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Appendix 1. Summary in English  

 

 

Estonian University of Life Science 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Master’s Thesis 

Author:  Janika Hendrikson Specialty:  Landscape Architecture 

Title: Landscape and Visual Impact Assessment in Estonian Road Construction Practice 

Pages: 87 Figures:     25 Tables: 29 Appendixes:  59  

Department: Dep. of Landscape Architecture 

Field of Research (research field code): Landscape Design; T250 

Supervisors: Simon Bell, PhD 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2017 

The aim of the thesis is to identify whether landscape and visual impact assessment is being 

used in road construction practice in Estonia. Turns out, it is not. The landscape and visual 

impact assessment carried out within the thesis, refers to rather significant effect on the 

landscape and its visual receptors. Although, evident generalisations could not be conducted, 

it can be stated that the landscape and visual impact should be assessed preceding or during 

road design process. However, the methodology should be adapted to meet the peculiarities 

of roads. 

Keywords: views, civil engineering 
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Appendix  2. Summary in Estonian 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Janika Hendrikson Õppekava:  Maastikuarhitektuur 

Pealkiri: Maastiku ja visuaalse mõju hindamine Eesti tee-ehituse praktikas 

Lehekülgi:     87 Jooniseid:     25 Tabeleid:  29 Lisasid:   59 

Osakond:  Maastikuarhitektuuri osakond  

Uurimisvaldkond (ja mag. töö puhul valdkonna kood): Maastikukujundus, T250 

Juhendaja(d): Simon Bell, PhD 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2017 

Töö eesmärk on välja selgitada, kas Eesti tee-ehituse praktikas arvestatakse objektide mõjuga 

maastikule ning vaadetele. Töö käigus selgus, et seda ei tehta, peamiselt majanduslikel 

põhjustel, kuid meetodil võiks potentsiaali olla. Läbi viidud maastiku ja visuaalse mõju 

hindamised kinnitasid, et maantee objektidel on mõju maastikule ning see on kohati päris 

tõsine, ent üldistavaid järeldusi teha ei saa, mistõttu oleks metoodikat vaja praktika jaoks 

kohandada maanteede eripärasid arvestades. 

 

Märksõnad: vaated, tsiviilehitus,  
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Appendix 3. Interview with Olavi Hiimäe 

 

 

Olavi Hiiemäe - keskkonnaekspert, Keskkonnaagentuur Viridis 

 

 

Milline on intervjueeritava taust antud valdkonnas? 

Esimene kokkupuude oli 1995.aastal seoses õppetööga. Alates 2004.aastast omab 

keskkonnamõju hindamise litsentsi.  

 

 

Kui suur on kaasaegsete transpordi objektide mõju maastikule? 

Tee on punkte ühendav joonobjekt, seega looduse seisukohast takistava iseloomuga. Tee 

mõju maastikule iseenesest väga suur ei ole. 

 

 

Kui suur on kaasaegsete transpordi objektide visuaalne mõju? 

Visuaalne mõju sõltub peamiselt objektist. Kohaliku kruusatee ja neljarealise maantee 

visuaalne mõju on väga erinev. Kuna tee on üldiselt joonobjekt, siis kaasneb selle visuaalne 

mõju peamiselt liiklusega, mis tekitab häiringuid, mis lisaks visuaalsele mõjule on seotud ka 

müra ja saastega. Kuna lapsepõlv möödus raudtee ääres, harjuti kiiresti sellega, et visuaalne 

mõju (ning muud häiringud) kaasnes liiklusega, muul ajal ei olnud raudtee maastikus 

silmatorkav. 

 

 

“Visuaalne mõju” kui sõnapaar on küll Eesti Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna- 

juhtimissüsteemi seaduses esindatud, kuid kui suur on selle tegelik mõju? 

Läbi viidud keskkonnamõju hindamiste juures on visuaalne mõju vaid üks komponent 

paljudest. Kokku on umbes 15 loodustegurit ning 6-10 majandustegurit. Seega pole 

visuaalne komponent just tähtsal kohal. Samas sõltub see siiski ka objektist ning mõnel juhul 

on visuaalne mõju tähtsam. 

 

 

Kui tihti pööratakse maastiku ja visuaalsele mõjule tähelepanu lähteülesannetes? Kui tõsiselt 

sellesse suhtutakse? 

Lähteülesannetes on maastiku ja visuaalse mõjuga arvestamist väga harva, vaid mõnel 

üksikul juhul. Peamiselt on visuaalse mõjuga arvestamine KMH-spetsialisti tunnetuse 

küsimus. Viimase aja näidetest võib esile tuua keskkonnamõju hindamise Kose-Mäo 

teeprojektile, mille käigus on loodud lausa 3D-visualiseeringud hindamaks vaateid erinevast 

aspektist. 
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Millisel tasandil keskkonnamõju hindamises visuaalse mõjuga arvestatakse? 

Viimati mainitud KMH Kose-Mäo tee-ehitus projektile analüüsib võimalikke kitsaskohti 

3D-modelleeringu abil. Kogu objekti ulatuses on visuaalset külge võimalik vaadelda nii 

autojuhi kui kaasreisija seisukohast. 

 

 

Kas maastiku ja visuaalset mõju arvestatakse lähtudes mingist metoodikast või alateadlikult? 

Olgugi, et nimetatud metoodikaga on Eesti Maaülikooli õppejõududega koostöös kokku 

puututud, toimub igapäevatöö ikkagi tunnetuse põhjal. 

 

 

Kas linnakeskkonnas suhtutakse visuaalsesse mõjusse teisiti, kui maapiirkondadesse 

kavandatavate objektide puhul? Kas linnakeskkonnas võiks vastutus justkui suurem olla? 

See on kahe otsaga küsimus. Ühest on linnas mõjutatavaid, ehk siis inimesi, kellele objekt 

mõju võiks avaldada, oluliselt rohkem. Seevastu on linnas jällegi liikumiskiirus oluliselt 

ning ka mõju ulatus on hoonete poolt piiratud. 

 

 

Millised on trendid? Kas maastikule ja visuaalsele mõjule pööratakse tulevikus pigem 

rohkem tähelepanu või ei? 

Jah, visuaalsele küljele pööratakse üha rohkem tähelepanu, see avaldub eelkõige 

modelleerimises ning potentsiaalse mõju visuaaliseerimises. Maanteed ei ole muidugi 

peamine koht, kus seda rakendatakse. Viimasel ajal kasutatakse tulemuste visualiseerimist 

kõige enam tuuleparkide puhul, kuna nende visuaalne mõju on tõesti suur.  Samas on 

tegemist perspektiivika lähenemisega ning suuremate objektide puhul, sealhulgas ka 

transpordiobjektid võiks see lausa kohustuslik olla. 
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Appendix 4. Interview with Kristo-Martin Kermes 

 

Kristo-Martin Kermes - üliõpilane, praktikant teede projekteerimise ettevõttes 

 

Milline on intervjueeritava taust teede projekteerimise valdkonnas? 

Haridus Tallinna Tehnikakõrgkoolist tee-ehituse valdkonnas. 

Siiani on kogemused tee ehituse valdkonnas kogunenud erinevatel ehitusobjektidel praktikal 

käies. Reaalne kokkupuude teede projekteerimisega sai alguse 2016.aastal infrastruktuuri 

projekteerimise ettevõttesse tööle asudes. 

 

Kas läbitud õppekavasse on kaasatud aineid, mis õpetaksid nägema maastikku kui tervikut? 

Peamiselt pööratakse tähelepanu tehnilisele küljele ja maastiku tehnilistele omadustele, 

geoloogia ja geodeesia. Veidi puudutatakse ka levinumaid haljastusvõtteid, kuid maastikust 

kui tervikust lähtuvat õpet ei ole. 

 

Kui suur on kaasaegsete transpordiobjektide mõju maastikule? 

Suurobjektid muudavad kindlasti maastiku terviklikku pilti. Aga kui võrrelda 

aastatetaguseid ehitisi tänapäevastega, on siiski toimunud areng paremuse poole. 

 

Kui suur on kaasaegsete transpordiobjektide visuaalne mõju? 

Kaasagsete transpordiobjektide mõju ei ole väga suur, linnakeskkonnas sulanduvad tee-

elemendid küllaltki hästi ümbritseva keskkonnaga. Maapiirkondades võivad nt 

müratõkkeseinad veidi rõhuvana mõjuda, aga ka neid on võimalik mitmeti lahendada, et 

objekt keskkonnas vähem võõrana mõjuks. 
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Kui arvestada, et eelmainitud meetodi abil on võimalik ennetada või leevendada drastilisi 

visuaalseid muutuseid, mis võivad kaasneda tee-ehitusega, kas pead metoodika rakendamist 

Eestis perspektiivikaks? 

Arvan, et see võib toimida küll. Ilmselt seda nii pea täies mahus praktikasse ei juurutama, 

ent samas võiks selle olemasolust juba rääkida küll. Oleks positiivne, kui tulevased 

spetsialistid saaksid õpingute käigus aimu sellest, millised võimalused olemas on. Kindlasti 

võiks metoodika kaasaegsetesse kõrgkooliõpikutesse sisse kirjutada. 
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Appendix 5. Interview with Mikk Reier 

 

Mikk Reier - taristuprojekteerimisettevõtte Reaalprojekt OÜ tegevjuht 

 

Milline on intervjueeritava taust teede projekteerimises? 

1995.aastal sai omandatud tee-ehituse alane haridus tollases TIPP-is. Sellest peale on 

töötatatud tee-ehituse valdkonnas. Esmalt ehituse objekti- ja projektijuhina, hiljem 

projekteerimisosakonna juhina. Alates Reaalprojekt OÜ loomisest 2001.aastal tegevjuhina. 

 

Kui suureks võib pidada kaasaegsete transpordiobjektide mõju maastikule? 

Teeobjektide mõju maastikule on väga suur, kuna tee on peamine maastiku ümberkujundaja 

Eestis. Muud maastikku mõjutavat tegevust eriti polegi. 

 

Kui suureks võib pidada kaasaegsete transpordiobjektide visuaalset mõju? 

Kuna mõju maastikule on suur, on ka visuaalne mõju suur. Loomulikult sõltub see objekti 

mastaabist ning ümbritsevast keskkonnast. Teeobjektide puhul, millega kaasnevad suured 

viaduktid, sillad ja rambid, on visuaalne mõju oluliselt suurem kui lihtsalte joonobjektide 

puhul. 

 

Mille järgi projekteerija üht valmis objekti üldse hindab? 

Projekteerija vaatab valminud objekti puhul kindlasti esimesena tehnilist lahendust. 

Hoolimata sellest, kas tegemist on nö oma objektiga või on see mõne teise ettevõtte poolt 

projekteeritud, vaadatakse esimesena üle ikka tehniline lahendus, silma torkavad vead jmt. 

Visuaalne külg on üleüldse kogu protsessi juures teisejärguline, kuna tehnilise lahenduse 

maksumus seab piirid. Samas, valminud objekti puhul on ka vaatepilt tegelikult oluline ja 

sellega peaks juba projekteerimise faasis arvestama küll. Näiteks Rail Balticu puhul 

tähendab raudtee ristumine maanteega väga suurt kõrguste vahet, mis võib isegi üle metsa 

paista ning seda varjata on juba keeruline. 
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Kas maastiku ja visuaalse mõju hindamist on praktikas ette tulnud? Kas seda nõutakse 

projekteerimise lähteülesandes? 

Konkreetselt hindamist kui sellist, ette ei tule. Siiski kirjutatakse tingimustesse üha 

tihedamini sisse, et visuaalsele muljele peaks tähelepanu pöörama. Teeprojekti puhul on 

otsustajaks tellija. Mõnel juhul on kohustuslik ka maastikuarhitekti kaasamine 

projekteerimisse. Selliseid juhuseid on viimasel ajal mitu olnud. Enamasti samastatakse 

maastikuarhitekti kaasamine ja visuaalne lahendus siiski haljastusplaani koostamisega. Kui 

meeskonnas maastikuarhitekti pole, toimub objekti mõju maastikule ja visuaalse mõju 

hindamine alateadlikult. Otseselt ei lähtuta mingist meetodist. 

 

Kas maastiku ja visuaalse mõju hindamisel on Eesti praktikas üldse ruumi? Kas see 

lähenemine võimaldaks paremat lõpptulemust? 

Üldiselt lähtub praegu kõik siiski ehituse lõplikust maksumusest. Kuid vahel tehakse siiski 

ka ehituse käigus muudatusi, mille juures on maastikuarhitekti oskustest kasu. Näiteks tuleb 

ette seda, et tööde käigus üle jäänud pinnase kohapeal ümber paigutamine on otstarbekam 

kui äravedu. Siis on vaja pinnas sobivalt ümber paigutada, lähtudes olemasoleva maastiku 

iseloomust. Maastikuarhitekt oskaks siinkohal luua vorme, mis aitavad kujundada paiga 

identiteeti või objekti paremini ümbrusesse sulandada. Sellised otsused tehakse tavaliselt 

ehitaja poolt töö käigus. 

Kuna objektide visuaalse küljega hakatakse ühe rohkem tegelema, muutuvad nii väärtused 

kui rahaline olukord, on perspektiivi ka objekti mõju hindamisel projekteerimise faasis. 
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Appendix 6. Interview with Janar Taal 

 

Janar Taal - Maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juhataja 

 

Milline on intervjueeritava taust teede projekteerimises? 

Kogemusi on igal tasandil. Alustasin pärast hariduse omandamist teede ehitamisega. 

Seejärel sai paralleelselt ehitamisega tegeldud ka projekteerimisega. Pärast ümberkorraldusi 

Maanteeametis olen peamiselt tegelenud projektijuhtimisega. 

 

Kas maastiku ja visuaalse mõju hindamise kontseptsioon on tuttav? 

Otsene kokkupuude maastiku ja visuaalse mõju hindamisega puudub. 

 

Kui suur on kaasaegsete transpordi objektide mõju maastikule? 

Mõju maastikule on üsna suur, kümne palli süsteemis 7-8, kuna tegemist on võõrkehadega 

looduses. Loomulikult sõltub siinkohal mõju ka objektist ja kontekstist. Linnas ei pruugi 

mõju ümbritsevale üldse nii suur olla kui maapiirkonnas. 

 

Kui suur on kaasaegsete transpordi objektide visuaalne mõju? 

Visuaalne mõju on kahtlemata suur, kuid sellega proovitakse siiski arvestada, eriti linnas. 

Näiteks Tartus on Põhja-ringtee objektide juures sellega arvestatud, et objekt sobituks 

ümbritsevasse keskkonda ning Riia ringi projekteerimisel nõuti ruumilise lahenduse 

kujutamist juba eskiisprojekti järgus. 

 

Kas siiani on Maanteeameti projektide juures maastiku ja visuaalse mõju hindamist läbi 

viidud? 

Objekti mõju maastikule arvestatakse. Peamiselt küll objektide puhul, mis asuvad linnas või 

linna lähedal. Seda ei ole otseselt nõutud, kui sõltuvalt objektist ja sõltuvalt insenerist, kes 

projekteerimisega tegeleb, on seda siiski mingil määral tehtud. Mõjuga maastikule on  
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arvestatud siiski alateadlikult, järgitud pole mingit kindlat metoodikat. Projekteerimise 

juures seavad standardid muidugi piirid ette ning kindlasti taandub kõik lõpuks rahale - 

mida rohkem objekti visuaalsele küljele rõhku panna, seda suuremaks kujuneb objekti lõplik 

maksumus. 

 

Kas Maanteeamet eeldab maastiku ja visuaalse mõju hindamist planeerimis- ja 

projekteerimisprotsessis? 

Maanteeamet ei ole siiani otseselt ettekirjutusi teinud visuaalse mõju hindamiseks. Küll aga 

on visuaalse mõjuga arvestatud. Seda tehakse pigem linnas ja linnalähedaste objektide puhul. 

Tavaliste maantee remondiprojektide käigus maastiku ja visuaalse mõjuga ei arvestata. 

Siinkohal mängib muidugi rolli ka see, et enamasti on tee-ehitus projektide puhul tegemist 

rekonstrueerimis projektidega. Täiesti uusi objekte luuakse väga vähe. 

 

Siiani on hankes nõutud maastikuarhitektuuri taustaga spetsialisti osalemist 

projekteerimisprotsessis vaid mõnel üksikul korral ning ka siis oodatakse lõpptulemusena 

pigem haljastust, kui olemasoleva maastikuga sobitumist. Siiski on maastikuarhitektide 

kaasamine teede projekteerimisse pigem kasvav trend.  

 

Kas maastiku ja visuaalse mõju hindamisel on Eestis tulevikku?  

Kindlasti liigub Eesti selles suunas, et visuaalse küljega hakatakse üha enam arvestama. 

Naabrite juures suhtutakse sellesse juba praegu väga tõsiselt. Näiteks Norras on tee-

inseneride hulgas juba praegu maastikuarhitektuuri taustaga spetsialistid ning lisaks 

objektide insener-tehnilistele ja arhitektuursetele lahedustele pööratakse tähelepanu ka 

sellele, kuidas objekt kõige paremini maastikku sobitada. 

 

Loomulikult pole Eesti ühiskond veel sellel tasemel ning objektide maksumus seab piirid. 

Sellest hoolimata võiksid teeinsenerid saada koolitust ka maastiku ja visuaalse mõju koha 

pealt, et luua terviklikumaid lahendusi. Teine variant on muidugi maastikuarhitekti 

kaasamine meeskonda, kuid siin võib takistuseks saada vähene töökoormus ning sellega 

seoses ka vähesed kogemused. 
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Appendix 7. Sensitivity of the landscape resource 
 
 

Tabel 1. Sensitivity of the landscape resource 

 
Sensitivity of the landscape resource 

High - 3 Medium - 2 Low  - 1 Negligible - 0 

Landscape 
designations 

Landscape is 
designated for its 

national value 

Landscape is 
designated for its 

regional value 

Landscape is 
designated locally 
as an important 

open space 

No designations 

Landscape 
quality/condition - a 

measure of the 
physical state of the 

landscape 

Distinctive landscape 
with strong sense of 
place and integrity 

Distinctive 
landscape with 
strong sense of 

place but with some 
detractors 

Landscape with 
relatively ordinary 

characteristics, 
some detractors 

Featureless, spoiled 
landscape with 

weak sense of place 

Cultural heritage 
interests 

Contains features or 
sites of national 

importance 

Contains sites of 
regional importnce 

Contains some sites 
of local importance 

Few sites or 
features of 
importance 

Landscape 
characteristics - 

distinct, recognisable 
and consistent pattern 

of elements in the 
landscape that makes 

it different from 
another 

Landscape with 
characteristics that 
are highly sensitive 

and highly affected by 
development 

Landscape with 
characteristics 

moderately 
sensitive to 

development 

Landscape with 
characteristics that 

are not greatly 
affected by the 
development  

Landscape 
characteristics that 

are relatively 
unaffected by 
development 

Proportion of 
resource in the ZTV - 
areas of land within 

which a development 
is theoretically visible 

Large proportion 
affected; site lies in it 

Moderate 
proportion affected 

Small proportion 
affected 

Very small 
proportion affected 

Distance from the site 
Close to the site; site 

lies in it 
Within 1km  Within 2,5km Within 5km 
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Appendix 8. Magnitude of Landscape Effects 

 

 

Table 2. Magnitude of landscape effects 

Class Description 

Large Dominant 

Very extensive, highly noticeable change that is affecting most of 
the key characteristics and dominating the experience of the 
landscape; 
development is introducing incongruous elements; 
changes will affect the landscape over a long period of time 

Medium Conspicuous 

Noticeable change to a significant proportion of the landscape, 
affecting some of the key characteristics and the experience of the 
landscape; 
development with some uncharacteristic elements; 
changes that will affect the landscape over a medium term 

Small Apparent 

Minor change, affecting some characteristics and the experience of 
the landscape to an extend; 
introduction of elements that are not uncharacteristic; 
changes that are of short duration 

Negligible Inconspicuous 
Little perceptible change; 
introduction of elements that are not uncharacteristic; 
changes are of very short duration 
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Appendix 9. Calculation of Significance of Impact 

 

Table 3. Calculation of significance of impact. 

 
Landscape Sensitivity 

High Medium Low Negligible 

Magnitude of 
Change 

Large Severe Major Moderate Moderate/minor 

Medium Major Major/moderate Moderate/minor Minor 

Small Moderate Moderate/minor Minor Minor/negligible 

Negligible Moderate/minor Minor Minor/negligible None 
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Appendix 10. Visual Sensitivity of a Particular View 

 

Table 4. Visual sensitivity 

Criteria 
Sensitivity of a particular view 

High - 3 Medium - 2 Low - 1 Negligible - 0 

Visibility Dominant Conspicuous Visible Not visible 

Number of viewers High Medium Low Negligible 

Nature of viewing 
experience 

Long term, 
daily 

Medium term, 
repeated daily 

Short term, 
occasional 

Very brief 
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Appendix 11. Magnitude of Visual Effects 

 

Table 5. Magnitude of visual effects 

Magnitude Description 

Large dominant 

Major change to the view 

- striking, sharp, unmistakeable, easily seen 

- creation or removal of a visual focus 

- highly incongruous elements introduced 

- high proportion of the view affected 

- long term change 

Medium conspicuous 

Noticeable change to the view 

- distinct, clearly visible, well defined 

- creation or removal of a visual focus 

- some elements of fit the overall picture 

- significant proportion of the vies affected 

- medium term change 

Small apparent 

Minor change to the view 

- evident 

- little change to the focus of the view 

- fits the visual composition 

- small proportion of the view affected 

- short term change 

Negligible inconspicuous 

No real change to perception of the view 

- weak, not legible 

- not perceived by human eye 

 

 


