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Oxford Parkis alustati haljastustööde planeerimisega 

 
Raplamaale Juurusse rajatavas uuslinnakus Oxford Park alustati haljastustööde 

esimese etapiga. Praegust olukorda Oxford Parkis käidi hindamas koos 

maastikuarhitektuuribürooga Ateljee Süd. Möödunud nädalast algas ka territooriumi 

metsaala koristus surnud puudest ja võsast.  

 
Maastikuarhitektuuribüroo Ateljee Süd teostab Oxford Parkiga seoses kaks projekti. Esiteks 

koostati üldkontseptsioon kogu projektile. Praeguseks on üldkontseptsioon valmis, 

eskiislahendus ala haljastuse osas valmib juunikuus. Teiseks kavandatakse ridaelamute ja 

eramajade aiad, mida pakutakse kõikidele klientidele lisana, et muuta maja ja aia ning kogu 

ala ilmet terviklikumaks. Aiaprojekt Ateljee Südi poolt ei ole kohustuslik, iga majaomanik 

võib oma aia ka ise kujundada.  

 

“Oxford Park on väga nõudlik klient ning nad on väga korralikud oma tegemistes,”  ütles 

maastikuarhitektuuribüroo Ateljee Süd maastikuarhitekt Epp Kesküla Erard. „Kõikide 

aspektidega arvestamine nagu keskkond, elanikud ja terviku moodustamine arendusega on 

oluline ning loodame, et seda standardit kasutatakse tulevikus ka uute arenduste jaoks,” 

täiendas Erard. 

 

“Esimeses etapis töötame ettevaatlikult ning kalkuleerime kõike hoolikalt, arvestades ja 

kasutades jätkusuutlikke printsiipe. Võib öelda, et üks puu korraga,” ütles Oxford Parki 

haljastuse projektijuht Piibe Lind. “Meie eesmärk pole kunagi olnud selline nagu enamikul 

arendajatel – ehitada kiiresti korterid ja lahkuda. Loodusega arvestamine ja korralik 

planeerimine nõuavad palju aega,” lisas Lind.  

 

Möödunud nädalast alustati vanade ja surnud puude koristusega ning võsa mahavõtmisega 

metsa alt. Metsaaluse koristus jätkub veel kolm nädalat. Koristusega tegeleb iganädalaselt 

kohapeal 7 inimest.  

 

Esmased haljastustööd saavad toimuma siis, kui põhiline infrastruktuur on välja ehitatud. 

Koos tänavavõrgustiku ehitamisega rajatakse ka sinna juurde kuuluv tänavahaljastus. Kogu 

haljastusprojekti realiseerimine võtab aega mõned aastad.  

 

Pärast metsa koristust hakatakse istutama puid, korrastatakse erinevad alad ning esimeses 

ehitusjärgus rajatakse looduslik mängu- ja puhkeala arenduse põhjaserva.  

 

Oxford Park on 560.000 m² territooriumil rajatav terviklik uusasum, mis asub looduskaunis 

kohas Tallinna ja Rapla vahel Atla külas, Juuru vallas. Tegemist on tööta-puhka-mängi 

elustiili arendusega, mis on uut laadi kontseptsioon Eestis, kuid populaarne Lääne- ja Põhja-

Euroopas. Oxford Parki on plaanitud ja disainitud üle 5 aasta ning ta fookus on elanikel ja 

ettevõtetel, kes valivad sealse piirkonna elamiseks elustiili pärast. Jätkusuutlik elustiil, mis on 

uudne Eestis, esindab suurt väärtust ning kogu arendus koosneb hüvedest, mida pole täna 

üheski teises Eestis arendatavas projektis. 
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