
 
EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

Annely Lillepea 

TAIMEDE ROLL KAASAJA LINNARUUMIS 

PLANTS ROLE IN TODAYS CITYSCAPE 

Bakalaureusetöö 

Aianduse õppekava 

 

 

 

Juhendaja: Dotsent Ele Vool, Ph.D. 

 

 

 

 

Tartu 2016 



2 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö 

lühikokkuvõte 

Autor: Annely Lillepea Õppekava: aiandus 

Pealkiri: Taimede roll kaasaja linnaruumis 

Lehekülgi: 47 Jooniseid: 3 Tabeleid: 6 Lisasid: 0 

Osakond: Aiandus 

Uurimisvaldkond: Linnakeskkond, 1. Bio- ja keskkonnateadused 1.8. Keskkonnaseisundit 

ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud 

Juhendaja: Ele Vool 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2016 

Aina kasvava linnastumise tagajärjel suurenevad kaasaja linnad ja seetõttu ka probleemid, 

mis mõjutavad elanike tervist ja heaolu. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja taimede 

roll ja mõju kaasaja linnaruumile ning selle elanikkonnale. Töö hüpoteesiks oli, et 

rohealade taimed parandavad linnakeskkonna tingimusi ja tõstavad selle esteetilist 

väärtust ning mõjutavad inimeste heaolu. Uurimistöö põhineb kirjandusel. 

Taimed alandavad aurustumise teel temperatuuri, vähendavad CO2 konsentratsiooni ja 

takistavad sellega linnaruumi soojenemist. Samuti alandavad taimed linnaruumis 

tuulekiirust ja vähendavad õhus gaasiliste (CO, NO2, SO2, 03) ning tahkete saasteainete 

osakaalu. Tahkeid saasteaineid aitavad koguda taimeliigid nagu eriline linnurohi 

(Polygonum aviculare), valge hanemalts (Chenopodium album), harilik raudrohi (Achillea 

millefolium) ja hall kogelejarohi (Berteroa incana). Taimede lehed toimivad 

heliisolatsioonina, näiteks valge mänd (Pinus strobus), harilik elupuu (Thuja occidentalis) 

ja näärelehine kibuvits (Rosa spinosissima). Rohealade positiivne mõju inimese 

psüühilisele ja füüsilisele tervisele tuleneb võimalusest tegeleda seal erinevate tegevustega 

(sportimine, jalutamine, puhkamine jne.), vähendades seega tõenäosust ülekaalulisusele ja 

rasvumisele. Taimed mõjutavad psühhiliselt inimese taastumist stressist ja vaimsest 

väsimusest. 

Rohtsete taimede tõhusus on suurem istutatuna teede äärde, sest nii peavad nad paremini 

kinni tahkeid saasteaineid ja hoiavad ära nende levikut. Samuti on rohtsetel taimedel hea 

koostöö puittaimedega, kogudes puudelt langevaid saasteaineid. Puittaimedest on 
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siinjuures eelistatud suuremad puud, pakkudes rohkem varju ja vähendades linnaruumi 

temperatuuri. 

Antud uurimustöö tulemused on rakendatavad nii Eestis kui mujal maailmas, kus 

linnarahvastiku arvu kasvu ja keskkonnatingimuste halvenemisega suureneb ka vajadus 

roheluse järele. Tulemusi saab rakendada uute rohealade rajamisel, arvestades taimeliikide 

mõju linnakeskkonnale. Hästi läbimõeldud planeering ja rajamine aitab muuta keskkonda 

inimsõbralikumaks, esteetilisemaks ja tervislikumaks. 

Märksõnad: puittaimed, rohtsed taimed, inimeste heaolu, probleemid linnas 
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Due to the increasing urbanization, the cities continue to grow and with it the health 

problems and well-being of citizens. The hypothesis of this research is that the green areas 

of the plants to improve the urban environmental conditions and increase its aesthetic 

value and the impact on peoples well-being. The aim of the research was to identify the 

role and the effect of plants on modern city space and population. The research is based on 

academic literature. 

The plants reduce temperature by evaporation and reduce the concentration of CO2 and 

urban warming. They also decrease wind speed in cities and lower the amount of gaseous 

(NO2, S02, CO, 03) and particulate matters (PM). Species like prostrate knotweed 

(Polygonum aviculare), lambsquarters (Chenopodium album), common yarrow (Achillea 

millefolium) and hoary alyssum (Berteroa incana) help collect particulate matters. The 

plants leaves act as a sound isolation, some good examples are white pine (Pine strobus), 

northern white cedar (Thuja occidentalis) and scotch rose (Rosa spinosissima). The 

greenery in the city has a positive effect on humans mental and physical health, due to the 

fact that it enables various activities (sports, walking, recreation etc.), thus reducing the 

likelihood of overweight and obesity. On mental level, plants increase recovering from 

stress and mental fatigue. 

Herbaceous plants are more efficient when planted alongside the road as they catch more 

pollutants particulates and prevent them to spreading. Herbaceous plants also have good 

cooperation with woody plants as they collect pollutants falling from trees. From the 
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woody plants more preferred are bigger trees as they offer more shade and reduce the 

cities temperature. 

The research is applicable in Estonia as well as elsewhere in the world, where the 

population growth and environmental conditions are deteriorating and the need for 

greenery rises. The results can be applied when building new green areas, taking into 

consideration the different effects of different species. A well-thought-out planning and 

development can help change the environment more human-friendly, aesthetically 

pleasing and healthier. 

Keywords: woody plants, herbaceous plants, citizens well-being, problems in city 
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SISSEJUHATUS 

 

Haljasalad on teadlikult ümberkujundatud maastikud, maastikuosad, kitsamad 

hoonetevahelised välisruumid asulates, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, 

veestik ja taimestik (Nurme 2003: 77). Haljasalade ülesandeks on tagada inimestele 

esteetiline, tervislik ja mugav elu- ning puhkekeskkond alanenud müra, õhusaaste ja 

ühtlustunud temperatuuri kaudu (Hartig et al. 2003; Jaafar et al. 2011; Setälä et al. 2012). 

Haljasalad suurendavad õhuniiskust, õhu ionisatsiooni ja fütontsiidide hulka õhus ning on 

tuule-, lume- ja müratõkkeks (Magrab, Jackson 1973; Miller 1997; Akbari 2002). Samuti 

mitmekesistavad nad linnamaastikku ja loovad ühenduse eri ajastustest ning funktsiooniga 

hoonete vahel (Nurme 2003: 77). 

Üha enam teadvustatakse taimede rolli linnaruumis. Kuna linnad suurenevad ja arenevad 

pidevalt ning üha rohkem inimesi kolib peamiselt töökohtade tõttu linna, siis suureneb ka 

vajadus tervisliku linnakeskkonna järele. Seetõttu on oluline, et haljasalad oleksid 

ökonoomsed, ökoloogilised, esteetilised ja funktsionaalselt toimivad elukeskkonnad 

(Nurme 2003: 78). 

Eestis on avalikele ja liiklusega piirnevatele rohealadele sobivate taimeliikide kohta viidud 

läbi vähe uurimusi ning haljasaladel kasutatakse piiratud arvul liike. Praegusel hetkel 

kasutavad maastikuarhitektid ja haljastajad liikide valikul isiklikke teadmiseid ja kogemusi 

(Tuul 2009: 59). Tulemuseks on piiratud ja ühenäolise taimevalikuga haljasalade 

projekteerimine. Taimede rolliks linnas võiks aga olla liigirikkuse suurendamine ja 

erinevate värvide ning vormide lisamine rohealadele. Taimedel on oluline roll ka inimese 

psüühilisele ja füüsilisele tervisele, vähendades haigestumist või kiirendades paranemist. 

Eelnevast lähtudes püstitati uurimuse hüpotees: rohealade taimed parandavad 

linnakeskkonna tingimusi ja tõstavad selle esteetilist väärtust ning mõjutavad inimeste 

heaolu. 

Töö eesmärgiks on välja selgitada taimede roll ja mõju linnaruumile ning selle 

elanikkonnale. 
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Uurimistöö on koostatud kirjanduse põhjal. 

Antud bakalaureusetöö koosneb kuuest peatükist, milles käsitletakse linnastumisega 

seostatavaid probleeme kaasajal, taimede mõju inimese heaolule ja tervisele linnaruumis, 

rohealade mõju inimese psüühilisele ja füüsilisele tervisele, erinevate taimerühmade 

eeliseid ja puuduseid linnaruumis ning ilutaimede kasutamist avalikel haljasaladel, 

katusehaljastuses, vertikaalhaljastuses ja konteinerhaljastuses. 

Tänan töö juhendajat dotsent Ele Voolu kasulike nõuannete ja töö koostamiseks vajalike 

materjalide eest. 
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1. LINNASTUMISEGA SEOSTATAVAD PROBLEEMID 

KAASAJAL 

 

Üle poole maailma rahvastikust elab linnades ja seetõttu on oluliseks teemaks inimeste 

tervis ning heaolu linnaruumis. Linnad pakuvad elanikele mugavust, kuid seavad ohtu 

nende tervise ja sellega kaasnevad mitmesugused sotsiaalsed probleemid ning keskkonnast 

tingitud stressinähud (Freeman 1984). Piirkonnale, kus elab rohkem inimesi, on 

iseloomulik ka suurem kuritegevus, suremus, sotsiaalne isolatsioon, õhusaaste ja müra. 

Aastaks 2050 prognoositakse, et 70% maailma inimkonnast elab linnas ja sellega kaasneb 

liikluse, müra ning reostuse mitmekordne kasv (Lewis 2015). See muudab inimesed 

stressile veelgi vastuvõtlikumaks. Ka paljud sotsiaalsed probleemid on seotud 

linnastumisega - seega võib eeldada, et linnastumine on psühhiaatriliste vaeguste 

põhjuseks (Freeman 1984). Uuringutes, mis käsitlevad linnaelu mõju elanike 

ajufunktsioonidele, on leitud, et linnaelanikel kipub esinema palju rohkem 

meeleoluhäireid, nagu depressioon, ärevus ja isegi skisofreenia (Urban living…2014). Ka 

2010. aastal läbi viidud uuringust selgus, et linnaelanikel on kõrgem risk haigestuda 

vaimuhaigustesse võrreldes maapiirkondade elanikega (Peen et al. 2009). Sealjuures 

täheldati linnaelanikel 21% kõrgemat riski haigestuda ärevushäiretesse ja 39% 

meeleoluhäiretesse, võrreldes maakohas elavate inimestega. Linnaelanike suurem risk 

haigestuda vaimuhaigustesse tuleneb sellest, kuidas nende aju stressi töötleb. 2011. aastal 

teostatud uuringus skaneeriti linnaelanike ajusid ja leiti suurenenud aktiivsus kahes 

ajupiirkonnas: mandelkehas, mis on seotud tunnete töötlemisega ja eesmises vöökääres, 

mis on seotud stressi töötlemisega (Lederbogen et al. 2011). Mandelkeha on ajuosa, mis 

vastutab tundereaktsioonide töötlemise eest. Linnaelanikel on leitud väga aktiivne 

mandelkeha ja teadlased usuvad, et kõrgelt arenenud ning aktiivne mandelkeha teeb 

inimmõistuse enam vastuvõtlikumaks vaimsetele terviseprobleemidele (Urban 

living…2014). Keskkonnategurid mõjutavad ka skisofreenia esinemissagedust, mis on 
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linnas sündinud ja kasvanud inimestel kaks korda suurem kui maapiirkondade elanikel 

(Krabbendam, Os 2005). 

Linnastumine võib ohustada ka inimes erinevate organite tööd. See on tingitud 

õhureostusest, mille tagajärjel on suurem risk haigestuda erinevatesse haigustesse. Lisaks 

sellele, et linnaelu suurendab stressi, mõjutab see ka inimeste kopse ja võib kahjustada 

südant. 2013. aastal tehtud uuringus mõõdeti pikaajaliselt tahkete osakeste ja 

lämmastikdioksiidiga (NO2) kokkupuute mõju inimesele ning leiti seos saasteainete ja 

võimalike pärgarteri haigustest tingitud surmade vahel (Cesaroni et al. 2013). Elanikel, kes 

elavad kesklinnas, on kaks korda suurem tõenäosus pärgarterite lupjumise tekkele kui 

inimestel, kes elavad maapiirkonnas (Lambrechtsen et al. 2011). Mida suurem on 

lupjumise tase, seda kõrgem on südamehaiguste risk, näiteks südamelihase infarkt. 

Eelnevast uuringust selgus ka, et kõikidest kesklinnas elanud keskealistest inimestest 80%-

l oli suurem risk haigestuda pärgarteri lupjumisse. Pärgarterite lupjumist võivad mõjutada 

mitmed tegurid: õhusaaste, müra ja stressitase. 

Saastunud õhk võib suurendada ka võimalust haigestuda astmasse (Gern 2010). On leitud, 

et lastel, kes kasvavad üles kesklinnades, võib olla suurem risk haigestuda astmasse. Seda 

selgitatakse stressi, suurenenud kokkupuutega siseruumide saasteainete, mikroobide ja 

allergeenidega, mis kõik mõjutavad immuunsussüsteemi. 

Lisaks õhusaastele on müra üks faktoritest linnaruumis, millega linnaelanikud koos peavad 

eksisteerima. Mürasaaste on üks valdavaid keskkonnakaebuste esitamise põhjuseid EL-s 

(Turn down…2011). Mürasaaste esineb eriti tihedalt asustatud linna- ja 

elamupiirkondades, kiir- ning raudteede ja lennujaamade lähedal (Mitchell 2009). Nagu 

õhusaastegi, mõjutab müra inimeste tervist. Londonis tehtud katses leiti, et päevasel ajal 

tekkival liiklusmüral on seos suurema suremuse riskiga (Halonen et al. 2015). Samuti on 

leitud vanematel inimestel seos mürataseme ja insulti haigestumise vahel. Inglismaa Müra 

Assotsiatsiooni (UKNA) uuringu põhjal leiti, et lapsed kannatavad kõige enam müra 

negatiivse mõju all, kuna see häirib kuulmist, kuulamist, õppimist ja arusaamist, mis on 

aga lapse arengus olulised (Turn down…2011). Mürasaaste ei tekita üksnes pahameelt, 

vaid põhjustab märkimisväärseid tervisekahjustusi nii pika- kui ka lühiajaliselt. Pikaajaline 

kokkupuude müraga võib põhjustada ka kuulmise kadumist. Igal aastal hukkub Euroopa 

linnades liiklusest tingitud müra tõttu üle ühe miljoni inimese (Kim 2011). See on 

võrreldav õhureostusega, mis tähendab, et need on inimese tervisele sama kahjulikud. 
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UKNA uuringu põhjal leiti seos linnas mootorsõidukite liikumise kiiruse ja mürataseme 

vahel (Turn down...2011). Vähendades liikluskiirust linnas, vähenes ka liiklusmüra. 

Linnades, kus liikluskiirus oli 32-53 km/h vahel ja vähendati 9 km/h-s, langes ka müratase 

kuni 40%. Kahandades liikluskiirust 112 km/h-lt 96 km/h-le linnavahelistel kiirteedel, 

vähenes müratase kuni 50%. Lisaks sellele on paljud riigid paigaldanud heliisolatsioone, 

alandamaks asfaltkattest tekkivat mürataset tihedalt asustatud piirkondades. Madala 

müratasemega teekattematerjalil on võime vähendada müra kuni 5 dB. Lisaks on müra 

tõkestamiseks võimalik kasutada müratõkkeid, -seinu, -barjääre ja fassaadi soojustamist. 

Müra vähendamisel ei tohiks siiski tugineda üksnes tehnoloogiale, vaid lähtuda säästvast 

linnatranspordist. Vähendades sõltuvust autodest ja kasutades enam ühistransporti, 

jalgrattaid ning käies jalgsi, saavutame rohkem kasu linnakeskkonnale ja see on ka tervist 

säästvam. 
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2. TAIMEDE MÕJU LINNARUUMI KESKKONNALE  

 

Arvatakse, et linna taimestik pakub erinevaid sotsiaalseid ja tervislikke hüvesid 

ühiskonnale ning parandab seeläbi linnade jätkusuutlikust (Hartig et al. 2003, Leung et al. 

2011). Suuremat tähelepanu püütakse pöörata taimede kasutamisele ja sellega seoses 

mikrokliima parandamisele. Taimestiku kvaliteet ja kvantiteet määravad kogu ökosüsteemi 

võimekuse, mõjutades tugevasti linnaruumi sisekliimat (Wang et al. 2013). Taimede 

lehepinnaindeks ja lehestruktuur mõjutavad suuresti sisekliimat, keskkonna õhu kvaliteeti 

ja sealset müra. Liigilisel koosseisul on tugev seos linnaõhu kvaliteetiga, kuna taimeliik 

mõjutab saasteainete eemaldumise hulka õhust. 

Linnade roheline infrastruktuur (puud, vertikaal- ja katusehaljastus) mõjutavad kliimat läbi 

nelja peamise mehhanismi. Esiteks reguleerivad taimed päikesekiirgust, alandavad 

tuulekiirust ja aurustumise protsessi (Akbari 2002). Teiseks mõjutab linna rohelus õhu 

kvaliteeti, parandades saasteosakeste ladestumisega õhu koostist ja pärssides sudu 

moodustumist. Kolmandaks on taimed seotud linnades müra vähendamisega (Gonzalez-

Oreja et al. 2010) ja selle asendumisega meeldivate helidega, luues elupaiku lindudele ja 

putukatele (Irvine et al. 2009). Neljandaks on hoonete akendest avanev vaade rohelusse, 

mis pakub ja täidab esteetilist funktsiooni (Taylor et al. 2002). 

 

 

2.1 Taimede mõju temperatuurile 

 

Kiire linnastumisega on kaasnenud ilmastiku soojenemine ja suureks probleemiks on 

linnades taimede eemaldamine ning asendamine ehitiste ja sillutatud tänavatega. Eelnev on 

viinud pindmise kiirguse ja õhutemperatuuri suurenemiseni ning see on tekitanud linnades 

kuivema ja soojema keskkonna kui maapiirkondades (Chiang, Tan 2009). Enamik 

tänapäeva linnu on maapiirkonnast umbes 2 kraadi soojemad, kaubandus- ja tihedates 
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elurajoonides aga isegi 5-7 kraadi (Bonan 2002; Jaafar et al. 2011). Seda erinevust linna- ja 

maapiirkondade vahel nimetatakse `urban heat island effect`iks (joonis 1). Linnastumine 

mõjutab päikesekiirguse neeldumist ja peegeldumist ning seega ka pindade energiabilanssi 

(Chiang, Tan 2009). Linnade suurenemisega hoonete ja sillutatud pindade arvelt tõuseb 

järjepidevalt suurenenud soojuse neeldumise tõttu ka temperatuur (Jaafar et al. 2011). 

Tumedad pinnad nagu katused, asfalt, betoon ja terrassidega hooned, neelavad ning 

talletavad suurel hulgal soojust, mis omakorda kiirgub ümbruskonda. Kõrge 

õhutemperatuur võib suurendada nii biogeensete lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogust 

kui ka saasteainete ladestumise taset (Wang et al. 2013). 

 

Joonis 1. Linna- ja maapiirkonna vaheline temperatuuri erinevus ehk urban heat island 

effect Allikas: (Inglismaa Keskkonnakaitse Agentuur (EPA) 1992) 

 

Linnakeskkonda saab jahutada taimestiku abil (Jaafar et al. 2011) ja CO2 sidumisega 

vähendada kasvuhoone efekti (Leung et al. 2011). Temperatuuri alanemine saavutatakse 

vee aurustumise teel, mis toimub nii taimedest kui ka neid ümbritsevast mullast (Akbari 

2002). Puude transpiratsioon ehk aurustumine ja võra üldiselt mõjutavad õhutemperatuuri, 

kiirguse neeldumist, soojuse säilitamist ja suhtelist õhuniiskust (Nowak et al. 1998). 

Suveperioodil pakuvad puud ja põõsad hoonetele päikesekiirguse eest varju ning 

vähendavad päevasel ajal pinnase temperatuuri. Öösel aga takistavad soojuse kadu 

hoonetest ja varju andvad puud vähendavad märgatavalt hoonetes kliimaseadmete 
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vajalikkust (Akbari 2002). Puittaimed aitavad vähendada õhutemperatuuri, leheehitusest, 

suurusest ja võrakujust lähtudes ning vähendavad sellega kiirguse intensiivsust 

linnapiirkonnas (tabel 1). 

 

Tabel 1. Õhutemperatuuri alandavad taimeliigid (Nowak, Heisler 2010) 

Eesti keeles Ladina keeles 

punane vaher Acer rubrum  

harilik hobukastan Aesculus hippocastanum  

kollane kask Betula alleghaniensis 

himaalaja seeder Cedrus deodara 

läänetseltis Celtis occidentalis 

ameerika pöök Fagus grandifolia 

ameerika saar (valge saar) Fraxinus americana 

must pähklipuu Juglans nigra 

harilik tulbipuu Liriodendron tulipifera 

teravalehine magnoolia Magnolia acuminata 

harilik kuusk Picea abies 

valge mänd Pinus strobus 

kallaspappel (kanada pappel) Populus deltoides 

harilik sooküpress Taxodium distichum 

ameerika pärn Tilia americana 

kanada tsuuga Tsuga canadensis 

ameerika jalakas Ulmus americana 

jaapani tselkva Zelkova serrata 

 

Tabelis toodud liikidest osasid Eestis kõikjal kasvatada ei saa, vajades kasvuks soojemaid 

olusid, näiteks himaalaja seeder, harilik tulbipuu, läänetseltis ja teravalehine magnoolia. 

Eestis kasvavad paremini linnas, kuna seal soojem ümbritsevast piirkonnast. 

 

 

2.2 Taimede mõju õhusaastele 

 

Kuna linnades suureneb liiklejate arv, tõuseb seal ka õhusaastatuse tase ja see on kasvav 

probleem terves maailmas. Paljudes linnades on halb õhukvaliteet, mis mõjutab inimeste 

tervist (Nowak 2000). Teadlased on ühel nõul väitega, et taimestik parandab linnas õhu 

kvaliteeti ja seeläbi tõstab inimeste heaolu (Setälä et al. 2012). Puude lehed eemaldavad 

õhust gaase nagu N02, SO2, O3, CO (Nowak 2000; Harris, Manning 2010; Nowak, Heisler 
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2010; Miller et al. 2015) ja tahkeid saasteaineid (Nowak 2000; Nowak, Heisler 2010). 

Gaasilisi õhusaasteosakesi omastatakse peamiselt lehtedes olevate õhulõhede kaudu, kuid 

mõningad osakesed ladestuvad taimede pinnalt (Smith 1990). Kinnipeetud osakesed 

suspenseeritakse sageli taas atmosfääri, kus need pestakse maha vihmaga või langevad 

sügisel maha koos lehtedega. Suuremad puud kõrvaldavad rohkem sõiduteelt õhku 

paiskuvat tolmu ja kahjulikke osakesi (Tuul 2009: 35). Suured puud, üle 76 cm tüve 

läbimõõdu, talletavad 800-900 korda rohkem süsinikku kui väiksemad puud, mille tüve 

läbimõõt algab alates 7,5 cm-st (Nowak, Heisler 2010). 

Oluline õhusaaste tuleneb ka sõiduvahenditest ja seda mitte ainult töötavatest, vaid ka 

seisvatest sõidukitest. Selle tõttu tuleks lagedad parkimisalad liigendada haljastusribadega 

või varju andvate puuliikidega, kuna parklas ülekuumenenud autost eraldub heitgaase isegi 

siis, kui auto ei tööta iseeneseliku aurustumine tõttu kütusepaagist ja mootorist (Tuul 2009: 

44). Soojema kliimaga piirkondades võib see moodustada kui 20% autode saastest. 

Linnataimestik võib mõjutada õhu kvaliteeti ka negatiivselt, kutsudes inimestel esile 

allergilisi reaktsioone õhku paiskuvate õietolmu ja seente eoste tõttu (Leung et al. 2011). 

Taimedest lenduvad orgaanilised ühendid (VOC) on keskkonda eralduvad keemilised 

ühendid ja nende reageerimisel NOX ühenditega tekitavad aerosoole ja osooni linnaruumi 

(Niinemets 2010). Aerosool on gaasi, tahkete osakeste või vedeliku piiskade dispersne 

segu, mis moodustab udu, suitsu ja sudu (Hobbes 2000). Tiheda liiklusega või muul 

põhjusel kõrge õhu  NOX sisaldusega piirkondadesse ei soovitata istutada puid, mis 

eraldavad lenduvaid orgaanilisi ühendeid, näiteks nagu pajud (Salix spp.), paplid (Populus 

spp.), tammed (Quercus spp.) ja okaspuud (Niinemets 2010). Seega linnahaljastusse ja 

maanteede äärde tuleks istutada puid, mis eraldavad vähe VOC-ühendeid. Need aitavad 

alandada osooni ja peentolmu moodustumist linnaruumis. Tänavahaljastuses kasutada 

paplite ja tammede asemel nõrgalt VOC-ühendeid eraldavaid liike nagu pärnasid (Tilia 

spp.) ja kaskesid (Betula spp.). 
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2.3 Taimede müra vähendav mõju 

 

Taimestik aitab vähendada mürast inimestele tekitatud nii füüsilisi (vähendades heli 

intensiivsust) kui ka psühholoogilisi (eraldades müra allikaid elanikest) probleeme (Miller 

1997). Haljasala välimises servas asetsevad puud ja hekid toimivad heliisolatsioonina 

koduaedadele. Liikidest võiks siinjuures esile tuua näiteks virgiinia kadakat (Juniperus 

virginiana), valget mändi (Pinus strobus), harilikku elupuud (Thuja occidentalis) ja 

näärelehist kibuvitsa (Rosa spinosissima) (joonis 2) (Georgia Forestry Commission 2008). 

Taimi saab kasutada müra summutamiseks, kombineerides neid erinevate rinnetena. 

 

 

Joonis 2. Taimede kasutamine heliisolatsioonina sõltuvalt müraallikast Allikas: (Georgia 

Forestry Commission 2008) 

 

Puude ja põõsaste lehestikul on samasugune funktsioon kui helisummutavatel seintel, 

seisnedes võimel pidada kinni helisid (Magrab, Jackson 1973). Roheline infrastruktuur 

tekitab linnas meeldivaid helisid ja pakub elupaika lindudele ning putukatele, kes 

omakorda toovad linnaruumi meeldivaid helisid (Miller 1997; Irvine et al. 2009). 
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Parkide ja muude avalike haljasalade mürataset vähendav mõju sõltub nende suurusest ja 

asukohast (Lam et al. 2005; Zannin et al. 2006; Jim, Chen 2007). Uuring, mis viidi läbi 

Puebla linnas Mehhikos tõestas, et pargi ja puude võrade suurus mõjutab oluliselt 

mürataset, sõltumata pargi asukohast ning puu liigist (Gonzalez-Oreja et al. 2010). Samuti 

oli oluline mõju puude võrade tihedusel, kuid erinevust ei leitud paljasseemne ja 

katteseemne liikide vahel. Mürasaaste hulka haljasaladel ja suurlinnas saaks oluliselt 

vaigistada, kui suurendada aladel puuvõradega kaetust. Suuremad puud summutavad müra 

rohkem kui väiksemad puud (Tuul 2009: 35). Suuremates parkides on madalam  

mürareostuse tase, sest müra väheneb koos vahemaa suurenemisega (Fang, Ling 2003). 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhises on madalaim häiriv müratase 50 dBA ja 

päevane lubatud müratase 50-55 dBA. Gonzalez et al. (2010) poolt läbi viidud uuringus 

olid kehtestatud standardist madalamad mürataseme näitajad ainult looduskaitsealadel. 

Probleemi lahendust raskendavad üha rangemad piirangud, mis on WHO poolt seatud. 

Varasemalt on teada, et kui suured taimestatud alad jäävad ümber mürarikaste tänavate, 

siis õige taimeliikide valik pakub märkimisväärset müra vähendavat toimet (Fang, Ling 

2003; Ozer et al. 2007). Türgis, Erzurumi linnas tehtud katses leiti, et mänd (Pinus 

sylvestris) oli oluliselt efektiivsem müra vähendav puuliik võrreldes tee ääres kasvava 

papliga (Populus nigra) (Ozer et al. 2007). Mürataseme vahe kahe erineva liigi vahel oli 

6,3 dBA. 

Katusehaljastuse uuringus heli levimise kohta leiti, et rohekatused summutavad pidevalt ja 

märkimisväärselt heli kuni 10 dB (van Reinterghem, Botteldooren 2011). Teine uuring 

näitas, et rohekatustel ja -seintel on kõige suurem tõenäosus vähendada müra ja suurendada 

siseõuedel vaikuse osakaalu (van Reinterghem et al. 2013). Vaiksete kohtade olemasolu 

linnas on näidanud positiivset mõju elanike tervisele ja heaolule. 
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3. ROHEALADE MÕJU INIMESE TERVISELE JA 

HEAOLULE 

 

Haljasaladel on oluline sotsiaalne roll linnaelanikele, pakkudes kohta füüsilisteks 

tegevusteks ja psühholoogiliselt vaimseks taastumiseks (Hartig et al. 2003). Loodusel on 

kasulik mõju inimese tervisele ja heaolule mitmel viisil, sealhulgas stressi vähenemisele, 

vaimsele väsimusele ja võimele parandada emotsioone jne (Kaplan, Kaplan 1989). 

 

 

3.1 Rohealade psüühiline mõju inimesele 

 

Elukeskkonnas on haljasalade kättesaadavus oluline keskkonnategur, mõjutades 

stressirohkete elusündmuste ja tervise vahelist suhet. Erinevates uuringutes on leitud 

positiivseid seoseid looduses viibimise, stressist taastumise ja tähelepanu tõusmise vahel 

(Ulrich et al. 1991; Hartig et al. 2003). Piiratud juurdepääs haljasaladele võib suurendada 

inimeste vastuvõtlikkust stressirohketele elusündmustele, mõjutades nii inimese vaimset 

kui füüsilist tervist. Arvatakse, et inimesed, kes elavad piirkonnas, kus puuduvad 

haljasalad, on enam haavatavad stressirohke elu suhtes, kuna neil on vähem võimalusi 

looduses taastumiseks (Kaplan, Kaplan 1989). Taastumiseks ei pea minema otseselt õue. 

Vaadeldes haljasala läbi akna, on sellel ka juba taastav toime (Taylor et al. 2002). Lisaks 

on positiivne mõju visuaalse stimulatsiooni abil looduse vaatlemisel (Ulrich et al. 1991; 

van de Berg et al. 2003; Berto 2005). Leiti, et vaadeldes looduskeskkonda videolt või 

slaidilt, viib see kiirema ja täieliku stressist taastumiseni võrreldes tehislike ehitiste 

vaatlemisega. Seega on erinevates uuringutes leitud, et kontakt reaalse või simuleeritud 

loodusekeskkonnaga võib tagada stressist ja vaimsest väsimusest kiirema ning täielikuma 

taastumise. Samuti on leitud, et kodust rohelise vaate vaatlemine või haljasala lähedal 

elamine, mõjub positiivselt laste suutlikkusele keskenduda (Taylor et al. 2002). Ka haiglas 
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tehtud uuringus selgus, et roheline vaade mõjutab patsientide taastumist (Ulrich 1984; van 

de Berg et al. 2010). Operatsioonilt tulnud patsiendid, kellel oli juurdepääs aknast 

avanevale rohelisele vaatele, vajasid vähem ravimeid ja õdede tähelepanu ning nad 

paranesid kiiremini. 

Uuringud on näidanud, et seos stressirohkete elusündmuste, tervise kaebuste ja üldise 

tervise vahel on mõõdukas (keskmine) kui 3 km raadiuses on haljasalasid (van de Berg et 

al. 2010). Sama tulemust täheldati vaimse tervise puhul. Tulemused toetasid ideed, et 

haljasalad võivad olla puhvriks stressirohkete elusündmuste negatiivse mõju vastu. 

Lühiajaline viibimine haljasalal aitab kiiremini taastuda stressist või vaimsest väsimusest ja 

tagab ka kiirema füüsilise paranemise haigusest, mis võib lõpuks viia pikaajalise 

heaolutunde ja tervise paranemiseni (Velarde et al. 2007). 

Inimeste rahulolu mõjutab ka keskkonnas olevate taimede värvus (Qin et al. 2013). Leiti, 

et erksat värvi tulpidega (Tulipa spp.) kaetud ala mõjutas rahulolu kõige enam. Seega, 

mitmevärvilisus võib mängida olulist rolli inimeste heaolule, samas taimede kõrguses ja 

asetuses ei leitud olulist mõju rahuolule. Oluliselt madalamat rahulolu täheldati üksnes 

muruplatsi või lehtla olemasolul. 

Taimede suurusest lähtuvalt on täheldatud suurte puude positiivset mõju inimese 

psühhikale, muutes rohkete kõrghoonetega tänavad inimestele vähem rõhuvaks (Tuul 

2009: 35). Kuid puud peavad olema õige suurusega, et tulemus oleks hubane, ohutu ja õige 

proportsioonide suhtega. 

 

 

3.2 Rohealade mõju inimese füüsilisele aktiivsusele 

 

Avalikud alad, nagu näiteks pargid jt võivad toetada inimeste füüsilist aktiivsust ja 

hõlbustada sotsiaalset ühtekuuluvust (Kaczynski et al. 2007), olles kogunemiskohaks 

aktiivses naabruskonnas (Tuul 2009: 24). Linnapargid on mõeldud eelkõige lühiajaliseks 

puhkuseks. Pargi funktsioonil peaks eeskätt lähtuma ümbruskonnas elavate inimeste 

vajadustest. Linnaparkidesse saab planeerida erinevaid üritusi ja ühiskondlikke sündmusi, 
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seega võib haljasala suurendada sotsiaalset suhtlemist ning kujuneda kogukonna 

keskuseks. 

Pargid ja mänguväljakud on olulised alad lastele ning täiskasvanutele, pakkudes võimalusi 

aktiivseteks tegevusteks ja tõstes seeläbi inimeste füüsilist aktiivsust (Blanck et al. 2012). 

Brownson et al. (2001) uuringus leiti, et ligikaudu 30% täiskasvanutest kasutavad parke 

füüsilisteks tegevusteks, 1/3 lastest tegelevad pargis lisaks mängimisele ka kõndimise ja 

1/9 spordiga. Inglismaal Bristolis läbi viidud uuringus vaadeldi haljasalade kättesaadavuse, 

kasutussageduse ja füüsilise aktiivsuse seost ülekaalulisuse ja rasvumisega (Coombes et al. 

2010). Tulemustest selgus, et haljasalade kasutus väheneb kauguse suurenemisega 

elukohast. Samuti leiti, et haljasalade sagedased kasutajad on füüsiliselt aktiivsemad. Ka 

haljasala kauguse ja külastatvuse vahel leiti seos, nimelt langeb külastavus kuni 36% 

inimeste arvelt, kes elavad rohealast kaugemal kui 2250 m. Seega, suurendades haljasalade 

osakaalu, ei suurene üksnes füüsiline aktiivsus, vaid väheneb ka tõenäoliselt ülekaalulisus 

ja rasvumine. 
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4. ERINEVAD TAIMERÜHMAD LINNARUUMIS JA 

NENDE EELISED NING PUUDUSED 

 

Avalike haljasalade taimestamiseks kasutatakse erinevaid puu- ja põõsaliike ning erinevaid 

rohtseid taimi. Viimaste valik oleneb kasvukohast, sealjuures tuleb valik langetada 

suvelillede, püsilillede, sibullillede, kõrreliste jt. taimede vahel. 

 

 

4.1 Puittaimed 

 

Linnaruumis on enim esindatud puude ja põõsaste erinevad liigid ning sordid, kuna nad 

vajavad rohtsete taimedega võrreldes vähem hooldust. Selle taimerühma eeliseks on 

taimede silmapaistvus (Tuul 2009: 60), puuduseks aga kasvukoha nõudlus ja seda eriti 

värviliste lehtede või võrsetega liikide puhul. Nimelt vajavad nad päikesepaistelist 

kasvukohta, kuna varjulisel alal võib lehtede värv muutuda/jääda kahvatuks. 

Värviliste lehtedega või võrsetega puid ja põõsaid kasutatakse aktsendiks ning rohelise 

lehestikuga või võrsetega puid taustataimedeks (Tuul 2009: 60). Värvilised ja tekstuursed 

taimed muudavad kohad atraktiivsemaks. Eriti silmapaistva kontrasti ümbritsevaga loovad 

tumepunaste lehtedega sordid. 

Nagu eelnevates peatükkides on välja toodud, kasutatakse puid linnaruumis 

õhutemperatuuri, saaste ja müra vähendamiseks. Õhu kvaliteedi parandamiseks on parimad 

suure lehepinnaga puuliigid (Nowak 2000). Liigid, mille lehed on karvased või kleepuvad, 

koguvad paremini õhus lenduvaid saasteosakesi. Saasteaine taluvus lähtuvalt liigist on 

toodud tabelis 2. Valitud liikide eelis seisneb suuremas võrakujus ja lehepinnas ning kasvu 

kiiruses. 
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Tabel 2. Puittaimede saastetaluvus vastavalt saasteainele 

Saasteaine 

taluvus 

Liikide näiteid Allikas 

O3 Läänepärn –(Tilia europea), harilik tulbipuu (Liriodendron 

tulipifer), ameerika pärn (T. americana), suurelehine pärn (T. 

platyphyllos) 

Palsamnulg (Abies balsamea), hall nulg (A. concolor), harilik vaher 

(Acer platanoides), punane vaher (A. rubrum), arukask (Betula 

pendula), õis-kontpuu (Cornus florida), harilik pöök (Fagus 

sylvatica), läänekadakas (Juniperus occidentalis), harilik kuusk 

(Picea abies), kanada kuusk (P. glauca), torkav kuusk (P. 

pungens), vaigumänd (Pinus resinosa), harilik ebatsuuga 

(Pseudotsuga menziesii), harilik tamm (Quercus robur), punane 

tamm (Q. Rubra), harilik elupuu (Thuja occidentalis) 

Harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum),  kollane kask 

(Betula alleghaniensis), harilik valgepöök (Carpinus betulus), 

läänetseltis (Celtis occidentalis), kõrgetüveline sarapuu (Corylus 

colurna), ameerika pöök (Fagus grandifolia), ameerika ehk valge 

saar (Fraxinus americana), must pähklipuu (Juglans nigra), 

teravalehine magnoolia (Magnolia acuminata), hilistoomingas 

(Prunus serotina), kanada tsuuga (Tsuga canadensis), ameerika 

jalakas (Ulmus americana), jaapani tselkva (Zelkova serrata) 

Nowak 2000 

 

 

Miller et al. 

2015 

 

 

 

 

 

 

Nowak, Heisler 

2010 

CO Ameerika pärn, hõbepärn (T. tomentosa), inglise jalakas (U. 

procera), hõlmikpuu (Ginkgo biloba), harilik tulbipuu 

Harilik hobukastan, kollane kask, harilik valgepöök, läänetseltis, 

lõhnav ebaküpress (Chamaecyparis thyoides), ameerika pöök, 

ameerika saar, hiina liguster (Ligustrum sinense), punane kuusk (P. 

Rubens), hilistoomingas, hiigel-elupuu (T. plicata), kanada tsuuga, 

ameerika jalakas 

Nowak 2000 

 

Nowak, Heisler 

2010 

Tahked 

osakesed 

PM 

Inglise jalakas, lääneplaatan (Platanus occidentalis) 

Hall nulg, himaalaja seeder (Cedrus deodara), lõhnav ebaküpress, 

jaapani krüptomeeria (Cryptomeria japonica), suureõieline 

magnoolia (M. grandiflora), harilik kuusk, torkav kuusk, punane 

kuusk, kollane mänd (P. ponderosa), valge mänd (P. strobus), 

tõrvikumänd (P. taeda), ida-jugapuu (Taxus cuspidata), hiigel-

elupuu, ameerika pärn, kanada tsuuga, ameerika jalakas 

Nowak 2000 

Nowak, Heisler 

2010 

SO2 / NO2 Inglise jalakas, lääne pärn, lääneplaatan, vahtralehine plaatan (P. 

×acerifolia), harilik tulbipuu 

Õilis nulg (A. amabilis), hall nulg, harilik vaher, hõbevaher (A. 

saccharinum), läänekadakas, hõbekuusk (P. pungens), 

kaljumägede mänd (P. edulis), sootamm (Q. palustris), punane 

tamm, hiigel-elupuu, harilik elupuu 

Punane vaher, harilik hobukastan, kollane kask, himaalaja seeder, 

läänetseltis, ameerika pöök, ameerika saar (valge saar), hõlmikpuu, 

must pähklipuu, teravalehine magnoolia, harilik kuusk, valge 

mänd, kanada pappel (Populus deltoides), kanada tsuuga, ameerika 

pärn, ameerika jalakas 

Nowak 2000 

 

Miller et al. 

2015 

 

 

Nowak, Heisler 

2010 
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Puuliikidest talub läänepärn (hollandi pärn) lisaks osoonile (03) ka keskmiselt muud 

saastet, kuid harilik tulbipuu on saasteainete suhtes tundlik (Nowak 2000). Läänepärn on 

vastupidav SO2 suhtes, kuid tundlik NO2 suhtes. Lääneplaatan, vahtralehine plaatan ja 

harilik tulbipuu on vastupidavad SO2 suhtes, kuid nende vastupidavus NO2 suhtes ei ole 

teada. 

Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi (USDA) poolt koostatud taimede 

vastupidavustsoonide kaart näitab standardeid, milliseid taimi on kõige tõenäolisem 

kasvatada konkreetses kasvukohas (Plantmaps 2016). Kaardi aluseks võetakse keskmine 

aastane minimaalne talve temperatuur, mis on jagatud 10-ks tsooniks. Tuginedes USDA 

vastupidavuse tsoonide kaardile, on taimede vastupidavuse tsoonid Eestis 5b (-26,1°C — 

-23,3°C) kuni 9a (-6,7°C — -3,9°C). Taimedele, mis jäävad 5b-6b tsooni, on 

vastupidavuse piirkonnaks Kagu-Eesti, kus on võimalik kasvatada näiteks palsamnulgu, 

harilikku ebatsuugat. Vastupidavustsooni kuni 7 jäävad näiteks harilik kuusk, torkav 

kuusk, harilik elupuu, kanada tsuuga, punane kuusk, hall nulg, harilik pöök, harilik 

hobukastan, kollane kask, valgepöök jne. Need liigid on vastupidavad ka saartel. Kuni 8 

tsoonini on Eestis kõige vastupidavamad näiteks õilis nulg, punane tamm, jaapani tselkva, 

hõbepärn, jaapani küptomeeria, vahtralehine plataan ja sootamm. Kuni 9 tsoonini on 

vastupidavad näiteks hiigel-elupuu, läänepärn, harilik tulbipuu, punane vaher, õis-kontpuu, 

läänetseltis, ameerika saar (valge saar), teravalehine magnoolia, hilistoomingas jne. Seega 

alternatiivseteks liikideks meie kliimas võiksid olla ka 8 ja 9 tsooni kuuluvad taimed. 

Üldiselt peetakse linnaruumis vastupidavateks liikideks inglise jalakat, harilik tulbipuud, 

suurelehist pärna, ameerika pärna, harilikku pärna (T. cordata), hõbepärna, mississippi 

tseltist (Celtis laevigata), harilikku saart (Fraxinus excelsior) ja musta kaske (Betula nigra) 

(Nowak 2000). Kuigi need liigid võivad olla parimad õhukvaliteeti parandamisel, tuleb 

nende valikul arvestada klimaatilise vastupidavusega, hooldustarbe, suuruse, kasvukiiruse, 

veetarbe või aurustumise ja lehepinna tunnustega. Samuti peaks arvestama tegureid nagu 

invasiivsus ja vastuvõtlikkus erinevatele haigustele ning kahjuritele (Nowak, Heisler 

2010). 

Okaspuudest ei soovitata elupuid ühiskondlikele haljasaladele istutada, kuna nad on 

tundlukud õhusaaste ja koduloomade uriinile (Tuul 2009: 62). Okaspuud vajavad 

päikesepaistelist ja mitte liigniisket kasvukeskkonda. Jugapuud kasvavad ainsana varjus ja 

kohanevad linnatingimustega, kuid on külmakartlikumad. Tänavapuudeks ei sobi 
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suurekasvulised okaspuud, kuna enamik ei talu saastet ja on aeglasekasvulised (Tuul 2009: 

62). Tänavapuudeks sobivad vastupidavad lehtpuud, millele tagatakse 3-4 tundi 

päikesevalgust päevas. Nende puuduseks on, et nad võivad varjata turvakaamerate 

nähtavust. Lisaks nähtavuse piiramisele muudavad nad teed sügisperioodil libedaks sinna 

langevate lehtede tõttu. Liiga hoone lähedusse istutatud puude juured võivad hiljem 

kahjustada hoonete vundamenti. 

Taimede valikul on oluline kasvukiirus ja külmataluvus, kasvukoha tingimused, 

mullaomadused, maa-ala mikrokliima, õhu ja mulla saastatus, asukoht, hooldustööde 

teostamise viis ja tihedus ning taimede mürgisus (Tuul 2009: 59). Õhu ja mulla saastatust 

on oluline teada, kuna linnatingimustes kasutatakse libedusetõrjeks soola (NaCl), millele 

taimed ei pruugi olla vastupidavad. Libedustõrjesooladest põhjustatud mulla kõrge soolsus 

tingib vee liigset aurustumist lehtedest, kuid samas takistab ka kloriid vee ning toitainete 

omastamist. Selle tagajärjel võivad lehtpuudel lehed ja õiepungad kuivada, leheääred 

muutuda kollaseks, esineda varajast lehtede värvimuutust või enneaegset lehtede 

langemist. Okaspuudel pruunistuvad okkatipud ja kahjustuse suurenemisel muutub 

pruuniks kogu okas, mis lõpuks sureb. Okaspuud on saastatusele vähem vastupidavamad, 

seetõttu kasutatakse linnahaljastuses rohkem lehtpuid. Autorehvidelt paiskute soolade 

pritsmete põletusnähud ilmnevad okaspuudel talve lõpul ja lehtpuudel lehtede puhkemisel. 

Taimed, mida istutatakse laste mänguväljakute ümbrusesse, ei tohiks olla mürgised. 

 

 

4.2 Rohtsed taimed 

 

Linnaruumis kasutatakse rohtseid taimi dekoratiivsuse eesmärgil, et lisada keskkonda 

värve. Tänu oma välimusele püüavad rohtsed taimed tähelepanu, samas ei sule need 

vaateid ega piira nähtavust, võrreldes kõrgete puittaimedega (Linna rohealade hooldamine 

2014). Lisaks dekoratiivsusele on nende positiivseks küljeks saasteainete eemaldamise 

võime õhust. 

Rohtsed taimed, mida kasutatakse linnahaljastuses, on üheaastased taimed ehk suvelilled, 

mitmeaastased taimed ehk püsikud, sibullilled, pinnakattetaimed ja kõrrelised. Olenevalt 

kasutusviisist saab neid istutada peenrasse, konteineritesse või istutuskastidesse. 
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Lillepeenraid rajades tuleks arvestada, et need oleks maksimaalselt nähtavad paljudele 

inimestele, seega võiksid need paikneda tiheda käidavusega kohtades (Linna rohealade 

hooldamine 2014). Liikide valik tuleks langetada selle alusel, et õitsemine kestaks terve 

hooaja ja värvid omavahel sobiksid. Istutusala asukoha valikul tuleks lähtuda taimede 

nõudlikkusest ehk pinnase niiskusrežiimist (kuiv, parasniiske, märg), valgusnõudlikkusest, 

maapinna kallakust, tuultele avatusest, valguse ja soojuse osakaalust (hoonetelt või 

tänavavalgustusest), olemasolevatest taimedest, suuremate puude juurte ulatusest, kasutuse 

eesmärgist (aktsent- või taustataim) ja istutusala vaadeldavusest. 

Püsikud kasvatatakse üksikult, gruppidena või lausistutusena. Nende eeliseks suvelillede 

ees on pikaealisus, suur lehtede värvuse ja tekstuuri varieerumine, lõhn, kasvukuju jne, 

millega saab täiendada keskkonda. Valik teeb nad laialdaselt kasutatavateks ja olenevalt 

liigist võivad nad kanda leht-, õis- või vilidekoratiivsuse rolli. Püsikutest on parem 

kasvatada liike, mis on vähenõudlikud pinnase ja hoolduse suhtes. Samuti peaksid nad 

olema vastupidavad linnatingimustele, näiteks taluma teede soolatamist. 

Sibullilled on kevadel esimesed õitsejad, seega kombineeritakse neid linnaruumis erinevate 

rohttaimedega, kuid rajatakse ka eraldi istutusalasid (Linna rohealade hooldamine 2014). 

Vabakujuliselt saab neid kasutada kohtades, kus paljud taimed ei kasva, näiteks lehtpuude 

all. Seega on sibullillede positiivseks küljeks nende vähenõudlikkus ja sobiv 

kombinatsioon lehtpuudega, kuna nende õitsemise hetkel pole lehtpuudel veel lehti, et 

varjata valgust. 

Sarnaselt puittaimedega eemaldavad rohtsed taimed linnaruumist saasteaineid ja saavad 

seega mõjutada inimeste tervist. Rohttaimed vähendavad tahkete saasteainete taset õhus 

lehepinnale ladestumise ja kinnistumisega (Weber et al. 2014). Tahkete ainete ladestumine 

taime lehepinnale on seotud antud koha liikluse tihedusega (madal, keskmine, kõrge) ja 

oleneb ka taimeliigist (tabel 3). Saasteainete kinnistumise kogus lehepinnale sõltub 

osakeste tüübist (läbipaistvad, läbipaistmatud või biogeensed osakesed) ja konkreetse 

taimeliigi tunnustest ehk lehepinna karvasusest/siledusest. Saastetüüpidest hõlmavad 

läbipaistmatud osakesed suurema osa tahketest ainetest, moodustades 97% kõrge 

liiklustihedusega, 89% keskmise liiklustihedusega ja 78% madala liiklustihedusega 

kohtades. 
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Tabel 3. Tahkeid peeneid saasteaineid (PM) sõiduteede äärest eemaldavad rohtsed 

taimeliigid sõltuvalt lehe struktuurist ja karvasusest (Weber et al. 2014) 

Tihedalt 

karvased ja 

karedad 

lehed 

Tihedalt 

karvased ja 

siledad 

lehed 

Hajusalt 

karvased ja 

karedad 

lehed 

Harjusalt 

karvased ja 

siledad 

lehed 

Karvadeta 

karedad 

lehed 

Karvadetasiledad 

lehed 

harilik 

raudrohi 

(Achillea 

millefolium) 

hall 

kogelejarohi 

(Berteroa 

incana) 

harilik 

orashein 

(Elymus 

repens) 

paljas 

võõrkakar 

(Galinsoga 

parviflora) 

harilik 

kassitapp  

(Convolvulus 

arvensis) 

harilik puju  

(Artemisia 

vulgaris) 

valge 

hanemalts 

(Chenopodium 

album) 

erilehine 

linnurohi 

(Polygonum 

aviculare) 

harilik 

kurekael 

(Erodium 

cicutarium) 

aasnurmikas 

(Poa 

pratensis) 

harilik võilill 

(Taraxacum 

officinale) 

valge ristik  

(Trifolium repens) 

  punane 

aruhein 

(Festuca 

rubra) 

   

  karjamaa-

raihein 

(Lolium 

perenne) 

   

 

Suurimad tahkete peenosakeste kogujad õhust kahanevas järjekorras on eriline linnurohi, 

harilik kassitapp, valge hanemalts, harilik raudrohi, hall kogelejarohi ja paljas võõrkakar 

(Weber et al. 2014). Oluliselt vähem osakesi koguvad murust karjamaa-raihein, harilik 

võilill, harilik orashein ja aasnurmikas. Kõige vähem koguvad osakesi valge ristik, millel 

on siledad lehed ja punane aruhein, millel on küll karvased ning krobelised lehed. Üldiselt 

püüab tihedalt karvane lehestik oluliselt rohkem osakesi, kui hajutatud karvadega ja 

siledate lehtedega liigid. Kogutud tahkete ainete osakaal taimelehtedel suureneb liikluse 

intensiivsusega. 

Rohttaimi tuleks seega istutada tiheda liiklusega teede vahetusse lähedusse, mis on ka 

eeliseks puittaimede ees, kuna teede läheduses vähendavad nad saaste levikut paremini ja 

hoiavad saasteosakesi kinni (Jim, Chen 2008). Rohttaimed võivad täiendada puittaimi, 

sidudes osakesi, mis on suspenseeritud või vihmaga puudelt maha pestud. Kogutud tahkete 

ainete kogus sõltub taime lehestiku kõrgusest. Liigid, kes kasvavad kõrgusesse, koguvad 

rohkem saastet, kui maad ligi hoidva lehestikuga taimed (Weber et al. 2014). Seega tuleks 

teede äärde istutada erineva kõrgusega rohttaimi, et soodustada saateosakeste kinnistumist, 

ühtlasi tõstes bioloogilist mitmekesisust teede ääres. 
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5. TAIMEDE KASUTAMINE LINNARUUMIS 

 

Taimi kasutatakse linnaruumis mitmel erineval otstarbel ning viisil, kuid peamiselt 

esteetilisel eesmärgil. Rohelus on muutunud oluliseks osaks linnade ümberkujundamisel ja 

hoonete fassaadidele roheluse lisamiseks (Jaafar et al. 2011). Taimede istutamine katustele 

ja seintele on viimastel aastakümnetel saanud üheks kõige uuenduslikumaks ja kiiremini 

arenevaks aiandusharuks linnaruumis. 

Taimede valikul tuleks lähtuda tänavaruumi piiravate hoonete proportsioonidest, akende ja 

uste asetusest ning tänava paigutusest ilmakaare suhtes (Nurme 2003: 94). Haljastuse 

kõrgus peaks olema proportsioonis hoonetega. Lääne-ida suunalisel tänaval tuleks jälgida, 

et haljastus ei varjaks liialt hoonete põhjapoolseid seinu, samas lõunapoolseid seinu võiks 

osaliselt päikese eest kaitsta. Peatänavate haljastuses tuleks kasutada asukoha kliimale 

vastupidavaid liike ning sorte, kuid eelistatud on kodumaised liigid (Tuul 2009: 60). 

Haljastuses kasutatakse kas püsi- või ajutist haljastust (Nurme 2003: 94). Hooajaliselt 

kasutatakse ajutist haljastust sh. konteinerhaljastust, mida paigutatakse kohvikute, hoonete 

fassaadide juurde, muutes neid atraktiivsemaks. Püsihaljastust kasutatakse haljasribadel ja 

teistel rohealadel. 

Linnahaljastuses kasutatavate taimede valikul lähtutakse nende funktsionaalsusest ehk 

otstarbest: taimede funktsiooniks võib olla näiteks müra tõkestamine, varjuala loomine, 

loodusliku mitmekesisuse loomine jne (Tuul 2009: 59). Katuse- ja vertikaalhaljastust saab 

jagada kahte rühma: isiklik kasu ja üldine kasu (Hopkins, Goodwin 2011). Isiklik kasu on 

vähendada energiatarbimist ja müra, kontrollida temperatuuri, parandada hoonete sisemist 

õhukvaliteeti, vähendada kulusid hoone jahutus- ja küttesüsteemidele, suurendada 

turuväärtust, avalikku ruumi ja inimeste mugavustunnet ning kaitsta hoonete struktuuri.  
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5.1 Avalikud haljasalad 

 

Avalikuks haljasalaks on regulaarselt hooldatav piiratud suurusega looduslik või inimese 

poolt rajatud taimkattega ala, mille kujundus on loodud või mõjutatud inimese poolt (Tuul 

2009: 22). Avalikeks aladeks on minipargid, liiklusalade haljastus, kortermajade vahelised 

haljastused, mida nimetatakse ka haljakuteks. Avalikuks haljasalaks on ka tänavad, kus 

kasutatakse taimi tänavate haljastuseks (Nurme 2003: 93). Inimene vajab tänaval ruumi 10-

20m
2
, millest 3-5m

2
 peaks olema taimestatud, et nad tunneksid end mugavalt. 

Tänavahaljastuse ülesandeks on eraldada erinevaid liikumisvoolusid, luua loogiline ja 

turvaline keskkond jalgsi liikumiseks ning lühiajaliseks puhkamiseks. 

Tänavate haljastuses kasutatakse funktsionaalsest aspektist lähtuvalt juba läbi aegade 

mitmesuguseid rida ja eririndelisi istutusi (Nurme 2003: 93). Puude- ja põõsaste read 

eraldavad erinevaid liiklussuundasid või autoliiklust jalgsiliiklusest. Ridaistustus võib olla 

tänava ristlõikes kesktelje suhtes sümmeetriliselt või asümmeetrilises asetusega. 

Sümmeetrilise asetuse puhul on tänava vasak ja parem pool sarnased, asümmeetrilise 

asetuse puhul aga erinevad. Sümmeetrilise asetuse puhul eristatakse kolme printsiipi: 

keskne sõidutee on eraldatud haljastusega kahel pool paiknevatest kõnniteedest, keskne 

kõnnitee on eraldatud haljastusega kahel pool paiknevatest sõiduteedest, keskel olev 

haljastusriba eraldab ühel pool oleva sõidutee ning teisel pool oleva kõnnitee. 

Asümmeetrilisel asetusel ei paikne haljastus tänava ristlõikes kesktelje suhtes 

sümmeetriliselt. Kõnnitee ühte serva planeeritakse põõsaste ridaistutus, teisele poole aga 

näiteks puude ridaistutus. Laiemal tänaval saab luua ka suuremaid vabakujulisi 

haljasribasid. 

 

 

5.2 Konteinerhaljastus 

 

Konteinerhaljastus on maapinnast isoleeritud piiratud kasvualusele rajatud haljastus (Tuul 

2009: 7). Seda kasutatakse kohtades, kus pole võimalik puid ja põõsaid istutada 

maapinnasesse nagu näiteks kõva pinnakattega (platsid, katused, parklad jms) kohtades 
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(Nurme 2003: 128). Selle haljastusviisi puhul võidakse taimestus ka tugimüüri (ca. 70 cm) 

abil kõrgemale tõsta. Seda kasutatakse rahvarohketes jalakäijatele mõeldud aladel, et ära 

hoida taimede tallamist (Tuul 2009: 81). Konteinerid võivad sealjuures olla kas ilma 

põhjata ehk maapinnaga ühendatud või isoleeritud maapinnast ehk kinnisepõhjalised. 

Taime kasvuks on paremad maapinnaga ühenduses olevad konteinerid. 

Konteinerhaljastuse puhul on oluline visuaalne välimus, selleks on oluline kasutatava 

anuma kvaliteet, taimede kompositsioon ja selle koostisosad ning konteineri asukoht 

(Nurme 2003: 128). Konteineris olevate taimede ja konteineri kõrguse suhe peaks olema 

3:1…2:1. Kui taimed ulatuvad üle anuma ääre, jätab see visuaalselt loomulikuma mulje. 

Konteinereid kasutatakse reas, gruppidena, asetatuna üksteise peale või üksteise kõrvale 

(Nurme 2003: 128). Lisaks dekoratiivsusele kasutatakse konteinereid tõkestava 

funktsioonina, näiteks markeerides mingi ala piirjooni. Konteinerhaljastust kasutatakse ka 

katuseaedades (Tuul 2009: 81). 

 

 

5.3 Katusehaljastus 

 

Katusehaljastust peetakse üleurbaniseeruvates linnades üheks perspektiivikaks haljastuse 

rajamise viisiks (Nurme 2003: 130). Katuseaiad aitavad stabiliseerida soojuse kõikumisi, 

vähendades soojuskadu hoone siseruumidest. Samuti aitavad need parandada 

linnakeskkonna ökoloogilist ja mikroklimaatilist seisundit. Ökoloogilist seisundit on 

võimalik mõjutada sademete veega, sest taimed akumuleerivad vett ning vähendavad 

sellega saastunud vee hulka tänaval. Mikroklimaatilisest seisukohast vähendavad 

rohekatused temperatuuri ja tuulte turbolentsust. Lisaks sademevee juhtimisele, vee 

filtreerimisele ja kliima jahutamisele, aitavad rohekatused luua elupaiku lindudele ning 

putukatele, isoleerida CO2 ja teisi saasteaineid õhust, toota hapnikku ning läbi aurustumise 

niiskemat ja jahedamat õhku (Snodgrass, Snodgrass 2006). Katusehaljastus võimaldab 

kasvatada erinevaid rohtseid taimi, muru, samblikke ja põõsaid. 
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5.4 Vertikaalhaljastus 

 

Vertikaalhaljastus on hoonete fassaadide haljastamine (Nurme 2003: 125). 

Vertikaalhaljastus edendab nii inimese vaimset kui füüsilist heaolu, muutes linnaruumis 

olevate hoonete fassaadi esteetilisemaks (Juntunen, Maasik 2015: 42). Lisaks sellele 

suureneb taimede kasutusega vihmavee sidumis- ja õhu puhastamisvõime ning heli ja 

soojuse isolatsioon, muutes suvel hoonete siseruumi temperatuuri jahedamaks ja talvel 

soojemaks (Nurme 2003: 125; Juntunen, Maasik 2015: 42). Sellega hoitakse ära 

soojuskadusid ehk muudetakse hoone energiasäästlikumaks. 

Vertikaalhaljastust jagatakse kahte kategooriasse: toetav ja konteinersüsteem (joonis 3) 

(Jaafar et al. 2011). Toetava süsteemi eesmärk on aidata taimedel vertikaalselt mööda 

pinda ülesse ronida, kuid konteinersüsteemi eesmärk on hoida taimi vertikaalses asendis 

konteinerite abil. Kasutatavad taimeliigid määravad süsteemi valiku. Konteinersüsteem 

võimaldab kasvatada erinevaid taimi, sealhulgas pinnakattetaimi, põõsaid, rohtusid, 

samblikke jne. Toetava süsteemi puhul kasutatakse peamiselt ronitaimi ehk liaane. 

 

 

Joonis 3. Vertikaalhaljastuses on kasutusel kaks vertikaalhaljastuse süsteemi: a – konteiner 

süsteem; b - toetav süsteem Allikas: (Chang, Tan 2009) 
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Vertikaalhaljastuse kasu linnakeskkonnas väljendub tema esteetilisuses, tuues esile 

arhitektuuri erinevaid vorme ja suurendades visuaalselt avalikku ruumi (Jaafar et al. 2011). 

Keskkonnale väljendub mõju `urban heat island effect`i vähendavas toimes, kuna 

paranevad mikroklimaatilised näitajad ja õhukvaliteet ning väheneb kasvuhoone efekt tänu 

CO2 omastamisele. Samuti suureneb bioloogiline mitmekesisus. 
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6. ARUTELU 

 

Taimede roll linnaruumis väljendub nende kasulikus mõjus keskkonna kaudu inimese 

tervisele ja heaolule. Taimede rolliks on vähendada linnastumisega kaasnevaid probleeme 

ja seeläbi suurendada mõju inimese vaimsele ning füüsilisele tervisele. Samas on taimede 

roll oluliselt mõjutatud nende visuaalsest väljanägemisest laiendades või piirates kasutust. 

Kirjanduse ülevaatest selgus, et kaasaja linnaruumi probleemid tulenevad suurenenud 

liiklusmürast, õhureostusest, temperatuurist. Eelkõige mõjutab see linnaelanikke, muutes 

nad stressile ja haigustele vastuvõtlikumaks. Vähendamaks linnaruumi probleemide mõju 

inimesele, tuleks suurendada roheluse osakaalu linnaruumis. 

Linnaruumi saab muuta tervislikumaks kasutades suuremaid puid, mis eemaldavad õhku 

paiskuvat tolmu ja saasteosakesi enam kui väikesed puud ja põõsad. Suurematel puudel on 

suurem lehe pind ja võra tihedus, millega seotakse suuremas koguses saasteaineid. Linnas 

tuleks kasutada kiiremakasvulisi puid ja põõsaid, kuna nende efektiivsus saaste 

vähendamisele õhust on suurem. Tänavapuudeks ei sobi aeglase kasvu tõttu euroopa ja 

siberi lehis ning torkav ja serbia kuusk. Samas võivad aga kiirekasvulised puud olla 

ohtlikud, kuna kiire kasv võib olla kompenseeritud puidu tugevuse arvelt. Seetõttu võivad 

nad tugeva tuulega murduda. Ka müra vähendamisele on aga suur mõju puuvõrade 

suurusel, sealjuures suuremad puud summutavad müra rohkem kui väiksemad. Lisaks võra 

suurusele aitab ka suur lehtede mass müra tõkestada. 

Rohkemate haljasalade olemasolu linnaruumis annab inimestele võimaluse minna 

loodusesse, et taastuda stressist või ärevusest ja tegeleda füüsilise aktiivsusega. Lisaks 

taimede üldisele kasutusele tõstab inimeste heaolu ka nendega kaasnevad erinevad värvid. 

Seega tuleks linnaruumis kasutada lisaks puittaimedele erineva värviga rohtseid taimi. 

Värvuse osakaalu saab suurendada õite, lehtede ja võrsetega. Näiteks punase lehestikuga 

on kukerpuud (Berberis spp.), lodjap-põisenelas (Physocarpus opulifolius), kollase 

lehestikuga aga siberi kontpuu (Cornus alba), harilik liguster (Ligustrum vulgare), 
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ebajasmiin (Philadelphus coronarius) ja jaapani enelas (Spiraea japonica), hõbedased või 

kirjud lehed on harilikul astelpajul (Hippophae rhamnoides) ja villasel pajul (Salix lanata). 

Lisaks sellele, et põõsad annavad erinevat värvi lehestiku ja võrsetega, võivad nad olla ka 

õis- ja vilidekoratiivsed. Tabelis 4 on välja toodud ilupõõsaste jaotus õis- ja 

vilidekoratiivsuse alusel. Antud liikide valik on tehtud lähtuvalt nende heast 

saastetaluvusest, mistõttu on nad eriti sobilikud linnatingimustesse. 

 

Tabel 4. Linnaruumi sobivate põõsaste jaotus õis- ja vilidekoratiivsuse alusel 

Õisdekoratiivsed Vilidekoratiivsed 

kaunis deutsia (Detzia gracilis) siberi kontpuu (Cornus alba) 

punane leeder (Sambucus racemosa) verev kontpuu (Cornus sanguinea)  

must leeder (S. nigra) harilik kukerpuu (Berberis vulgaris) 

ungari sirel (Syringa josikaea) punane leeder (Sambucus racemosa) 

harilik sirel (S. vulgaris) must leeder (S. nigra) 

amuuri sirel (S. amurensis) harilik lumimari (Symphoricarpos albus) 

puishortensia (Hydrangea arborescens) läikiv tuhkpuu (Cotoneaster lucidus) 

aedhortensia (H. paniculata) tömbilehine viirpuu (Carataegus laevigata) 

harilik lodjapuu (Viburnum opulus) harilik lodjapuu (Viburnum opulus) 

maranad (Potentilla spp.) kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa) 

harilik ebajasmiin (Philadelphus coronarius) lodjap-põisenelas (Physocarpus opulifolius) 

jaapani enelas (Spiraea japonica)  

suur läätspuu (Caragana arborescens)  

 

Õisdekoratiivsed liigid suurendavad linnaruumi esteetilist väärtust. Kuna 

õisdekoratiivsusega käib tihti käsikäes tugev lõhn, mis võib kutsuda esile allergiat, siis 

võiks eelistada rahvarohketes kohtades tagasihoidlikuma lõhnaga liike. Vilidekoratiivsed 

liigid tõmbavad samuti tähelepanu, kuid liikide valikul tuleks jälgida nende 

mürgisust/söödavust. Mürgiste viljadega liike ei tohiks istutada lasterikastesse kohtadesse. 

Mõnede vilidekoratiivsete liikide miinuseks on ka viljade hiline varisemine, mis võib 

põhjustada libedust ja olla ebaesteetiline. 

Puude ja põõsaste puhul on oluliseks aspektiks ka nende kärpimistaluvus. Kuna 

linnaruumis on taimede kasvuruum piiratud, siis vajavad nad tihti kärpimist, kuid selle 

arvelt ei tohi kannatada taime üldine väljanägemine. Seetõttu võib hea kärpimistaluvuse 

tõttu soovitada eelkõige põõsaliike nagu harilik kikkapuu (Euonymus europaeus), 

kukerpuud (Berberis spp.), harilik lumimari (Symphoricarpos albus), kaunis veigela 

(Weigela praecox), suur läätspuu (Caragana arborescens) ja mage sõstar (Ribes alpinum). 
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Kõrgusest lähtuvalt ei tohiks tänavahaljastuses kasutatavad puittaimed olla liiga kõrged, 

sest nad võivad varjata nähtavust ja võtta liiga palju ruumi. Puittaimede kõrgus peab olema 

proportsioonis hoonetega (Nurme 2003: 94) ja looma inimestele hubasust. 

Linnaruumis on oluline puittaimede võra kuju, sest see mõjutab taimede kompaktsust ja 

kasutust. Olenevalt võrakujust saab neid kasutada nii suurematel kui ka väiksematel 

haljasaladel. Võrakuju alusel võiks põõsastest kasutada harilikku kikkapuud (Euonymus 

europaeus), lumimarja (Symphoricarpos albus) ja läikivat tuhkpuud (Cotoneaster lucidus) 

ning puudest läänepärna (Tilia ×europaea), harilikku pööki (Fagus sylvatica), harilikku 

jalakat (Ulmus glabra), läiklehist pärna (T. euchlora), pooppuud (Sorbus intermedia) ja 

tammesid (Quercus spp.) rivis või mitmerealiselt. Võrakujust oleneb ka puittaimede 

kasutus ehk kas tegu on soolotaime või rühmana planeeritava liigiga. 

Võrakujult sobivad tänavahaljastusse sammasja, silinderja, püramiidse, koonusja või 

ovaalse kujuga liigid (tabel 5). Parki sobivad suurema võraga nagu ovaalse, ümara, munaja 

ja kuhikja kujuga liigid, pakkudes varjulisi ja jahedamaid alasid. Tabelis 5 toodud 

puittaimede valiku aluseks on võetud nende võra kuju ja sobivus linnatingimustesse 

lähtuvalt saastetaluvusest. 

Tänavapuudeks sobivatest liikidest võiks tabelis 5 esile tõsta harilikku jalakat, harilikku 

ebatsuugat, läänepärna, pensilvaania saart, pooppuud, läiklehist pärna, harilikku ja punast 

tamme eelkõige oma võrakuju poolest. Tänavapuude miinuseks võib aga olla sügisel 

langevad lehed, mis tekitavad teedele libedust. Põõsastest sobivad tänavahaljastusse harilik 

lumimari, harilik ebajasmiin, kurdlehine roos ja harilik sirel, sest on libedustõrjesoolade 

suhtes vastupidavad. 
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Tabel 5. Linnaruumi sobivate puittaimede jaotus võrakuju alusel 

Ovaalne võra Sammasjas ja 

silinderjas 

võra 

Püramiidjas 

ja koonusjas 

võra 

Ümar võra Munajas 

võra 

Püstine võra 

pensilvaania 

saar (Fraxinus 

pennsylvanica) 

harilik jalakas 

(Ulmus 

glabra) 

 

torkav kuusk 

(Picea 

pungens) 

lodjap-

põisenelas 

(Physocarpus 

opulifolius) 

harilik 

jugapuu 

(Taxus 

baccata) 

harilik 

ebajasmiin 

(Philadelphus 

coronaris) 

pooppuu 

(Sorbus 

intermedia) 

harilik elupuu 

(Thuja 

occidentalis) 

 

serbia kuusk 

(Picea 

omorica) 

hõbepärn 

(Tilia 

tomentosa) 

künnapuu 

(Ulmus laevis) 

taraenelas 

(Spiraea 

chamaedryfolia) 

läiklehine 

pärn (Tilia 

×euchlora) 

euroopa lehis 

(Larix 

decidua) 

harilik 

ebatsuuga 

(Pseudotsuga 

menziesii) 

saar vaher 

(Acer 

negundo) 

harilik pärn 

(Tilia 

cordata) 

kurdlehine roos 

(Rosa rugosa) 

harilik tamm 

(Quercus 

robur) 

siberi lehis (L. 

sibirica) 

läänepärn 

(Tilia 

×europaea) 

  suur läätspuu  

(Caragana 

arborescens) 

punane tamm 

(Q. rubra) 

    harilik sirel 

(Syringa 

vulgaris) 

     ungari sirel 

(Syringa 

josikaea) 

     tatari kuslapuu 

(Lonicera 

tatarica) 

     harilik 

lumimari 

(Symphoricarpos 

albus) 

 

 

Taimede valiku puhul on oluline lehe ehitus. Sellest oleneb nende saasteainete 

kinnipidavus. Mõlemat või ühelt poolt sileda lehepinnaga liigid peavad paremini kinni 

gaasilisi saasteaineid. Nad omastavad gaasilisi saasteosakesi õhulõhede kaudu, kust need 

hiljem vihmaga maha pestakse või lehe kuivamisel/suremisel hävivad (Smith 1990). 

Lehepind, mis on karvane ühelt või mõlemalt poolt, peab aga paremini kinni tahkeid 

saasteaineid (tabel 6), kuna saasteosakesed püütakse kinni lehe pinnal olevate karvakeste 

abil (Weber et al. 2014). Rohttaimed aitavad puude all lisaks kinni püüda vihmaga 

langevat saastet. 
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Tabel 6. Linnaruumi sobivate rohttaimede rühmitus lähtvalt lehe ehitusest 

Sile mõlemalt 

poolt 

Sile ühelt 

poolt 

Karvane 

mõlemalt poolt 

Karvane 

ühelt poolt 

Kortsuline Läikiv 

suureõieline 

härjasilm 

(Leucanthemum 

maximum) 

harilik 

vesikanep 

(Eupatorium 

cannabium) 

harilik kukesaba 

(Lythrum 

salicaria) 

raudrohud 

(Achillea 

spp.) 

pehme kortsleht 

(Alchemilla 

mollis) 

kilpleht 

(Darmera 

peltata) 

kaunis kukehari 

(Sedum 

spectabile) 

angervaksad 

(Filipendula 

spp.) 

villane 

nõianõges 

(Stachys 

byzantina) 

metsvits 

(Lysimachia 

punctata) 

helmikpöörised 

(Heuchera 

spp.) 

harilik 

varsakabi 

(Caltha 

palustris) 

südajalehine 

bergeenia 

(Bergenia 

cordifolia) 

 harilik metspipar 

(Asarum 

europaeum) 

aas-

rebasesaba 

(Alopecurus 

pratensis) 

kilpleht hostad (Hosta 

spp.) 

päevaliiliad 

(Hemerocallis 

spp.) 

 verev vesikanep 

(Eupatorium 

purpureum) 

 rodgersiad 

(Rodgersia 

spp.) 

harilik 

metspipar 

(Asarum 

europaeum) 

siberi võhumõõk 

(Iris sibirica) 

 soo-lõosilm 

(Myosotis 

palustris) 

  liivateed 

(Thymus spp.) 

hostad  kurerehad 

(Geranium spp.) 

  väike igihali 

(Vinca minor) 

kuldvitsad 

(Solidago spp.) 

 kopsurohud 

(Pulmonaria 

spp.) 

   

luigelill (Butomus 

umbellatus) 

 pugutarn (Carex 

grayi) 

   

soo-piimalill 

(Euphorbia 

palustris) 

 luht-kastevars 

(Deschampsia 

cespitosa) 

   

kollane 

võhumõõk (Iris 

pseudacorus) 

 laialehine 

brunnera 

(Brunnera 

macrophylla) 

   

harilik sinilatv 

(Polemonium 

coeruleum) 

 keskmine 

värihein (Briza 

media) 

   

kullerkupud 

(Trollius spp.) 

 metsmaasikas 

(Fragaria vesca) 

   

harilik luga 

(Juncus effusus) 

 lõhnav kannike 

(Viola odorata) 

   

harilik maajalg 

(Glechoma 

hederacea) 

 koldnõges 

(Lamium 

galeobdolon) 

   

kirburohud 

(Pulmonaria 

spp.) 

 mööklehine vaak 

(Inula ensifolia) 

   

liivateed      

väike igihali      

 



37 

 

Rohttaimi haljasaladele planeerides tuleks neid kasutada suuremates kogustes ja 

erksamates värvides, et nad oleksid silmatorkavamad ja atraktiivsemad. Samuti vähendab 

suurem kogus taimi rohkem õhusaastet. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös selgitati, kuidas taimed saaksid vähendada kaasaja linnaruumi probleeme 

ja pakkuda lahendusi linnaruumi tervislikumaks muutmiseks. Töö hüpotees oli, et 

rohealade taimed parandavad linnakeskkonna tingimusi ja tõstavad selle esteetilist väärtust 

ning mõjutavad inimeste heaolu. Töös püstitatud hüpotees leidis kinnitust, nimelt 

parandavad taimed linnaruumis oluliselt keskkonnatingimusi ja mõjutavad inimeste tervist 

ning heaolu mitte ainult oma olemasoluga vaid ka visuaalse välimusega. 

Puit- ja rohtsete taimede kasutamine erinevatel haljasaladel (sh. vertikaal- ja 

katusehaljastus) reguleerivad päikesekiirgust pindadele ning hoonetele ja vähendavad 

aurustumise kaudu õhutemperatuuri. Puittaimed pakuvad suveperioodil päevasel ajal varju 

päikesekiirguse eest ja vähendavad õhutemperatuuri. Öösel aga takistavad hoonete soojuse 

kadu ja vähendavad kliimaseadmete vajadust. Lisaks sellele, et puud annavad varju, 

vähendavad nad ka tuule kiirust ja seeläbi õhuvahetust ning infiltratsiooni. Samuti seovad 

taimed CO2-te, mille tagajärjel vähendavad kliima soojenemist. 

Taimed mõjutavad õhu kvaliteeti, eemaldades gaasilisi saasteaineosakesi (SO2, NO2, O3) ja 

tahkeid saasteaineid. Saasteaineosakesi omastatakse lehtedes olevate õhulõhede kaudu või 

lehe pinnale karvade vahele ladestumisel. Siledapinnalise lehepinnaga liigid eemaldavad 

rohkem gaasilisi ja krobelise ning karvase lehepinnaga liigid tahkeid saasteaineid. 

Õhutemperatuuri ja õhusaaste vähendamiseks tuleks suurendada puit- ja rohttaimede 

osakaalu. Temperatuuri alandamiseks on paremad suurema ja tihedama võraga puud, mis 

annavad rohkem varju. Suuremad puud on ka õhusaaste eemaldamisel olulisemad suure 

lehepinna tõttu. Tänavahaljastuses kasutatavad puuliigid peaksid taluma lisaks 

saasteainetele ka lumetõrjest tulenevaid soolasid. Rohttaimede eelis puittaimede ees on 

nende lähem asetus saasteallikale. Rohttaimede kasutamisega saab ka suurendada linna 

liigilist mitmekesisust. 

Taimestiku kasutus linnaruumis aitab vähendada helide intensiivsust ja blokeerida müra. 

Haljasala välimises servas asetsevad puud ja hekid toimivad heliisolatsioonina. Taimede 
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lehestikul on sarnane funktsioon kui helisummutavatel seintel. Müra saaks linnaruumis 

vähendada roheluse suurendamisega, sealjuures summutavad suuremad puud rohkem müra 

kui väiksemad puud. 

Mida rohkem on linnaruumis haljasalasid, seda suurem on elanikel stressist ja vaimsest 

väsimusest taastumine ning vähenevad haigustumised. Taimed tõstavad inimeste rahuolu- 

ja heaolutunnet läbi erinevate värvide kasutuse. Rohealad tõstavad ka inimeste füüsilist 

aktiivsust, pakkudes kohti sotsiaalseks suhtlemiseks. Rohealade kättesaadavus mõjutab 

elanike ülekaalulisust ja rasvumist. Mida lähemal on rohealad elanikkonnale, seda väiksem 

on tõenäosus ülekaalulisusele ja rasvumisele. 

Edaspidi tuleks uurida, kuidas linnaruumis esinevad probleemid (kõrge temperatuur, 

õhusaaste, müra jne) mõjutavad taimede arengut ja kasvu ning milliseid stressinähte kutsub 

linnastumine kaasa taimedes. Samuti tuleks uurida, kuidas mõjutab linnakeskkond taimede 

eluiga. Kuid lisaks taimede positiivsetele omadustele võiks eraldi uurimisteema olla 

taimedega kaasnevad negatiivsed mõjud näiteks sudu moodustumine, allergiad jne. 
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PLANTS ROLE IN TODAYS CITYSCAPE 

Summary 

 

Herein research explains how the plants could reduce the problems of today’s cityscape 

and offer solutions for turning the urban areas `healthier`. The hypothesis of this research 

is that the green areas are to improve the urban environmental conditions, increase its 

aesthetic value and the impact on people well-being. The research hypothesis was 

confirmed, plants improve environmental conditions in the urban space and greatly affect 

people's health and well-being, not only with their existence, but also with their visual 

appearance. 

Woody- and herbaceous plants usage in different green areas (incl. vertical and roof 

landscaping) regulate solar radiation on surfaces and buildings, and  lower the air 

temperature through evaporation. Woody plants provide shade during the summer at 

daytime and lower the air temperature. At night,however, they prevent buildings from 

losing heat and decreases the need for air conditioning. In addition to this, the woody 

plants reduce the speed of the wind and this helps to reduces the air exchange and thus 

infiltration. Plants also bind CO2, which decreases the global warming. 

Plants affect the air quality by removing gaseous pollutant particles (SO2, NO2, O3) and 

particulate matter. Pollutants particles embezzle through the leaves stomata or by 

collecting on the heirs that are on the surface of the leaf. Species with smooth leaf surface 

remove more gaseous pollutants and species with rough and hairy leaf surfaces collects 

more solid pollutants. In order to reduce air temperature and air pollution increased should 

be the proportion of woody and herbaceous plants. Larger and more tense crown trees are 

better in reducing the air temperature, which provide more shade. Higher trees are also 

important in removing air pollution due to their larger leaf surface. Tree species that are 

more suitable for streets should withstand salts from snow removal besides air pollutants. 

Herbaceous plants are preferred over woody plants because they can be placed closer to the 

pollution source. Using more pants in the urban arias can increase the variety in species. 
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Vegetation in urban arias helps to reduce the intensity of the sound and helps to block out 

the noise. Green areas that are surrounded with hedges and trees have vegetation acting as 

a sound barrier. Foliage of the plants has a similar function as noise barriers. Noise in 

urban space can be reduced by increasing the greenery, thereby damping of the larger trees 

more noise than smaller trees, larger trees help to reduce more noise than small trees.  

The more there are green space in the urban space the greater is people’s rehabilitation 

from stress and mental fatigue, and better recovery from illnesses. Plants raise people's 

sense of well-being through the use of different colours. Green areas will increase their 

physical activity by providing places for social interaction and communication. The 

availability of green areas has effects on overweight and obesity in the population. The risk 

of obesity and being overweight is greater when living far away from the green areas.  

Hereinafter should investigate how the problems in the urban space (high temperature, air 

pollution, noise etc.) affect plants growth rate and development, and what type of stress 

markers appear on plants with urbanization. Also how the environment affects the life span 

of plants in urban locations. But in addition to plants positive effects we could research 

what negative effects can develop from plants in urban areas like smog or allergies.  
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