8
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Lisa 1.48 Lõunast piirneb park heinamaaga, kuhu on planeeritud elamud ning hooldekodu.
Vaadete joonisel vaade nr. 9

Lisa 1.49 Kontaktvöönd pargist põhja suunal hõlmab enamjaolt trastatud korter- ja elumaju.
Vaadete joonisel vaade nr. 10
78

Lisa 1.50 Suvine aerofoto mõisa pargile ja järvele loob hea pildi taimestuse tihedusest.
Allikas: Bing map, https://www.bing.com/maps/, foto kuupäev teadmata

Lisa 1.51 Suvine vaade mõisa peahoonele läänest Uuelt tänavalt. Mõisahoone on vaevu
märgatav. Vaadete joonisel vaade nr. 11
Allikas: Google maps, https://www.google.ee/maps/, foto tehtud: 05.2012
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Lisa 1.52 Vaade instituudi teelt mõisa pargi poole. Planeeringute realiseerumisel ehitatakse siia
vaatele ette eramajad. Vaadete joonisel vaade nr. 12
Allikas: Google maps, https://www.google.ee/maps/, foto tehtud: 05.2012

Lisa 1.53 Vaade põhjast pargile ja mõisa peahoonele. Tänu tõusvale reljeefile oleks võimalik
peahoonet esile tõsta, kui puid eest vähemaks raiuda. Vaadete joonisel vaade nr. 13
Allikas: Google maps, https://www.google.ee/maps/, foto tehtud: 05.2012
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Lisa 2.

Vastus Harku valla keskkonnaspetsialistilt
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Lisa 3.

Harjumaa kaitsealuste parkide ja puistute võrdlustabel

Pargi nimetus
Alavere mõisa park
Anija mõisa park
Haiba mõisa park
Harku mõisa park
Harmi mõisa park
J.Raeda selektsiooniaed
Kahala hiiemets
Keila mõisa park
Keila-Joa mõisa p ark
Kernu mõisa park
Kiiu mõisa park
Kiviloo mõisa park
Kodasoo mõisa park
Kolga mõisa park
Kose-Uuemõisa mõisa park
Kostivere mõisa park
Kumna mõisa park
Kurna mõisa park
Kõue-Triigi mõisa park
Külma talu park
Laitse mõisa park
Lehmja tammik
M aardu mõisa park
M atsi dendraarium
M unalaskme park
M uraste mõisa park
Ohtu mõisa park
Padise mõisa park
Paunküla mõisa park
Peningi mõisa park
Pikva mõisa park
Ravila mõisa park
Riisipere mõisa park
Saku mõisa park
Saue mõisa park
Saue tammik
Tuhala mõisa park
Valingu tammik
Vasalemma mõisa park
Vihterpalu mõisa park
Viimsi mõisa park
Viimsi sanglepik
Viti mõisa park
Vääna mõisa park

Liik
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune puistu
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune puistu
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune puistu
kaitsealune park
kaitsealune puistu
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune park
kaitsealune puistu
kaitsealune park
kaitsealune park

Allikas: (19, 1)

82

Pindala (ha)
7,6
17
10,2
23,2
5,3
3,9
0,9
16,8
80,2
2,7
5,3
10,7
5,3
12,8
23,9
4,2
4,7
11
15,2
3,3
5,8
12,3
8,1
1,7
12,9
5,1
4,7
4,7
5,9
4,2
4,3
11,7
17,8
11,2
17,6
27,5
5,1
8,1
3,8
5,2
13,4
3,6
2
12,8

Hinnang
rahuldav
hea

hea
rahuldav
rahuldav
hooldamata
hooldamata
hooldamata
rahuldav
hea
halb
hea
halb

rahuldav
hea
hea

hooldamata
rahuldav
rahuldav
hea
hea

hea
hea
hea

hea

Lisa 4.

Lahenduse graafiline materjal

Lisa 4. 1 Harku mõisa pargi väärtuslike
väärtu
punktide ja vaadete paiknemise skeem.
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Lisa 4. 2 Harku mõisa pargi reljeefi iseloomustav skeem.
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Lisa 4. 3 Esialgne radade paigutus ning võimalike raiete määramise skeem.
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Lisa 4. 4 Olemasolevate ja perspektiivsete pargi alale sisenemiskohtade skeem. Noolega
tähistatud lähenemissuund ja eeldatav sisenemispunkt.
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Jrk
nr.
1
2
3
4
5

Eesti k. Nimetus
Ebajasmiin 'Snowbelle'
Pihlenelas 'Sem'
Särav päevakübar 'Goldsturm'
Arendsi astilbe 'Weisse Gloria'
Purpur-siilikübar 'Magnus'

Ladina k. Nimetus

Õitseaeg Kõrgus
(m )
Philadelphus 'Snowbelle'
VI-VII
1,2
Sorbaria sorbifolia 'Sem'
VII
1
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
VII-IX
0,7
Astilbe x arendsii 'Weisse Gloria' VII-VIII 0,6-0,7
Echinacea purpurea 'Magnus'
VII-VIII
0,8

1

2

3

4

Lisa 4. 11 Istutusala I nõlval
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5

Laius
(m)
1,2
1
0,4
0,4
0,4

Jrk
nr.
1
2
3
4
5
6

Eesti k.
nimetus
Wagneri karuspalm
Alatiõitsev begoonia (punane)
Vilt-ristirohi
Alatiõitsev begoonia (valge)
Sinilobeelia
Harilik elupuu ‘Danica’

1

Ladina k.
nimetus
Trachycarpus wagnerianus
Begonia semperflorens
Senecio cineraria
Begonia semperflorens
Lobelia erinus
Thuja occidentalis 'Danica'

2

3

5

6

Lisa 4. 12 Istutusala II mustriga
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Õitseaeg
V-IX
V-IX
V-IX
-

Kõrgus
(m )
1
0,2
0,2-0,3
0,2
0,15-0,2
0,6-1

4

Laius
(m)
1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6-1

Lisa 4. 13 Projekteeritud pargipingid ja prügiurnid
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Lisa 4. 14 Projekteeritud pargivalgusti
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This project is about how to solve and merge two existing issues in our society - first find
function for inherited ruined and abandoned landscapes by USSR and second to improve
people's health through healthier lifestyle. All researched places have had important function in
past and they all have unique value. Parks by historical manors have been find some raised
interest and now it is the time to turn our sight toward to abandoned quarries and military bases.
Current project can be used as base and sample for planning sports and vacation functions on
similar areas.
Worldwide popular golf game has increasing trend in Estonia and other East European countries.
Being suitable for very wide age groups, having long history of traditions and culture golf is also
perfect fit for trending healthy lifestyle. Results of this research discover that current golf
courses in Estonia are planned and built for 18 holes championship style that leave limited
options for players and people who are just starting to learn benefits and enjoyment of golf
treasures and there is higher need for developments that help people to discover golf as a
lifestyle.
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Based on current situation on championship style golf courses at the Estonian market there is
recommended for planners on larger objects and territories desired to have complete final result
to have completion plan by stages. This will allow more flexible development grow, better and
less costly react for market needs and interest.
Results of this research project surfaces characteristic lines on different function areas and brings
out positive and negative sides, strong and weak points, options and dangers of each location.
They are not meant to be complete directions for planning similar areas developments.
Characteristical similarities for quarries are suitable for 20-30 years abandoned limestone
quarries, some of these lines existing also open ground sand and gravel quarries. Considering the
size of the territory, Harku quarry should be planned into a championship style 18 hole course,
however, because at the moment there are not required for these types of facilities will be
considered in the development stage.
Area will require large volume of ground and landscape work to create suitable water bodies and
systems. Expense of development is very high and this will eliminate option of successful selfbudgeting economy.
Former USSR military base in Keila Joa is located mostly on thin soil layer over limestone base
landscape. Solutions for this area are suitable to use on similar landscape and historical
background places. Likewise in Harku quarry should be entire territory be planned completely
by stage method. Existing abandoned infrastructure can be used as starting engine with
combination of urban golf, disc golf and military games. Urban golf is a game where players are
challenged by different situations and finding solutions to solve problems punctually. In former
military camp there is no need to make huge investments for urban golf, setting targets and turf
mats allows to offer exciting game. On the next stage it would be possible to develop pitch and
putt par 3 course, driving range and short game practice areas. With customer base growth and
strengthened budget it will be realistic to build championship course. The biggest challenge on
this area is to find useful water source and create irrigation system. Before starting to plan golf
course in Keila Joa military base territory, will be necessary to study and research water sources,
their limitations and usage options.
The analysis for park of Harku manor is mostly useful for all of the Estonian park areas with
approximately 20 ha of size. Park area at Harku manor is 20,3 ha and with this size it is one of
the largest in Harju county. The park territory will be too small for championship golf course but
98

for par 3 pitch and putt course there is plenty of area. Factor that this type of golf course is
currently missing in Estonia, creating the perfect situation to introduce golf to public with much
cheaper way. On planning process, there will be necessary to pay attention on historical, social
and water management aspects. Also should be avoided conflicts between other functions of
park. To compare two previously described locations with manor park, the cost of development
will be much lower and possibility for sustainable golf course is the highest.
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