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Viimsi valla haljakute ankeedid 
 

 

Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava koostamise käigus viidi läbi välitööd 

ajavahemikul august-september 2017. Välitöödel osalesid maastikuarhitektid 

Valdeko Lukken, Laura Andla ning dendroloog Ülle Jõgar.  

 

Välitööde käigus inventeeriti kokku 87 objekti Viimsi vallas, millest 83 asuvad Viimsi 

poolsaarel, kaks Prangli saarel ning kaks Naissaarel. Inventeeritud objektide pindala 

on kokku 712 771 m2. 

 

Välitööd viidi läbi välitööde inventeerimise metoodika alusel, kirjeldati olemasolev 

olukord, määrati alal kasvavate taimede liigid ning hinnati hoolduse ja heakorra 

seisukorda, määrati soovituslik hooldusklass. Välitöödel kogutud andmed on 

koondatud välitööde ankeetidesse ning täpsustatud piiride kohta on koostatud 

kaardid. 

 

Soovitusliku hooldusklassi määramisel on aluseks hooldusintensiivsuse tase 

vastavalt kõrge, keskmine või madal (vt täpsemalt Lisa 3). 

 

Objektide heakorra ja hoolduse seisukorra hindamiseks kasutati järgimisi 

kriteeriume: 

 

HINNE HEAKORD HOOLDUS 

5 Prügimajandamine ja 
prügikoristus on eeskujulikult 

korraldatud. 

Haljastuse hooldus on eeskujulik. 
Probleeme ei esine. 

4 Prügimajandus ja prügikoristus 
on hästi korraldatud. Prügi alal ei 

esine. 

Haljastuse hooldus on hea – muru on 
niidetud, puittaimed on heas tervislikkus 

seisukorras. Esinevad üksikud 
ebaolulised probleemid. 

3 Prügimajandus ja prügikoristus 
on rahuldavalt korraldatud. 

Esineb prügi üksikutes kohtades. 

Haljastuse hooldus on rahuldav. Esineb 
mitmeid probleeme hoolduse 

kvaliteedis. 

2 Prügimajandus ja prügikoristus 
on halvasti korraldatud. Prügi 
esineb mitmetes kohtades. 

Haljastuse hooldus on puudulik. Esineb 
mitmeid probleeme hoolduses. 

1 Prügimajandus ja prügikoristus 
on väga halvasti 

korraldatud/korraldamata. 

Haljastuse hooldus puudub, ala on 
hooldamata. 

Tabel 1. Heakorra ja hoolduse hindamine 

 

Inventeeritud objektide asukohad on välja toodud Hooldusalade kaardil (vt Lisa 5). 

Kaardil olev number ühtib nimekirjas oleva haljasala järjekorra numbriga. 
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Inventeeritud haljasalad: 

1. Kuuli monumendi haljak 

2. Tammepõllu park 

3. Männipark Rohuneeme tee ääres 

4. Haabneeme rand ja suubuvate teede ääred 

5. Haabneeme ranna sanglepik 

6. Õuna tee suur haljak 

7. Muuga küla haljak 

8. Viimsi mälestuskivi 

9. Puiestee park 

10. Pikaneeme 

11. Schüdlöffeli haljak 

12. Tammneeme simmaniplats / külaplats 

13. Mõisapark 

14. Prangli külaplats Ülesaarel 

15. Küti tee ja Nurme tee mänguväljak 

16. Haabneeme ranna jalutus- ja spordirajad 

17. Viimsi mõisapargi spordiplatsid ja lähiümbrus 

18. Leppneeme mänguväljak ja eraldussaared 

19. Metsakasti mänguväljak 

20. Soosepa mänguväljak 

21. Püünsi mänguväljak 

22. Randvere mänguväljak 

23. Rohuneeme mänguväljak 

24. Äigrumäe tee 

25. Karulaugu terviseradade äärsed haljakud 

26. Pargi põik mägi-kallak 

27. Pargi tee äär (Pargi tee 14) 

28. Kabelikivi (Ojakääru) 

29. Naissaare matkarada saare lõunakülje kallasrajal Mädasadamast-Veskiharini 

30. Naissaare kalmistu 

31. Naissaare Prantsuse meremeeste hauatähis 

32. Prangli surnuaed 

33. Prangli auriku Eestirand hukkunute ühiskalmistu  

34. Teeristi haljak (Hundi tee haljak) 

35. Mereranna tee haljakud 

36. Sõpruse tee eraldussaared ja teeääred 

37. Männi põik haljak ja Kesk põik äärne haljak 

38. Lumemarja tee ja Pihlaka tee ristis olev haljak 

39. Männiranna tee 

40. Mõisaranna tee 

41. Ravi tee eraldussaar 

42. Nurme tee kolmnurk-haljak 

43. Heldri tee jalg- ja jalgrattatee äärne haljasriba 
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44. Rohututi tee 

45. Vardi tee lasteaia äärsed teemaa haljakud 

46. Mereranna tee 

47. Vehema tee haljak Aiandi 14 ees ja tamme alune 

48. Viimsi mõisa esine Aiandi teemaa haljak 

49. Roosi tee kallak ja haljakud 

50. Aiandi tee ja Vehema tee ristis olev nõlvak 

51. Ranna tee sissesõit 

52. Hämariku tee ja Mõisa tee teemaa kinnistu 

53. Nelgi tee 

54. Aiandi tee 14 

55. Tulbiaia ja Vehema tee risti haljak 

56. Vana-Narva mnt 

57. Laiaküla tee 

58. Leppneeme tee 

59. Lännemäe tee 

60. Reinu tee haljak tee lõpus 

61. Kirsi tee ja Ploomi tee haljakud 

62. Muuli tee allee-haljak 

63. Kordoni tee haljak (buss 38 ring) 

64. Aiandi tee vahtra allee 

65. Pärnamäe tee sissesõit-raudtee 

66. Vikerkaare haljak 

67. Hansunõmme haljak 

68. Jugapuu tee haljak 

69. Kuslapuu tee 

70. Krati tee haljak 

71. Rohuneeme lõpp-peatus 

72. Tammneeme bussipeatus 

73. Randvere tee 

74. Ampri tee 

75. Aiandi tee-Randvere tee ringristmik 

76. Randvere tee - Rohuneeme tee ringristmik 

77. Rohuneeme tee- Sõpruse tee ringristmik 

78. Randvere tee - Heki tee ringristmik 

79. Staadioni parkla ja Randvere tee vaheline haljasriba. 

80. Pargi tee äär Coccodrillost Randvere tee ristmikuni 

81. Tare tee haljak 
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Nimetus  1. Kuuli monumendi haljak 
Asukoht  Haabneeme alevik, Viimsi metskond 12 

Pindala  7087 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 1. Kuuli monumendi haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Ala piirneb põhja küljest Rohuneeme teega, lõuna küljest metsaga (Viimsi metskond 

91), idast Rohuneeme teega ja läänest ranna-alaga. Kerge languga mere suunas. 

Rohuneeme tee poolne ala avatud, merepoolne ala pool-avatud.  

 

Alal asub killustikuga kaetud parkla, Kuuli monument, pingid, prügikastid (kahte 

erinevat tüüpi). Ala läänest piiratud merega. Alalt avanevad kaunid vaated merele. 
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Haljastus 

 

Esimeses rindes domineerib must lepp, mis kasvab peamiselt väikeste rühmadena. 

Puud on ilusad, kahara võraga. Alal leidub vähesel määral ka kuldkaske, harilikku 

vahtrat ja harilikku pihlakat. Põõsarinne puudub. Muru on hästi hooldatud, ühtlase 

katvusega, selles domineerivad kõrrelised. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine hundinui hanemalts, hanijalg, harilik hiirehernes, 

harilik kadakkaer, harilik käokannus, harilik moorputk, harilik naat, harilik orashein, 

harilik raudrohi, heinputk, karvane pajulill, kerahein, kibe tulikas, kolmisruse, 

kärnoblikas, liiv-merisinep, liiv-vareskaer, maajalg, merihumur, mets-harakputk, 

mürktulikas, paiseleht, parkhein, pügaldunud kõrvik, roomav tulikas, roosa ristik, 

salunurmikas, soolikarohi, tatari piimikas, tuliohakas, tõlkjas, valge iminõges,valge 

mesikas, vesihein, vesioblikas, võilill. 

 

Mustad lepad on heas seisundis, juured ei ole paljandunud. Ala moodustab 

väärtusliku puhverala sõidutee ja mereranna vahele. Harilik toomingas on vajunud 

teise puu peale. Harilik pihlakas on kuivanud. Harilik toomingas on vajunud teise puu 

peale.  

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Detailplaneeringu lahenduse elluviimisel (parkla rajamisel) vanu puid võimalusel 

mitte eemaldada. 

 

  

  

Fotod 1-4. Kuuli monumendi haljak 
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Nimetus  2. Tammepõllu park 
Asukoht  Haabneeme alevik, Randvere tee 21 

Pindala  3943 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 2. Tammepõllu pargi piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Elamumaa roheala. Ala on piiratud lääne küljest kortermajadega (Tammepõllu tee 

1//3), põhjast Tammepõllu teega, idast Randvere teega, tesiel pool Randvere teed 

asub pank. Reljeef on tasane, ala ida osas Randvere tee ääres kraav. Läbib kitsas 

kinnikasvamas asfaltkattega jalgrada. Ökoloogiliselt väärtuslik ala. 
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Haljastus 

 

Palju erinevaid noori puid. Põhjatamm, harilik tamm, pooppuu, harilik toomingas, 

hariliku toominga punaseleheline vorm, torkav kuusk, euroopa lehis, palsaminulg, 

äädikapuu, harilik pihlakas. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, angervaks, harilik kadakkaer, harilik naat, 

harilik raudrohi, kerahein, kukesaba, lemmel, linnurohi, mets-harakputk, metskõrkjas, 

maajalg, murunurmikas, roomav metsvits, roomav tulikas, suur teeleht, sügisene 

seanupp, tuliohakas, tõlkjas, valge iminõges, valge ristik, vesihein, võilill.  

 

Põhja tammed ja lehised on väga ilusad. Harilikud tammed jahukastes. Rohkesti 

mutimullahunnikuid. Haljastus liigiliselt ebasobiv. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Lahendada ala läbiv jalutustee, välisvalgustus, pingid/prügikastid, ühtlustada 

haljastust (et oleks ühtlasem ja rahulikum). 

 

 

  
  

  
Fotod 5-8. Tammepõllu park 
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Nimetus  3. Männipark Rohuneeme tee ääres 
Asukoht  Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 45a 

Pindala  5496 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 11. august, 2017 

 

 
Kaart 3. Männipargi piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Alast lõuna ja põhja pool asuvad erakrundid. Ida poole jääb ranna-ala ning läänest 

piirneb ala Rohuneeme kergliiklusteega. Ala paikneb kahel terrassil, tee poolne osa 

kõrgemal ja mere pool madalam. Üsna künklik, esineb erineva suurusega kive ja 

rändrahne. Üldiselt pool-avatud mõningate suletud aladega.  

 

Ligipääs alale Rohuneeme teelt. Ala läbivad mõned isetekkelised teed, mis 

paiknevad ala põhja- ja lõunaosas. Parkimine alal ja ala läheduses puudub. 
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Rohuneeme tee alt jookseb läbi oja. Ala piiratud merega. Pargist avanevad ilusad 

vaated merele. 

  

Kasutus vähene, kasutatakse peamiselt juurdepääsuna.  

 

Kuna ala asub tee vahetus läheduses, leidub siin-seal prügi. Prügikastid puuduvad. 

 

Haljastus 

 

Ala on kaetud looduslikult kujunenud puistuga, mille esimeses rindes domineerib 

harilik mänd, aga leidub ka üksikuid musti leppi ja harilikke toomingaid.  

 

Teises rindes kasvavad harilik vaher, vesipaju, aedõunapuu. 

 

Põõsarinne on liigirikas, siin kasvavad: harilik pihlakas, paakspuu, harilik kikkapuu, 

viirpuu, harilik vaarikas, hapukirss, läikiv tuhkpuu, lumimari, hariliku vahtra ja 

toominga järelkasv. Puu asetsevad ühtlaselt, põõsad rühmade kaupa. Rohurinne on 

katkendlik, kohati paljandub liiv. Rohurindes domineerivad kõrrelised, kohati esineb 

samblaid.  

 

Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, arukaerand, harilik 

käokannus,harilik kukehari, harilik linnukapsas, harilik maavits, harilik näär, harilik 

naat, harilik orashein, harilik puju, harilik raudrohi, harilik võsalill, hobumadar, 

humallutsern, kassiristik, kassisaba, kerahein, kibe piimalill, kõrvenõges, 

külmamailane, liiv-vareskaer, maamõõl, mets-harakputk, murunurmikas, 

põldkannike, põldosi, punane aruhein, soolikarohi, sügisene seanupp, suur teeleht, 

tatari piimikas, tõlkjas, verehurmarohi, villtakjas, võilill. 

 

Mändide vanus hinnanguliselt 40 – 60 a. Puistu moodustab väärtusliku puhverala 

sõidutee ja mereranna vahele. Üksikpuudest on kõrge haljastusliku väärtusega 

kaheharuline laia võraga must lepp, mis kasvab oja ääres. Põhjapoolses osas on 

alale toodud viljakat mulda, mis sisaldab umbrohtude seemneid (hanemalts, 

kõrvenõges, kassitapp). Tegemist on ilusa liigirikka pargiga. 

 

Eemaldada kuivanud puu ala kirdenurgas. Piirata hariliku vahtra ja hariliku toominga 

levikut, eemaldada osaliselt järelkasv. 

 

Taimede tervislik seisukord on hea. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Kaaluda kergliiklusteelt mereranda juurdepääsuteede lahendamist. Võiks olla mõni 

prügikast kergliiklustee ääres ning ranna ja haljaku servas.  
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Fotod 9-12. Männipark Rohuneeme tee ääres 
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Nimetus  4. Haabneeme rand ja suubuvate teede 
ääred 

Asukoht  Haabneeme alevik, Haabneeme ranna-ala 1 

Pindala  15955 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ (kallasraja kaudu) 

Inventeerimise aeg 10. august, 2017 

 

 
Kaart 4. Haabneeme ranna ja suubuvate teede ala piirid 
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Üldkirjeldus 

 

Avalik ujumiskoht, ranna-ala, rekreatsiooniala, aktiivse puhkuse võimalusi pakkuv 

ala. Ala piirneb idast Haabneeme sanglepikuga, läänes Haabneeme lahega, põhjast 

ja lõunast on teiste ranna-aladega. Ala kulgeb kaarjalt mööda veepiiri.  

 

Üldiselt tasane, väikse languga mere suunas. Mereäärne osa alast on avatud, 

ülejäänud alal (Haabneeme sanglepiku poolsel alal) poolavatud ja poolsuletud alad 

liigendatud omavahel. 

 

Juurdepääs mööda kallasrada, ida poolt Haabneeme sanglepiku kaudu. Parkla 

rajatava rannahoone juures, sanglepiku servas reguleerimata ja reguleeritud parklad. 

Vahtra tee, Rannakuuse tee, Kaluri tee servades. 

 

Alal olemasoleval rajatised ja väikevormid: prügikastid, riietevahtuskabiinid, 

jalgpalliväravad, tribüünid, välispordi treeningvahendid, pingid, piirdeaed, kiigud, 

jalgrattahoidja, võrkpalliväljaku võrgud, müügikiosk (ala lõunapoolses otsas). 

 

Probleemid: Juurdepääs segane, parkimine kaootiline. Vähe tualette. Osad 

rajatised amortiseerumas (nt tribüünide puitosad on lagunemas). Kesk tee pikendus 

ranna-alale on amortiseerunud ning näeb kole välja. Viitade puudumine. Väliinventari 

ebaühtsus (erineva väljanägemisega, erineva stiiliga, erinevate materjalidega). Vee 

äärt peaks rohkem puhastama, vesi on sodine. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Taimestik mitmekesine, rannikualale iseloomulik. 

 

Must lepp rühmadena. Teises rindes harilik toomingas ja harilik pihlakas. 

Põõsarindes vesipaju ja kurdlehine kibuvits. 

 

Pinnakattetaimed: arujumikas, hanemalts, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik naat, 

harilik orashein, harilik puju, harilik raudrohi, hiirekõrv, kassitapp, kesalill, 

külmamailane, liiv-vareskaer, maamõõl, merihumur, paiseleht, parkhein, pastinaak, 

pilliroog, punane aruhein, põdrakanep, põldohakas, põldosi, rihu-peenlook, seebilill, 

soolikarohi, suur teeleht, tara-seatapp, tatari piimikas, tõlkjas, valge mesikas, valge 

ristik, võilill. 

 

Taimede tervislik seisukord on hea. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Ranna-ala ja puistu piiril olemasolevale jalgteele ehitada promenaad. Välidušid 

rajada. 
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Prügikastid võiksid olla ühesugused ning süsteemselt paigutatud. Eraldi projektiga 

lahendada arhitektuursete väikevormide paiknemine (sh viidad, prügikastid), et oleks 

ühtne stiil ja paiknemine. 

 

 

  
  

  
Fotod 13-16. Haabneeme rand ja suubuvate teede ääred 
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Nimetus  5. Haabneeme ranna sanglepik 
Asukoht  Haabneeme alevik, Haabneeme ranna-ala 4 

Pindala  35545 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 10. august, 2017 

 

 
Kaart 5. Haabneeme ranna sanglepiku piirid 

 

Haljastus 

 

Must lepp domineerib. Teises rindes harilik toomingas ja harilik pihlakas. 

 

Põõsarinne hõre, vähesel määral toominga, hariliku saare ja jalaka järelkasvu. 

Ranna pool servas kurdlehine kibuvits. 
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Alustaimestik on tihedam ja kõrgem sanglepiku lõunapoolses osas. 

 

Pinnakattetaimed: angervaks, harilik metsvits, harilik naat, harilik orashein, karvane 

pajulill, kassiratas, kirikakar, kõrvenõges, luht-kastevars, maamõõl, palderjan, 

roomav madar, suur aruhein, suur teeleht, väikeseõiene lemmalts, valge iminõges, 

verehurmarohi, vesihein, võilill, õrn lemmalt 

 

Ilus loodusliku ilmega puistu. 

 

Mitte kuivendada (mitte rajada uusi kraave). Ökoloogiline väärtus kõrge, rohkesti 

elupaiku lindudele ja putukatele. 

 

Taimede tervislik seisukord on hea.  

 

Fotod 17-20. Haabneeme ranna sanglepik 
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Nimetus  6. Õuna tee suur haljak 
Asukoht  Haabneeme alevik, Õuna tee 

Pindala  4989 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal / teede äär keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 6. Õuna tee suure haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Ala kontaktvööndis asuvad elamud. Ala on Õuna teega (kulgeb edelast kirdesse) 

kaheks jaotatud, ala on lääne küljast piiratud Pihlaka teega. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, mitmekesine taimkate. 

 



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

17 
 

A - harilik hobukastan, kuldkask, harilik mänd, harilik vaher, lehis, harilik haab, harilik 

kuusk, harilik tamm, harilik pärn. 

B – harilik toomingas, must lepp, kuldkask. 

 

A - põõsad: harilik toomingas, ungari sirel, harilik vaarikas, koerkibuvits 

B – hariliku sireli hekk. 

 

Pinnakattetaimed: aasoblikas, ahtalehine nurmikas, angervaks, hanijalg, harilik 

kadakkaer, harilik naat – rohkesti, harilik puju, harilik raudrohi, harilik ristirohi, 

heinputk, hiirekõrv, humallutsern, karjamaa raihein, kassiratas, kesakann, kirikakar, 

kolmisruse kortsleht, käbihein, lemled, luht-kastevars, lõhnav kummel, lõosilm, 

maamõõl, maavits, mets-tähthein, murunurmikas, ojamailane, põldkannike, roomav 

madar, roomav tulikas, salu-tähthein, suur teeleht, tuliohakas, ussikeel, valge 

iminõges, valge ristik, vesihein, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Ungari sirelil tirdi kahjustus. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Puuderida tee ääres vajab dendroloogilist hinnangut – mitmel on tekkinud õõnsused. 

Osa alast jätta niidualaks (niita 1-2 m teest, ülejäänud ala jätta aasa-alaks). 

Puurkaevu silt uuendada (praegu võsas puude all). Prügikastid/pingid välja 

vahetada. 

 

 
Foto 21. Vaade Õuna tee haljaku alale A 

 
Foto 22. Vaade Õuna tee haljaku alale B  
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Nimetus  7. Muuga küla haljak 
Asukoht  Muuga küla, Kasekännu tee ja Tammekännu tee vahelisel 

alal 

Pindala  10668 m² 

Heakorra hinne 2 

Hoolduse hinne 2 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 7. Muuga küla haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Põhjas Tammekännu tee, lõunas Kasekännu tee, idas ja läänes eramud. Sügavad 

kraavid, järsud nõlvad. 

 

Probleemid: liigniiske, prügine, juurdepääs raskendatud (sügavad kraavid, järsud 

nõlvad). 
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Haljastus 

 

I rinne: must lepp (domineerib), harilik pihlakas, sookask, harilik tamm, 

raagremmelgas, mägivaher, harilik haab. 

II rinne: harilik toomingas, harilik vaher, mägivaher, harilik kuusk 

Põõsad: kreegipuu, alõtša, harilik vaarikas, lumimari. 

 

Kaks märkimisväärset harilikku tamme. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Projekteerida uus lahendus kogu alale, lahendada kõik probleemid - liigniiskus, 

ligipääs. 

 

  

Fotod 23-26. Muuga küla haljak  
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Nimetus  8. Viimsi mälestuskivi 
Asukoht  Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 170 

Pindala  1226 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 8. Viimsi mälestuskivi haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Lääne küljel Pärnamäe tee, teistele külgedele jääb Niine kinnistu (maatulundusmaa, 

hoonestamata). Avatud, ala põhjaosa suletud. 

 

Haljastus 

 

Harilik mänd, harilik kuusk, harilik saar (grupina tee ääres). Põõsad: harilik sarapuu. 
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Pinnakattetaimed: aas-seahernes, arujumikas, harilik hiirehernes, harilik 

kadakkaer, harilik kuldvits, harilik lutsern, harilik puju, harilik raudrohi, härjasilm, 

karjamaa raihein, kassitapp, kerahein, kerakellukas, kõrvenõges, liht-naistepuna, 

metsmaasikas, punane aruhein, tuliohakas, tõlkjas, valge iminõges, verev kurereha, 

võilill 

 

Liigirikas ruderaalne taimekooslus. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Lisada olemasolevale haljastusega sobivaid liike. 

Kaaluda vaatesektori ulatuses võsa eemaldamist. 

Lahendada ala projektiga. 

 

 

 
Fotod 27-28. Viimsi mälestuskivi haljak 
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Nimetus  9. Puiestee park 
Asukoht  Pärnamäe küla, Puiestee ja Taga-Puiestee kinnistud 

Pindala  7350 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 9. Puiestee pargi piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Ida ja põhja küljel Pärnamäe tee, lääne pool Aiandi tee ja lõunas korterelamud. 

 

Haljastus 

 

Harilik vaher (noored puud), harilik kuusk (üks rida väikesed puud). Põõsad: siberi 

kontpuu kirjulehine vorm, harilik toomingas. 
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Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, arujumikas, hapu oblikas, harilik 

hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik puju, harilik põisrohi, harilik raudrohi, hiirekõrv, 

humallutsern, hõbemaran, ida-kitsehernes, imikas, karjamaa raihein, kassiratas, 

kassiristik, kirikakar, kogelejarohi, käokannus, ohtetu, püsikluste, pastinaak, punane 

aruhein,  põdrakanep, põldpuju, roomav tulikas, sirplutsern, soolikarohi, sügisene 

seanupp, süstlehine teeleht, tõlkjas, ussikeel, valge madar, valge pusurohi, valge 

ristik, villtakjas, võilill 

 

Liigirikas taimekooslus. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Muruala niitmist vähendada (tee ääres jätkata sagedamini ja ülejäänud jätta aasa-

alaks). 

 

Fotod 29-32. Puiestee park  
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Nimetus  10. Pikaneeme 
Asukoht  Püünsi küla, Pikaneeme 

Pindala  13843 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 10. august, 2017 

 

 
Kaart 10. Pikaneeme haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Mere äärde jääv looduslik ala. Ala keskel asub Püünsi külaplats. Ala asub mere ja 

kergliiklustee vahel. Ilus loodusliku ilmega mererand. 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Taimkate mitmekesine, rannikualale iseloomulik. 

 

Puittaimi pole, rohurinne tihe. 

 

Pinnakattetaimed: harilik hiirehernes, harilik orashein, harilik puju, kare kaisel, 

kesalill, lamba-aruhein, liiv-merisinep, liiv-vareskaer, meri-mugulkõrkjas, pilliroog, 

rannikas, soolikarohi, tatari piimikas, tõlkjas, ussikeel, valge mesikas, vesioblikas 

 

Looduskaitsealune taimeliik – rand-seahernes. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Muruala niitmist vähendada (tee ääres jätkada sagedamini ja ülejäänud jätta aasa-

alaks). 

 

Fotod 33-36. Pikaneeme haljak 
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Nimetus  11. Schüdlöffeli haljak 
Asukoht  Metsakasti küla, G.H. Schüdlöffeli tee ja Hobuvankri tee 

vahel 

Pindala  5162 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 11. Schüdlöffeli haljaku piirid 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. Leidub elupaiku erinevatele organismidele. 

 

Harilik tamm ja must lepp (II vk), harilik mänd, harilik haab ja arukask (III vk), 

harilikud saared (palju kuivanud oksi – IV vk), harilik jalakas (kahjuritega IV vk). 

Põõsad: harilik sarapuu, harilik vaarikas, koerkibuvits. 
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Pinnakattetaimed: angervaks, harilik härghein, harilik kadakkaer, harilik 

linnukapsas, harilik luga, harilik naat, harilik raudrohi, heinputk, jäneskastik, kandiline 

naistepuna, kassiratas, kassiristik, kerahein, kortsleht, külmamailane, laialehine 

hundinui maamõõl, mets-harakputk, metskõrkjas, metsmaasikas, mets-tähthein, 

ojamailane, palderjan, põdrakanep, põldohakas, pügaldunud kõrvik, roomav madar, 

roomav tulikas, salunurmikas, salu-tähthein, soo lõosilm, tõlkjas, valge ristik, 

verehurmarohi, verev iminõges, villtakjas, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Eemaldada kännud kraavist, niita tavapäraselt. 

 

 

 

 
Fotod 37-38.Schüdlöffeli haljak 
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Nimetus  12. Tammneeme simmaniplats/ 
külaplats 

Asukoht  Tammneeme küla, Tammneeme ranna-ala//Mereääre tee 
11 

Pindala  5510 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 12. Tammneeme simmaniplatsi piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Rannaäärne külaplats mänguväljakuga. Muru niidetud väga tihedalt.  

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 
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Harilik vaher, must lepp, harilik kuusk, harilik mänd, palsamipappel. Põõsad: harilik 

sarapuu, harilik toomingas, kõrvpaju, mage sõstar. 

 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, hanemalts, hanijalg, harilik naat, harilik orashein, harilik 

puju, kassiratas, kerahein, kortsleht, kõrvenõges, linnurohi, liiv-merisinep, lõhnav 

kummel, merihumur, mets-harakputk, metsmaasikas, murunurmikas, paiseleht, 

pilliroog, põldohakas, pügaldunud kõrvik, roomav madar, suur teeleht, sügisene 

seanupp, tara-seatapp, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, villtakjas 

 

Puude seisund on hea. Ilusad kahara võraga puud. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niiduala vähendada, mitte muruks kõike niita.  

 

 

  
  

  
Fotod 39-42. Tammneeme simmaniplats 
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Nimetus  13. Mõisapark 
Asukoht  Viimsi alevik, Viimsi mõisa park 

Pindala  122683 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 13. Viimsi mõisa pargi piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Asub Viimsi aleviku keskuses. Mõisa parki ümbritsevad läänest rohealad ja 

tööstusmaa, põhjas eramajade ja roheala kompleks, idas ühiskondlikud hooned, 

lõunas väikeelamud ja ühiskondlikud hooned. 
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Haljastus 

 

2017. aastal tehti pargis dendroloogiline inventuur ja koostati hoolduskava. 

Hoolduskava eesmärgiks oli anda ülevaade Viimsi mõisa pargi olemasolevast 

maakasutusest, kaitsekorrast, ajaloolisest kujunemisest ja pargi ajalooliste väärtuste 

säilivusest. Lisaks tuua välja pargis esinevad probleemid ja pakkuda neile lahendusi. 

Kaardistada pargis esinevad väärtused, tuua välja neid mõjutavad ja ohustavad 

tegurid ning esitada väärtuste kaitsele suunatud tegevused. Hoolduskavaga koostati 

ettepanekud erinevate pargiruumide edaspidiseks hoolduseks. 

 

Mõisapargi valdavalt vabakujulises puistus on peamiselt väärtuslikud keskealised  ja 

põlised puud – sanglepad (vanimad üle 150 aasta vanad) ja saared. Puistu üldine 

tervislik seisund on hea.  

 

Pinnakattetaimed: aed-hiirehernes, hanijalg, harilik naat, harilik puju, harilik 

raudrohi, humallutsern, kassiratas, kerahein, kirikakar, kõrvenõges, linnurohi, lõhnav 

kummel, maamõõl, mets-harakputk, murunurmikas, paiseleht, roomav tulikas, roosa 

ristik, seaohakas, suur teeleht, tara-seatapp, valge ristik, verehurmarohi, võilill, 

väikeseõiene lemmalts 

 

 
Foto 44. Vaade Viimsi mõisa parki Pargi teelt  
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Nimetus  14. Prangli külaplats Ülesaarel 
Asukoht  Prangli saar, Kelnase küla 

Pindala  5136 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 26. september, 2017 

 

 
Kaart 14. Prangli külaplats Ülesaarel 

 

Haljastus 

 

Harilik mänd, harilik pihlakas – keskmise haljastusliku väärtusega. Põõsad: 

kurdlehine kibuvits, harilik vaarikas – madala haljastusliku väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: aaskannike, harilik hiirehernes, harilik orashein, harilik puju, 

harilik raudrohi, hobumadar, hõbemaran, kerahein, kõrvenõges, kärnoblikas, lamba 

aruhein, liiv-vareskaer, linnurohi, luht-kastevars, merikann, murunurmikas, pilliroog, 

punane pusurohi, põldohakas, soolikarohi, sügisene seanupp, süstlehine teeleht, 

vesihein, võilill, võnkvars, väike oblikas 
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Alal leidub merikann LK III. 

 

 Fotod 45-48. Prangli külaplats Ülesaarel 
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Nimetus  15. Küti tee ja Nurme tee mänguväljak 
Asukoht  Haabneeme alevik, Nurme põik ja Küti tee ristis 

Pindala  839 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 15. Küti tee ja Nurme tee mänguväljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Mänguväljak, spordiväljak. Reljeef tasane. Piirneb põhjast hoonestamata elamumaa 

krundiga (Küti tee 1), lõunast Nurme teega, idast Küti teega ning läänest ridaelamu 

krundiga (Nurme põik 19b). 

 

Olemasolevad väikevormid ja rajatised: korvpallikorv betoonsillutiskattega platsiga, 

kiiged, kaks pinki, prügikast, liivakast, piirdeaiad (mänguväljak ja spordiväljak aiaga 

piiratud). 

 



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

35 
 

Haljastus 

 

Kõrghaljastus puudub, puittaimed on hiljuti istutatud – üks lõhislehine kask ja kaks 

harilikku mändi.  

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aed-hiirehernes, arujumikas, hanijalg, harilik 

hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik kuldvits, harilik puju, harilik raudrohi, 

humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kesalill, käokannus, 

lõhnav kummel, mets-harakputk, murunurmikas, paiseleht, pastinaak, punane 

aruhein, põldohakas, roomav tulikas, sirplutsern, suur teeleht, tara-seatapp, tõlkjas, 

valge ristik, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Mänguväljaku äärde võiks istutada põõsaid. 

 

 

  

  
Fotod 49-50. Küti tee ja Nurme tee mänguväljak   
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Nimetus  16. Haabneeme ranna jalutus- ja 
spordirajad 

Asukoht  Haabneeme alevik, Haabneeme rand 

Pindala  10742 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 10. august, 2017 

 

 
Kaart 16. Haabneeme ranna jalutus- ja spordirajad 

 

Üldkirjeldus 

 

Ilus loodusliku ilmega mererand. Avalik ujumiskoht, ranna-ala, rekreatsiooniala, 

aktiivse puhkuse võimalusi pakkuv ala. Ala piirneb idast Haabneeme sanglepikuga, 

läänes Haabneeme lahega, põhjast ja lõunast on teiste ranna-aladega. Ala kulgeb 

kaarjalt mööda veepiiri. Üldiselt tasane, väikse languga mere suunas. Mereäärne 
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osa alast on avatud, ülejäänud alal (Haabneeme sanglepiku poolsel alal) poolavatud 

ja poolsuletud alad liigendatud omavahel. 

 

Juurdepääs mööda kallasrada, ida poolt Haabneeme sanglepiku kaudu. Parkla 

rajatava rannahoone juures, sanglepiku servas reguleerimata ja reguleeritud parklad. 

Vahtra tee, Rannakuuse tee, Kaluri tee servades. 

 

Olemasolevad rajatised ja väikevormid: prügikastid, riietevahtuskabiinid, 

jalgpalliväravad, tribüünid, välispordi treeningvahendid, pingid, piirdeaed, kiigud, 

jalgrattahoidja, võrkpalliväljaku võrgud, müügikiosk (ala lõunapoolses otsas). 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Taimestik mitmekesine, rannikualale iseloomulik.  

 

Must lepp rühmadena. Teises rindes harilik toomingas ja harilik pihlakas. 

Põõsarindes vesipaju ja kurdlehine kibuvits. 

 

Pinnakattetaimed: arujumikas, hanemalts, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik naat, 

harilik orashein, harilik puju, harilik raudrohi, hiirekõrv, kassitapp, kesalill, 

külmamailane, liiv-vareskaer, maamõõl, merihumur, paiseleht, parkhein, pastinaak, 

pilliroog, punane aruhein, põdrakanep, põldohakas, põldosi, rihu-peenlook, seebilill, 

soolikarohi, suur teeleht, tara-seatapp, tatari piimikas, tõlkjas, valge mesikas, valge 

ristik, võilill 

 

Puude seisund on hea. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Piirata kurdlehise kibuvitsa (võõrliigi) levikut. Paju vähesel määral piirata, vältida 

laienemist. 

 

Ranna-ala ja puistu piiril olemasolevale jalgteele ehitada promenaad. Välidušid 

rajada. 

 

Prügikastid võiksid olla ühesugused ning süsteemselt paigutatud. Eraldi projektiga 

lahendada arhitektuursete väikevormide paiknemine (sh viidad, prügikastid), et oleks 

ühtne stiil ja paiknemine. 

 

Avalikud teenused peaksid olema paremini kättesaadavad (WC, välidušid). 
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Nimetus  17. Viimsi mõisapargi spordiplatsid ja 
lähiümbrus 

Asukoht  Viimsi alevik, Pargi tee 7 

Pindala  11869 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 17. Viimsi mõisapargi spordiplatsid ja lähiümbrus 

 

Üldkirjeldus 

 

Spordiväljak jalgpalliplatside, tenniseväljakute, korvpallikorvide ja rularambiga. 

 

Ala on piiritletud idapoolsest küljest Pargi teega ning läänepoolsest küljest Aiandi tee 

ja Pargi tee 3 kinnistuga, kus asub lasteaed. Alast lõunasse jääb Viimsi mõisahoone 

(Sõjamuuseum) esine. Ala lähiümbruses on enamasti korterelamu krundid. 
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Reljeef tasane, avatud ala. Alal asub parkla, kergliiklustee asfaltkattega, jalgteed 

betoonist sillutuskiviga. 

 

Olemasolevad rajatised ja väikevormid: valgustid (mastvalgustid spordiväljakute 

valgustamiseks, tänavavalgustid, kõrged pargivalgustid), ramp, lõuatõmbamispuu, 

prügikastid valgustite küljes, pingid (1 pink elupuuheki ääres, 2 pinki väljaku ääres), 

jalgrattahoidjad (2 tk), kivist piirdeaed, metallist piire. 

 

Probleemid: alal olevatel teedel ja teede äärtes leidub siin-seal prügi. Vana elupuu 

hekk on liiga tihedaks jäänud - tagasi lõigata (noorendada) ei saa. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. Muru on niidetud liiga madalaks. 

 

Puurinne: must lepp, harilik jalakas, harilik saar, harilik vaher, mägivaher, nulg, 

aedõunapuu. Põõsarinne: ungari sirel, mägimänd, kukerpuu, paju, suur läätspuu. 

Hekid: elupuu, harilik sirel. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, arujumikas, hanemalts, harilik naat, harilik puju, harilik 

raudrohi, hiirekõrv, humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kogelejarohi, kollane 

mesikas, kurekellukas, kõrvenõges, lamav kesakann, linnurohi, lõhnav kummel, 

murunurmikas, piimohakas, punane aruhein, soolikarohi, suur teeleht, sügisene 

seanupp, valge iminõges, valge mesikas, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, 

villtakjas, tõlkjas, võilill 

 

Ungari sirelil tirdi kahjustus, lehed kollased. Läätspuul ja kukerpuul esineb 

jahukastet. Aedõunapuu osaliselt kuivanud. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Spordiväljakute lähiümbruses leidub piisavalt puid ja põõsaid. Hekkidest eemaldada 

vahtra järelkasv ja jätkata tavapärast hooldust. 

 

Murualadele sissekäidud jalgradade asemele ette näha kõva katend. Soovitavalt 

sama betoonsillutis, mis alal juba eksisteerib. 
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Fotod 51-54. Viimsi mõisapargi spordiplatsid ja lähiümbrus 
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Nimetus  18. Leppneeme mänguväljak ja 
eraldussaared 

Asukoht  Leppneeme küla, Lännemäe tee 

Pindala  5065 m² 

Heakorra hinne A - 5; B - 4 

Hoolduse hinne A - 5; B - 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

A - kõrge, B - keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg  

 

 
Kaart 18. Leppneeme mänguväljak ja eraldussaared 

 

Üldkirjeldus 

 

Mänguväljak, spordiväljak, teeärsed haljasribad/eraldussaar. 

 

Alast põhja jääb mets (maatulundusmaa, Sepalaane kinnistu), lõuna poole jäävad 

elamu- ja ärimaa (Leppneeme Maja) kinnistud ja Leppneeme tee. Teisele poole 

Leppneeme teed jääb metsa-ala (maatulundusmaa). 
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Olemasolevad väikevormid ja rajatised: pingid, võrkpalliväljak liivaalal, korvpallikorv 

muruplatsil. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. Leidub elupaiku erinevatele organismidele. 

 

I rinne: harilik haab, harilik kuusk – keskmise; mustad lepad ja arukased – kõrge 

haljastusliku väärtusega. 

II rinne: harilik mänd – keskmise haljastusliku väärtusega, harilik toomingas – 

madala haljastusliku väärtusega. Põõsad: aed-kreegipuu, harilik toomingas - madala 

haljastusliku väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik 

puju, harilik raudrohi, humallutsern, hõbemaran, karjamaa raihein, kassiratas, 

kerahein, kesalill, keskmine teeleht, kibe tulikas, kirikakar, kõrvenõges, lõhnav 

kummel, metsmaasikas, murunurmikas, põdrakanep, roomav madar, soolikarohi, 

suur teeleht, sügisene seanupp, tara-seatapp, tuliohakas, soo kurereha, ussikeel, 

valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Harilik pihlakas – osaliselt kuivanud ja viltu vajunud – võiks pigem eemaldada. 

 

  
Foto 55. Vaade alale A 

  
Foto 56. Vaade alale B 
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Nimetus  19. Metsakasti mänguväljak 
Asukoht  Metsakasti küla, Mureli tee 1 

Pindala  940 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

A - kõrge, B - keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 19. Metsakasti mänguväljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Mänguväljak, spordiväljak. 

 

Põhja, lõuna ja ida külgedel üksikelamud, lääne küljel maatulundusmaa. Ala asub 

Kirsi tee ja Mureli tee ristmikul. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 
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I rinne: harilik saar, harilik tamm, raudremmelgas, aedõunapuu, pirnipuu 

II rinne: mägimänd, ploomipuu, hapukirss 

 

Põõsad: harilik sirel, harilik elupuu, näärelehine kibuvits, siberi kontpuu, magesõstar, 

mustaroonia, karusmari, pampel 

Ronitaimed: metsviinapuu 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, hanijalg, harilik kadakkaer, harilik kuldvits, harilik naat, 

harilik puju, harilik raudrohi, humallutsern, karjamaa raihein, karvane tarn, kassiratas, 

kibe tulikas, kerahein, kirikakar, käbihein, laialehine neiuvaip, lõhnav kummel, 

maikelluke, metskõrkja,s murunurmikas, paelrohi, paiseleht, palderjan, roomav 

madar, roomav tulikas, suur teeleht, sügisene seanupp, valge ristik, väikeseõiene 

lemmalts, võilill 

 

Elupuude ja sireliheki all laialehine neiuvaip (LK III) – 6 õitsevat ja 3 vegetatiivset 

taime. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Vanad viljapuud ala keskel vajavad hoolduslõikust. 

 

 

 
Fotod 57-58. Metsakasti mänguväljak 
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Nimetus  20. Soosepa mänguväljak 
Asukoht  Pärnamäe küla, Soosepa tee 21 

Pindala  5473 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 12. september, 2017 

 

 
Kaart 20. Soosepa mänguväljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Mänguväljak, spordiväljak. 

 

Põhja ja lääne külgedel elamumaa, lõunas Soosepa tee, idas Lageda tee. 

 

Olemasolevad väikevormid ja rajatised: kiiged, ronimispuud, korvpallikorv 

asfaltplatsiga, pingid, prügikastid, liumägi, liivakast, lauatennise laud, jalgrattahoidja, 

infotahvel 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, leidub erinevaid elupaiku. 

Puud (enamus noored): harilik mänd, harilik kuusk, harilik pihlakas (mitmed sordid), 

harilik hobukastan, harilik tamm, kuldkask, harilik jalakas, harilik pärn, palsaminulg – 

kõik keskmise kuni kõrge haljastusliku väärtusega. 

 

Põõsad: mägimänd, kääbus-mägimänd – kõrge haljastusliku väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, harilik raudrohi, hiirekõrv, humallutsern, ida-

kitsehernes, karjamaa raihein, karvane pajulill, laialehine hundinui, madal kurereha, 

murunurmikas, paiseleht, punane aruhein, seaohakas, suur teeleht, tõlkjas, valge 

ristik, vesihein, võilill 

Kaskede tüved on vigastatud (osaliselt on eemaldatud toht), üks noor pihlakas on 

tugevasti vigastatud – lohaka niitmise tulemus. Harilikul tammel esineb jahukastet. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Prügikastid võiksid olla sobivamad. 

 

Fotod 59-62. Soosepa mänguväljak 
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Nimetus  21. Püünsi mänguväljak 
Asukoht  Püünsi küla, Ülase põik 3 

Pindala  9615 m2 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 11. august, 2017 

 

 
Kaart 21. Püünsi mänguväljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Mänguväljak, spordiväljak, kergliiklussõlmpunkt, puhkeala. 

 

Piirneb idast Rohuneeme maastikukaitsealaga, läänest Ülase teega, lõunast 

Rukkilille tee ja Väike-Platsi kinnistuga ning põhjast Karikakra tee ja Platsi tee 1 

kinnistuga. Põhja, lõuna ja lääne poolt on ala kontaktvööndis elamud ning ida poolt 

on ala piiratud metsaga (Rohuneeme MKA). 
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Reljeef on tasane. Mänguväljaku alad avatud, ülejäänud alad suletud. 

 

Ülase teelt juurdepääs autoga ja jalgsi. Märgistamata parkimiskohad (ca kolmele 

autole). Autoga liikumine parklast edasi on piiratud tõkkepuuga.  Kergliiklustee 

kulgeb läbi mänguväljaku Rohuneeme MKA suunas. 

 

Olemasolevad rajatised ja väikevormid: pingid ja prügikastid, jalgpalliväravad, 

jalgpalliplatsist aiaga eraldatud koorepurukattega alal lastemänguväljak redeli, 

karusselli, pesakiige, liumäe, kiikede, ronimis- ja turnimisvahenditega. Lisaks olemas 

välijõusaali elemendid (kokku 4), korvpalliplats, võrkaiaga piiratud tenniseväljak. 

 

Kergliiklustee kaudu seotud ümbritsevate aladega. Metsane ala, kuhu mänguväljak 

on rajatud, on osa MKA-st. 

 

Puudub märgistatud ja tähistatud parkla. Parklas leidub prügi, kuna puudub 

prügikast. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Leidub palju erinevaid elupaiku erinevatele 

organismidele. 

 

Spordiplats on ümbritsetud loodusliku liigirikka puistuga. 

 

I rinne: must lepp, harilik haab, raagremmelgas, sookask, harilik kuusk, harilik tamm 

II rinne: sarapuu, raagremmelgas, harilik haab, harilik toomingas, harilik pihlakas 

Põõsarinne: harilik pihlakas, harilik vaher, harilik tamm, pajud 

Pinnakattetaimed: aed-hiirehernes, hanijalg, harilik linnukapsas, harilik mailane, 

harilik metsvits, harilik naat, harilik orashein, heinputk, humal-lutsern, härjasilm, 

jänesekapsas, karjamaa-raihein, karvane piiphein, kassiratas, kerahein, kibe tulikas, 

kilpjalg, koldnõges, kortsleht, kukesaba, kõrvenõges, käbihein, käokannus, 

külmamailane, laiuv sõnajalg, leseleht, luht-kastevars, maamõõl, metsmaasikas, 

mets-tähthein, mets-harakputk, murunurmikas, mustikas, nõiahammas, ohtene 

sõnajalg, pikalehine mailane, punane pusurohi, põdrakanep, põldohakas, põldosi, 

roomav madar, roomav tulikas, salunurmikas, salu-tähthein, sealõurohi, sinilatv, suur 

teeleht, tara-seatapp, ussilakk, valge iminõges, valge madar, valge ristik, 

verehurmarohi, vesihein, võilill, võnk-kastevars, võsakannike, väikeseõiene lemmalts 

. 

Ala piirneb loodusliku puistuga, mis moodustab ilusa kõrghaljastuse. Palju kive, mida 

võiks kasutada ala ilmestamiseks. Mitmekesine rohttaimestik. 

 

Ettepanekud/soovitused 
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Tee ääres kasvavatelt puudelt eemaldada kuivanud oksad. Suurte kivide ümbert 

eemaldada osaliselt põõsad.  

 

Spordiväljakute valgustid võiks olla välja puhastatud puude okstest. Kaaluda 

jalgpalliväljaku servas oleva kiviaia väljapuhastamist. Kuusehekki võiks pügada. 

 

Korvpalli platsi taha istutada hekk (eralduseks). 

 

Kaaluda mõnede kuivanud raagremmelgate eemaldamist tee äärtest, sissesõidutee 

laiendamist. Lahendada projektiga sissesõit parklaga. Parklasse võiks ühe viida 

lisada. 

 

 

Fotod 62-65. Püünsi mänguväljak 
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Nimetus  22. Randvere mänguväljak 
Asukoht  Randvere küla, Aadu kinnistu 

Pindala  8205 m2 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg  

 

 
Kaart 22. Randvere mänguväljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Randvere tee ääres paiknev mänguväljak jalgpalliväljaku ja seda ülejäänud 

mänguväljakust eraldava valliga, valli keskosas lõkketegemise koht. Olemas on 

lastemänguväljak liivaalaga, asfaltkattega korvpalliplats, liivakattega võrkpalliplats ja 

asfaltkattega platsil rularamp. Pingid ja prügikastid. Viimsi valla Kommunaalameti 

hoolduses, eraomandis olev mänguväljak. 
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Haljastus 

 

Kõrgeid puid pole. Harilikud kuused ja harilikud männid ala idaosas kõrge 

haljastusliku väärtusega. Harilik toomingas, harilik pihlakas, harilik tamm, harilik 

vaher, harilik pärn, harilik sarapuu, harilik haab, raagremmelgas, kuldkask – kõik 

keskmise haljastusliku väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, aed-hiirehernes, ahtalehine nurmikas, 

hanemalts, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik naat, harilik 

orashein, harilik puju, harilik raudrohi, heinputk, hiirekõrv, härjasilm, jäneskastik, 

karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kesalill, kibe tulikas, kirikakar, kurekael, 

madal kurereha, mets-harakputk, murunurmikas, põdrakanep, põldharakalatv, 

põldohakas, rukkiluste, suur teeleht, tõlkjas, valge iminõges, valge madar, valge 

ristik, võilill 

 

  

Fotod 65-68. Randvere mänguväljak 
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Nimetus  23. Rohuneeme mänguväljak 
Asukoht  Rohuneeme küla, Väike-Ringtee tänava keskel. 

Pindala  4952 m2 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 11. august, 2017 

 

 
Kaart 23. Rohuneeme mänguväljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Erakruntide vaheline mänguväljak, külaplats. 

 

Piirneb eramaja kruntidega, ümberringi 13 maja, kelle jaoks see ala on nagu oma 

kodu aed. 

 

Reljeef tõusuga edela suunas. Külaplats ja spordiväljak on avatud alad, ülejäänud 

pool-avatud alad. 
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Väike-Ringtee tänav kulgeb ümber ala. Parkimine puudub, võimalik parkida tee 

servades. 

 

Olemasolevad rajatised ja väikevormid: asfaltkattega tenniseväljaku (kasutuseta, 

võrku pole) ümber piirdeaed, liivakast, kiik, lõkkeplats, lipuvarras. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Leidub erinevaid elupaiku mitmetele organismidele. 

 

I rinne: must lepp (domineerib), harilik pärn, kuldkask, sookask, arukask, 

hobukastan, harilik mänd, harilik toomingas 

II rinne: harilik vaher, harilik pihlakas, harilik kuusk 

Põõsarinne: ungari sirel, näärelehine kibuvits, ebajasmiin, harilik toomingas, harilik 

tamm, pihlenelas, magesõstar, punane sõstar. 

Hekid: viirpuu, lodjap-põisenelas (pügatud) 

 

Pinnakattetaimed: hanijalg, harilik linnukapsas, harilik naat, harilik orashein, harilik 

puju, kassiratas, kirikakar, kõrvenõges, lõhnav kummel, maamõõl, murunurmikas, 

põldosi, roomav metsvits, Sahhalini kirburohi, suur teeleht, tara-seatapp, valge ristik, 

verehurmarohi, vesihein, võilill, väike oblikas, väikeseõiene lemmalts 

 

Puude seisund on üldiselt hea. Tammedel esineb jahukastet, kaskedel vähesel 

määral mehaanilisi vigastusi ja kuivanud oksi. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Mõningaid alasid võiks harvem niita. 

 

Üks kuivanud kask idapoolsest servast maha võtta, läänepoolses osas mustal lepal 

kuivanud oksi eemaldada. 

 

Küsida kohalike arvamust, ideid. 
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Fotod 68-71. Rohuneeme mänguväljak 
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Nimetus  24. Äigrumäe tee 
Asukoht  Äigrumäe küla, Äigrumäe tee//Paju haljak 

Pindala  6181 m2 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 24. Äigrumäe tee haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Alal on rajamisjärgus mänguväljak. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, leidub erinevaid elupaiku, puudesalu on loodusliku 

ilmega. 
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I rinne: hariliik mänd, sookask, harilik kuusk, hall lepp, raagremmelgas, arukask – 

haljastuslikult keskmise väärtusega 

II rinne: harilik pihlkakas, harilik toomingas, hapukirss ja kreegipuu – haljastuslikult 

keskmise ja madala väärtusega. 

Põõsad: rida kääbus-mägimände (kõrge haljastusliku väärtusega). 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, angervaks, harilik kadakkaer, 

harilik kelluke, harilik kukehari, harilik naat, harilik orashein, harilik puju, harilik 

raudrohi, heinputk, hiirekõrv, humallutsern, härjasilm, imikas, jäneskastik, karjamaa 

raihein, kassiratas, kerahein, kõrvenõges, laanesõnajalg, linnurohi, luht-kastevars, 

maikelluke, mets-harakputk, metsosi, murunurmikas, paiseleht, põdrakanep, 

põldohakas, põldosi, roomav madar, roomav tulikas, salu-tähthein, soo kurereha, 

soolikarohi, suur teeleht, tuliohakas, tõlkjas, ussikeel, valge, iminõges, valge 

mesikas, valge ristik, villtakjas, võilill, väike oblikas, väikeseõiene lemmalts 

 

  

  
Fotod 72-73. Äigrumäe tee 
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Nimetus  25. Karulaugu terviseradade äärsed 
haljakud 

Asukoht  Haabneeme alevik, Haabneeme klindiastang//Klindi 
kaitseala 2 

Pindala  81855 m2 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne - 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 25. Karulaugu terviseradade äärsed haljakud 

 

Üldkirjeldus 

 

Spordi- ja terviserajad, jooksmine, suusatamine. Ala on reljeefne, asub panganõlval 

ja nõlva all.  

 

Kergliiklustee kulgeb piki ala põhja-lõuna suunaliselt. Hakkepuiduga kaetud 5 m 

laiune kergliiklustee. 
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Olemasoleva rajatised ja väikevormid: pingid, prügikastid, valgustid, infostendid, 

seiklusraja rajatised, viidad, jalgrattaparkla. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Leidub palju erinevaid elupaiku erinevatele 

organismidele. 

 

I rinne: must lepp, harilik vaher, mägivaher, harilik haab, harilik kuusk,  harilik saar, 

harilik jalakas 

II rinne: sarapuu, raagremmelgas, harilik haab, harilik toomingas, harilik pihlakas 

Põõsarinne: harilik vaarikas 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aed-hiirehernes, ahtalehine nurmikas, hanemalts, 

harilik kadakkaer, harilik kelluke, harilik kirburohi, harilik linnukapsas, harilik luga, 

harilik raudrohi, harilik ristirohi, harilik timut, hiirekõrv, hobumadar, humal, karjamaa-

raihein, karulauk, karvane pajulill, karvane tarn, kerahein, keraluga, kesalill, kibe 

tulikas, kortsleht, kukesaba, kõrge raikaerik, kõrvenõges, käokann, käokannus, 

kärnoblikas, külmamailane, laialehine hundinui, lakktarn, liivateelehine mailane, 

lodumadar, luht-kastevars, lõhnav madar, läikviljane luga, maamõõl, metskõrkjas, 

metsosi, metspipar, mets-nõianõges, must vägihein, naiste sõnajalg, 

ohakasoomukas, ohtene sõnajalg, ojamailane, palderjan, parthein, pastinaak, 

piimohakas, punane aruhein, punane pusurohi, põdrakanep, põld-harakalatv, põld-

litterhein, põldmünt, põldohakas, põldosi, põldsinep, rooghein, roomav tulikas, 

salunurmikas, salu-tähthein, sealõurohi, seaohakas, soo lõosilm, suur aruhein, 

tuliohakas, tõlkjas, valge iminõges, valge mesikas, verehurmarohi, verev lemmalts, 

villtakjas, väikeseõiene lemmalts, õrn lemmalts 

 

Alal on tegemist valdavalt vanade  puudega. Puude seisund on hea. Terviseraja 

ääres kasvavad puude juured on saanud tee-ehituse käigus kannatada. Ala piirneb 

loodusliku puistuga, mis moodustab ilusa kõrghaljastuse. 

 

Mitmekesine rohttaimestik. Rohkesti looduskaitsealust karulauku. Tee ääres 

kasvavatel puudel leidub mehaanilisi vigastusi ja kuivanud oksi. Alal on laialdaselt 

levinud jnvasiivne võõrliik - verev lemmalt. Terviserada on ümbritsetud loodusliku 

liigirikka puistuga. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

See mets peaks säilima võimalikult looduslikuna. Tee ääres kasvavatelt puudelt 

eemaldada kuivanud oksad. Kindlasti tuleb tõrjuda verevat lemmaltsa.  
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Fotod 74-77. Karulaugu terviseradade äärsed haljakud   
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Nimetus  26. Pargi põik mägi-kallak 
Asukoht  Viimsi alevik, Pargi haljak 

Pindala  9148 m2 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal / tee ääres keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 26. Pargi põik mägi-kallak 

 

Üldkirjeldus 

 

Loodusliku ilmega metsastunud nõlv. 

 

Idapoolsel küljel tootmishooned ja Aiandi tee, läänepoolsel küljel Pargi põik ja 

kortermajad, garaažid (põhja pool). 

 

Suure kallakuga Pargi põik suunas. 
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Nõlv on prügine. Alal asuv kiik amortiseerunud. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiliselt kõrge väärtusega ala. 

 

Puud: harilik saar, harilik vaher, hall lepp. 

Põõsad: harilik toomingas, harilik sarapuu, põldmari, harilik vaarikas, enelas, 

metsviinapuu 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, hanemalts, harilik karutubakas, harilik 

käokannus, harilik maarjalepp, harilik naat, humal-lutsern, karjamaa raihein, 

kassitapp, kerahein, kesalill, kõrge raikaerik, kõrvenõges, käbihein, kärnoblikas, 

külmamailane, linnukapsas, linnurohi, läikiv luga, maajalg, maamõõl, mets-tähthein, 

nurmenukk, orashein, punane aruhein, punane ristik, päideroog, rohulauk, roomav 

tulikas, sügisene seanupp, tumeroheline mailane, tõlkjas, valge madar, 

verehurmarohi, villtakjas, väikeseõiene lemmalts, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tee ääri niita sagedasti (jätkata samamoodi), suurem heinamaa 2 x suve jooksul, et 

säiliks liigirikkus. 

 

Kui uus terviserada rajada, siis nõlva alumises osas (Pargi põik pool) ja 2 m laiuses. 

Võiks säilitada võimalikult looduslikuna. 

 

  
  

  
Fotod 77-78. Pargi põik mägi-kallak   
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Nimetus  27. Pargi tee äär (Pargi tee 14) 
Asukoht  Viimsi alevik, Pargi tee 14 

Pindala  25981 m2 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne - 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 27. Pargi tee äär (Pargi tee 14) 

 

Üldkirjeldus 

 

Perioodiliselt liigniiske ala.  

 

Alale on värskelt rajatud hakkepuidu kattega terviserada (ühenduses Karulaugu 

terviseradadega). 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 
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Puurinne: must lepp (II vk), mägivaher (III vk), hõberemmelgas 

II rinne: harilik toomingas ja harilik saar 

Põõsarinne: forsüütia ja weigela 

mets-viinapuu 

 

Pinnakattetaimed: aed-hiirehernes, angervaks, hanijalg, harilik naat, harilik puju, 

harilik raudrohi, humallutsern, kassiratas, kerahein, kirikakar, kõrvenõges, laialehine 

hundinui, linnurohi, lõhnav kummel, maamõõl, mets-harakputk, metskõrkjas, 

murunurmikas, paiseleht, palderjan, roomav tulikas, roosa ristik, seaohakas, suur 

teeleht, tara-seatapp, valge ristik, verehurmarohi, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Säilitada ala võimalikult looduslikuna. 

 

 

  
  

  
Fotod 79-82. Pargi tee äär (Pargi tee 14) 
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Nimetus  28. Kabelikivi (Ojakääru) 
Asukoht  Muuga küla, Ojakääru tee 

Pindala  7798 m2 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 28. Kabelikivi 

 

Üldkirjeldus 

 

Kontaktvööndis elamukrundid, põhja küljel maatulundusmaa. Lähedal (0,3 km alalt) 

asub Kabelikivi. Ala läbib Käära oja. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. 

 

I rinne: must lepp (domineerib) 
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II rinne: harilik toomingas, pajud 

põõsad: pajud 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, hanemalts, harilik linnukapsas, 

harilik naat, harilik puju, harilik raudrohi, harilik öölill, hiirekõrv, humallutsern, 

härjasilm, karjamaa raihein, kerahein, kesalill, kõrge raikaerik, 

kõrvenõges,laanesõnajalg, linnurohi, maamõõl, metskõrkjas, murunurmikas, 

naistesõnajalg, ojamailane, paiseleht, palderjan, parthein, pastinaak, põdrakanep, 

põld-harakalatv, roosa ristik, sealõuarohi, suur teeleht, seaohakas, tara-seatapp, 

timut, tõlkjas, valge iminõges, valge mesikas, vaslge pusurohi, valge ristik, 

verehurmarohi, verev lemmalts, vesihein, villtakjas, võilill, väikseõiene lemmalts 

 

Võõrliigud -  Sahhalini kirburohi ja verev lemmalts. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Võõrliikide tõrjumine. 

 

Niita kaldaid tihedamini. 

 

Fotod 82-85. Kabelikivi (Ojakääru) haljak 
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Nimetus  29. Naissaare matkarada saare 
lõunakülje kallasrajal Mädasadamast- 
Veskiharini 

Asukoht  Naissaar 

Pindala  91546 m2 

Heakorra hinne - 

Hoolduse hinne - 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 8. september, 2017 

 

 
Kaart 29. Naissaare matkarada saare lõunakülje kallasrajal Mädasadamast - 

Veskiharini 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, liigirikkad taimekooslused. 

 

Puurinne: Harilik mänd, harilik kuusk, harilik pihlakas, harilik haab, sookask , 

kuldkask, harilik vaher, mägivaher, raagremmelgas, pajud, mets-õunapuu, must 

lepp, harilik toomingas. 
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Põõsarinne: harilik kadakas, harilik pihlakas, harilik sirel, koerkibuvits, harilik 

toomingas, kurdlehine kibuvits, harilik vaarikas, magesõstar 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, ahtalehine nurmikas, haisev kurereha, 

hanijalg, hapuoblikas, harilik hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik kelluke, harilik 

kukehari, harilik kuldvits, harilik luga, harilik mailane, harilik metsvits, harilik naat, 

harilik nurmikas, harilik näär, harilik orashein, harilik puju, harilik põisrohi, haril ik 

raudrohi, harilik võsalill, hiirekõrv, hobumadar, hõbemaran, härjasilm, jänesekapsas, 

jänesesalat, jäneskastik, kanarbik, karjamaa raihein, karvane piiphein, kassiratas, 

kassiristik, kassisaba, kerahein, kesalill, kibe tulikas, kilpjalg, kivi-imar, kollane 

võhumõõk, kortsleht, kukesaba, kuutõverohi, kõrvenõges, käokannus, kärnoblikas, 

külmamailane, lamba aruhein, lapik nurmikas, leseleht, liiv-merisinep, liivtarn, liiv-

vareskaer, liht-naistepuna, lillakas, longus, helmikas, longus põisrohi, luht-kastevars, 

maamõõl, maasapp, maikelluke, merihumur, merikann LK III, merikapsas, mets-

harakputk, metskastik, metsmaasikas, metstäht, mets-tähthein, mitmeõiene tulikas, 

murunurmikas, mustikas, nurmnelk, nõmm-liivatee, ohtene sõnajalg, paiseleht, 

palderjan, palu-härghein, pihkane ristirohi, pilliroog, pohl, punane aruhein, punane 

pusurohi, põdrakanep, põldohakas, põldosi, rand-seahernes LK III, rand-teeleht, 

rannikas, roomav metsvits, roomav tulikas, saluhein, salunurmikas, sarik-

hunditubakas, sealõuarohi, seebilill, seenlill, silmarohi, sinerõigas, soolikarohi, suur 

kelluke, suur kukehari, suur teeleht, sõrmtarn, sügisene seanupp, süstlehine teeleht, 

timut, valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill, võnkvars, võsu-

liivsibul, väike oblikas, värvmadar, äiatar 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Säilitada võimalikult looduslikuna. 

 

 
Fotod 86. Naissaare kallasrada   
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Nimetus  30. Naissaare kalmistu 
Asukoht  Naissaar, Lõunaküla, Naissaare kalmistu 

Pindala  10513 m2 

Heakorra hinne - 

Hoolduse hinne - 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 8. september, 2017 

 

 
Kaart 30. Naissaare kalmistu 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, liigirikkad taimekooslused. 

 

Puurinne: Harilik mänd, harilik kuusk, harilik pihlakas, harilik haab, sookask , 

kuldkask, harilik vaher, mägivaher, raagremmelgas, pajud, mets-õunapuu, must 

lepp, harilik toomingas. 

Põõsarinne: harilik kadakas, harilik pihlakas, harilik sirel, koerkibuvits, harilik 

toomingas, kurdlehine kibuvits, harilik vaarikas, magesõstar 
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Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, ahtalehine nurmikas, haisev kurereha, 

hanijalg, hapuoblikas, harilik hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik kelluke, harilik 

kukehari, harilik kuldvits, harilik luga, harilik mailane, harilik metsvits, harilik naat, 

harilik nurmikas, harilik näär, harilik orashein, harilik puju, harilik põisrohi, harilik 

raudrohi, harilik võsalill, hiirekõrv, hobumadar, hõbemaran, härjasilm, jänesekapsas, 

jänesesalat, jäneskastik, kanarbik, karjamaa raihein, karvane piiphein, kassiratas, 

kassiristik, kassisaba, kerahein, kesalill, kibe tulikas, kilpjalg, kivi-imar, kollane 

võhumõõk, kortsleht, kukesaba, kuutõverohi, kõrvenõges, käokannus, kärnoblikas, 

külmamailane, lamba aruhein, lapik nurmikas, leseleht, liiv-merisinep, liivtarn, liiv-

vareskaer, liht-naistepuna, lillakas, longus, helmikas, longus põisrohi, luht-kastevars, 

maamõõl, maasapp, maikelluke, merihumur, merikann LK III, merikapsas, mets-

harakputk, metskastik, metsmaasikas, metstäht, mets-tähthein, mitmeõiene tulikas, 

murunurmikas, mustikas, nurmnelk, nõmm-liivatee, ohtene sõnajalg, paiseleht, 

palderjan, palu-härghein, pihkane ristirohi, pilliroog, pohl, punane aruhein, punane 

pusurohi, põdrakanep, põldohakas, põldosi, rand-seahernes LK III, rand-teeleht, 

rannikas, roomav metsvits, roomav tulikas, saluhein, salunurmikas, sarik-

hunditubakas, sealõuarohi, seebilill, seenlill, silmarohi, sinerõigas, soolikarohi, suur 

kelluke, suur kukehari, suur teeleht, sõrmtarn, sügisene seanupp, süstlehine teeleht, 

timut, valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill, võnkvars, võsu-

liivsibul, väike oblikas, värvmadar, äiatar 

 

  

  
Fotod 87-88. Naissaare kalmistu  
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Nimetus  31. Naissaare Prantsuse meremeeste 
hauatähis 

Asukoht  Naissaar 

Pindala  2411 m2 

Heakorra hinne - 

Hoolduse hinne - 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 8. september, 2017 

 

 
Kaart 31. Naissaare Prantsuse meremeeste hauatähis 

 

Haljastus 

 

Puittaimed: harilik mänd - domineeriv puu, kurdlehine kibuvits - domineeriv põõsas, 
sookask 
 
Pinnakattetaimed: lamba aruhein, liiv-vareskaer, punane aruhein, rand-luidekaer, 
sarik-hunditubakas, samblad (harilik keerik) ja põdrasamblikud  
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Foto 89. Naissaare Prantsuse meremeeste hauatähis 
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Nimetus  32. Prangli surnuaed 
Asukoht  Prangli saar, Lääneotsa, Prangli kalmistu 

Pindala  5337 m2 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 26. september, 2017 

 

 
Kaart 32. Prangli surnuaed 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, liigirikas taimekooslus. 

 

Harilik pihlakas, harilik kuusk, harilik haab, sookask – kõik keskmise haljastusliku 

väärtusega. 

 

Põõsad: harilik kadakas, harilik pihlakas, harilik sirel, harilik kukerpuu, koerkibuvits, 

harilik toomingas, enelas, suur läätspuu, hariliku elupuu püramiidjas vorm, 



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

73 
 

pihlenelas, harilik vaarikas, lumimari – kõik keskmise kuni madala haljastusliku 

väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: aaskannike, aasristik, ahtalehine nurmikas, arukaerand, habras 

põisjalg, hapuoblikas, harilik hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik kukehari, harilik 

mailane, harilik naat,  harilik orashein, harilik puju, harilik raudrohi, hiirekõrv, 

hobumadar, hõbemaran, härjasilm, jäneskastik,karutubakas, kassiristik, kassitapp, 

kerahein, kivi-imar, konnatatar, kortsleht, kõrvenõges, käokannus, lamba aruhein, 

longus põisrohi, lõosilm, maarjasõnajalg, merikann,mets-harakputk, 

metsmaasikas,murunurmikas, mustikas, nurmnelk, nõmm-liivatee,ohtene sõnajalg, 

ohtetu püsikluste, oras-tähthein, pohl, põhja-raunjalg, põldpuju, roomav madar, sarik-

hunditubakas, silmarohi, soo kurereha, suur kukehari, suur teeleht, süstlehine 

teeleht, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill, võnkvars, väike oblikas 

 

Hästi hooldatud vana kalmistu, rannikualale iseloomulik omapärane taimekooslus 

põhja raunjalg LK I, merikann – LK III 

 

Puittaimed kiviaia vahel lõhuvad aeda. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Läänepoolse surnuaia müüri väljaspoole surnuaeda peaks võsa piirama. 

Tavapärasest harvem niitmine (2 – 3 korda suve jooksul). Piirata põõsaste levikut 

kiviaiale. 

 

 

 
Fotod 90-91. Prangli surnuaed  
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Nimetus  33. Prangli auriku Eestirand hukkunute 
ühiskalmistu 

Asukoht  Naissaar, Lõunaküla, Naissaare kalmistu 

Pindala  4140 m2 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 26. september, 2017 

 

 
Kaart 33. Prangli auriku Eestirand hukkunute ühiskalmistu 

 

Haljastus 

 

Kõrghaljastus: puittaimedest domineerib harilik mänd, leidub ka harilikku pihlakat. 

 

Pinnakattetaimed: harilik hiirehernes, harilik raudrohi, hobumadar, hõbemaran, 

kerahein, lamba aruhein, linnurohi, murunurmikas, sügisene seanupp, vesihein, 

võilill, võnkvars, väike oblikas, kanarbik, harilik pohl, kukemari, kavane piiphein 
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Fotod 92-93. Prangli auriku Eestirand hukkunute ühiskalmistu 
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Nimetus  34. Teeristi haljak (Hundi tee haljak) 
Asukoht  Asub Haabneeme alevikus, Randvere tee ja Hundi tee 

ääres 

Pindala  2048 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 34. Teeristi haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Tee-äärne haljasriba. 

 

Kontaktvööndis Põldheina tee 3//5//7 (ridaelamud), Randvere tee, Hundi tee. Üle tee 

asub pankrannik. 

 

Reljeef Hundi tee osas tasane, Randvere tee kõrval languga ridaelamute suunas. 
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Olemasolevad rajatised ja väikevormid: alajaam, tänavavalgustid. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiliselt keskmise väärtusega ala. 

 

Mustade leppade rida ja üks üksikpuu teeristis. Ilusad vanad puud. 

Harilike kuuskede rida (nooremad ja vanemad 1 ja 3 m kõrged). 

Elektrikilbi taga hariliku sireli põõsas. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik 

kadakkaer, harilik kellukas, harilik käokannus, harilik puju, harilik raudrohi, harilik 

ristirohi, humal-lutsern, karjamaa raihein, kerahein, kõrvenõges,linnurohi, maajalg, 

murunurmikas, palderjan, piimohakas, punane ristik, roosa ristik, sirplutsern, suur 

teeleht, sügisene seanupp, tõlkjas, valge madar, valge mesikas, valge 

ristik,verehurmarohi, väikeseõiene lemmalts, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Hundi tee mõlemale küljele istutada puuderivi (lehtpuu), allee. 

 

Ristmikul kohe puu kõrval betoonist elemendid, mis tuleks eemaldada. Tasandada 

alajaama kõrval olev ala (killustik). 

 

  
Fotod 94-95. Teeristi haljak 
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Nimetus  35. Mereranna tee haljakud 
Asukoht  Mereranna tee, Haabneeme alevik 

Pindala  12668 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 35. Mereranna tee haljakud 

 

Üldkirjeldus 

 

Tee-äärne haljasriba. 

 

Kontaktvööndis korruselamud (põhjas Mereranna tee 6//4//2//2a, lõunas Kaluri tee 

8//6//4//7), liiklusmaa (idas Randvere tee, läänes Heldri tee). 

 

Olemasolevad rajatised ja väikevormid: valgustid, prügikonteinerid, prügikonteinerite 

betoonist alused (kasutuseta). 
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Probleemid: segane liikluskorraldus, kole prügimajandus, jalgtee puudumine 

Mereranna tee sihis. Kasutamata mururiba Mereranna teeasfaltteede ja 

parkimisalade vahel. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, rohkesti elupaiku erinevatele organismidele. 

 

Randvere tee ääres oleva haljasala osal kasvab võsa. Mereranna tee ääres olevatel 

puudel esineb kuivanud oksi. 

 

Kõrghaljastus: suhkruvaher, harilik kuusk, harilik mänd, harilik saar, arukask, 

kuldkask, mägimänd, kanada kuusk, raagremmelgas. 

Põõsad: villane lodjapuu, kahevärviline paju, kurdlehine kibuvits, tatari kuslapuu 

hekk (tugevasti tagasi lõigatud), enelas. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aedhiirehernes, ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik 

hiirehernes, harilik kadakkaer,harilik maavits,harilik naat, harilik puju, harilik raudrohi, 

heinputk, humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kassiratas, kesalill, kirikakar, 

kogelejarohi, käbihein, kärnoblikas, linnurohi, lõhnav kummel, maamõõl, mets-

harakputk, murunurmikas, roomav tulikas, soolikarohi, suur teeleht, sügisene 

seanupp, tõlkjas, valge iminõges, valge ristik, vesihein 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane niitmine, üksikute puude hoolduslõikus. 

 

Lahendada eraldi projektiga (nii Mereranna tee äär, kui Randvere tee äärne haljak). 

 

Isetekkelised vahtrad eemaldada. Prügikonteinerid viia maa alla. 

 

  
Fotod 96-97. Vaade piki Mereranna teed (vasakul) ja prügimajandus (paremal) 

Mereranna teel. 
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Nimetus  36. Sõpruse tee eraldussaared ja 
teeääred 

Asukoht  Haabneeme alevik, Sõpruse tee 

Pindala  9341 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 36. Sõpruse tee eraldussaared ja teeääred 

 

Üldkirjeldus 

 

Tee-äärne haljasriba. 

 

Piirneb lõunast Rohuneeme teega (Rohuneeme-Sõpruse tee ringristmik), idast ja 

põhjast Kaluri tee 5 kinnistuga, läänest Rohuneeme tee 4//2, Sõpruse tee 4 

kinnistutega. 
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Olemasolevad rajatised ja väikevormid: valgustid. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, leidub erinevaid elupaiku. 

 

Kõrghaljastus: torkava kuuse read – kuused kõrge haljastusliku väärtusega. 

Põõsad: punane leeder, punane sõstar, mägivaher – madalahaljastusliku väärtusega 

Puudele on roninud viinamari. 

 

Pinnakattetaimed: harilik raudrohi, hanijalg, härjasilm, karjamaa raihein, kortsleht, 

käbihein, murunurmikas, nõiahammas, punane aruhein, suur teeleht, sügisene 

seanupp, süstjas teeleht, valge madar, verehurmarohi, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane niitmine. 

 

Lisada alale prügikaste. 

 

   

 

 

Fotod 98-99. Sõpruse tee eraldussaared ja teeääred  
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Nimetus  37. Männi põik haljak ja Kesk põik äärne 
haljak 

Asukoht  Endine Viimsi Keskkool, Männi tee 2. 

Pindala  6275 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 37. Männi põik ja Kesk põik äärse haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Tee-äärne haljasriba. 

 

Kontaktvööndis korrusmajad, elamuala. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 
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Puurindes kasvavad harilik tamm, harilik mänd, arukask, hõberemmelgas, harilik 

vaher. 

Põõsarindes kasvavad: kahevärviline paju, siberi kontpuu (ka kirjude lehtedega sort), 

kuldsõstar, elupuud, kukerpuud. 

 

Pinnakattetaimed: hanijalg, harilik kadakkaer, harilik naat, harilik raudrohi, harilik 

ristirohi, harilik timut, hiirekõrv, humal-lutsern, härjasilm, karjamaa raihein, karvane 

pajulill, kerahein, kibe tulikas, kärnoblikas, lõhnav kummel, maajalg, murunurmikas, 

punane aruhein, punane ristik, sügisene seanupp, valge madar, valge ristik, väike 

oblikas, võilill 

 

 

 

 
Fotod 100-101. Männi põik ja Kesk põik äärne haljak 
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Nimetus  38. Lumemarja tee ja Pihlaka tee ristis 
olev haljak 

Asukoht  Haabneeme alevik, Lumemarja ja Pihlaka tee ristis 

Pindala  500 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 38. Lumemarja tee ja Pihlaka tee ristis oleva haljaku piirid 

 

Üldkirjeldus 

 

Tee-äärne haljasala. Alal asub tiik. 

 

Ala piirneb kirdest Pihlaka tee 1 (elamumaa) kinnistuga, loodest Lumemarja tee 12 

(elamumaa) kinnistuga, kagust Pihlaka teega ning edelast Lumemarja teega. 

 

Haljastus 
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Ökoloogiline väärtus kõrge, mitmekesine taimkate. 

 

Puud: Harilik toomingas, must lepp, lehis, hõbehaab. 

Põõsad: mustaroonia, hapukirss, läikiv tuhkpuu, pajud. 

 

Pinnakattetaimed: aasoblikas, ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik metsvits, harilik 

naat, harilik tihashein, karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kesalill, kirikakar, 

maamõõl, mets-harakputk, murunurmikas, naistesõnajalg, piimohakas, roomav 

metsvits, suur teeleht, valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill, 

väikeseõiene lemmalts 

 

Tiigi kaldal on kuivanud kirsipuu, hõbehaava võras leidub kuivanud ja murdunud 

oksi, vajab hoolduslõikust. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Puudele teha hoolduslõikust. Kuivanud kirss eemaldada. 

 

 

 
Fotod 102-103. Lumemarja tee ja Pihlaka tee ristis olev haljak  
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Nimetus  39. Männiranna tee 
Asukoht  Haabneeme alevik, Männiranna tee. 

Pindala  229 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 39. Männiranna tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Juurdepääs randa. 

 

Ala piirneb põhjast Rohuneeme tee 45a (elamumaa) kinnistuga, lõunast Rohuneeme 

tee 43 (elamumaa) kinnistuga, idast Rohuneeme teega ja läänest ranna-alaga. 

Languga mere suunas. 

 

Haljastus 

 



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

87 
 

Puurindes kasvavad must lepp, harilik jalaks , harilik vaher ja harilik tamm. 

Põõsarinde moodustab lumepall. 

 

Pinnakattetaimed: hanemalts, harilik naat, harilik orashein, harilik puju, harilik 

raudrohi, humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kerahein, kärnoblikas, liiv-

vareskaer, maamõõl, murunurmikas, sealõuarohi, sügisene seanupp, suur teeleht, 

tatari piimikas, valge iminõges, valge mesikas, verehurmarohi, villtakjas, võilill 

 

Puistu moodustab väärtusliku puhverala sõidutee ja mereranna vahele. 

 

Harilik vaher on tee poole viltu vajunud. 

Alale on toodud komposteeruvaid jäätmeid (niidetud heina). 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita kogu ala ulatuses. 

Vahtra järelkasvu vähemaks võtta. 

 

 

 

   
Fotod 104-105. Männiranna tee  
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Nimetus  40. Mõisaranna tee 
Asukoht  Haabneeme alevik, Mõisaranna tee. 

Pindala  2721 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 40. Mõisaranna tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Juurdepääs randa. 

 

Ala piirneb põhjast Rohuneeme teega, läänest metsaga (Viimsi metskond 91), idast 

ärimaa (Rohuneeme tee 35a, lihapood) ja elamumaaga (Sanglepa tee 2//6//8). 

Lõunast on ala piiratud Haabneeme ranna-alaga. 
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Haljastus 

 

Põhja pool asub looduslik puistu, lõuna pool aiamaa. Puurindes domineerivad ilusad 

mustad lepad, vähemal määral leidub soo- ja kuldkaski ning harilikku mändi. Teises 

rindes kasvavad raagremmelgas, harilik vaher ja harilik kuusk. 

 

Mere ääres kasvab kogumikuna vesipaju. Puude all leidub harilikku vaarikat, 

harilikku toomingat ja harilikku pihlakat. 

 

Pinnakattetaimed: angervaks, hanijalg, harilik naat,harilik raudrohi, 

hõbemaran,karjamaa raihein,kerahein, kirikakar,kortsleht, kõrvenõges, kärnoblikas, 

külmamailane, linnurohi, luht-kastevars, lõhnav kummel, maajalg, maamõõl, mets-

harakputk, murunurmikas, paiseleht, põdrakanep, põldohakas, pügaldunud kõrvik, 

roomav madar, soo-nõianõges, suur teeleht, sügisene seanupp, tuliohakas, tõlkjas, 

valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, võilill, väike oblikas, väikeseõiene 

lemmalt, õrn lemmalts 

 

Ilus looduslik kõrghaljastus. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Eemaldada läbi aia kasvanud vaarikavõsa. 

Niita pigem harvem. 

Parkimisala korrastamine (katta nt killustikuga). Avada vaadet merele. 

 

  

  
Fotod 106-107. Mõisaranna tee   
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Nimetus  41. Ravi tee eraldussaar 
Asukoht  Haabneeme alevik, Ravi tee, Kaluri tee 5a kortermaja ees 

Pindala  1169 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 41. Ravi tee eraldussaar 

 

Üldkirjeldus 

 

Eraldussaar 

 

Põhjas asub Kaluri tee 5a (erahaigla Fertilitias) ning lääne ja lõuna pool Kaluri 5 

(ärimaa). Eraldussaarest ida poole jääb Ravi tee teemaa. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiliselt madala väärtusega ala. 
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Kõrghaljastus puudub. 

Põõsad – nii rohelise kui ka punase lehega thunbergi kukerpuu hekid. 

Hekis leidub kohati ka teisi liike: läikiv tuhkpuu, punane leeder, harilik kikkapuu, 

villane lodjapuu, harilik saar, mägivaher, harilik kukerpuu, harilik vaarikas, enelas, 

ginnala vaher, alõtša. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, harilik käokannus, harilik puju, harilik 

raudrohi, humal-lutsern, karvane tarn, kerahein, kortsleht,käbiheiin, maajalg, 

maamõõl, metsmaasikas, nõiahammas, punane ristik, suur teeleht, sügisene 

seanupp, süstlehine teeleht, valge madar, valge ristik, võilill 

 

Kukerpuudel esineb rohkesti jahukastet, osaliselt on põõsad raagus.  

Murus on rohkesti sammalt.  

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Muru vajab väetamist ja niitmist.  

Hekk vajab uuendamist ja puhastamist, sinna ise kasvanud liikidest. Valikuliselt võib 

osa neist ka säilitada (näiteks ginnala vaher ja kikkapuu?). 

 

Ol.olev haljastus eemaldada kogu ulatuses (hekitaimed on vanad, osaliselt kuivanud, 

seenhaigustest kahjustunud). Kujunduslahendus uue projektiga. 

 

 
 

Fotod 108-109. Ravi tee eraldussaar 
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Nimetus  42. Nurme tee kolmnurk-haljak 
Asukoht  Haabneeme alevik, Nurme tee 

Pindala  1288 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 42. Nurme tee kolmnurk-haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Ala piirneb läänepoolsest küljest Rohuneeme teega, idapoolsest küljest Rannarahva 

Muuseumiga (Nurme tee 3), lõunapoolsest küljest Nurme teega ning põhjapoolsest 

küljest elamumaaga (Rohuneeme tee 48a, Tuule tee 8//10). 

 

Reljeef on tasane, ala pool-avatud. 

 

 

 



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

93 
 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 

Kõrghaljastus: hõberemmelgas, kuldkask, harilik saar (kõik puud keskmise kuni 

madala haljastusliku väärtusega), harilik kuusk (III vk) 

Põõsad: üheemakaline viirpuu, teiselpool teed: ungari- ja harilik sirel ning 

aedõunapuu. 

 

Pinnakattetaimed:  aasristik, aedhiirehernes, ahtalehine nurmikas, angervaks, 

harilik kadakkaer,harilik linnukapsas,harilik naat,harilik raudrohi, humallutsern, 

härjasilm, karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kirikakar, kortsleht, käbihein, 

lõhnav kummel, murunurmikas, põldosi, roomav tulikas, suur teeleht, sügisene 

seanupp, tõlkjas, valge madar, valge ristik, võilill 

 

Sirelitel tirdi kahjustus  

 

Raagremmelgad vajavad hoolduslõikust, võras on kuivanud ja murdunud oksi. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane niitmine, üksikute puude hoolduslõikus. 

 

  

  
Fotod 110-111. Nurme tee kolmnurk-haljak  



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

94 
 

 

Nimetus  43. Heldri tee jalg- ja jalgrattatee äärne 
haljasriba 

Asukoht  Haabneeme alevik, Heldri tee. 

Pindala  1610 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 43. Heldri tee jalg- ja jalgrattatee äärne haljasriba 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasriba. 

 

Ala piirneb läänest ühiskondlike ehitiste maaga (Kesk tee 1 ja Kaluri tee 10) ning 

idast elamumaaga (Mereranna tee 6) ja Mereranna teega, põhjast Kesk teega. 

 

Haljastus 
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Ökoloogiliselt madala väärtusega ala. 

 

Kõrghaljastus puudub. 

Põõsad – värskelt istutatud läikiva tuhkpuu hekk. 

 

Pinnakattetaimed:  aed-hiirehernes, hanemalts, harilik moorputk, hiirekõrv, humal-

lutsern, karjamaa-raihein, kesalill, linnurohi, lõosilm, punand, punane ristik, 

põldkannike, roomav tulikas, roosa ristik, suur teeleht, tuliohakas, valge ristik, 

vesihein, võilill 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotod 112-113. Heldri tee jalg- ja jalgrattatee äärne haljasriba 
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Nimetus  44. Rohututi tee 
Asukoht  Haabneeme alevik, Rohututi tee. 

Pindala  6769 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 25. september, 2017 

 

 
Kaart 44. Rohututi tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Kergliiklustee äärne haljasriba. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine.  

 

I rinne: kuldkask, sookask, karilik mänd, harilik kuusk, harilik tamm 

II rinne harilik pihlakas, harilik toomingas 
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Põõsad: ungari sirel, harilik vaarikas 

 

Puistu on tihe, loodusliku ilmega. 

 

Pinnakattetaimed:  aasristik, ahtalehine nurmikas, harilik raudrohi, karjamaa 

raihein, kassiratas, kerahein, kärnoblikas, murunurmikas, punane aruhein, roomav 

tulikas, suur teeleht, sügisene seanupp, tõlkjas, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapäraselt või pigem harvemini. 

 

 

 
Fotod 114-115. Rohututi tee 
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Nimetus  45. Vardi tee lasteaia äärsed teemaa 
haljakud 

Asukoht  Haabneeme alevik, Vardi tee 

Pindala  2694 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 45. Vardi tee lasteaia äärsed teemaa haljakud 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljak. 

 

Ala piirneb läänest elamumaaga (Laanelille tee 2//Vardi tee 25, Laanekivi tee 7), 

idast Vardi tee 32 (lasteaed) ning Laanekivi tee 3 (äri- ja sotsiaalmaa) kinnistutega. 

Põhjast on ala piiritletud Laanekivi teega ja lõunast Metsalille teega. 

 

Ala on avatud ja tasase reljeefiga. 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, mitmed erinevad elupaigad. 

 

Loodusliku puistu serv ulatub alani: harilik kuusk, harilik pihlakas, sookask, harilik 

tamm. 

Rohurinne on tihe. 

 

Pinnakattetaimed:  aed-hiirehernes, haisev kurereha, hanijalg, harilik naat, harilik 

raudrohi, heinputk, humallutsern, härjasilm, jänesekapsas, jürilill, kassiratas, 

kerahein, kogelejarohi, kolmisruse, konnarohi, kortsleht, kukesaba, linnurohi, 

maamõõl, maavits, naistesõnajalg, ohtene sõnajalg, parkhein, parthein, punane 

aruhein, roomav tulikas, seaohakas, sirplutsern, soosõnajalg, suur teeleht, 

tuliohakas, tõlkjas, valge iminõges, valge ristik, võilill 

 

Liigirikas taimkooslus, avamaastikul kasvavatele taimeliikidele lisanduvad 

metsataimed. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Kraavi põhjast mitte niita. 

 

  

  
Fotod 116-117. Vardi tee lasteaia äärsed teemaa haljakud   
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Nimetus  46. Mereranna tee 
Asukoht  Haabneeme alevik, Mereranna tee (Rohuneeme tee 

poolne). 

Pindala  3529 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 46. Mereranna tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljak, eraldussaar. 

 

Põhja, lõuna ja ida külgedelt on ala piiratud elamumaaga ning lääne poolt 

Rohuneeme teega. 

 

Haljastus 
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Ökoloogiline väärtus keskmine. Taimkate mitmekesine. 

 

Kaskede rida, must lepp, harilik hobukastan, ebatsuuga 

II rinne (noored puud): harilik pärn, punane tamm, lehis, harilik elupuu, harilik vaher, 

harilik tamm. 

Põõsad: hapukirss, enelas, näärelehine kibuvits, harilik sirel, harilik kadakas, suure 

läätspuu ja hariliku pihllaka leinavormid, jugapuu, kitseenelas, kurdlehise kibuvitsa 

sort, harilik vaarikas, iileks, karusmari 

 

Väga tihe puistu, omaalgatuslikult istutatud palju puid ja põõsaid. 

 

Pinnakattetaimed:  ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik naat, jänesekapsas, 

karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kortsleht, kõrvenõges, käbihein, 

külmamailane, linnurohi, maamõõl, mets-harakputk, murunurmikas, naistesõnajalg, 

punane aruhein, roomav tulikas, suur teeleht, sügisene seanupp, valge iminõges, 

valge ristik, võilill, väikeseõiene lemmalts, kultuurtaimed: rabarber, märtsikelluke, 

lumikelluke, bergeenia 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Üks kuivanud toomingas eemaldada. 

 

Vajalik põhimõtteline seisukoht - kas on a) avalik haljasala, b) kohalike elanike hoovi 

pikendus? a) Teha korda; b) Jätta samaks. 

 

 

 
Fotod 118-119. Mereranna tee  
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Nimetus  47. Vehema tee haljak Aiandi 14 ees ja 
tamme alune 

Asukoht  Viimsi alevik, Vehema tee ääres 

Pindala  7812 m² 

Heakorra hinne A - 4; B - 3; C - 5; D - 3; E - 4 

Hoolduse hinne A - 4; B - 3; C - 5; D - 3; E - 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

A - keskmine; B - madal; C - keskmine; D - keskmine;  
E - keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 47. Vehema tee haljak Aiandi 14 ees ja tamme alune 

 

Üldkirjeldus 

 

Vehema teest põhja poole jääv haljaku osa on ümbritsetud tootmismaa kinnistutega. 

Vehema teest lõunapoole jääv haljak jaotub kaheks osaks - Aiandi tee 14 esine ala, 

mille puhul on tegemist kortermaja hoovialaga ning garaažide ümber jääb ala. 

 

Alal B leidub prügi. 
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Haljastus 

 

C hästi hooldatud, ülejäänud ala kehvemas seisus. 

 

Kõrghaljastus: 

A – Harilik kuusk, alõtša, harilik sar, harilik vaher, harilik toomingas, must lepp, 

aedõunapuu 

C – hapukirss, harilik mänd, raagremmelgas, harilik saar, harilik pärn, harilik kuusk, 

harilik tamm, mägimänd, hobukastan, harilik sarapuu, mägivaher, torkav kuusk, 

kuldkask 

D – harilik tamm, aedõunapuu, harilik saar, kuivanud palsamipappel, alõtša 

E – harilik toomingas, harilik kuusk, hapukirss, harilik saar 

Põõsad: 

B - sõstrad, vaarikad, magesõstar 

C - ungari sirel, forsüütia, põõsasmaran 

E - läikiva tuhkpuu hekk 

 

Pinnakattetaimed:  ahtalehine nurmikas, hanijalg, hapu oblikas, harilik kadakkaer, 

harilik metsvits, harilik naat, harilik puju, hiirekõrv, karjamaa raihein, kassiratas, 

kerahein, kirikakar, kõrvenõges, murunurmikas, must vägihein, mädarõigas, 

palderjan, piimohakas, punand, põldsinep, roomav tulikas, soo-kurereha, suur 

teeleht, tõlkjas, valge iminõges, valge pusurohi, valge ristik, verehurmarohi, võilill 

 

Sirelitel tirdi kahjustus (lehed klorootilised), harilikul tammel jahukaste, hobukastanil 

keerukoi. 

 

Vanad mustad lepad on kõrge haljastusliku väärtusega. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

D vajab uut haljastuslahendust, olemasolev haljastus väheväärtuslik - võib 

eemaldada. 

 

  

 
Foto 120. Ala A 

 
Foto 121. Ala B 
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Foto 122. Ala C  

 

 

Foto 123. Ala D 

Foto 124. Ala E      
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Nimetus  48. Viimsi mõisa esine Aiandi teemaa 
haljak 

Asukoht  Viimsi alevik, Aiandi tee. 

Pindala  837 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 48. Viimsi mõisa esine Aiandi teemaa haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Parkla, Aiandi tee ja erakruntide vaheline haljak. Liiklusmaa haljak. Vana mõisa pargi 

osa. 

 

Alast idasse jääb mõisapargi sissesõit (Sõjamuuseumisse), läänes elamumaa 

(Aiandi tee 15), lõunas Aiandi tee. 

 

Ala on tasane, poolsuletud. Alal asub alajaama hoone. 
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Isetekkeline jalgtee läbi heki ja haljaljasala üle parkla kergliiklusteele. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 

Puurinne: hõberemmelgas, must lepp, harilik saar, harilik hobukastan (III 

väärtusklass – haljastuse vaatevinklist olulised puud). 

II rinne: hariliku saare ja hariliku vahtra järelkasv (IV väärtusklass – madala 

haljastusliku väärtusega). 

Põõsarinne: kurdlehise kibuvitsa hekk, näärelehine kibuvits. 

 

Pinnakattetaimed:  aasristik, ahtalehine nurmikas, hanemalts, hanijalg, harilik 

hiirehernes, harilik naat, harilik orashein, harilik raudrohi, harilik ristirohi, 

humallutsern, karjamaa raihein, kortsleht, külmamailane, linnurohi, murunurmikas, 

pastinaak, punane aruhein, suur teeleht, sügisene seanupp, tuliohakas, tõlkjas, 

ussikeel, valge iminõges, valge mesikas, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill, 

väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Hõberemmelgas ja harilik saar vajavad hoolduslõikust. Keerukoi kahjustusega 

puulehed tuleb kokku riisuda ja eemaldada. Saare ja hariliku vahtra järelkasv on 

soovitatav eemaldada. 

 

 

 
Fotod 125-126. Viimsi mõisa esine Aiandi teemaa haljak 
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Nimetus  49. Roosi tee kallak ja haljakud 
Asukoht  Viimsi alevik, Roosi tee. 

Pindala  6998 m² 

Heakorra hinne A - 4; B - 4 

Hoolduse hinne A - 3; B - 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 49. Roosi tee kallak ja haljakud 

 

Üldkirjeldus 

 

Kallaku all kortermajad, kallaku peal ridaelamud. 

 

Järsu languga Roosi tee suunas. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge. Erinevad elupaigad mitmetele organismidele. 
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Puurinne: must lepp (II vk), harilik saar (II - III vk), hariliku kuuse grupp (III vk), 

põõsakujuline mägivaher (III vk) 

II rinne: tiigi ääres toomingas ja kõrvpaju (IV vk) 

Põõsarinne: punane ja must leeder, mägimänd, harilik toomingas, astelpaju, 

kukerpuu, lumimari, rühm siberi kontpuid. 

 

Pinnakattetaimed:  aas-seahernes, harilik naat, harilik raudrohi, humallutsern, 

karvane pajulill, kassiratas, kerahein, kortsleht, kõrvenõges, käokannus, 

külmamailane, maamõõl, mets-harakputk, murunurmikas, palderjan, piimohakas, 

roomav madar, roomav tulikas, suur teeleht, soo-kurereha, tara-seatapp, tõlkjas, 

ussikeel, valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, villtakjas, võilill, väikeseõiene 

lemmalts 

 

Must lepp ja mägimänd on kõrge haljastusliku väärtusega. Nõlval kasvavad mitmed 

põõsaliigid läbisegi. Must leeder ja astelpaju jm, mis on tegelikult väga ilus. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Muru vajab taastamist (või istutada varjutaluvaid pinnakattetaimi). 

A - saare uuendus eemaldada. 

 

 
Foto 127. Roosi tee kallak   
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Nimetus  50. Aiandi tee ja Vehema tee ristis olev 
nõlvak 

Asukoht  Viimsi alevik, Aiandi tee ääres 

Pindala  2101 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 50. Aiandi tee ja Vehema tee ristis olev nõlvak 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasriba. Roheala Aiandi tee ja kortermajade vahel, kasutatakse 

läbikäimiseks. 

 

Lääne poolt piiratud Aiandi teega, ida poolt kortermajade kinnistutega. Reljeef 

languga Aiandi tee suunas. 

 

Ala läbib betoonkividest kergliiklustee. 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 

Puurinne: hariliku saare rida (III väärtusklass – haljastuse vaatevinklist olulised 

puud). 

II rinne: remmelga leinavorm trepi kõrval. 

Põõsarinne: enelas ala servas trepi kõrval III väärtusklass, koerkibuvits (IV 

väärtusklass) osaliselt kuivanud, alumise trepi kõrval. 

 

Pinnakattetaimed:  aasristik, arujumikas, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik lutsern, 

harilik puju, harilik raudrohi, hiirekõrv, humallutsern, karjamaa raihein, kerahein, 

kortsleht, kurekellukas, linnurohi, longus põisrohi, lõhnav kummel, mets-harakputk, 

murunurmikas, nõiahammas, paiseleht, pastinaak, punane aruhein, põldohakas, 

suur teeleht, sügisene seanupp, tõlkjas, valge iminõges, valge madar, valge ristik, 

verehurmarohi, vesihein, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Maapind eemaldatud puude kohtadel tuleb siluda ja muru taastada. Säilinud puudel 

tuleks teostada dendroloogiline hinnang. 

 

 

  
Foto 128. Aiandi tee ja Vehema tee ristis olev nõlvak 
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Nimetus  51. Ranna tee sissesõit 
Asukoht  Viimsi alevik, Ranna tee ja Hõbekuuse tee ristis 

sissesõidul Viimsi valda 

Pindala  318 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 51. Ranna tee sissesõit 

 

Üldkirjeldus 

 

Sissesõit Viimsi valda. Kitsas, raudtee ja naaberkinnistu aia vahel paiknev haljak 

 

Kontaktvööndis Ranna tee (läänes), äri- ja eluhooned. 

 

Haljastus 
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Ökoloogiline väärtus madal kuni keskmine – raudtee äärses kraavis erinevad 

taimeliigid. 

 

Pinnakattetaimed: kassitapp, käokannus, laialehine hundinui - kraavis erinevad 

ruderaalsele kasvukohale iseloomulikud taimeliigid 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Korraldada võistlus sissesõidu markeerimiseks, et kohalikud saaksid oma ideedega 

välja tulla. 

 

 

  
Fotod 129-130. Karulaugu terviseradade äärsed haljakud 
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Nimetus  52. Hämariku tee ja Mõisa tee teemaa 
kinnistu 

Asukoht  Viimsi alevik, Hämariku tee ja Mõisa tee 

Pindala  6392 m² 

Heakorra hinne A - 3; B - 4; C- 3 

Hoolduse hinne A - 3; B - 4; C - 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

A - madal; B - kõrge; C - kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 52. Hämariku tee ja Mõisa tee teemaa kinnistu 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. 

 

Idas asub Viimsi mõisa park, läänes elamumaa kinnistud ja Aiandi tee. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine kuni kõrge, leidub erinevaid elupaiku mitmetele 

organismidele. 
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I rinne: harilik pärn, must lepp, harilik saar, harilik jalakas, harilik tamm, harilik 

hobukastan, harilik kuusk, sookask ja kuldkask. 

II rinne: harilik toomingas ja harilik sarapuu 

Põõsad: üheemakaline viirpuu, harilik sirel, raagremmelgas, siberi kontpuu. 

 

Pinnakattetaimed: harilik linnukapsas, harilik naat, harilik orashein, harilik puju, 

harilik raudrohi, hiirekõrv, karjamaa raihein, kassiratas, kassitapp, kerahein, 

kirikakar, kogelejarohi, kõrvenõges, käokannus, külmamailane, liivateelehine 

mailane, linnurohi, maamõõl, murunurmikas, must vägihein, palderjan, piimohakas, 

punane aruhein, punane pusurohi, põdrakanep, sealõuarohi, soo-kurereha, suur 

aruhein, suur teeleht, sügisene seanupp,tõlkjas, valge iminõges,valge mesikas, 

verehurmarohi, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Hobukastanil on keerukoi kahjustus. Murus on rohkesti mittekõrrelisi. 

 

Vanad mustad lepad ja harilik tamm on kõrge haljastusliku väärtusega. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

A - jalgraja ümbrusest võsa eemaldada. 

B - parkla võiks olla korraldatud (90-kraadise nurga all) taskutena, et olemasolevad 

puud säiliksid. 

 

  
  

  
Fotod 131-134. Hämariku tee ja Mõisa tee teemaa kinnistu 
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Nimetus  53. Nelgi tee 
Asukoht  Viimsi alevik, Nelgi tee teemaa haljak Viimsi Vallamaja 

vastas. 

Pindala  328 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 53. Nelgi tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. 

 

Ala piirneb põhjast Nelgi teega, idast ja läänest Astri teega, lõunast haljasala ja 

elamumaaga. 

 

Olemasolevad rajatised ja väikevormid: prügikast, bussiootepaviljon. 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 

Kõrghaljastus: harilik vaher, harilik saar, must lepp, torkav kuusk, lehis. 

Põõsad: üheemakaline viirpuu, harilik toomingas, harilik pihlakas 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, hanijalg, hapu oblikas, harilik 

hiirehernes, harilik naat, harilik raudrohi, humallutsern, karjamaa raihein, kassiratas, 

kassiristik, kerahein, konnatatar, kurekael, linnurohi, mets-harakputk, murunurmikas, 

piimohakas, punane pusurohi, põldkannike, põldsinep, roomav madar, roomav 

tulikas, sügisene seanupp, tõlkjas, valge iminõges, valge ristik, verehurmarohi, 

vesihein, villtakjas, võilill 

 

Saared ja lehis kõrge haljastusliku väärtusega (II vk). 

 

Murus on rohkesti mittekõrrelisi.Hariliku vahtra võras kuivanud oksad, mõned oksad 

vastu maad vajunud, vajab hoolduslõikust. Torkav kuusk (nurga peal) madala 

haljastusliku väärtusega, rohkesti kuivanud oksi. Võõrliik – Sahhalini kirburohi. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niitmine, pigem sagedamini, Sahhalini kirburohu levikut piirata või hoopis 

likvideerida. 

 

 

  
Fotod 135-136. Nelgi tee 
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Nimetus  54. Aiandi tee 14 
Asukoht  Viimsi alevik, Aiandi tee 14 kinnistust lõunas 

Pindala  684 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 16. august, 2017 

 

 
Kaart 54. Aiandi tee 14 

 

Üldkirjeldus 

 

Läbikäidav haljasala. Alal sisse tallatud tee. 

 

Kontaktvööndis asuvad elamumaa kinnistud (ridaelamud, kortermajad). 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, kitsas ala tee ääres. 
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I rinne: harilik mänd, kuldkask, harilik hobukastan, harilik ebatsuuga, laialehine pärn, 

torkav kuusk. 

II rinne: rabe remmelgas ’Bullata’, jaapani sirel. 

Põõsad: veigelda, kurdlehine kibuvits, mägimänd, üheemakaline viirpuu, ungari sirel, 

harilik kukerpuu (punaseleheline vorm). 

 

Sirelitel tirdi kahjustus (lehed klorootilised). 

 

Harilik ebatsuuga – kõrge haljastusliku väärtusega. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapäraselt. 

 

 

  
Fotod 137-138. Aiandi tee 14 
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Nimetus  55. Tulbiaia ja Vehema tee risti haljak 
Asukoht  Viimsi alevik, Tulbiaia ja Vehema tee ristmik 

Pindala  1186 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 17. august, 2017 

 

 
Kaart 55. Tulbiaia ja Vehema tee risti haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. Tasase reljeefiga avatud ala. 

 

Läänes ja lõunas tootmishooned, põhjas Vehema tee, idas Tulbiaia tee. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

120 
 

Puittaimed puuduvad. Tihe rohttaimestik. Poollooduslik rohumaa. Harva niidetud ala, 

murus on palju mittekõrrelisi rohttaimi, eriti palju on tõlkjat. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, harilik raudrohi, harilik kadakkaer, harilik 

naat, harilik raudrohi, humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kerahein, 

kõrvenõges, kärnoblikas, linnurohi, mets-harakputk, murunurmikas, punane aruhein, 

roomav tulikas, suur teeleht, sügisene seanupp, tõlkjas, valge madar, valge ristik, 

võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapärasest harvem, loodusliku ilmega ala. 

 

  
Foto 139. Tulbiaia ja Vehema tee risti haljak   
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Nimetus  56. Vana-Narva mnt 
Asukoht  Laiaküla, Narva mnt. 

Pindala  27399 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 56. Vana-Narva mnt 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljaala. 

 

Põhjas asuvad maatulundus- ja ärimaa kinnistud (tankla, burgeriputka, metsamaa), 

lõunas peamiselt elamu- ja ärimaad. Mööda ala lõuna külge jookseb Jõelähtme valla 

piir (Pärnamäe tee ristist kuni Saha-Loo teeni) ja Maardu linna piir (Saha-Loo teest 

ala lõpuni). 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, liigirikas taimekooslus. 

 

Kõrghaljastus: harilik saar, harilik vaher, raagremmelgas, harilik kuusk, harilik mänd, 

metsõunapuu, harilik haab, arukask, palsamipappel. 

Põõsad: koerkibuvits, karusmari, harilik pihlakas, harilik kadakas, harilik toomingas, 

astelpaju, villane lodjapuu. 

 

Pinnakattetaimed: aaskaerand, aasristik, aed-hiirehernes, ahtalehine nurmikas, 

arujumikas, hanijalg, harilik kadakkaer, harilik kuldvits, harilik maarjalepp, harilik 

naat, harilik näär, harilik puju, harilik raudrohi, hobumadar, humallutsern, jäneskastik, 

karjamaa raihein, kassitapp, kerahein, kerakellukas, kibe piimalill, kortsleht, 

kõrvenõges, käokannus, kärnoblikas, külmamailane, lubikas, luht-kastevars, 

maamõõl, mets-harakputk, metsmaasikas, murunurmikas, must vägihein, 

nurmenukk, ohtetu püsikluste, paiseleht, palderjan, pastinaak, põldmari, põldohakas, 

roog-aruhein, roomav tulikas, sirplutsern,soolikarohi, suur teeleht, sügisene 

seanupp, timut, tuliohakas, tõlkjas, ussikeel, valge iminõges, valge madar, valge 

mesikas, valge ristik, villtakjas, võilill 

 

Liigirikas niidukooslus. Üksikud kuivanud puud ja põõsad, paplitel kuivanud oksad. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärasest harvem niitmine. Kuivanud oksi ja põõsaid eemaldada. 

 

  
Fotod 140-141. Vana-Narva mnt 
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Nimetus  57. Laiaküla tee 
Asukoht  Laiaküla, Laiaküla tee 

Pindala  2732 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 57. Laiaküla tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. Hetkel kasutuseta. 

 

Kontaktvööndis rida- ja üksikelamud. Reljeef on Männiliiva teest põhja poole künklik, 

lõunapoolne ala tasasem. 

 

Ala põhjapoolses osas leidub palju kivihunnikuid/betooni, prügi, rauda. 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, liigirikas taimekooslus. 

Kõrghaljastus: harilik mänd, harilik tamm, harilik kuusk, hõberemmelgas. 

Põõsad: harilik pihlakas, harilik toomingas, pajud, rauremmelgas, siberi kontpuu, 

punane leeder, harilik vaarikas, kuldvihm 

 

Pinnakattetaimed: aas-kurereha, aasristik, ahtalehine nurmikas, angervaks, 

arujumikas, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik härghein, harilik kadakkaer, harilik 

metsvits, harilik naat, harilik raudrohi, harilik ristirohi, hõbemaran, härjasilm, 

jäneskastik, kanarbik, karjamaa raihein, kassiratas, kassiristik, kassisaba, kassitapp, 

kerahein, kogelejarohi, kõrvenõges, käokann, käokannus, lamba aruhein, lapik 

nurmikas, maamõõl, naistepuna, paiseleht, palderjan, pastinaak, põdrakanep, 

põldohakas, põldosi, põldrõigas, roomav madar, roomav tulikas, roosa ristik, 

soolikarohi, suur teeleht, timut, tõlkjas, ussikeel, valge iminõges, valge mesikas, 

valge ristik, verehurmarohi, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Liigirikas ruderaalne taimekooslus. Sahhalini kirburohi, kanada kuldvits – invasiivsed 

võõrliigid. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Ala vajab korrastamist. Paju põõsaid eemaldada. 

 

  

  

Fotod 141-144. Laiaküla tee 
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Nimetus  58. Leppneeme tee 
Asukoht  Leppneeme küla, Leppneeme tee 106a 

Pindala  429 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 58. Leppneeme tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasriba.  

 

Kontaktvööndis eluhooned (lõunas), maatulundusmaa (läänes), teemaa (Leppneeme 

tee põhjas ja Karusambla tee idas). 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 
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Kõrghaljastus puudub. 

 

Killustikuga segatud mullal kasvavad hõredalt rohttaimed. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, hanemalts, harilik kadakkaer, 

harilik lutsern, harilik puju, harilik raudrohi, harilik ristirohi, hiirekõrv, hõbemaran, 

kandiline naistepuna, karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kesalill, kogelejarohi, 

käokannus, linnurohi, lõhnav kummel, punane aruhein, põldohakas, suur teeleht, 

sügisene seanupp, timut, tuliohakas, ussikeel, valge iminõges, võilill, väike oblikas 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Kivid tuleks katta mullaga, vajadusel eemaldada osa kive. Korrastada tee äär, 

kergliiklustee serv - killustik väljas, katta mullaga või tasandada. Tavapärane 

niitmine. 

 

 

  
Foto 145. Leppneeme tee   
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Nimetus  59. Lännemäe tee 
Asukoht  Leppneeme küla, Lännemäe tee. 

Pindala  1349 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 59. Lännemäe tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Ala on kirdest piiratud merega, kagust elamumaaga (Lännemäe tee 16), põhjas 

maatulundusmaaga (Kalda kinnistu), läänest metsamaaga. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. Leidub elupaiku erinevatele organismidele. 
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Kõrghaljastus: must lepp (kõrge haljastusliku väärtusega), harilik toomingas, 

kuldkask (keskmise haljastusliku väärtusega). 

Põõsad: aed-ploomipuu, alõtša, harilik sirel harilik vaarikas, koerkibuvits – madala 

haljastusliku väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, haisev kurereha, harilik naat, harilik puju, 

harilik raudrohi, karjamaa raihein, kerahein, kirikakar, kõrvenõges, kärnoblikas, luht-

kastevars, maamõõl, mets-harakputk, mets-tähthein, murunurmikas, paiseleht, 

põdrakanep, roomav madar, sealõuarohi, suur teeleht, sügisene seanupp, valge 

iminõges, valge madar, valge ristik, verehurmarohi, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Sahhalini kirburohi – invasiivne võõrliik. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Piirata Sahhalini kirburohu levikut, niita tavapäraselt. 

 

Kujundada ala kas piknkukohaks (piknikuala inventariga, trepp ja pääs merele) või 

vaatekohaks. 

 

  
Foto 146. Lännemäe tee   
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Nimetus  60. Reinu tee haljak 
Asukoht  Leppneeme küla, Reinu tee ja Leppneeme tee ristis. 

Pindala  3794 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 60. Reinu tee haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Kontaktvööndis põhjapoolsel küljel elamukrundid (enamus hoonestatud), 

lõunapoolselt küljel Reinu tee. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. Leidub elupaiku erinevatele organismidele. 
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I rinne: harilik kuusk, sookask, harilik haab – kogu puistu on keskmise haljastusliku 

väärtusega. 

II rinne: harilik haab ja harilik pihlakas 

Põõsad: harilik vaarikas, harilik pihlakas, paakspuu 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, harilik luga, harilik naat, harilik 

orashein, harilik raudrohi, heinputk, härjasilm, jänesekapsas, jäneskastik, karvane 

piiphein, kesalill, kibe tulikas, kilpjalg, laanelill, laiuv sõnajalg, leseleht, linnurohi, 

lõhnav kummel, maamõõl, mets-harakputk, mets-tähthein, murunurmikas, ohtene 

sõnajalg, punane pusurohi, põdrakanep, põldkannike, põldohakas, roomav tulikas, 

saluhein, salunurmikas, sealõuarohi, soo kurereha, suur teeleht, valge ristik, 

verehurmarohi, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Kuklasepesa, liigirikas alustaimestik. Kuivanud kuusk, rohustu on ebaühtlane. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Eemaldada kuivanud puu, niita tavapäraselt. 

 

Säilitada looduslikuna. 

 

  

  
Fotod 147-148. Reinu tee haljak  
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Nimetus  61. Kirsi tee ja Ploomi tee haljakud 
Asukoht  Metsakasti küla, Kirsi tee ja Ploomi tee ääres. 

Pindala  2132 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 61. Kirsi tee ja Ploomi tee haljakud 

 

Üldkirjeldus 

 

Lõunas Randvere tee, põhjas ja läänes elamumaa kinnistud ja ida poolt on ala 

piiratu Metsakasti teega. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus kõrge, mitmed erinevad elupaigad. 
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Kõrghaljastus: harilik kuusk, hall lepp, harilik toomingas (rühmana), harilik mänd, 

harilik tamm, harilik pihlakas, harilik vaher (rühmana), palsamipappel. 

Harilik pärn (noored puud), kirsipuud (noored puud rühmana). 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, angervaks, harilik linnukapsas, harilik luga, harilik naat, 

harilik raudrohi, harilik ristirohi, härjasilm, karvane pajulill, karjamaa raihein, 

kassiratas, kassitapp, kerahein, konnaosi, käbihein, külmamailane, linnurohi, 

maamõõl, murunurmikas, palderjan, punane aruhein, seaohakas, suur teeleht, 

sügisene seanupp, tuliohakas, valge ristik, verehurmarohi, verev lemmalts, villtakjas, 

väikeseõiene lemmalts, võilill 

 

Puude rühmad on haljastuslikult väärtuslikud. Ala põhjaosas paplite all on 

kuklasepesa. 

 

Palsamipaplid ala põhjaosas osaliselt kuivanud ja ala lõunapoolses osas kolm halli 

leppa osaliselt kuivanud - hoolduslõikus või eemaldamine. Murus on rohkesti 

sammalt. võõrliigi– vereva lemmaltsa esinemine. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane niitmine. Verev lemmalts tuleb hävitada. üksikute puude hoolduslõikus. 

 

Idapoolsel alal jätkata sama kirsiaiaga (ol.olevat haljastust võib eemaldada). 

 

 

  
Fotod 149-150. Kirsi tee haljak 

  
Fotod 151-152. Ploomi tee haljak 
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Nimetus  62. Muuli tee allee-haljak 
Asukoht  Miiduranna küla, Muuli tee. 

Pindala  10238 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 12. september, 2017 

 

 
Kaart 62. Muuli tee allee-haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. 

 

Ala loode ja edelaosas kontaktvööndis elamumaa kinnistud, muus osas tootmismaa. 

Reljeef on tasane, ala on avatud. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 
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Kõrghaljastus: harilik vaher, hall lepp, raberemmelgas, hõberemmelgas, 

raagremmelgas, kuldkask, aedõunapuu, harilik jalakas. 

Põõsad: remmelgas (looklevate võrsetega), koerkibuvits, üheemakaline viirpuu, 

põldmari. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, angervaks, hanijalg, harilik naat, harilik raudrohi, 

humal, karvane pajulill, kassiratas, kukesaba, kõrvenõges, luht-kastevars, lõhnav 

kummel, mets-harakputk, murunurmikas, ohtetu püsikluste, palderjan, roomav 

tulikas, suur teeleht, sügisene seanupp, valge ristik, verehurmarohi, võilill, 

väikeseõiene lemmalts 

 

Väga ilusad hõberemmelgad. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane või pisut hõredam niitmine. 

 

 
Foto 153. Muuli tee allee-haljak 
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Nimetus  63. Kordoni tee haljak (buss 38 ring) 
Asukoht  Muuga küla, Muuga tee ja Kordoni tee ristis. 

Pindala  2537 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 12. september, 2017 

 

 
Kaart 63. Kordoni tee haljak (buss 38 ring) 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala, eraldab bussipeatust Muuga teest.  

 

Idas elamumaa kinnistud, teistel külgedel maatulundusmaa. Ala on tasase reljeefiga, 

alal on üks kraav. 

 

Olemasolevad väikevormid ja rajatised: bussiootepaviljon, valgustid, prügikast. 

 

Haljastus 
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Ökoloogiline väärtus keskmine, leidub erinevaid elupaiku. 

 

Kõrghaljastus: must lepp, sookask, harilik toomingas – haljastuslikult keskmise 

väärtusega 

Põõsad: harilik toomingas, harilik vaher, raagremmelgas, paju - madala  haljastusliku 

väärtusega 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, angervaks, hanijalg, harilik naat, harilik raudrohi, 

humal, karvane pajulill, kassiratas, kukesaba, kõrvenõges, luht-kastevars, lõhnav 

kummel, mets-harakputk, murunurmikas, ohtetu püsikluste, palderjan, roomav 

tulikas, suur teeleht, sügisene seanupp, valge ristik, verehurmarohi, võilill, 

väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapärasest harvem. 

 

 

 
Foto 154. Kordoni tee haljak   
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Nimetus  64. Aiandi tee vahtra allee 
Asukoht  Pärnamäe küla, Aiandi tee. 

Pindala  1787 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 64. Aiandi tee vahtra allee 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. 

 

Aiandi teest lõuna poole jäävas osas Pärnamäe tee pool Puiestee park, Kaare tee 

pool maatulundusmaa kinnistud, lähedal rida- ja korterelamud. Aiandi teest põhja 

poole jäävat osa piirab ühiskondlike ehitiste maa (hoonestamata) ja 

maatulundusmaa. 

 

Reljeef tasane, kraav Aiandi teest põhjapoolses osas. 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 

Harilik vaher (noored puud). 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, arujumikas, hapu oblikas, harilik 

hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik puju, harilik põisrohi, harilik raudrohi, hiirekõrv, 

humallutsern, hõbemaran, ida-kitsehernes, imikas, karjamaa raihein, kassiratas, 

kassiristik, kirikakar, kogelejarohi, käokannus, ohtetu, püsikluste, pastinaak, punane 

aruhein, põdrakanep, põldpuju, roomav tulikas, sirplutsern, soolikarohi, sügisene 

seanupp, süstlehine teeleht, tõlkjas, ussikeel, valge madar, valge pusurohi, valge 

ristik, villtakjas, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane või pisut hõredam niitmine. 

 

  
Foto 155. Aiandi tee vahtra allee 
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Nimetus  65. Pärnamäe tee sissesõit-raudtee 
Asukoht  Pärnamäe küla, Pärnamäe tee lõik 1. 

Pindala  7110 m² 

Heakorra hinne 2 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine/madal 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 65. Pärnamäe tee sissesõit-raudtee 

 

Üldkirjeldus 

 

Sissesõit Viimsi valda.  

 

Põhjas maatulundusmaa, Pärnamäe tee. Lõunas Astla tee, Pärnamäe tee. Idas ja 

läänes raudtee. 

 

Haljastus 

 

Liigirikas ruderaalne taimekooslus. 
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Kõrghaljastus: saarvaher – keskmise haljastusliku väärtusega 

Põõsad: pajud, hariliku saare järelkasv 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, angervaks, harilik härghein, harilik kadakkaer, harilik 

luga,harilik naat, harilik puju,harilik raudrohi, humallutsern, jäneskastik, karjamaa 

raihein, kassiratas, kerahein, kogelejarohi, kukesaba, kõrvenõges, käokann, 

laialehine hundinui, liht-naistepuna, mets-harakputk, murunurmikas, paiseleht, 

palderjan, pihkane ristirohi, piimjuur, pikalehine mailane, pilliroog, põldkannike, 

põldosi, roog-aruhein, roosa ristik, sealõuarohi, soo-kurereha, soolikarohi, suur 

teeleht, tõlkjas, ussikeel, valge iminõges, valge mesikas, valge ristik, verev iminõges, 

villtakjas, võilill, üheksavägine 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Raudtee äärne puhastada võsast. 

 

Sissesõidu märgistamine; projekteerida uus lahendus. 

 

 
Foto 156. Pärnamäe tee sissesõit 

 

 
Foto 157. Pakendimahutid alal  
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Nimetus  66. Vikerkaare haljak 
Asukoht  Pärnamäe küla, Vikerkaare tee. 

Pindala  3528 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 12. september, 2017 

 

 
Kaart 66. Vikerkaare haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Põhjas Aiandi tee, läänes maatulundusmaa (Pihelga kinnistu), idas paariselamud 

(Vikerkaare tee 20//22//24). 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. 

 

Kõrghaljastus: aedõunapuu, harilik vaher, paju, harilik mänd, harilik tamm 
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Põõsad: koerkibuvits, harilik toomingas, siberi kontpuu kirjuleheline vorm 

 

Pinnakattetaimed: aasristik,aas-seahernes, aed-hiirehernes, arujumikas, harilik 

kadakkaer, harilik näär, harilik orashein, harilik puju, harilik põisrohi, harilik raudrohi, 

hiirekõrv, humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kogelejarohi, linnurohi, mets-

harakputk, ohtetu püsikluste, pastinaak, piimjuur, punand, põldkannike, roosa ristik, 

tuliohakas, tõlkjas, ussikeel, valge madar, valge iminõges, valge pusurohi, vesihein, 

võilill 

 

Liigirikas taimekooslus. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Tavapärane või pisut hõredam niitmine.  

 

Uus lahendus projektiga. 

 

 
Foto 158. Vikerkaare tee haljak  
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Nimetus  67. Hansunõmme haljak 
Asukoht  Randvere küla, Randvere tee ja Karukämbla tee. 

Pindala  4647 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge/keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 12. september, 2017 

 

 
Kaart 67. Hansunõmme haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Randvere tee, Muuga tee (alast lõunas), ridaelamud (Karukämbla tee 7//5//3, alast 

läänes). 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, leidub erinevaid elupaiku. 
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Kõrghaljastus: harilik mänd, kuldkask, harilik haab, sookask, harilik toomingas, harilik 

pihlakas – kõik keskmise haljastusliku väärtusega 

Põõsad: raudremmelgas,harilik toomingas, harilik pihlakas, harilik sirel, maguskirss, 

alõtša, aedploomipuu, harilik elupuu – keskmise kuni madala haljastusliku 

väärtusega. 

Ringi peal kääbus-mägimänd – kõrge haljastusliku väärtusega 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, angervaks, hanijalg, harilik hiirehernes, 

harilik kadakkaer, harilik luga, harilik lutsern, harilik puju, harilik raudrohi, harilik 

ristirohi, humallutsern, härjasilm, karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kirikakar, 

kukesaba, kõrvenõges, maavits, mets-harakputk, metskõrkjas, murunurmikas, 

ojamailane, paiseleht, palderjan, pastinaak, põdrakanep, roomav madar, roomav 

tulikas, salu tähthein, soolikarohi, sosnovski karuputk, suur teeleht, sügisene 

seanupp, tuliohakas, tõlkjjas, valge madar, valge ristik, verehurmarohi, vesihein, 

villtakjas, võilill, väike oblikas, äiatar 

 

Ilus ringristmik päevakübarate, salvei ja mägimändidega. Liigirikas rohttaimestik. 

 

Sosnovski karuputk – invasiivne võõrliik. 

 

Ettepanekud/soovitused 

Niita tavapäraselt. Kuna karuputk kasvab niidetaval alal, siis ei saa see paljuneda ja 

suuremaid probleeme tekitada. Osa niidualast võiks jääda aasa-alaks. 

 

 
Foto 158. Hansunõmme haljak 

 
Foto 159. Muuga ringristmikul olev peenar 
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Nimetus  68. Jugapuu tee haljak 
Asukoht  Randvere küla, Jugapuu tee ringristmik. 

Pindala  1454 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 68. Jugapuu tee haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Ringristmik. Kontaktvööndis eramajad, Jugapuu tee. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 
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Kõrgeid puid pole. 

Noored puud: kaks harilikku ja üks torkav kuusk – kõik on haljastuslikult keskmise 

väärtusega. 

 

Pinnakattetaimed: aas-rebasesaba, ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik 

hiirehernes, harilik kadakkaer, harilik naat, harilik orashein, harilik raudrohi, karjamaa 

raihein, kirikakar, kõrvenõges, linnurohi, lõhnav kummel, murunurmikas, suur teeleht, 

valge ristik, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapäraselt. 

 

Lahendada projektiga. 

 

 
Foto 160. Jugapuu tee haljak 
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Nimetus  69. Kuslapuu tee haljak 
Asukoht  Randvere küla, Jugapuu tee (Ritsika tee, Kuslapuu tee 

ristis). 

Pindala  2138 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 69. Kuslapuu tee haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Kontaktvöönd: idas tootmis- (Ritsika tee 10) ja elamumaa (Ritsika tee 8) kinnistud, 

põhjas elamumaa (Kuslapuu tee 6, Ritsika tee 12), läänes ja lõunas Ritsika tee. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine. Leidub elupaiku erinevatele organismidele. 
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Kõrghaljastus: alajaama juures kõrge haljastusliku väärtusega harilik tamm (ilus laia 

ühtlase võraga puu), teiselpool teed harilik mänd, harilik kuusk, põõsakujulised: 

raagremmelgas, hall lepp, astelpaju (rühmana) – kõik on haljastuslikult keskmise 

väärtusega. 

Põõsad: harilik vaarikas 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, aed-hiirehernes, ahtalehine nurmikas, 

arujumikas, hanijalg, harilik hiirehernes, harilik kelluke, harilik luga, harilik naat, 

harilik puju, harilik raudrohi, humallutsern, jäneskastik, karjamaa raihein, kesalill, 

kärnoblikas, lodumadar, lupiin, maamõõl, murunurmikas, põldohakas, põldosi, 

põldpuju, soo kurereha, soolikarohi, suur teeleht, sügisene seanupp, tuliohakas, 

tõlkjas, valge iminõges, valge ristik, võilill 

 

Mullavalli ja tee vahel on niiske ala (siin kasvab rohkesti harilikku luga), astelpajude 

hulgas leidub kuivanud põõsaid. 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Eemaldada kuivanud oksad (astelpaju), niita tavapäraselt. 

Ala lahendada projektiga. 

 

 

 
Fotod 161-162. Kuslapuu tee haljak 
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Nimetus  70. Krati tee haljak 
Asukoht  Randvere küla, Krati tee. 

Pindala  2769 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 70. Krati tee haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasala. Kontaktvööndis randvere tee, mets (alast lääne pool), eramajad 

(idas ja põhjas). 
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Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus keskmine, kitsas rohuriba metsa ja tee vahel. 

 

I rinne: hariliik mänd, sookask, harilik kuusk – haljastuslikult keskmise väärtusega, 

loodusliku ilmega puistu 

II rinne: harilik pihlkakas, harilik tamm, raagremmelgas, pajud – haljastuslikult 

keskmise ja madala väärtusega. 

Põõsad: harilik vaarikas 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, aas-seahernes, ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik 

kadakkaer, harilik linnukapsas, harilik naat, harilik orashein, harilik raudrohi, 

hobuoblikas, jäneskastik, karjamaa raihein, kassiratas, kerahein, kilpjalg, kirikakar, 

kortsleht, käbihein, köömen, külmamailane, maamõõl, murunurmikas, mustikas, 

piimohakas, roomav tulikas, suur teeleht, tara-seatapp, tõlkjas, valge madar, valge 

ristik, verehurmarohi, vesihein, võilill, väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapärasest harvem. 

 

Puhastada võsast. 

 

 
Foto 163. Krati tee 
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Nimetus  71. Rohuneeme lõpp-peatus 
Asukoht  Rohuneeme küla, Kalmistu tee. 

Pindala  622 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 11. september, 2017 

 

 
Kaart 71. Rohuneeme lõpp-peatus 

 

Üldkirjeldus 

 

Ringristmik. 2017 korrastatud ja ringi keskele rajatud peenar. 

 

Kontaktvööndis eramajad. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 
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Puittaimi pole. 

 

Pinnakattetaimed: aasristik, arujumikas, hanemalts, hanijalg, harilik puju, harilik 

raudrohi, hobumadar,humal-lutsern, hõbemaran, härjasilm, karjamaa-

raihein,kerahein, kogelejarohi, käokannus, linnurohi, lõhnav kummel, murunurmikas, 

sirplutsern, ussikeel, valge ristik, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Ala vajab aeg-ajalt niitmist, soovitame niita mitte tihedamalt kui 1 kord kuus. 

 

 
Foto 164. Rohuneeme lõpp-peatus 
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Nimetus  72. Tammneeme bussipeatus 
Asukoht  Tammneeme küla, Silla kinnistu. 

Pindala  1264 m² 

Heakorra hinne 3 

Hoolduse hinne 2 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 24. august, 2017 

 

 
Kaart 72. Tammneeme bussipeatus 

 

Üldkirjeldus 

 

Kontaktvööndis kirdes Haugi tee, loodes Tammneeme tee, erakrundid. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 

 

Kõrghaljastus: soo- ja kuldkased 

Põõsad: kõrvpaju 
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Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, angervaks, harilik kadakkaer,harilik 

kelluke, harilik luga, harilik naat, harilik raudrohi, harilik timut, hiirekõrv, humallutsern, 

härjasilm, karjamaa-raihein, karvane pajulill, kassiratas, kerahein, kesalill, kukesaba, 

kõrvenõges, käokann, käokannus, lodumadar, mets-harakputk, metsmaasikas, must 

vägihein, oras-tähthein, paiseleht, palderjan, pihkane ristirohi, pilliroog, punane 

aruhein, põdrakanep,põldohakas, päideroog, roomav madar, roomav tulikas, 

sirplutsern, sarik-hunditubakas, sookastik, suur teeleht, tuliohakas, tõlkjas, villtakjas, 

valge iminõges, valge madar, valge mesikas, valge ristik, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Vajadusel projekteerida uus lahendus. 

 

 

   

  
Fotod 165-166. Tammneeme bussipeatus   
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Nimetus  73. Randvere tee 
Asukoht  Lubja küla, Randvere tee. 

Pindala  802 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 73. Randvere tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasriba. Kergliiklustee ja sõidutee vaheline ala. 

 

Haljastus 

 

Liigirikas ala, siin kasvavad nii niidu- kui ka märgaladele iseloomulikud taimeliigid. 

Alal ei kasva puittaimi. 

 

Pinnakattetaimed: ahtalehine hundinui, arujumikas, hanijalg, harilik hiirehernes, 

harilik käokannus, harilik moorputk, harilik naat, harilik puju, harilik raudrohi, harilik 
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ristirohi, humal-lutsern, hõbemaran, härjasilm, karvane pajulill, kerahein, keskmine 

ristik, konnarohi, kukesaba, kõrge raikaerik, kärnoblikas, lamba aruhein, lemmel, 

maamõõl, metskõrkjas, nõiahammas, ojamailane, palderjan, pilliroog, punane 

aruhein, punane ristik, põldosi, roomav tulikas, roosa ristik, sirplutsern, seaohakas, 

soo-kurereha, soo-lõosilm, sügisene seanupp, valge madar, valge 

mesikas,villtakjas,võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niitmine (pigem harvem). Kraavi põhi (1 – 1,5 m) jätta niitmata! 

 

Kergliiklustee ja kraavi vahele põõsaid istutada. 

 

 
Foto 167. Randvere tee 
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Nimetus  74. Ampri tee 
Asukoht  Lubja küla, Ampri tee. 

Pindala  880 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 3 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 74. Ampri tee 

 

Üldkirjeldus 

 

Haljastus 

 

Liigirikas ala, siin kasvavad nii niidu- kui ka metsataimed. 

 

Alal ei kasva suuri puid. Kraavi kaldal kasvavad üksikud noored puud (must lepp ja 

harilik haab). 

 

Teeristis kasvab raagremmelga põõsas. Vähesel määral leidub harilikku vaarikat. 
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Pinnakattetaimed: haisev kurereha, hanijalg, harilik kadakkaer, harilik käokannus, 

harilik naat, harilik raudrohi, hiirekõrv, humal, humal-lutsern, ida-kitsehernes, 

jänesekapsas, jänesesalat, kerahein, kirikakar, kortsleht, kukesaba, kõrvenõges, 

kärnoblikas, külmamailane, lõhnav madar, maajalg, metsmaasikas, metskõrkjas, 

murunurmikas, punane ristik, roog-aruhein, roomav tulikas, salunurmikas, suur 

teeleht, tara-seatapp, tuliohakas, valge madar, valge mesikas, verehurmarohi, 

vesihein, verev lemmalts, villtakjas, võilill, õrn lemmalts 

 

Leidub võõrliike (verev lemmalts ja ida-kitsehernes). 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niitmine (pigem harvem). Verev lemmalts tõrjuda. 

 

 

 
Fotod 168-169. Ampri tee  
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Nimetus  75. Aiandi tee-Randvere tee ringristmik 
Asukoht  Viimsi alevik, Aiandi tee ja Randvere tee ristmik 

Pindala  208 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 75. Aiandi tee-Randvere tee ringristmik 

 

Üldkirjeldus 

 

Ilus mitmekesise taimevalikuga haljak, hästi hooldatud, umbrohtu väga vähe. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal, väike ala sõiduteede vahel. 

 

Kääbus-mägimänd, suvelilled, püsikud, kõrrelised. 
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Ettepanekud/soovitused 

 

Rohimine, lillede istutamine. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotod 170-171. Aiandi tee-Randvere tee ringristmik   
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Nimetus  76. Randvere tee - Rohuneeme tee 
ringristmik 

Asukoht  Viimsi alevik, Randvere tee ja Rohuneeme tee ristmik 

Pindala  172 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 76. Randvere tee - Rohuneeme tee ringristmik 

 

Üldkirjeldus 

 

Ilus, hästi hooldatud haljak. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 
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Kääbus-mägimänd – haljastuslikult kõrge väärtusega. Kurereha, salvei, kõrrelised 

rohttaimed. 

 

Väga ilus kujundus, värvid harmoonilises kooskõlas. 

 

 

 

 
Foto 172. Randvere tee-Rohuneeme tee ringristmik   



   
   

Viimsi valla Haljastuse ja heakorra arengukava 2018- 2028 Lisa 4: Haljakute ankeedid 

163 
 

Nimetus  77. Rohuneeme tee- Sõpruse tee 
ringristmik 

Asukoht  Haabneeme alevik, Rohuneeme tee ja Sõpruse tee 
ristmik 

Pindala  172 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 77. Rohuneeme tee- Sõpruse tee ringristmik 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madal. 

 

Kääbus-mägimänd – haljastuslikult kõrge väärtusega. 

 

Punased petuuniad ümmargustes kivivaasides 
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Murus: aasristik, hanijalg, harilik kadakkaer, harilik raudrohi, karjamaa raihein, 

kassiristik, humallutsern, linnurohi, kerahein, murunurmikas, punane aruhein, suur 

teeleht, valge pusurohi,valge ristik, võilill 

 

Väga ilus kujundus, värvid harmoonilises kooskõlas, murus rohkesti valget ristikut. 

 

  
Foto 173. Rohuneeme tee- Sõpruse tee ringristmik   
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Nimetus  78. Randvere tee - Heki tee ringristmik 
Asukoht  Haabneeme alevik, Randvere tee ja Heki tee ristmik. 

Pindala  47 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 78. Randvere tee - Heki tee ringristmik 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus madaL 

 

Puittaimed puuduvad. 

 

Vaasid: lisaks suvelilledele kõrrelised rohttaimed. Murus domineerivad kõrrelised, 

vähesel määral leidub mittekõrrelisi rohundeid. 

 

Ettepanekud/soovitused 
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Niita tavapäraselt. 

 

 
Foto 174. Randvere tee- Heki tee ringristmik   
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Nimetus  79. Staadioni parkla ja Randvere tee 
vaheline haljasriba 

Asukoht  Viimsi alevik, Randvere tee. 

Pindala  972 m² 

Heakorra hinne 5 

Hoolduse hinne 5 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 79. Staadioni parkla ja Randvere tee vaheline haljasriba 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasriba, värskelt istutatud iluõunapuude reaga. 

 

Haljastus 

 

Ökoloogiline väärtus pigem madal. 

Värskelt istutatud noored puud (iluõunapuud). 
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Pinnakattetaimed: aasristik, ahtalehine nurmikas, harilik raudrohi, karjamaa raihein, 

kerahein, kirikakar, murunurmikas, suur teeleht, sügisene seanupp, tõlkjas, valge 

ristik, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapäraselt. 

 

 
Foto 175. Staadioni parkla ja Randvere tee vaheline haljasriba   
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Nimetus  80. Pargi tee äär Coccodrillost Randvere 
tee ristmikuni 

Asukoht  Viimsi alevik, Pargi tee. 

Pindala  8240 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Kõrge 

Osa rohevõrgustikust + 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

+ 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 80. Pargi tee äär Coccodrillost Randvere tee ristmikuni 

 

Üldkirjeldus 

 

Teeäärne haljasriba. Kontaktvööndis jääb ida poole Pargi tee 14, mille kaudu on 

ühendatud Karulaugu terviseradadega.  

 

Haljastus 

 

Puittaimed puuduvad, tegemist kitsa tee äärse haljasribaga. 
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Pinnakattetaimed: aed-hiirehernes, hanijalg, harilik naat, harilik puju, harilik 

raudrohi, humallutsern, kassiratas, kerahein, kirikakar, kõrvenõges, linnurohi, lõhnav 

kummel, maamõõl, mets-harakputk, murunurmikas, paiseleht, roomav tulikas, roosa 

ristik, seaohakas, suur teeleht, tara-seatapp, valge ristik, verehurmarohi, võilill, 

väikeseõiene lemmalts 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapäraselt. 

 

 
Foto 176. Pargi tee äär  
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Nimetus  81. Tare tee haljak 
Asukoht  Viimsi alevik, Pargi tee. 

Pindala  360 m² 

Heakorra hinne 4 

Hoolduse hinne 4 

Soovituslik 
hooldusklass 

Keskmine 

Osa rohevõrgustikust - 

Osa 
kergliiklusvõrgustikust 

- 

Inventeerimise aeg 23. august, 2017 

 

 
Kaart 81. Tare tee haljak 

 

Üldkirjeldus 

 

Ristmikul asuv väike haljasala. 

 

Haljastus 

 

Kõrghaljastus: harilik kuusk 

Põõsad: põõsasmaran (rühm), harilik mänd (istutatud noored puud) 
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Pinnakattetaimed: ahtalehine nurmikas, hanijalg, harilik naat, harilik orashein, 

harilik raudrohi, hiirekõrv, karjamaa raihein, kassiratas, murunurmikas, paiseleht, 

punane aruhein, põldrõigas, suur teeleht, sügisene seanupp, tõlkjas, valge iminõges, 

valge ristik, verehurmarohi, võilill 

 

Ettepanekud/soovitused 

 

Niita tavapäraselt. 

 

 
Foto 177. Tare tee haljak  
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Lillevaasid 

 
Välitööde käigus inventeeriti lillevaase Karulaugu bussipeatuses ja staadioni ees, 

Rohuneeme tee alguses ohutussaarel, Merivälja bussipeatuses, Viimsi Vallamaja 

bussipeatuses ning Ranna tee ääres oleva mälestuskivi kõrval. 

 

Vaasid Karulaugu bussipeatuses ja staadioni ees 

 

Purjelaeva meenutavad vaasid on kujundatud erinevat värvi suvelilledega 

(petuuniad, lobeeliad jm). Momendil domineerib roosa värvitoon. 

 

 
Foto 178. Vaasid Karulaugu bussipeatuses   Foto 179. Vaasid staadioni ees 

 

Vaasid Rohuneeme tee alguses ohutussaarel 

 

 
Foto 180. Vaasid Rohuneeme tee alguses ohutussaarel 

 

Vaasid Merivälja bussipeatuses 

 

Vaasid Merivälja bussipeatuses olid tühjad. Soovitame kasutada rohkesti õitsevaid 

suvelill koos lehtdekoratiivsete dekoratiivtaimedega. Mulla pinna, mida taimed ei 

kata, soovitame katta multšiga (näiteks graniitkillustik). 
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Foto 181. Vaasid Merivälja bussipeatuses 

 

Vaasid Viimsi Vallamaja bussipeatuses 

 

Mulla pind, mis lillede vahel nähtavale tuleb, võiks olla kaetud peene killustiku või 

mõne muu multšiga. Vaasid on maitsekalt kujundatud ja täidavad hästi oma 

ülesannet. 

  
Foto 182. Lillevaas Viimsi Vallamaja ees Foto 183. Lillevaas Viimsi Vallamaja 

bussipeatuses 

 

Vaasid Ranna tee ääres oleva mälestuskivi kõrval 

 

 
Foto 184. Vaasid Ranna tee ääres oleva mälestuskivi kõrval 

 

Vaasides on kasutatud krüsanteeme, salveid ja kalevikeppi. 


