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1. Sissejuhatus 

2.1. Projekteerimise alus 

Käesolev projekt on koostatud MTÜ National Heritage Trust tellimusel Keila-Joa mõisa pargi südame 
kohta. Projekt käsitleb Keila-Joa loss katastriüksust (katastritunnus 29501:007:4581). Töö on 
koostatud vastavalt hanke nr 1408181 tehnilistele tingimustele ja muinsuskaitse eritingimustele2. 

Projekt arvestab järgmisi töid: 

• Muinsuskaitse eritingimused Keila-Joa mõisapargi Keila jõe parema kalda äärse ala 
korrastamiseks, OÜ Lootusprojekt, 2012, töö nr 1205. 

• Keila-Joa mõisapagi puittaimestiku haljastuslik hinnang, OÜ Lootusprojekt, 2010 töö nr 1008-
U. 

 

Alusmaterjalina on kasutatud OÜ Geobüroo poolt 2010. a. augustis mõõdistatud digitaalset 
alusplaani täpsusastmega 1:500 (töö nr 1221).  

 

 Skeem 1. Asendiskeem. Punase alaga on tähistatud projektala piir. (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver). 

 

                                                             

1
 MTÜ National Heritage Trust . Keila-Joa mõisapargi südame rekonstrueerimisprojekti koostamine. Hanke reg nr 140818. 2013. 

2
 Muinsuskaitse eritingimused Keila-Joa mõisapargi Keila jõe parema kalda äärse ala korrastamiseks, OÜ Lootusprojekt, 2012, töö nr 1205. 
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2.2. Kaitserežiim 

Keila-Joa mõisa park on tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuriministri 21.10.1997. aasta määrusega 
nr 66 (RTL 1997,956, 962) „Kultuurimälestiseks tunnistamine“. Park on arhitektuurimälestis arvel 
alates 25.11.1997.a, mälestise registri nr 9470. 
 
Projektalal asuvad  mälestised (skeem 2): 

 
1) Keila-Joa mõisa park, 1831.-33. a, registri nr 9470  
2) Keila-Joa mõisa peahoone, 1831.-33.a, registri nr 9469  
3) Keila-Joa mõisa tallikastell, 1831.-33.a, registri nr 9471  
4) Keila-Joa mõisa karjakastell, 1831.-33.a, registri nr 9472  
5) Keila-Joa mõisa väravahoone, 1831.-33. a, registri nr 9473  
6) Keila-Joa mõisa külalistemaja, kabel, 1835.a, registri nr 9474  
7) Keila-Joa mõisa piirdemüür, 1831.-33. a, registri nr 9480  
8) Keila-Joa mõisa kelder, 1831.-33. a, registri nr 9484  
 

 

Skeem 2. Muinsuskaitsealused objektid. Punase joonega on tähistaud projektala. (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver). 
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Keila-Joa mõis park on looduskaitse alune park, KLO 1200572 (skeem 3). Park võeti riigipargina kaitse 
alla 1935. aastal, looduskaitse all on see aastast 19593.  
 

 

Skeem 3. Looduskaitsealused objektid. Punase joonega on tähistaud Keila-joa mõisa pargi kaitseala piir. Kollase joonega 
on tähistatud projektala piir (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver). 

 

2.3. Ajalooline lühiülevaade, mõis ja park 

Ajalooline ülevaade on refereering peamiselt Keila-Joa pargi muinsuskaitse eritingimustest4 ning 
Kultuurimälestuste registri materjalidest5. Kuna eritingimused käsitlevad ajaloolist taustinfot 
põhjalikult, piirdutakse siin vaid olulisemate faktide välja toomisega. 
 
Meremõisa mõis tekkis 16. sajandi algul. 1659.a. kujunes omaette mõisaks. 17. sajandist tuntakse 
joast tuleneva nimega Schloß Fall. Mõis tänapäevases mahus rajati 1831-1833, kui mõisa omanikuks 
sai Alexander von Benckendorff. Keila-Joa lossi sisseõnnistamisel osales 1833. aasta mais keiser 
Nikolai I kaaskonnaga, mille raames esitati esmakordselt Vene tsaaririigi hümn „Jumal, keisrit kaitse 
sa“. 1838.a. abiellus Beckendorffi tütar Maria vürst Grigori Volkonskiga, 1856. a. kuulus mõis 
Volkonskite perekonnale. Volkonskitele kuulus mõis kuni võõrandamiseni 1920.a. 
 
Benckendorffid otsustasid rajada uue lossi Meremõisa peahoone müüridest eemale, lähemale 
maalilisele joale. Nii hoonestuse kui pargi projekt telliti Peterburi arhitektilt Andrei 

                                                             

3
 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pargid/pargid-2/mp14/ 

4
 Muinsuskaitse eritingimused Keila-Joa mõisapargi Keila jõe parema kalda äärse ala korrastamiseks, OÜ Lootusprojekt, 2012, töö nr 1205. 

5
 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=9470 
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Stackenschneiderilt. Peahoone ehitati tagafassaadiga jõe poole, vaateliselt seotuna joaga (skeemid 
4...8). Pargi rajamisega alustati 1827.a., hoonestus ehitati valdavalt 1831-1833. 
 
Peahoonega teljeliselt seotuna ehitati suurejooneline kõrvalhoonete kompleks, mille suuremad 
hooned (karjakastell, tallikastell (skeemid 2, 4...8)) paigutati esiväljakut sümmeetriliselt külgedelt 
raamistama. Peahoone keskteljele orienteerituna rajati Rannamõisa-Klooga teelt ca 400 meetri 
pikkune tee (skeem 5). Tallikastelli ja karjakastelli vahele, ansambli keskteljele, ehitati väravahoone. 
Mõisasüdame ruumiline lahendus oli regulaarne, kuigi mitte barokse ülesehitusega nagu seda võiks 
sümmeetrilise ansambli puhul eeldada.  
 

 
 

Skeem 4. Mõisasüdame kaart. Joonistanud arh. C. A. Gabler 9.III 1851. EAA, f. 81, n.1, s. 92, lk 222.
6
 

 
Muud kõrvalhooned paiknesid regulaarsest ansamblituumikust kahel pool, need ei olnud 
peahoonega sümmeetriliselt seotud. Ka kõrvalhooned olid valdavalt neogooti stiilis (kasvuhoone, 
külalistemaja, sepikoda, pargipaviljonid jm). 1833. aastal ehitati insener A. F. Lvovi projekti järgi 
kaarsild peahoonest allavoolu. Algset silda ei ole tänaseni säilinud, selle asemele ehitati 19. sajandi 
lõpul rippsild. Kokku asus pargis 2 silda. Jõeoru kallastele rajati suur ajastule iseloomulike 
maastikukujundusvõtetega metsapark, mille üheks iseloomulikuks kujunduselemendiks olid 
Meremõisa peahoone müürid romantiliste varemetena.  
 
Mõisasüdame keskosa regulaarsest ülesehitusest hoolimata oli selle taimestus vaba paigutusega. 
Domineeris avatud keskne auring (skeem 8), koos selle keskel asunud monumendiga. Kastellidest 
põhja- ja lõuna suunas jäävad alad olid suletumad, põhjapoolne pigem olemuslikult metsapargiga 
sarnane. Lossi lähiümbruses kasutati vabakujulisi põõsamassiive ja konteinertaimi. Peahoonest 
loodes asuv neogooti stiilis pargipaviljon on üks teadaolevalt imposantsemaid näiteid ajastule 
iseloomulikest arhitektuursetest väikevormidest. Peahoone ümbrus oli eraldatud muudest aladest 
piirdeaedadega (skeemid 8...10). Peahoone ümber kasutati õhulisi piirdeid, tarbeaia osa oli eraldatud 
kivimüüriga auhoovist ning massiivse kivipostidega metallaiaga muudest suundadest. 
 

                                                             

6
 Väljavõte Muinsuskaitse eritingimusetest Keila-Joa mõisapargi Keila jõe parema kalda äärse ala korrastamiseks, OÜ Lootusprojekt, 2012, 

töö nr 1205. 
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Skeem 5. Väljavõte 1862.a. kaardist Charte der nächsten Umgebung des Gutes Fall (EAA 854-4-144 leht 1). 

 

Skeem 6. Väljavõte 1858.a. kaardist Die Majoraths Gueter Fall, Käsal & Meremois. Im Harrischen Kreise und Kegelschen 
Kirchspiele zu Ehstland. (EAA 3724-4-43). 

 



11KP13 

 
KEILA-JOA MÕISA PARGI SÜDAME REKONSTRUEERIMISPROJEKT                          PÕHIPROJEKT 

   

 

10 Artes Terrae 
 

 

Skeem 7. Väljavõte 19. sajandi II poolel koostatud kaardist Skizze des Gutes Fall und Kaesal (EAA 854-4-807). 
 

 

Skeem 8. Vaade mõisasüdamele 19. sajandi keskel (A. Dvorjaninovi kogust). 
 

Ansambel oli vaateliselt seotud joaga, samuti oli juga kompositsioonis olulisel kohal kui üks pargi 
olulisemaid huvipunkte. Lossi tagant mööda jõe kallast viis joani jalutusrada, mida kaasajal mitmetel 
põhjustel (teine kinnistu, jõujaam) enam algsel trajektooril taastada ei ole võimalik. Peahoone 
ümbruse vaatelised suhted muude pargiosadega on peale peahoone võsast väljaraiumist taastatavad 
- vajalik oleks ka hooldustööde tegemine vastaskalda puistus, et avada vaateid jõeorule, joale ja 
peahoonele. Peahoone juurest piki jõe kallast laskuva pargiosa puude hulgas on tsaar Nikolai I 
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külaskäiku tähistavad 14 puud, mis osalt ka tema poolt istutatud7. Kasvuhoone lähedal asus muuseas 
üks Eesti esimesi kiviktaimlaid. Park rekonstrueeriti 1890.-tel aastatel F. Winkleri nõuannete kohaselt.  
 

   

Skeemid 9-10. Vaated mõisasüdamele ja vaade peahoonetagusel piirdeaiale 19. sajandi keskel, fragmendid joonistusest 
(Vasakul Stavehageni gravüür aastast 1864...66

8
; paremal joonistus A. Dvorjaninovi kogust). 

 

 

Skeem 11. Vaade peahoone tagusele alale 19. sajandi keskel (A. Dvorjaninovi kogust). 

 
1917.a. rüüstati mõisasüda sõjategevuse käigus. Peale maareformi anti mõisakompleks Eesti 
Vabariigi Välisministeeriumi käsutusse. 1935–1936 korrastati peahoonet ja parki. Teises 
Maailmasõjas kannatas mõisasüda tugevasti. 1940. aastast alates oli mõisasüda armee kasutuses: 

                                                             

7
 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pargid/pargid-2/mp14/ 

8
 W.F. Stavehagen. Album Estländsicher Ansichten, Mitau 1887 
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1940-1941 Punaarmee, 1942-1944 Saksa Abwehri luurekool ning alates 1944-st aastast taas 
Nõukogude armee. 1993. a. tagastati mõis Välisministeeriumile. 2010. aastal mõisasüda müüdi. 
Mõisasüda kuulub MTÜ National Heritage Trustile.  Jõe paremal kaldal asuv pargiosa kuulub RMK-le. 
Praegune kaitsealune pargiala on kogusuurusega 79,8 hektarit. 
 
 
 

2.4. Projekteerimiseelne situatsioon 

Käesoleva projekti koostamise eelselt on alustatud mõisasüdame restaureerimistöödega. Peahoone 

fassaadid on restaureeritud ning käivad siseööd. Kastellide restaureerimine on käimas (mai 2013). 

Osaliselt on rajatud uued tehnosüsteemid – maaküte, vee ja kanalisatsioonitrassid. Territooriumilt on 

lammutatud nõukogude sõjaväe aegsed rajatised. Seoses maakütte rajamisega jm mullatöödega on 

suurel osal projektalast tehtud kaevetöid, mistõttu murupinnad vajavad taastamist. 

Puistus on läbi viidud raied vastavalt eelnevale dendroloogilisele inventuurile ja sellekohaselt 

määratud raietele9. Lisaraied on vajalikud üksikute halvas seisus puude eemaldamiseks seoses pargi 

kaitsealuse piirdemüüri ja sissesõidutee restaureerimisega. Säilinud pargipuistu on rahuldavas seisus, 

kuid vajab hoonete restaureerimistööde alas taastamist. Ajastu kujundusele (19. sajandi I pool) 

omane põõsarinne praktiliselt puudub (põõsaistutused on suuresti hävinenud praktiliselt kogu 

projektalal). 

Kaitsealune piirdemüür on avariilises seisus ja kiire sekkumiseta hävineb kiiresti. Muud ajaloolised 

piirdeaiad on hävinenud, jõeääres kulgenud piirdeaiast on säilinud oletatav piirdekonstruktsiooni 

juurde kuulunud malmist post. Paviljonid, pingid jm arhitektuursed väikevormid on hävinenud. 

 

Foto 1. Vaade peahoone esifassaadile 2009.a. suvel (foto S. Nurme) 

                                                             

9
 Keila-Joa mõisapagi puittaimestiku haljastuslik hinnang, OÜ Lootusprojekt, 2010 töö nr 1008-U. 
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Foto 2. Vaade peahoone esifassaadile  2013. a. varakevadel (foto S. Nurme) 

  

Fotod 3 - 4. Vaated tagafassaadile 2010.a. hilissügisel ja 2013. a. varakevadel (fotod S. Nurme) 
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Fotod 3 - 4. Vaated esiväljakule 2009.a. suvel ja 2013. a. varakevadel (fotod S. Nurme). 

 

3. Projektlahendus 

3.1. Rekonstrueerimiskontseptsioon 

Pargi rekonstrueerimise eesmärkideks on mõisa pargis kavandatavate tegevuste korraldamine 

selliselt, et säiliksid ning tuleksid paremini esile ajaloolise pargi väärtused ja struktuur ning teisest 

küljest oleks tagatud eelnevaga kooskõlas olevad praktilised vajadused.  

Pargi rekonstrueerimise kontseptuaalne lähenemine on säilinud osades restaureeriv, muus osas 

rekonstrueeriv ning kohandav, lähtudes pargi kujundusstiilidest (vabakujunduslik, mõisasüdames 

ruumilise kavatise osas regulaarne, kujunduselementide (nt haljastus) osas samuti pigem 

vabakujunduslik). Regulaarsest pargikujundusest lähtuvad kujundus- ja rekonstrueerimispõhimõtted 

on rakendatavad peamiselt esiväljakul, kus asub ringteega piiratud muruväljak ning sellest lähtuv 

teedevõrk (skeem 4...6, 8). Vabakujunduslikest põhimõtetest saab lähtuda eelkõige haljastuse ja 

projektala jõeäärse piirkonna kavandamisel. Haljastuse rajamist komplitseerib ulatuslikele aladele 

rajatav maaküttetorustik. 

Pargi rekonstrueerimisel on arvestatud selle tulevasest kasutusvajadustest ja -eesmärkidest. Park  

peab ansambliliselt toetama ajaloolises võtmes restaureeritavat hoonestust, samas peab see tagama 

ka endisesse mõisasüdamesse paanitud tegevuste sujuva toimimise (avalikud üritused, majutus, 

ratsutamine jms). Park jääb piiratult avalikku kasutusse, kuid pargi territoorium on kavandatud 

piirata aiaga (nii on see olnud ka ajalooliselt: endisaegsetel plaanidel ja vaadetel on näha (nt skeem 

8), et ka varem on olnud territoorium aiaga piiratud (vt skeemid 8…11).  

Projektala lõunapoolsele alale (endine viljapuuaed) on kavandatud rajada ratsaväljak ning koplid.  

  

3.2. Teed ja platsid 

3.2.1. Õigusaktidest tulenevad piirangud 

Keila joa mõisa näol on tegemist kaitse all oleva loodusobjektiga, kus tulenevalt LKS § 15 lõige 1 on 

kaitstava loodusobjekti juurde viivad teed ja rajad päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks 

kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste 

juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile.  LKS § 15 lõige 2 kohaselt võivad õuemaal, kus asub kaitstav 

looduse üksikobjekt, teised isikud viibida kinnisasja valdaja nõusolekul. Kinnisasja valdaja kehtestab 

õuemaal viibimise korra. 
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Keila joa mõisa park paikneb Keila jõe kaldal. Keila jõgi on avalikuks kasutamiseks määratud veekogu 

mille ääres on Veeseaduse §10 lõige 1 kohaselt kallasrada. Kallasraja laius Keila jõel on 4 m ning seda 

arvestatakse kaldanõlva ülemisest servast. Kallasraja ulatus on kantud koondplaanile looduses 

tuvastatud kaldanõlvast lähtuvalt. Projektala naaberkrundil asuva hüdroelektrijaama tõttu on 

kallasraja läbipääs suletud. 

 

3.2.2. Teedevõrgu üldlahendus 

Teedevõrgu projekteerimisel on lähtutud pargi kasutusvajadusest ning ajaloolisest teedestruktuurist 

(skeemid 4 ja 5). Pargi esiväljakul asuva ringtee ja sissesõidutee asukoha on ligikaudu säilinud 

ajaloolises mahus. Ringteele on paigaldatud nõukogude ajal asfaltkate, mis on amortiseerunud. 

Muud teed projektalal (pms jalgrada peahoone taga) on valdavalt sissetallatud pinnaseteed, mis 

osaliselt paiknevad endiste teede asukohtadel. Viljapuuaia osas teed ajaloolistel asukohtadel ei ole 

säilinud. Kuna enamus ajaloolisi teid on hävinenud, lähtutakse teedevõrgu taastamisel 

põhimõtteliselt ajaloolisest teede struktuurist, kuid tänu muutunud situatsioonile (kinnistuste piirid) 

ning plaanitavale kasutusele ei ole võimalik taastada ajaloolist teedevõrku algses mahus ja algsetel 

trajektooridel. 

3.2.3. Katendid 

Olemasolev asfaltkate on kavandatud asendada halli graniitsõelmekattega. Graniitsõelmekate on 

kavandatud ka hoonete ümbruses olevatele jalgteedele. Hoonete sissepääsude ja peahoone ümber 

on projekteeritud helehallist graniitkivist „Täringukivi“ (100x100x100 mm) sillutis. Tallikastelli ja 

karjakastelli sisehoovi on kavandatud munakivisillutis (kivi suurus ca 100…250 mm. Endise viljapuuaia 

ja kaugemate pargiteede katteks on kavandatud purustatud peenkruus. Pinnakattematerjalid on 

esitatud koondplaanil (joonis 1).  

Graniitsillutise äärtesse on kavandatud graniidist äärekivid (100x200x500…1000 mm). Äärekivid on 

kavandatud sillutisega sama värvi ja samas tasapinnas. Graniitsõelmekattega teede äärde on 

kavandatud sillutisega sama värvi ja samas tasapinnas graniidist äärekivid (100x100x200 mm). 

Purustatud kruusa kattega teedele äärekive ei kavandata. Purustatud kruusa kattega teedele tuleb 

kinnikasvamise vältimiseks teostada regulaarset muruääre servamist. Äärekivide paiknemine on 

esitatud koondplaanil (joonis 1). Graniitsõelmekattega ja kruusakattega teid tuleb vähemalt kord 

aastas hooldada ristprofiili hoidmiseks (tee servadesse kogunenud materjal tagasi keskele riisuda ja 

rullida). 

Lisaks sillutatud teedele on kavandatud rajada esiväljaku karjakastellide poolsesse külge 2 m laiune 

murukärjega tugevdatud murutee, mille kaudu saab tuua hobused tallist koplitesse ja ratsaväljakule.  

Teede laiused on alates 1,5 m kuni 4 m.  Valdavalt on graniitsõelmekattega jalgteede laiuseks 2 m, 

osaliselt 1,5 m. Ratsaväljaku ja koplite alal olevad purustatud kruusa kattega teed on kavandatud 

veidi laiemad,  3 m laiused, et võimaldada hobustega mugavat liikumist. Esiväljaku ringtee laiuseks on 

4 m (joonis 1).  
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3.2.4. Aluskonstruktsioon 

Teede liivalused ehitada keskliivast. Keskliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1 m/ ööp. 

Täitepinnasena kasutada liivpinnast. Liivpinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ 

ööp. Filtratsioonimooduli nõue on seatud lähtuvalt „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine. 

Filtratsioonimooduli määramine“ (Maanteeameti peadirektori käskkiri 17.0213 nr 0069). 

Killustikus aluse materjal peab vastama „Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi“ nõuetele, mis 

on esitatud tabelis 1, veerus 7. 

Kruuskattes kasutatava jämetäitematerjali purunemiskindluse kategooria Eesti standardi EVS-EN 

13242 järgi peab olema vähemalt LA35 (Los Angeles’ i tegur ≤ 35) ja külmakindlus F4, katsetatuna 

Eesti standardi EVS-EN 1367-1 kohaselt. Kruuskattes kasutada kruuskillutikust segu fr 0/32 (üle 4mm 

teri >50%, peenosise sisaldus 10-15%). Segu sõelkõver peab vastama „Maanteede 

projekteerimisnormid“ tabel 4.14-le segu number 3-le. 

Muld, rohkelt orgaanikat sisaldavad ja muud nõrgad pinnased tuleb ehitatavate 

katendikonstruktsioonide alt eemaldada ning asendada keskliivaga (k≥1 m/ ööp). 

Filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning 

optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt.  

Teede ja platside ristlõiked koos aluskonstruktsioonidega on esitatud joonisel 8.  

Projektalale suuremat sõidukitega liiklemist ei kavandata. Omanike ja personali sõidukite tarvis on 

kavandatud mõisasüdamesse kolm 5…7 kohalist parkimisala. Parkimisplatside paigutamisel on 

arvestatud vaadetega. 

 

3.3. Sild 

Mõisasüdame peasissepääs on kavandatud rajada sillaga. Silla arhitektuurse lahenduse 

väljatöötamisel on aluseks võetud skeemil nr 8 esitatud sillaga sissepääsu lahendus, kus kastellide 

ääres kulgenud kraavil on kujutatud kivist kaarega silda.  

Karjakastelli ja tallikastelli kirdepoolsed osad on mattunud aegade jooksul pinnasesse. Hoonete 

restaureerimiseks tuleb müürid välja kaevata, mis toon kaasa ala kõrguste olulise muutumise. 

Hoonetest pinnasevee eemale juhtimiseks on kavandatud taastada kastellide kirdekülge kraav, mille 

tulemusel on võimalik müüride äärest täitepinnast vähendada. Lähtudes olemasolevatest hoonetest 

ja rajatistest on sild kavandatud murtud paekivist. Silla raudbetoonist vundamendikonstruktsioonid 

on kavandatud rajada olemasolevale lubjakivile,  mis on antud asukohas praegusest maapinnast 

umbes 1…1,5 m sügavusel. Vundamendi täpne rajamissügavus tuleb määrata peale lahtikaevamist. 

Silla lahendus on esitatud joonisel nr 3. 

 

3.4. Piirdeaiad 

3.5. Rekonstrueeritav piirdeaed Pargi allee ja Posti tn ääres. 

Olemasolev piirdeaed on tehniliselt avariilises seisukorras – enamus poste on aluskonstruktsiooni 

nihkumiste ja vajumiste tagajärjel viltu vajunud ning osad ka ümber kukkunud. Alusmüür on kogu 

ulatuses kahjustatud (nihked ja pragunemised nii horisontaal- kui vertikaalsuunas), vuugitäited kivide 
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vahelt välja kukkunud, kivid irdunud. Postide endisaegsed katusekividest laotud katted on eranditult 

ilma kivideta. Postid on olnud krohvitud, krohv on kohati hästi säilinud. Osa poste on uuesti üles 

laotud silikaattellistest. Aia alusmüüri pole remonditud. Posti tn ääres oleva aia osa on veidi paremas 

seisukorras. Seal on selgelt viltu vajunud kaks posti. Posti tn ääres on alles postide vahel nõukogude 

ajal paigaldatud profiilterasega raamitud võrkaiast ehitatud roostetanud piirdekilbid. Aia 

konstruktsiooni kahjustavad suured puud. Osa müüri ja postide deformatsioone on põhjustatud 

puude juurtest. 

Aia väga kehva seisukorra tõttu olemasolev piirdeaed demonteeritakse. Uue aia rajamiseks 

kaevatakse kaevik kuni lubjakivini, millele rajatakse r/b vundament ja sellele laotakse aed uuesti üles. 

Kuna aja jooksul on aeda ümbritsev maapind tõusnud, on kavandatud aeda tõsta 150 mm, et tagada 

selle esteetiline  välimus ja hädavajalik vertikaalplaneering pinnasevee eemalejuhtimiseks. Aia 

rekonstrueerimisel kasutada olemasolevat murtud paekivi. Paekivi sidumisaineks kasutada 

lubitsementmörti. Aia kiviosa viimistlus on puhta vuugiga laotud murtud paekivi. Kiviosa mitte 

krohvida. Postidel kasutada katusekive (KORAMIC keraamiline katusetellis Tradi12, matt-must 

angoob, Langenzenn). Vahemüüride katteks kasutada murtud paeplaate mõõdus 800x700…1000, 

paksus orienteeruvalt 80…100 mm. Katteplaadid paigaldada nii, et need ulatuksid külgedelt 5 cm üle 

alusmüüri. Postide ja müüride ladumisel kasutada murtud paekive, saetud kivide kasutamine ei ole 

lubatud. 

Aia metallosa on kavandatud nelikanttorust (25x25 mm), samm 150 mm. Metallvarbade ots on 

kavandatud nooleotsa kujuline. Kuna kivipostide vahe on suur (6 m) tuleb paigaldada aia keskosasse 

metallist tugipost (ristlõige nelikanttoru 70...100x70...100 mm). Väravate valmistamisel lähtuda 

joonisel kujutatud kaaremotiivist. Metallosad värvida mustaks (toon RAL 9011). 

Piirdeaed on esitatud joonisel 4. 

 

3.5.1. Pargi allee äärse piirde vundamendi rajamine ja pinnasevee liikumine 

Vundamendi rajamisel on oluline tagada pinnasevee liikumine. Pinnasevee liikumissuund pargi alal 

on lääne suunas Keila jõe poole. Idas piirneb park Pargi alleega. Aia rajamisel piki Pargi alleed eelpool 

kirjeldatud viisil tõkestab aia vundament vee liikumise lubjakivi peal asuvas pinnasekihis ja äravool 

jääb toimima ainult läbi lubjakivi. Selline olukord võib osutuda häirivaks kevadel lume sulamise ajal, 

samuti suurte sadude perioodil kui vesi võib tee ja aia vahelise ala üle ujutada. Objekti ülevaatuse ajal 

30.04.13 oli pinnasevee tase kohati 0,3 m maapinnast. 

Olukorra leevendamiseks tuleb aia betoonvundamendi ehituskaevik tagasi täita mõlemalt poolt 

liivaga, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1 m ööpäevas (vt. viide määramisele teede osas. 

Kasutada võib ka jämedamat (lammutatud kivihoonete purustatud materjal, killustik vms) materjali.  

Täitekiht peaks ulatuma vundamendist vähemalt 0,2..0,3 m kaugusele ja ulatuma lubjakivist kuni 

haljastuseks kasutatav kasvupinnase kihini (ca 10 cm). Aia alla vahetult lubjakivi peale tuleb iga 5 m 

tagant paigutada toru läbimõõduga DN200 (plast ringjäikusega SN4, teras S235 seina paksusega min 

4 mm) ja mähkida selle ots nõeltöötlusega termiliselt töötlemata filterkangaga, kaal 350..400 g/m².  

Toru otsa mähkimine tuleb teha peale betoneerimistöid vältimaks filterkanga ummistumist 

betoneerimise ajal.  

Ida-lääne suunaliste aedade rajamisel puudub vajadus aia vundamendist vee läbivoolu tagada. 
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3.5.2. Rekonstrueeritav maakivist piirdeaed 

Maakivist piirdeaed on kavandatud tallikastellist läänesuunas kuni kavandatava ehitusmahuni. 

Maakivist piirdeaed on hävinenud ning selle kohal asuvad lagunenud paekivist ja silikaattellistest 

piirdeaja jäänused. Piirdeaed eraldab mõisasüdame esinduslikku osa kavandatavast ratsaväljakust ja 

koplitest (vanast viljapuuaiast) ning on seetõttu kavandatud sellise kõrgusega (2 m), et jalutades 

sellest üle ei näe. Maakiviaia peale on kavandatud vihmavee kaitseks kahepoolse kaldega 

keraamilistest katusetellistest katus  (KORAMIC keraamiline katusetellis Tradi12, matt-must angoob, 

Langenzenn). 

Uue aia rajamiseks kaevatakse kaevik kuni lubjakivini, millele rajatakse r/b vundament ja sellele 

laotakse aed uuesti üles. Aia maakividest osa laotakse üles projektalal leiduvatest olemasolevatest 

maakividest. Sidumisaineks kasutada lubitsementmörti. Aia ladumisel kasutada kas maakive ainult 

töötlemata kujul või ainult lõhutud kujul. 

Aia metallosa (väravad) on kavandatud nelikant metallmaterjalist (25x25 mm), samm 150 mm. 

Metallpulkade ots on kavandatud nooleotsa kujuline. Väravate valmistamisel lähtuda joonisel 

kujutatud kaaremotiivist. Metallosad värvida mustaks (toon RAL 9011). 

Piirdeaed on esitatud joonisel 5. 

 

3.5.3. Põhjapoolse pargiosa piire 

Mõisasüda on kavandatud piirata aiaga. Pargi põhjapoolsesse ossa on kavandatud rajada uus 

metallvarbaed. Aia kujundus on sarnane Pargi allee ja Posti tn äärse rekonstrueeritava piirdeaia 

metallosaga. Kuigi algselt on olnud piire arvatavasti maakivist (skeem 8), on turvalisuse huvides ning 

ühtsema maastikulise ilme saavutamiseks kasutatud tagasihoidliku kujundusega metaallvarbaeda. 

Aia asukoht ei markeeri ajaloolist asukohta, vaid see on paigutatud metsasemasse pargiossa nii, et 

see paistaks pargis liikujale võimalikult vähem silma.  

 Aia postid on kavandatud nelikanttorust (ristlõige 70...100x70...100 mm). Posti otsad viimistletakse 

dekoratiivne kera (läbimõõt sama mis aiapostil). Aia metallosa on kavandatud nelikanttorust (25x25 

mm), samm 150 mm. Metallvarbade ots on kavandatud nooleotsa kujuline. Väravate valmistamisel 

lähtuda joonisel kujutatud kaaremotiivist. Metallosad värvida mustaks (toon RAL 9011). 

Postid fikseeritakse betooniga. 

Piirdeaed on esitatud joonisel 6. 

 

3.5.4. Koplite piire 

Hobuste koplite ümber on kavandatud rajada puidust piirdeaed. Kuna omaaegse viljapuuaia ala 

kohandamine ratsutamisväljakuks on kohandav tegevus, siis piirdeaia lahendusel on kasutatud lihtsat 

diagonaalsõrestikuga puitkonstruktsiooni, mis teatud määral lähtub ajaloolisest lähenemisest (skeem 

11) ning analoogidest teistelt ratsutamisväljakutelt.  

Puitmaterjalina kasutada sügavimmutatud saematerjali. Väravad on lahendatud aiaga sarnase 

kujundusega. Väravate täpselt paigaldamist ei ole projektiga määratud, väravad paigaldada vastavalt 
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vajadusele, konstruktsioon lahendada vajadusel täpsemalt tööjoonistega. Aed värvida valgeks (toon 

RAL 9016).  

Postide paigaldamisel arvestada olemasolevat ja rajatavat maaküttetorustikku. Postid asetada 1 m 

sügavusele masse, postid fikseerida kinnitambitud paesõelmetega.  

Piirdeaed on esitatud joonisel 6. 

 

3.5.5. Rekonstrueeritav kaldaäärne piire 

Piire on kavandatud Keila jõe järsule kaldanõlvale. Kaldaäärse piirde rekonstrueerimisel on aluseks 

võetud skeemidel nr 9 ja 10 kujutatud piire. Skeemidel olev piire on algupäraselt ilmselt vaadete 

varjamise vältimiseks jäetud madalaks. Kavandatud piirde asukoht (joonis 6) on kalda järsakust ette 

nähtud ca 3 m kaugusele. Piirdeaia taha on ette nähtud põõsaste lausistutus piirdest üleastumise 

raskendamiseks. 

Piire on kavandatud sügavimmutatud nelikant puitmaterjalist. Postidele on kavandatud 

sügavimmutatud puitmaterjalist katused. Piirdeaed värvida valgeks (toon RAL 9016). 

Postid fikseeritakse kinnitambitud paesõelmetega. 

Piirdeaed on esitatud joonisel 6. 

  

3.6. Paviljon 

Pargipaviljon on kavandatud projektala loodenurka ajaloolisel plaanil (skeem nr 4) kujutatud 

ringikujulisse asukohta, mis arvatavasti oli endisaegse paviljoni asukoht. Paviljoni kavandamisel on 

aluseks võetud J. Vali kogust pärinev pargipaviljoni foto (vt joonis 7).   

Paviljon on üldplaanilt 8-nurkse kujuga puidust, rohke ornamentika ja kahe astmega. Postid on 

nelikant puitmaterjalist. Paviljonis on sisseehitatud pingid. Kuna puudub paviljonil katus, tuleb 

ehitamisel kasutada sügavimmutatud puitmaterjali. Viimistluses kasutada kahte tooni värvi – valge 

toon (RAL 9003) ning kreemikas toon (RAL 1013). Põranda viimistlemiseks kasutada veidi tumedamat 

tooni (RAL 1019). 

Paviljon on esitatud joonisel 7. 
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Foto 5. Vaade omaaegsele neogooti stiilis pargipaviljonile (Jaan Vali kogu)
10

. 

 

Vastavalt LKS  §38 lõige 1 punkt 4 kohaselt on üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel 

ehituskeeluvöönd ulatusega 50 m. Kavandatud pargipaviljon asub ehituskeeluvööndis. 

Ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul. Ehitukeeluvööndi 

vähendamiseks peab kohalik omavalitsus esitama Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse 

kohaselt vastu võetud detailplaneeringu. Paviljoni on võimalik ehitada peale ehituskeeluvööndi 

vähendamist. 

 

3.7. Prügimaja 

Projektiga on kavandatud pargi põhjaküljes asuvasse parklasse prügimaja, mis mahutab kuni 6 

ratastel 600…800 l konteinerit. Prügimaja on kavandatud ristküliku kujuline puidust postidel ehitis. 

Postide vahele on kavandatud diagonaalse asetusega puidust sõrestik. Prügimaja põrand valada 

betoonist või paigaldada betoonist sillutuskivi. Betooni (või betoonkivi) ei või paigaldada prügimaja 

seintest väljapoole. Katusematerjaliks kasutada käsitsi valtsitud plekki. Puitosad värvida valgeks (RAL 

9003). Prügimaja vundament, sõlmed ja katusekonstruktsioon lahendada tööjoonistega. Prügimaja 

on esitatud joonisel nr 9. 

 

 

 

                                                             

10
 Väljavõte Muinsuskaitse eritingimustest Keila-Joa mõisapargi Keila jõe parema kalda äärse ala korrastamiseks, OÜ Lootusprojekt, 2012, 

töö nr 1205. 
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3.8. Pargimööbel 

Pargiinventari valikul on lähtutud peahoone kujundusstiilist (neo-gooti) ning säilinud vaadetel 

tuvastavast pargimööblist (skeemid  9, 12). Samas ei ole taodeldud kaasajal raskepärasena mõjuvate 

neogooti pstiili kasutamist (vt ka skeem 12), vaid pigem ajatut, vanasse parki mitmesugusesse 

konteksti sobivat, pigem 19. sajandi lõpu stiili. Samas võib peahoone vahetus ümbruses (tagaterrass, 

külgfasssaadid) juures kasutada pinke, mille kujundust võib aimata skeemil 12 Toodud 

Stackleschneideri joonistusel. 

Pargipingiks on valitud Itaalia tootja Calzolari pargipink Hedera  (lisa 1) ning prügikastiks sama tootja 

prügikast CONTENITORE RIFIUTI mod. “G” – senza coperchio (lisa 1). Kasutada võib mistahes tootja 

sarnaseid tooteid või ka näite baasil eritellimusel valmistatud toodangut. Pink peab olema 

metalljalgadega (valumalm) ja puitkattega. Metallosa värvus must (RAL 9003), puiduosa värvus valge 

(toon RAL 9016). Prügikasti tugikonstruktsioon valumalm, kastiosa värvitud plekk, värvus must (RAL 

9003). Pargipinkide ja prügikastide asukohad on esitatud koondplaanil. 

Lipumastide asukoht on kavandatud esiväljaku äärde maakivist piireaia ette. Kokku on kavandatud 

viis lipumasti.  

Inventari täpsemad andmed on kirjeldatud lisas 1.  

 

3.9. Konteinerhaljastus 

Taimekonteineriteks on kavandatud kasutada säilinud terrassi sulejoonisel (vt ka skeem 12) kujutatud 

puidust tünnitaolisi anumaid. Konteinereid on kavas kasutada lisaks lossi terrassile ka lossi 

lähiümbruse haljasribadel, kuna varjulisuse tõttu sinna püsiva dekoratiivhaljastuse rajamine on 

küsitav. Koondplaanil on esitatud soovituslik konteinerite asukohaskeem, kuid seda võib vastavalt 

vajadusele ja soovile ümber tõsta. Konteinerid peavad olema valmistatud hästiviimistletud puidust, 

klassikalise pealt laieneva tünnina, kinnitatud kahe vitsaga. Tünni suurus: kõrgus mitte üle 80 cm, 

läbimõõt mitte üle 60 cm. Metallosa värvus must (RAL 9003), puiduosa värvus valge (toon RAL 9016) 

või lakitud loomulik puit. Sarnaselt ajaloolise situatsiooniga võib kasutada kahe erineva suurusega 

tünne - treppide ääres väiksemad, mujal suuremad. Väiksemate konteinerite maht valida 

suurematest ca 30% väiksem. 

Konteinerites kasutada sarnaselt ajaloolise kasutusega tüviktaimi, mille kõrgus on kuni 5 korda 

kõrgem konteinerist. Tüviktaimedena võib kasutada tsitruselisi, pihlakasorte, dekoratiivõunapuid 

tüviksireleid. 

Esifassaadi ja tagafassaadi esiste konteinerite paigutamisel on lähtutud ajaloolistest fotodest ja 

joonistustest (fotod 6, 7, skeem 12). Konteinerite paigutus on antud koondplaanil. 
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Skeem 12. Stackenschneideri joonistus
11

 tagafassaadiesisest terrassist. Esiplaanil tünnitaolises potis konteinetaim. 

Taamal on näha terrassi trepi ääres paiknenud lõvikujusid ja tagaväljaku rondeeli keskel asunud skulptuuri. 

 

3.10. Valgustus 

Käesoleva projekti koostamise ajaks on peahoone ümbrusesse ja esiväljaku ringi äärde uute 

valgustite tarvis elektrikaablid juba paigaldatud. Lisaks sellel täiendavat valgustust ei kavandata. 

Esiväljakul ja peahoone ümbruses on soovitav võimalusel kasutada samasuguseid lampe, mis on 

projekteeritud karjakastellide hoone seintele. Lisada tuleb sobiv valgusti mast. Alternatiivse 

lahendusena võib kasutada teise kujundusega valgusteid. Valgustite tüüpi vt lisas 1.  

 

3.11. Skulptuurid ja esiväljaku peenrad 

Esiväljakul paiknenud valgest marmorist Venuse skulptuur on soovitav taastada (asendada sarnasest 

materjalist ja sarnases mahus koopiaga). Skulptuur ja postament tellida skulptorilt. Skulptuuri 

paigaldamisel taastada 19-20. sajandi algul esiväljakul asunud regulaarne lillepeenar skulptuuri 

ümber (fotod 6, 7, joonis x). Peenra lahendus käesolevas projektis lähtub vanadel fotodel näha 

olevast nelitisest lahendusest, mille keskel asub postamendi külgedega paralleelselt istutatud pöetud 

struktuur (madal topeltbordüür). Peenra lahendusega moodustatakse topeltbordüür pöetud 

aedkohhiast, kaarekujuliste väljasopistuvate osade istutused tehakse punase, sinise ja valgeõieliste 

suvelilledega. 

                                                             

11
 Härrastemaja terrass. A. Stackenschneideri sulejoonis. 1832, Riiklik Ermitaaž, Peterburg 
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Fotod 6, 7. Vaated esiväljakule ja selle keskel asunud peenrale ning skulptuurile 20. sajandi algul (parempoolne foto Jaan 

Vali kogu)
12

. 

Esifassaadi ees olnud peenar on ette nähtud taastada esindusliku roosipeenrana, mille tiibadel 

paiknevad potitaimed (foto 6). Ajalooliselt on asunud peenra ees pink, projektlahendusega pinki 

peenra ette vaadeldavuse huvides ette nähtud ei ole (vt koondplaan).  

Peahoone taga asuva väikese ringi keskel on asunud tagasihoidlikum skulptuur, arvatavasti 

ajastuomase kujundusega urn, või vaas postamendil. Projektiga on ette nähtud tagaväljaku rondeeli 

keskele paigutada skulptuur endise markeerimiseks. Skulptuuri lahendus tellida skulptorilt kasutades 

näiteks Puhtu, Puurmani vm mõisates säilinud ajastuomaste väikevormide motiive.  

 

3.12. Ventilatsioonitorude varjamine 

Peahoonest põhjapool asuvale pargialale on ehitatud hoone ventilatsiooni sisse- ja väljatõmbetorud. 

Torude ümber paigaldada puidust tihe diagonaalsõrestik (viidates ajaloolisele piirdele samas 

piirkonnas) ning sõrestiku ümber istutada põõsaid (harilik ebajasmiin, Philadelphus coronarius) 

arvestusega 1 põõsas 1 m² kohta. Puitsõrestiku põhimõtteline lahendus on esitatud joonisel nr 6. 

Täpne lahendus selgitatakse tööde käigus vastavalt ventilatsioonitorude reaalsele paigutusele. 

Sõrestikud võib põõsaste kasvades, mil need hakkavad ventilatsioonitorusid varjama, eemaldada.  

 

3.13. Vertikaalplaneerimine 

Käesolevas projektis on esitatud teede ja platside vertikaalplaneerimine. Projekteerimisel on järgitud 

ja tuleb järgida ka rajamisel, et kavandatavate teede katendite pind jääks ümbritsevast haljasalast 

veidi  kõrgemale. Hoonetest ja rajatistest on kavandatud pinnavesi eemale juhtida. Hoonete seinast 

0,5 m ulatuses anda sillutisriba kaldeks ca 5 %. Teedele tuleb anda ristikalle (2 %), et pinnavesi 

voolaks teekattelt muru-alale. Lohud ja künkad tuleb tasandada.  

Ratsaväljakul ja hobuste koplitel on antud ühtlane kalle jõe suunas, mis järgib olemasolevat 

maapinnakallet. Ratsutamisväljaku ja liivakoplite aluskonstruktsioonid on esitatud joonisel nr 8. 

Koplitesse on soovitav rajada tugevdatud alusega muruala vähendamaks murukoplite muutumist 

mudakopliteks. Koplite aluskonstruktsioon on esitatud joonisel nr 8.   

Teede aluskonstruktsioonid on esitatud joonisel nr 8, vertikaalplaneerimine joonisel nr 2. 

                                                             

12
 http://opetaja.edu.ee/harjumaa_moisad/Pildid/arh_histo_keilajoa5.jpg 
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Projektiga on esitatud pargi esiväljakul ja põhjapoolsel alal täiendavad piirkonnad maaküttetorustiku 

paigaldamiseks. Torustikku ei ole lubatud paigaldada puude võrade projektsiooni. Vajalikud läbiviigud 

tuleb kaevata käsitsi puude ankurjuurte säilitamiseks. Täiendava maaküttetorustiku asukoht on 

esitatud vertikaalplaneerimise joonisel (joonis nr 2).  

Kaevamisel tuleb olla ettevaatlik olemasolevate tehnovõrkude juures! Vajadusel täpsustada 

asukohad võrguhaldajatega. Uute jalgradade ja rajatiste ehitustööde käigus teostatavate 

maapinnasüvendamistega ei tohi läbi kaevata pargipuude ankurjuuri! Puude võrade projektsiooni 

ulatuses tuleb kaevetööd teha käsitsi.  

 

3.14. Sademevesi 

Karjakastelli ja tallikastelli sisehoovidesse kogutava sademevee ärajuhtimiseks on kavandatud rajada 

sademeveetorustik. Kokkukogutava sademevee valgala on 2760 m2 (1880 m2 katusepind ja 880 m2 

sillutiskividest kattega pind). Vooluhulk sellelt valgalalt on 18 l/s.  

Sademeveekanalisatsiooni torustiku ehitada PP De250 SN8 torudest (vastavalt standardile EN 13476). 

Restkaevud on ette nähtud ø400/315 PE (min 200 L settepesaga) ja vaatluskaevud ø560/400 PE 

vastavalt standardile EVS EN 13598-2:2009. Torustiku rajamisel tuleb lähtuda RIL 77-2005 nõuetest.  

Sademeveetorustiku eesvooluks on olemasolev sademeveekaev nr 16.  Sademeveetorustiku 

lahendus on koostatud eelprojekti staadiumis. Torustiku ehitamiseks tuleb koostada tööjoonised. 

Edasisel projekteerimisel täpsustada eesvoolu seisukord ning vajadusel ette näha torustiku puhastus- 

ja või rekonstrueerimistööd.  

4. Haljastus 

4.1. Haljastuse üldlahendus 

Valdav osa raieid on projektalal juba teostatud. Raiete aluseks on Keila-Joa mõisapagi puittaimestiku 

haljastuslik hinnang (OÜ Lootusprojekt, 2010 töö nr 1008-U).  

Käesoleva projektiga kavandatavad raied on tagasihoidliku mahuga ning hõlmavad esmaraiete 

teostamisel nn. unustatud puude raiet ja vähesel määral lisaraieid mis tulenevad põhiosas rajatistega 

seotud töödest.  

Raiumisele on määratud Pargi allee ääres kasvavad kehvas seisukorras 6 hobukastanit. Raiutavate 

puude asemele on kavandatud rajada uus puuderida. Markeerimaks endisaegset puuderida on 

kavandatud alles jätta üks paremas seisukorras hobukastan. 

Posti tn ääres kasvavatest pärnadest kuulub kohesele raiumisele 4 halvas seisukorras 

murdumisohtlikku puud. Allesjäävad puud kasvavad piirdeaiale väga lähedal ning piireaia 

rekonstrueerimisel võib tekkida puudele ulatuslikke juurekahjustusi. Juhul kui piirdeaia 

rekonstrueerimisel selgub, et mõni puu võib muutuda murdumisohtlikuks tuleb see ohutuse 

tagamiseks raiuda. Juhul kui algselt säilitatavast 10-st puust langeb välja üle 4 puu, tuleb olukord 

uuesti üle vaadata ning otsustada kogu puuderea asendamine uute puudega. Projektis on esitatud 

perspektiivsete puude asukohad.  
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Esindusväljak on kavandatud eraldada ratsaväljaku ja koplite alast lisaks maakivimüürile ka harilike 

tammede reaga. Tammerida taastab põhimõtteöiselt ajalooliselt selles paigas asunud kõrghaljastuse 

mahu. 

Säilinud joonistel  (skeemid 8-11) on kujutatud mõisasüdames rohkelt madalhaljastust, mistõttu on 

projektiga kavandatud täiendada praeguseks praktiliselt hävinenud põõsarinnet. Põõsagrupid on 

asetatud peamiselt teede ristumiskohtadesse, kus need omavad peale esteetilise ilu ka 

funktsionaalselt ülesannet vähendamaks sissetallatud radade ja lõigatud nurkade tekkimist. 

Põõsagruppide paigutuse ja kujundusliku struktuuri aluseks on olnud ajaloolised vaated.  

Istutatavate taimede liigiline koosseis on esitatud joonisel nr 1 Koondplaan ja alljärgnevas tabelis. 
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4.2. Kasutatud taimmaterjali loetelu  

Nr Lühend Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina 

keeles 

Märkused Istikute arv 

Puud 

1 PäL Läänepärn Tilia x europaea Perspektiivne istutus 13 

2 PäL Läänepärn Tilia x europaea  2 

3 Va Harilik vaher Acer platanoides  3 

4 Ta Harilik tamm Quercus robur  7 

5 HK Harilik hobukastan Aesculus 

hippocastanum 

 14 

6 Ku Harilik kuusk Picea Abies  10 

7 LeP Must lepp 
’Püramiidvorm’ 

Alnus glutinosa Püramiidvorm 15 

Põõsad 

1 EnT Taraenelas Spiraea 

chamaedryfolia  

 154 

2 EnN Nipponi enelas Spiraea nipponica  56 

3 EnV värdenelas Spiraea x vanhouttei  36 

4 Ej Harilik ebajasmiin Philadelphus 
coronarius 

 112 

5 Si Harilik sirel Syringa vulgaris  7 

6 Si ’S’ Harilik sirel ´Sensation´ Syringa vulgaris 

´Sensation´ 
Õied purpurpunased, valge 
äärega 

2 

7 Si ’C’ Harilik sirel ´Charles 

Joly´ 
Syringa vulgaris 

´Charles Joly´ 

Purpurpunased lõhnavad 
täidisõied 

6 

8 Si ’M’ Harilik sirel ´Madame 
Lemoine´ 

Syringa vulgaris 

´Madame Lemoine´ 

Valged täidisõied 2 

9 SiU Ungari sirel Syringa josikaea  4 

10 Lum Harlik lumimari Symphoricarpos 

albus 

 16 

11 LäS Suur läätspuu Caragana 

arborescens 

 16 

12 KukT ’A’ Thunbergi kukerpuu 
'Atropurpurea' 

Berberis thunbergii 

'Atropurpurea' 

Punaseleheline vorm 22 

13 RoK Kurdlehine roos Rosa rugosa  57 

14 Ro Pargiroos 'Rose de 
Rescht' 

Rosa 'Rose de Rescht' Punane õis 21 

15 Ro’G’ Eleganza roos 'Grande 
Amore' 

Rosa 'Grande Amore' Punane õis 20 
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Nr Lühend Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina 

keeles 

Märkused Istikute arv 

Suvelilled 

1  Kipslill Gypsophila x hybrida  48 

2  Aed-leeklill 'Adessa 
Special Fire' 

Phlox paniculata 

'Adessa Special Fire' 

 28 

3  Ritsinus Ricinus communis  4 

4  Sinilobeelia Lobelia erinus  140 

5  Aedkohhia Bassia scoparia  66 

Potitaimed 

1  Tsitruselised, 
pihlakasordid, õunapuu 
dekoratiivsordid või 
tüviksirelid; taime 
kõrgus kuni 2,5 m 

  37 

 

4.3. Nõuded kasutatavatele istikutele, istutustööd 

Taimede istutamisel ja istikute valikul tuleb juhinduda standarditest EVS 778:2001 ”Ilupuude ja 

põõsaste istikud” ja EVS 843:2003 „Linnatänavad“. Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt 

ja suurustelt vastama vähemalt Eesti Standardile (EVS 778:2001). Kasutada ainult Eesti päritolu 

istutusmaterjali või äärmisel juhul 5 või 6 kliimatsooni kuuluvates maades toodetud istutusmaterjali. 

Soovitavalt kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 

▪ lehtpuud ja okaspuud kõrgusega 3,5 - 4,5 m ja tüve läbimõõduga 6,0 - 8,0 cm; 
▪ keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5-harulised ja min. kõrgusega 1,25 m 
▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3-harulised ja kõrgusega mitte alla 30 cm  
▪ püsikud, elujõulised, väljakujunenud liigiomase leherosetiga (istikute suuruse valikul arvestada ca 

10-15 istiku kasutamisega 1/m2 kohta.) 

 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt:  

▪ mullapalliga lehtpuud ja okaspuud  0,6...1,0 x 0,6...1,0 x 0,6...1,0 m  
▪ põõsad      0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m 
▪ püsikud     minimaalne kasvumulla kiht 0,2 m 

 

Lillede istutusalad valmistada ette vähemalt 40 cm sügavuselt, kasvuks on vajalik vähemalt 20 cm 

paksune viljaka kobeda aiamulla kiht, vajadusel rajada kasvumulla alla killustikust või kruusast 

kohtdrenaaž. Rooside istutusalad valmistada ette vähemalt 60 cm sügavuselt, kasvuks on vajalik 

vähemalt 40 cm paksune viljaka kobeda aiamulla kiht, vajadusel rajada kasvumulla alla killustikust või 

kruusast kohtdrenaaž. 

 

Istutusaugud täidetakse viljaka kasvumullaga. Puuistikud kõrgusega üle 120 cm toestatakse. 

Tugiteibad hoitakse vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära. 
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Toestada soovitavat jäigalt, 2...4 postiga. Tugipostideks kasutada saematerjali (soovitav materjal 

50...70 x 50...70 mm). Põõsaid toestada ei ole vaja, kuid põõsagruppide ümbruse võib hooldustööde 

ajaks eraldi tähistada (lindiga). Tüvede alumised osad kaitsta maapinnast kuni 60 cm kõrguseni 

niitmisel trimmeriga tekkida võivate vigastuste vältimiseks. Kasutada spetsiaalseid tüvekaitseid. 

Istikute tüve ümbrused tuleb ca 50 x 50 cm suurusel alal multšida niiskuse paremaks säilitamiseks 

kasvupinnases ja esimestel aastatel istiku ümbruse umbrohtumise vältimiseks. Istikute alune pind (sh 

püsikud) multšitakse purustatud laastuvaba purustatud okaspuukoorepuruga (fraktsioon 20...40 mm) 

50 mm püsikutel ja kuni 200 mm paksuselt puudel-põõsastel.  

Istutustööd teha soovitavalt aprilli II-III dekaadis ja mai I-II dekaadis või septembri II-III dekaadis ja 

oktoobri I dekaadis. Istutamisel lõigata ära vaid kuivanud ja vigastatud oksad. Peale istutamist 

rikkalikult kasta.  

Edaspidi kastetakse istutatud taimi kord nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi 

tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt vähemalt kahe aasta jooksul.  

Hooajaliselt tuleb: 

▪ peenrad ja multšitud pinnad hoida umbrohust vabad, peenarde ääred tuleb regulaarselt servata; 
▪ multši tuleb igal kevadel täiendada. 
▪ püsikud on suhteliselt suure veevajadusega – taimi tuleb kuivaperioodil kasta vastavalt 

vajadusele, kuid mitte vähem kui kord nädalas; 
▪ püsikuliikidel, mille õitsemise dekoratiivsus sõltub õitsenud õitest, eemaldada õitsenud õied 

regulaarselt; 
▪ mitte kuhjata (ladustada) lund püsikupeenarde peale - teehooldusel tekkiv lumevall iseenesest ei 

ole probleemiks; 
▪ teha puittaimede istikute võrade ülevaatus 2 korda hooajal ning vajadusel teha võrahooldus (2 x 

aastas vähemalt 3 aasta jooksul peale istutamist, hiljem harvemini). 

 

 

4.4. Edasine hooldus 

4.4.1. Uusistutuste edasine hooldus 

Edaspidi vajavad taimed ülevaatust igal kevadel. Ära lõigatakse kõik sammaldunud, kuivanud ja 

vigastatud oksad, vigastatud koor puhastatakse ja vigastused suletakse vahaga.  

Okaspuu koorepuru täiendatakse igal kevadel vähemalt 3 a jooksul peale istutamist. Puid võib u. iga 

2...3 a. tagant väetada nõrgakontsentratsioonilise ilupuudele sobiva kompleksväetisega. 

Puud vajavad lõikust elujõu ja püsivuse suurendamiseks ja võra kujundamiseks. Alla 2 cm suuruse 

läbimõõduga oksad võib lõigata tagasi igal ajal, suuremad oksad vaid kevadel  (aprilli algul) enne 

mahlade liikuma hakkamist. Oksalõiked tehakse tüve või suurema oksa suhtes poolviltu. Võra 

hooldusel (hoolduslõikus) lõigatakse välja risti kasvavad oksad, hargnevad juhtoksad ning tüvest liiga 

väikese ja liiga suure nurga all (alla 30 kraadise ning üle 60 kraadise kaldega - oksad muutuvad 

kasvades rebenemisohtlikuks) välja kasvavad külgoksad. Võrade hooldus tuleb tellida pargipuude 

hoolduskogemusega arboristilt või aednikult. 

 

4.4.2. Olemasoleva haljastuse edasine hooldus 

Pärast projektis määratud raiete tegemist tuleb puistus regulaarselt läbi viia järgmised hooldustööd: 
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• säilitatavatel puudel tuleb teostada võrahooldus – likvideerida kuivanud ja murdumisohtlikud 

suured oksad, vajadusel kärpida võrasid puude elujõu suurendamiseks; 

• säilitatavatel põõsastel viia läbi võrahooldus; vajadusel teha noorenduslõikus põõsaste 

dekoratiivsuse suurendamiseks; 

• puudealust piirkonda regulaarselt niita vähemalt kaks kord vegetatsiooniperioodi jooksul, et 

välistada soovimatu loodusliku uuenduse teket ja arengut. 

Vanade puude-põõsaste võrahooldustööd tuleb tellida vana pargi puude võrahoolduse töökogemust 

omavalt arboristi kutsetunnistusega spetsialistilt. Puudealuste trimmeriga hooldamisel tuleb tagada 

noorte puude tüvede kaitse, millele pole tekkinud korpa. 

Pargipuude tüvede hooldusel on vajalik igaaastaselt üle vaadata koorevigastused ja lahtised 

õõnsused ning neid käidelda alljärgnevalt:  

• puhastada neisse kogunenud prahist (sh puulehed); 

• eemaldada lahtised kõdunenud puiduosad; 

• eemaldada koorevigastustel kuivanud kooretükid, et soodustada kalluse arenemist; 

• eemaldada rebenditest puidukiud, oksatüükad jne, et soodustada vigastuste paranemist. 

Pargi territoorium on soovitav jaotada niitmistiheduse järgi piirkondadeks alljärgnevalt kirjeldatud 

hooldustiheduse järgi: 

• Piirdeaiaga eraldatud mõisasüda tuleb niita tihedusega, mis tagab muru kõrguse mitte üle 10 

cm (vähemalt 5 korda vegetatsiooniperioodil); 

• Koplite ala tuleb niita tihedusega, mis tagab muru kõrguse mitte üle 15 cm (vähemalt 3 korda 

vegetatsiooniperioodil), soovitav on teede äärest ca 2 m ulatuses tagada muru kõrguse mitte 

üle 10 cm (vähemalt 5 korda vegetatsiooniperioodil) ;  

Rahvarohkete üritustega seotud murualad on vajalik niita lisaks enne väliüritusi, et tagada 

rohttaimede väiksem tallamine. Pargiaasade niitmised teostada peale rohttaimede massilist 

õitsemist (juuni II-III dekaad, augusti III, septembri I dekaad).  

Võrahooldus tuleb teostada suurtele puudele, millel on rikkalik mahlajooks (kask, vaher, viljapuud 

jne) augustis, teistele sügisel-talvel arvestusega, et võrahooldus oleks lõpetatud hiljemalt veebruari 

lõpuks. Okaspuude võrahooldus tuleb lõpetada hiljemalt märtsi II dekaadiks. 

Raie- ja võsa eemaldamise jääke ei tohi põletada ega ladustada suurte puude alla.  

Pargi puistu tuleb maksimaalselt 3…5 aasta jooksul peale esmaste raiete tegemist üle vaadata ning 

määrata vajadusel täiendavad raied. 
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5. Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 

 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1 Tee- ja pinnakatted 

1.1 Helehall graniidist tänavakivi 100x100x100 mm m² 530 

1.2 Helehall graniidist äärekivi 100x200x500…1000 mm jm 272 

1.3 Helehall graniidist äärekivi 100x100x200 mm jm 1885 

1.4 Munakivisillutis (kivide ø 100…250 mm) m² 982 

1.5 Helehallid graniitsõelmed (kihi paksus 30 mm) m² 4222 

1.6 Purustatud kruusa kattega teed m² 3200 

1.7 Murukärgkate m² 160 

1.8 Liivakattega ratsaväljak m² 3050 

1.9 Liivakattega koppel m² 850 

1.10 Hobuste murukattega koplid  m² 1700 

1.11 Pealtvaatajate muruala ja võistluste ala m² 4400 

1.12 Rajatavad / taastatavad murupinnad m² 27 000 

2 Inventar  

2.1 Pargipingid vastavalt lisale 1 tk 9 

2.2 Prügikastid vastavalt lisale 1 tk 5 

2.3 Vaasid vastavalt lisale 1 tk 35 

2.4 Lipumastid vastavalt lisale 1 tk 5 

2.5 Valgustid vastavalt lisale 1 tk 8 

3 Sild (joonis 3) 

 Sild ja tugimüür vastavalt joonisele 3. Mahtude täpsustamiseks koostada 
tööjoonised 

tk 1 

4 Rekonstrueeritav piire Pargi allee ja Posti tn ääres (joonis 4) 

 Jalgvärav (1,5 m) vastavalt joonisele 4 tk 1 

 Tiibvärav (6 m) vastavalt joonisele 4 tk 2 

 Aiamoodul (6m) vastavalt joonisele 4 tk 31 

 Rekonstrueeritava aia kogupikkus jm 235 

5 Rekonstrueeritav maakivist piirdeaed  (joonis 5) 

 Jalgvärav (2 m) vastavalt joonisele 5 tk 1 

 Jalgvärav (3 m) vastavalt joonisele 5 tk 1 

 Rekonstrueeritava aia kogupikkus jm 45 
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6 Rekonstrueeritav kaldaäärne piire  (joonis 6) 

 Rekonstrueeritava piirde kogupikkus jm 147 

7 Põhjapoolse pargiosa piire (joonis 6) 

 Piirde kogupikkus jm 224 

 Jalgvärav (2 m) vastavalt joonisele 6 tk 2 

 Tiibvärav (5.5 m) vastavalt joonisele 6 tk 2 

8 Hobuste koplite piire (joonis 6) 

 Piirde kogupikkus jm 358 

 Tiibvärav (3 m) – väravate täpne arv ja asukohad määrata vastavalt 
vajadusele. 

tk 5 

9 Rekonstrueeritav paviljon (joonis 7) 

 Rekonstrueeritav paviljon vastavalt joonisele 7 . Mahtude täpsustamiseks 
koostada tööjoonised 

tk 1 

10 Kavandatav prügimaja (joonis 9) 

 Kavandatav prügimaja vastavalt joonisele 9 . Mahtude täpsustamiseks 
koostada tööjoonised 

tk 1 

11 Karjakastellide sademeveesüsteem 

 Karjakastellide sademeveesüsteem  vastavalt joonisele 2 ja ptk 3.14  tk 1 

12 Taimmaterjal 

 Puud  tk 64 

 Põõsad tk 511 

 Istikualune multš (okaspuukoorepuru) (10 cm paksune kiht) m² ca 500 

 Puuistikute toestuspuude komplekt (3tk 1 puu kohta) tk 64 

 Lillepeenar vastavalt joonisele nr 1 tk 1 

 Raiutavad puud koos kändude freesimisega tk 18 

 

Märkused: 

1. Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima! Vajadusel 
konsulteerida töö autoritega. 
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Joonised 

 

1. Koondplaan 

2. Vertikaalplaneerimine 

3. Sild 

4. Rekonstrueeritav piirdeaed Pargi allee ja Posti tn ääres 

5. Rekonstrueeritav maakivist piirdeaed 

6. Piirdeaiad 

7. Paviljon 

8. Teede ristlõiked 

9. Prügimaja 
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Lisa 1 

Lisa 1.1. Pargipink  

 

HEDERA 

Kõrgus: 0,82 m 

Sügavus: 0,66 m 

Pikkus: 1,85 m 

Materjal: Metall ja ilmastikukindel puit 

Värvus:  Puitosade värvus valge (RAL 9016), Metallosade värvus must (RAL9011) 

Näite valmistaja: Calzolari,  www.calzolari.it 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Calzolari inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada projekti 
autoriga. 
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Lisa 1.2. Prügikast 

CONTENITORE RIFIUTI mod. “G” – senza coperchio 

Korvi kõrgus: 0,53 m 

Korvi läbimõõt: 0,30 m 

Materjal: Metall  

Värvus:  must (RAL9011) 

Näite valmistaja: Calzolari,  www.calzolari.it 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Calzolari inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada projekti 
autoriga.  
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Lisa 1.3. Taimekonteiner 

Kasutada skeemil 12 näha olevaid sarnaseid puidust metallvitstega taimekonteinereid.  

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Metalco (www.metalco.it) inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada projekti 
autoriga.  
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Lisa 1.4. Valgusti 

ART METAL valgusti tüüp: A1A/01G 

Näite valmistaja: Art Metal,  http://www.art-metal.pl 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Art Metal inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada projekti 
autoriga.  
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Lisa 1.5. Lipumastid 

Mõõdud: h=12 m 

Värvus: valge 

Materjal: klaasfiiber 

Näited lipumasti kinnitusest  

 

http://www.flagmore.com 

 

Märkused: 

1. Näitena on kasutatud Flagmore lipumasti (www.flagmore.com).  

2. Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada projekti 
autoriga.  
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Lisa 2 Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest 

FUNKTSIOONIST 

Mõisaansambel on ühtne tervik – hooned, jõgi, kosk, reljeef ja avatud-suletud alade vahekord, mis 

tuleb tulevikus taastada - säilitada. Vastavalt looduskaitseseadusele, mis sätestab veekogude kallaste 

avaliku kasutamise, tuleb ka edaspidi võimaldada jalutustee piki Keila jõe kallast jõega paralleelselt 

kulgevaid jalutusteid pidi. 

7.2. KUJUNDUS 

7.2.1.Mõisapark (reg nr 29501007:4581) (vt Lisa 8.2.5) tuleb korrastada Muinsuskaitseametis 

kooskõlastatud projekti alusel ning regulaarselt hooldada vastavalt koostatavale hoolduskavale. 

Projekt peab arvestama algupärase lahendusega nii palju kui võimalik. Aluseks tuleks võtta 1851. 

aasta plaan ning 1856. aasta plaan ning 1862. aasta plaan. 

7.2.2.Mõisa metsapark ja parkmets (reg nr 29501:007:4582) (vt. lisa 8.2.5) ning EHAK 2930 tuleb 

korrastada vastavalt hoolduskavas esitatud juhistele. Oleks soovitatav leida võimalus reformimata 

riigimaa liitmiseks lossiansambli juurde kuuluva maaga, kuivõrd maal asub ansamblisse kuulunud 

paariskasvuhoone, mille liitmine lossiansambliga on äärmiselt oluline. 

7.2.3.Korda teha pargi ajaloolised piirdemüürid. Taastada malmpiire väravahoonest kahele poole 

kastellideni vastavalt säilinud ajaloolistele materjalidele. Uuest kasutusviisist tingituna tekkib uute 

piirete rajamise vajadus Need peavad olema äärmiselt lihtsa vormiga ning läbipaistvad. Kõne alla 

tuleks kasutada Peterhoffis Alexandrias Nikolai I cottage ümber kasutatavat piiret. (vt Lisa 8.3.46). 

Auhoovi piiramisel tarbeaiast juhinduda ajaloolisest fotost ca 2m kõrgune maakividest aed, mille 

kohta on ka pildimaterjali säilinud (vt. lisa 8.3.13). 

7.2.4.Ajaloolised hooned (ka täna puuduvad) võib taastada ajaloolisele kohale ja ajaloolises mahus. 

Projektid koostada vastavuses säilinud ajaloolistele materjalidele. Uute hoonete püstitamine 

ajaloolise pargi kinnistule ja kontakttsooni on keelatud. 

7.2.5.Parkimisala teenindava transpordi tarbeks, tuleb kõne alla planeerida kirik-külalistemaja 

idapoolsesse külge. Ansamblit teenindav parkimisala on mõistlik planeerida reformimata riigimaa 

Keila maantee ääres (aiamaast ida poole). 

7.2.6.Aiamaa kasutusele võtmisel tuleks võimalust mööda vältida täiendavate hoonete sinna 

ehitamist, kuivõrd see sulgeks vaate peahoonele Keila maanteelt. Alale on lubatud paigaldada 

maaküte. 

7.2.7.Parklate rajamine pargi territooriumile on keelatud. Vajaduse korral võib transport erandkorras 

sõita küll lossi ette, kuid parkimine on välistatud. 

7.2.8.Auhoov tuleb säilitada avatuna, istutuste tegemine ei ole lubatud. 

7.2.9.Valgustid on soovitatav paigaldada auhoovi piirava tee välisservale. Auhoovi alale on lubatud 

paigaldada maaküte . 

7.2.10. Pargiaasasid on võimalik kasutada väikse arvu (max 5 hobuse karjatamiseks. Piiretena tuleks 

kasutada kas klassikalisi ajaloolisi puitpiirdeid või elektrikarjust. 

7.2.11. Pargi teedel võib ette näha ratsutamise võimalusi. Ratsutamiseks kasutatavad teed peavad 

läbima sobiva pinnasega metsa kasvukohatüüpe ja olema sobiva konstruktsiooniga. 
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7.2.12. Pargis asunud paviljonid ja vaatesihtide alguspunktid tuleks ära märkida puhkepinkidega. 

Soovitatav on pingi juurde panna informatsioon, millises vormis paviljoni, lehtla vms oli ajalooliselt 

tegemist. Võimaluse korral taastada paviljonid jm väikevormid ajaloolises vormis, vastavuses säilinud 

ajaloolisele materjalidele. 

7.2.13. Soovitatav on teede ja radade juurde panna selgitavat informatsiooni. 

7.2.14. Pargi teede katendid projekteerida vett läbilaskvatena. Kategooriliselt on keelatud kasutada 

teede konstruktsioonis paekivi tolmu (0-fraktsiooni), sest see tsementeerub ja teede katendid 

muutuvad vett läbilaskmatuteks ja hakkavad niiske ilmaga määrima. 

7.3. ERINÕUDED 

7.3.1.Käesolevad muinsuskaitselised eritingimused, samuti koostatav hoolduskava ning projektid 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

7.3.2.Projekti võib koostada üksnes vastavat kehtivat tegevusluba omav firma. 

7.3.3.Paritöid, vanade puude hooldus jms võib teha restaureerimiskogemust omav firma. 

7.3.4.Pargitööde teostamise ajaks tellida vastavat muinsuskaitselist tegevusluba omav järelevalve. 

Tööde järelvalvet teostav isik koostab järelevalve aruande. 

7.3.5.Muinsuskaitse eritingimused kehtivad 5 aastat alates nende Muinsuskaitseametiga 

kooskõlastamise päevast. Kui selle aja jooksul ei ole Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks 

esitatud eritingimuste alusel koostatud projekti, kuuluvad eritingimused uuele läbivaatamisele 

Muinsuskaitseametis ja võimalusel pikendamisele. 


