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SELETUSKIRI 

1. PROJEKTLAHENDUSE KOOSTAMISE ALUS 

1.1. Objekt 
Projektalaks on Valga maakonnas, Palupera vallas, Makita külas asuva Aasla kinnistu üks, ca 5500 m² 

suurune osa (vt skeem 1). Projektiga lahendatakse maa-ala kujundus, arhitektuursed väikevormid ja 

haljastus, samuti vertikaalplaneerimine. Projektikohaste rajatiste nagu paviljon ja tugimüürid, 

ehitamiseks on vajalik koostada tööjoonised. Projektile lisatud tööde mahud tuleb täpsustada 

vastavalt täpsele ehituslikule lahendusele rajatiste edasise projekteerimise-ehitamise käigus. 

Projekt on koostatud vastavalt eelnevalt välja pakutud 3 algse kontseptuaalse lahenduse ning nende 

põhjal välja töötatud eskiislahenduse baasil. 

Töö tellijaks on Hanno Murrand. 

 
Skeem 1. Projektala. Allikas: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 
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2. PROJEKTLAHENDUS 

2.1. Kontseptsioon 
Kujundus on inspireeritud sealsest kuplilisest maastikust ja kinnistu nimest Aasla (Aas/la). Seetõttu 

on kujunduskeel voolav ning maastikusse sulanduv. Kujundust on mõjutanud vajadus liita 

olemasolevad hooned ja loodav paviljon visuaalselt ühtselt toimivaks terviklikuks ruumiks. 

Lahendus näeb ette ühenduse elumaja ja sauna vahel, samuti ühendused projekteeritud paviljoni 

ning spordiplatsi vahel. Tugimüüridega tekitatakse kallakul asuvale projektalale tasapind, mis laieneb 

olemasolevast lehtlast ja puidust spordiväljakust kiirena projekteeritava paviljonini. Erinevate 

pinnakattematerjalidega mängides on saavutatud visuaalselt terviklik lahendus pisut erinevas stiilis 

loodud olemasolevate rajatiste visuaalseks tervikuks liitmisel. Olulisemateks elementideks on 

seejuures tugimüüridega liigendatud terrassid ning kesksel tasapinnal paiknevad pergola ja paviljon.  

 

2.2. Arhitektuursed väikevormid 

2.2.1. Üldlahendus 

Projektikohaselt jaotub projekteeritav ala 3 pinnaks, millest keskmisele on ette nähtud paviljon ja 

pergola (joonis 1). Paviljoni üldmaht (proportsioon, katus) lähtub olemasolevast paviljonist. Pergola 

on lahendatud lakooniliste järjestikuste ridamisi asetatud "puitraamidena" (joonis 1).  

Paviljoni ja pergola ehitamiseks tuleb koostada tööjoonised, lõpplahendus kooskõlastada käesoleva 

projekti autoriga. 

2.2.2. Paviljon 

Projekteeritud paviljon on ruumikas ja õhuline (vt joonis 3 ja lisa 2). Peamise ehitusmaterjalina on 

kasutatud puitu. Katus on kaetud hallitoonilise katusekiviga sarnaselt teiste olemasolevate 

hoonetega. Paviljoni seinad kujutavad endast siinidel liigutatavaid raame. Raamidele on kinnitatud 

puidust ribid, mida saab omakorda avada ja sulgeda. Liikuvad elemendid annavad hea võimaluse 

muuta paviljonis viibimine olenemata ilmast (tuule suund, päikese asend, vihm) hubasemaks.  

Paviljon sisaldab endas statsionaarset lõkkekohta, istumispindasid, kappi ja liigutatavat lauda koos 

toolidega. Istumispinnad on ka pealt avatavad panipaigad, kus saab hoida vajalikku inventari. 

Lõkkekoht on laotud murtud paekividest. Lõkkekohta katab alt laienev metallist korsten, mis on 

kinnitatud paviljoni katuse konstruktsiooni külge. 

Põranda laudis on kirjeldatud peatükis 2.5. 

2.2.3. Pergola 

Lihtsad puitprussidest (150 x 150 mm) raamid on 4 m laiad ja 2,5 m kõrged (vt joonis 3). Raamid on 

ankurdatud maasse rajatud betoonist postvundamentidele. Pergola võimendab visuaalselt sihti 

lehtlast paviljonini. Lisaks esteetilisele väärtusele saab tihedamalt asuvate raamide vahele kinnitada 

võrkkiiged või rippuvad pesatoolid. 
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2.2.4. Lipumast 

Klaasplastikust 9 m kõrgune lipumast on ette nähtud keskmisel tasapinnal oleva ringikujulise platsi 

serva (värvus valge; vt foto 1). Masti ankurdus valida vastavalt tootja juhistele. Klaasplastist 

lipumastid on pikaealised ja ilmastikukindlad. 

 
Foto 1. Klaasplastikust lipumast. Allikas: http://www.hobesolg.ee/lipumastid/ 

2.2.5. Spordiinventar 

Spordiinventar on projekteeritud kummigraanulist turvakattega alale. Spordiinventari valik vastavalt 

tellija soovile. Ette on nähtud vaid batuut, mis soovituslikult võiks olla maasse uputatud (vt foto 2). 

Spordiinventar paigaldamisel tuleb arvestada erinevate sportimisvahendite turvatsoone ning järgida 

tootjapoolseid juhiseid ankurduseks. 

 
Foto 2. Maasse uputatud batuut. Allikas: http://www.familyleisure.com/Trampolines/12-In-Ground-Trampoline 
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2.3. Tugimüürid ja trepid 

Tugimüürid ja trepid on ette nähtud armeeritud betoonist. Müüri maksimaalne kõrgus ulatub ühe 

meetrini. Pinnaviimistlusena on kasutatud korduvmustriga graafilist betooni. Pakutavate valmis 

mustritega saab tutvuda nt leheküljel: http://www.graphicconcrete.fi/products/gc-collection/. 

Viidatud valikus olevatest mustritest võiks kaaluda näiteks mustreid Vertex, Roots, Juniper ja Piksel. 

Kui on soov kasutada mõnd erilahendusega mustrit, siis peab see olema võimalikult rahulik. Lisateave 

on esitatud saab lisas 3. Tugimüüride ja treppide ehitamiseks tuleb koostada tööjoonised. 

 

2.4. Valgustus 

Valgustus on ettenähtud tugimüüridele, paviljoni ja valitud puude alla (vt joonis 1). Tugimüüridel on 

kasutatud alumiiniumsulamist pulbervärvitud süvistatavaid LED valgusteid (WE-EF, STG209, värvus 

RAL 9004 – vt foto 3).  

Paviljoni valgustamiseks on kasutatud laetaladele kinnitatavaid laevalgusteid (Trilux, Altigo D 1200-

SM/LEDww ET, värvus DB 703). 

Puude tüve ja okste valgustamiseks on kasutatud alt üles valgusteid (Multiline, Phare, värvus RAL 

9905 – vt foto 5 ja 6). Valgustid on neile kinnituvate piikidega maasse surutavad. 

 
Foto 3. Tugimüüri süvistatav valgusti. Allikas: 

http://www.weef.de/w/products/index.php?lang_=09_int&view=listeProdukte&f=227&search= 

 
Foto 4. Paviljoni laevalgusti. Allikas: http://www.trilux.com/de/produkte/katalog-outdoor/ 
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Foto 5 ja 6. Puude alt üles valgusti. Allikas: 
http://www.multiline.be/newsite/index.php?module=productsheet&naamclass=Projectors&naamserie=Phare&
Armatuur_ID=980&Class_ID=10009&Serie_ID=27&Armatuur_Art=36.11018-9906 

Projekteeritud valgustite tootjate koostööpartneriks Eestis on näiteks AS Silmani Elekter. 

Väljapakutud valgustite asemel võib kasutada ka teiste tootjate sarnaseid tooteid. Valgustuse 

elektripaigaldis tuleb lahendada eraldiseisvalt elektriprojektiga, mis lähtub käesoleva 

projektlahenduse põhimõtetest. Projekti lõpplahendus kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. 

 

2.5. Pinnakatted 
Elumaja ja sauna vahelise ühendustee pinnakattena on kasutatud Nunna betoonkivi (värvus hall; vt 

nt Talot tootevalik)). Laotise tegemisel kasutada nn jooksvat laotisekirja ja üldpinnaga risti laotud 

servalaotist (vt foto 7). Betoonkivikattega on ka sektor, mis ühendab keskset platsi sportimisalaga. 

Sauna juures on kivilaotis ette nähtud kaarjalt ümber graniitkivist poolringi (vt foto 7). 

Murtud külgpinnaga ja saetud pealispinnaga graniitkivisillutis on ettenähtud poolringidena sauna ja 

elumaja äärde ning sarnase kattega on ka projektala keskne ring (materjalivalik lähtub juba sauna 

juures kasutatud lahendusest). Ringi ääristamiseks on kasutatud graniidist äärekivi. Äärekivid peavad 

olema laotud sujuva raadiusega. Graniitkivi pakub betoonkivile vaheldust ja teeb pinnatud tee 

huvitavamaks. 

Lisaks sillutiskividele on pinnakattematerjalina kasutatud graniitsõelmeid ja puitu (joonis 1). 

Graniitsõelmed peavad olema tihendatud ja aluskihti on soovitav tugevdada filterkangaga (nt Typar 

SF 37 või sarnane).  

Puitu kasutatakse elumaja sissepääsu ees ja paviljoni põrandana. Puit on soojem materjal, mis teeb 

sellel näiteks paljajalu olemise mugavamaks. Tekkivad puidust pinnad on uputatud. See tagab tasase 

ülemineku ühelt materjalilt teisele. 
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Foto 7. Kaarjalt laotud Nunna betoonkivi. Allikas: http://www.tootsikivi.ee/index.php?page=460. 

Elumaja sissepääsu ees on kasutatud harjatud pinnaga termotöödeldud kuusest terrassilauda (Sahara 

26 x 160 mm D34). Paviljoni põrand on laotud kahe toonilt erineva laudisega. Paviljoni elumaja 

poolne põrand on laotud paralleelselt tugimüüriga ja kasutatud on sama lauda, mis elumaja ees. 

Ringikujuline paviljoni põranda osa on laotud risti nimetatud tugimüüriga. Kasutatud on tumedamat 

töödeldud terrassilauda – termotöödeldud saar (Karakum 26 x 160 mm D4). Laua näidiseid saab 

vaadata fotolt 8 ja 9. 

 
Foto 8 ja 9.Puitpindade ehitamisel kasutatava laudise näited. Vasakul termotöödeldud kuusest ja paremal 

saarest laud. Allikas: http://thermory.com/tooted/terrass/ 

Sarnaselt olemasoleva sauna ümber rajatud peenraga on projekteeritavad peenrad kaetud 

kiviklibuga.  Peenarde aluskihti on ettenähtud filterkangas (Typar SF 37 või sarnane) umbrohu leviku 

takistamiseks. 

Teed ja peenrad on servatud vaiadega maasse kinnitatud sügavimmutatud lauaga (50 x 150 mm). 

Vaiade vahekauguseks võib olla maksimaalselt 1 m. Kaarjates osades tuleb kasutada vastava 

raadiusega painutatud lauda, et teede ääristus oleks sujuv. 

Spordiala on kaetud kummigraanulist turvakattega (värvus RAL 3011). Kate ääristatakse vaiadega 

maasse kinnitatud plastikäärisega või kasutada selleks spetsiaalset painutatavast kummist piiret. 

Katte paigaldamisest annab aimu lisas 1 väljatoodud pildiseeria. 

Lehtla ette on projekteeritud murtud pinnaga graniitplaatidest (60 x 400 x 1200 mm) rada, mis 

suundub sirgjoones paviljoni suunas. 
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2.6. Haljastus 

Projektalale ettenähtud puud ja põõsad on istutatud üksikult või gruppidena. Gruppidena istutatud 

taimed moodustuvad suuremad pindakatvad laigud, mis ei aja kujundust liiga kirjuks. Peenardesse on 

ettenähtud madalad okaspuud. Esindatud on nii roomavad ja vabakujulised, kui ka korrapärased 

vormid. Maastiku avatuse säilitamiseks ei ole kõrget haljastust palju ette nähtud. Hubasuse 

tõstmiseks on majadevahelise osa põhjapoolsem külg põõsastatud. 

Alljärgnevalt on väljatoodud kasutatavad taimed ja nende näidisfotod. 

 
 
 
 
 
 
Foto 10. Harilik kadakas ’Green Carpet’ (Juniperus communis 
’Green Carpet’). Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=187&cid=492&cgid= 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11. Harilik kadakas ’Depressa Aurea’ (Juniperus communis 
’Depressa Aurea’). Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=187&cid=2064&cgid= 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12. Keskmine kadakas ’Gold Coast’ (Juniperus x media ’Gold 
Coast’). Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=187&cid=2080&cgid= 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 13. Hiina kadakas ´Plumosa Aurea´ (Juniperus chinensis ’ 
Plumosa Aurea´). Allikas: 
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http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=187&cid=2057&cgid= 
 

 

 

 

 

Foto 14. Mägimänd (Pinus mugo var. Mughus) Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=183&cid=531&cgid= 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15. Mägimänd 'Ophir' (Pinus mugo ’Ophir’). Allikas: 
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=183&cid=1992&cgid= 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16. Hiibapuu ’Nana’ (Thujopsis dolabrata ’Nana’). Allikas:  
http://www.neevaaed.ee/tooted/okaspuud/hiibapuu-
nana/?category=21&panel=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. Palsaminulg ´Nana´ (Abies balsamea ’Nana’). Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=182&cid=547&cgid= 

 

 
 



59KP13 Palupera…  

 

14 Artes Terrae 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Thunbergi kukerpuu ´Atropurpurea´ (Berberis thunbergii 
’Atropurpurea’). Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=164&cid=168 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19. Thunbergi kukerpuu 'Maria' (Berberis thunbergii ’Maria’). 
Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=164&cid=2521&cgid= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20. Tuhkur enelas ´Grefsheim´ (Spiraea x cinerea ’Grefsheim’). 
Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=179&cid=83&cgid= 
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Foto 21. Jaapani enelas ´Golden Princess´ (Spiraea japonica ’Golden 
Princess’). Allikas:  
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=179&cid=76&cgid= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22. Lodjap-põisenelas ´Dart´s Gold´ (Physocarpus opulifolius 
´Dart´s Gold´). Allikas:  
http://gerrystreenursery.com/pics/Ninebark.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23. Lodjap-põisenelas 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 
´Diabolo’). Allikas:  
http://marguerite.forumprod.com/physocarpus-t157.html 
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Foto 24. Euroopa lehis (Larix decidua). Allikas: 
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=185&cid=804&cgid= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 25. Punane tamm (Quercus rubra). Allikas: 
http://searcharchives.vancouver.ca/quercus-rubra-at-queen-
elizabeth-park;rad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 26. Ginnala vaher (Acer tataricum ssp. ginnala). Allikas: 
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=135&cid=404&cgid= 
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2.7. Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 
Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima. Ehitusmahud tuleb täpsustada 

ehitustööde käigus. 

Tabel 1. Orienteeruvad põhiliste tööde mahud. 

Nr Töö nimetus Mõõt Kogus 

1. Pinnakatted 
  

1.1. Betoonkivi sillutis (Nunna) m² 95 

1.2. Graniitkivi sillutis m² 70 

1.3. Puidust pinnad (Karakum) m² 50 

1.4. Puidust pinnad (Sahara) m² 30 

1.5. Graniitsõelmed m² 185 

1.6. Murtud pinnaga graniitplaadid (60 x 400 x 1200 mm) tk 42 

1.7. Filterkangas (Typar  SF 37 või sarnane) m² 275 

1.8. Kummigraanulist turvakate m² 150 

1.9. Sügavimmutatud laud teede ja peenarde ääres (50 x 150 mm)  jm 175 

1.10. Graniidist äärekivi jm 12 

1.11. Kummigraanulist turvakatte ääris (plastikust või kummist piire) jm 40 

1.12. Kiviklibu peenardesse m² 95 

    
2. Inventar ja arhitektuursed väikevormid* 

  
2.1. Klaasplastist 9 m lipumast (velge) tk 1 

2.2. Paviljon tk 1 

2.3. Pergola raamid tk 4 

2.4. Tugimüür jm 160 

2.5. Betoonplokkidest olemasoleva spordiväljaku ots jm 15 

2.6. Betoonplokkide puidust kate m² 14 

2.7. Trepp m³ 3 

2.8. Tugimüüri valgusti tk 19 

2.9. Puude alt üles valgusti tk 7 

2.10. Paviljoni laevalgusti tk 8 

 
   

3. Uushaljastus** 
  

3.1. Harilik kadakas ’Depressa Aurea’ (Juniperus communis ’Depressa Aurea’) tk 15 

3.2. Harilik kadakas ’Green Carpet’ (Juniperus communis ’Green Carpet’) tk 38 

3.3. Keskmine kadakas ’Gold Coast’ (Juniperus x media ’Gold Coast’) tk 6 

3.4. hiina kadakas 'Plumosa Aurea' (Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea') tk 2 

3.5. Mägimänd (Pinus mugo var. Mughus) tk 9 

3.6. Mägimänd 'Ophir' (Pinus mugo ’Ophir’) tk 4 

3.7. Hiibapuu ’Nana’ (Thujopsis dolabrata) tk 6 

3.8. palsaminulg 'Nana' (Abies balsamea 'Nana') tk 6 

3.9. Thunbergi kukerpuu ´Atropurpurea´ (Berberis thunbergii ’Atropurpurea’) tk 8 

3.10. Thunbergi kukerpuu 'Maria' (Berberis thunbergii ’Maria’) tk 9 

3.11. Tuhkur enelas ´Grefsheim´ (Spiraea x cinerea ’Grefsheim’)  tk 9 

3.12. Jaapani enelas ´Golden Princess´ (Spiraea japonica ’Golden Princess’) tk 7 

3.13. Lodjap-põisenelas ´Dart´s Gold´ (Physocarpus opulifolius ´Dart´s Gold´) tk 3 

3.13. lodjap-põisenelas 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') tk 2 
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3.14. euroopa lehis (Larix decidua) tk 3 

3.15. punane tamm (Quercus rubra) tk 2 

3.16. ginnala vaher (Acer tataricum ssp. ginnala) tk 3 

 
* Arhitektuursete väikevormide täpsemad mahud selguvad peale tööjooniste koostamist. 
** Olenevalt peenardesse istutatavate istikute suurusest võib istikute kogus muutuda. 
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3. LISAD 

1. Kummigraanulitest katte paigaldamise juhend 
Allikas: http://www.playtop.com/global/gal.asp?gid=70&node=1548&sec=Paigaldamisahel 

Pinnase ekskaveerimine Aluse kompaktseks 
muutmine 

Äärise lõikamine enne 
pinnakatte paigaldamist 

Äärise perimeeter 
paigaldatud 

Mänguinventari 
paigaldamine 

Viimased aluse 
ettevalmistused 

Sisetäite kivivundament Kivivundamendi 
tasandamine 

Aluskihi kummi segamine Aluskihi kummi 
kohaleasetamine 

Aluskihi kummi 
paigaldamine 

Aluskihi kummi 
tasandamine 

Kujund kummipinnasel Värvikujundite 
paigaldamine 

Värvikujundite 
piirkondade vormimine 

Puhta ääre vormimine 

Pealiskihi rullimine Playtop’i paigaldamine 
lõpetatud 
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2. Illustratsioonid 

 
Illustratsioon 1. Paviljon. Koostaja: Eigo Tarkin 

 
Illustratsioon 2. Paviljon. Koostaja: Eigo Tarkin 
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Illustratsioon 3. Paviljon. Koostaja: Eigo Tarkin 

 
Illustratsioon 4. Paviljon. Koostaja: Eigo Tarkin 
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3. Graafiline betoon 
Allikas: http://www.semtu.ee/ee/tooted/graafiline-betoon1/ 
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JOONISED 

1. Koondplaan        M 1:200 

2. Vertikaalplaneerimise ja sidumise plaan    M 1:200 

3. Vaated: paviljon ja pergola      M 1:50 


