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Seletuskiri 
 
 
 

Sissejuhatus 

Projekteerimise alus 
Käesolev projekt on koostatud Õru Vallavalitsuse tellimusel Valgamaal, Õru puhkeala (94302:002:0010) 
kohta  (vt.  skeem  1,    skeem  2).  Projektiga  lahendatakse  raied,  teed,  arhitektuursed  väikevormid, 
spordiplatsid  ja haljastus ning  tehakse ettepanekud  tiigi  kaldajoone  korrigeerimiseks ning  valgustuse 
rajamiseks.  
 
Projekti koostamisel on alusmaterjalina kasutatud:  
 
 Õru VV lähteülesanne (vt. lisa 1); 
 Õru puhkeala topo‐geodeetiline alusplaan, koostaja Aabenest OÜ, töö nr G ‐ 09/081 (vt. joonis 1). 
 
Projektiga  antud  enamuste  lahenduste  konstruktiivne  osa  on  põhimõtteline,  ehitamiseks  tuleb 
koostada tarinditele täpsustavad tööjoonised. 
 
Välitööd  situatsiooni  täpsustamiseks viidi  läbi oktoobris 2009. Töös kasutatud  fotode autor on  Sulev 
Nurme. 
 

 
 
Skeem 1. Projektala asukohaskeem (skeemi alus: Regio CD Atlas). 
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Situatsiooni lühikirjeldus 
Projektala asub Valga maakonnas, Õru vallas, Õru asulas, ca 200 m Tartu‐Valga maanteest idas (skeem 
2).  Projektala moodustavad  suures  osas  endised  Saksamatsi  talu maad  (vt  skeem  3),  ala  keskossa 
jäävad endised talu majandushoonete varemed, sh kaev.  Projektala suurusega ca 6,5 ha moodustavad 
järgnevad kinnistud: 
 

 Õru puhkeala (94302:002:0010); 
 Pumpla (94302:002:1420). 

 
Maa‐ala  on  võsastunud,  enamuse  sellest moodustab  jäätmaa.  Alal  asub  pumpla,  ühisgaraaž,  tiigid, 
üksikud lagunevad kuurid. Maa‐ala kasutatakse valdavalt läbivaks jalgsiliikluseks külast peenramaadele. 
 

      
 

      
 

      
 

Fotod 1‐6. Ülal:  vaated projektala põhjaosale. Keskel: vasakul  ‐  tiik projektala kirdeosas,   paremal, vaade  kirdest projektala  keskosale. All: 
paremal – võsastunud puistu projektala edela osas, paremal – garaaž projektala keskosas. 

 
Projektala lõunaosa läbivad kõrgepingeõhuliinid, keskosa madalpingeliin. Maa‐ala keskosas, garaažidest 
idas paikneb pumpla.  
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Jalgrajad  paiknevad  enamuses  projektala  kesk‐  ja  lõunaosas,  teede  asukohad  on  valdavalt  välja 
kujunenud. Välja kujunenud on ka ujumiskoht  (projektala kirdeosas)  ja sellele  juurdepääsutee. Teede 
praegune konfiguratsioon  lubab teedevõrgu väljaehitamisel sellele  luua head ühendused Õru asula  ja 
selle lähiümbrusse kavandatavate  jalgrattateedega. 
 

 
 
Skeem 2. Projektala asendiskeem (skeemi alus: Maa‐amet). 

 

 
 
Skeem 3. Projektala orienteeruv asendiskeem verstasel kaardil (skeemi alus: Maa‐amet). 

 

Valga mnt 
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Projektala  hoonetest  on  kasutuses  vaid  maa‐ala  keskosas  asuv  puitgaraaž.  Ülejäänud  hooned  on 
praktiliselt kasutusest väljas. Garaaž on omaette kinnistul ning  jääb garaažina kasutusse ka edaspidi. 
Muudest hoonetest säilitatakse vaid maakivist majandushoone vare, selle kõrval olev kivihoone ja kaev. 
 
Reljeefilt on maa‐ala äärmiselt tasane, kerge langusega maa‐ala idast piirava kuivenduskraavi poole. 
 

Projekti koostamise eesmärk 
Õru  Vallavalitsus  soovib  käsitletavast  maa‐alast  luua  mitmefunktsionaalse  puhkeala.  Vastavalt 
lähteülesandele on projektiga vajalik näha ette kohad (lisa 1): 
 

 jalg‐ ja spordiradadele (viimased koos võimlemisvahenditega); 
 spordiplatsidele  (jalgpalliplatsile,  tennise‐,  võrkpalli‐,  korvpalliväljakule  (vana  kivihoone 

varemesse); 
 diskgolfi radadele; 
 kõlakojale koos lavaga, tantsuplatsi ja istepinkidega; 
 supluskohale; 
 kraavi ületamiseks kaarsildadele (soovitavalt vähemalt 2 tükki),  
 lõkkeasemele,  
 külakiigele,  
 parklale ca 20 autole.  

 
Projektlahenduses tuleb lähtuda:  

 olemasolevatest varemetest ja leida neile kasutusfunktsioon;  
 olemasolevast jalgteedevõrgust ja selle ühendamisvõimalustest kontaktvööndi jalgteedega; 
 olemasoleva ujumiskoha asukohast. 
 pumplast ja sellega seotud torustikest ja kaablitest ning maa‐ala läbivatest elektriliinidest.  
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Puistu:  kirjeldus, raied ja hooldus 

Puistu kirjeldus 
Projektala  põhjaosa  puistu  moodustavad  üksikpuudena  ja  väikesepindalaliste  gruppidena  kasvavad 
isetekkelised  lehtpuud: pajuliigid, arukased, hall‐  ja sanglepp. Üksikpuudena olemasoleva ujumiskoha 
lähedal  leidub ka harilikku mändi. Põhjaosa puistu on  tüüpiline võsastuvale karjamaale, mis koosneb 
valdavalt rekreatsiooniala seisukohalt lühiealistest ja väheväärtuslikest liikidest. Võsastunud on ka maa‐
ala läbivad kraavid. Enamuse võsa vanus on kuni 20 aastat, üksikute suuremate arukaskede ja mändide 
vanus  on  suurem  –  ca  40...60  a.    Looduslikule  puistule  omaselt  on  puistu  ja  üksikpuude  tervislik 
seisukord rahuldav kuni hea. 
 
Projektala  lõunaosa  puistu  moodustab  loodusliku  tekkega  erivanuseline  ja  vahelduva  täiusega 
segamets, mille peapuuliikideks on harilik kuusk (ca 30%), arukask (ca 30%), hall lepp (ca 30%), harilik 
haab, harilik vaher, harilik tamm  jt  lehtpuuliigid (ca 10%). Palju  leidub  jalal kuivavat  ja  lamapuitu, mis 
on  tingitud osade  lehtpuuliikide  (hall  lepp, harilik haab)  loomulikust vananemisest. Harilike kuuskede 
kuivamise põhjuseks võib olla juurepess. Probleemne on (skeem 4) lõunapoolse puistu loodeosa, milles 
enamuspuuliigiks  on  ca  40  a.  hall  lepp, mis  on  jõudmas  vanusepiirile  ja  seetõttu  esineb massiliselt 
kuivavaid puid. 
 
Projektala lõunapoolses osas, kraavi servades kasvab gruppide ja massiividena arukaske ja remmelgat. 
Puud on erivanuselised ning erinevas tervislikus seisukorras. Samas, tänu kasvuruumi olemasolule, on 
paljud neist dekoratiivsed ja väärivad säilitamist.   
  

 
 
Skeem  4.  Õru  puhkeala  puistute  skeem.  Probleemsed  puistud  –  näidatud  plaanil  punasega.  Punasega  näidatud  puistuosad  on  vajalik 
likvideerida.  Rohelisega  näidatud  puistuosades  on  vajalik  läbi  viia  harvendusraie  täiuseni  50%,  sinisega  näidatud  puistuosad  jäetakse 
võimalikult loodusliku ilmega (skeemi alus: Maa‐amet). 
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Vajalikud raied1 
Projektiga on määratud üldiselt projektalal  vajalikud  raied. Raiete  koostamisel on  lähtutud  valdavalt 
puistu  seisukorrast  ning  olemasolevate  puude  sobivusest  koostatud  projektlahendusega.  Projekti 
koostamisel on olemasoleva  loodusliku puistu säilitamine olnud prioriteediks. Raied üksikpuudena on 
näidatud joonisel 2, massiividena skeemil 4. 

 
Üldine  raiete  põhimõte  on  avada  kavandatavast  pargist  osaliselt  vaated  Õru  asulale  ning 
ümbritsevatele  aladele.  Raietel  on  oluline  pargiruumi  tekitamiseks  säilitada  avatud  ja  suletud  alade 
vahelduvus,  vältida  tuleks  pargi  kujunemist  ühtlaseks  puisniidulaadseks  hõredaks metsaks.  Vanade 
surnud  või  surevate puude  raiel  tuleks  säilitada  (ohutuks muudetuna) üksikud puud, mis võivad olla 
elupaikadeks  erinevatele  lindudele,  putukatele  ja  loomadele.  Selliseid  puid  ei  tohi  säilitada 
tegevuskohtade vahetus läheduses. 
 
Kraaviäärne  võsa  ja  puudealune  võsa,  sh  ebaperspektiivne  järelkasv  ning  looduslik  uuendus, 
lõunapoolse puistuosa  ida‐ ning keskosas tuleb eemaldada, et oleks võimalik hakata enamusel aladel 
niitma. Võsa eemaldamisel  tuleb säilitada hariliku  tamme, hariliku pärna  ja hariliku vahtra  (ka  teised 
väärtuslikud  ja  pikaealised  lehtpuud)  looduslik  uuendus,  mille  asukoht  sobib  kompositsiooniga, 
isenditele  on  tagatud  normaalne  kasvuruum  ja  säilitatavad  isendid  on  vigastusteta  ning  liigiomaste 
morfoloogiliste  tunnustega.  Säilitada  võib ka üksikud  remmelgad, haavad  ja hallid  lepad, eriti nende 
liikide vanemad  ja kaunimad eksemplarid  (näiteks vanemad  remmelgad üksikpuudena kraavi kaldal). 
Väärtuslike  üksikute  vanade  puude  ümbrus  tuleb  hoida  looduslikust  puistu  juurdekasvust  vabana. 
Loodava  pargi  perimetraalsetes  osades  on  vajalik  säilitada  metsa  looduseilmelisus  ja  normaalne 
rindelisus,  toetades  seeläbi  ka  põõsamassiive,  et  tagada  lindudele  elupaigad.  Säilitatavatelt  puudelt 
tuleb  eemaldada  ohtlikud  (ka  puud  ennast  ohustavad,  murdumisel  rebendeid  ja  suuri  haavandeid 
tekitavad oksad) kuivanud oksad. Maalilisi ja mitteohtlikke kuivanud oksi ei ole vajalik eemaldada. 
 
Säilitatavas  metsaosas,  kuhu  projektikohaselt  on  kavandatud  aktiivsed  tegevused,  harvendatakse 
kasvav mets  täiuseni 50%. Kasutatakse  soovitavalt häilraie põhimõtteid, mitte ühtlast harvendamist. 
Puistu perifeerses osas teostatakse ainult vajalik sanitaarraie nii, et säiliks puistu struktuur  ja tihedus. 
Üleminek erineva täiusega puistuosade vahel kujundada raietega sujuvalt. 
 
Raiete  teostamisel on  vajalik  eelnev puude ettemärkimine, mille  võib  teostada  vastava  kogemusega 
spetsialist. Valdavalt  kuuluvad  likvideerimisele  kuivanud,  vigastatud  ning haiged  puud,  kuid  ka  need 
puud  millel  puudub  kasvuruum.  Metsas  tuleb  esiteks  viia  läbi  võsaraie  ja  harvendusraie  lähtudes 
säilitatavatele  puudele  eelkõige  kasvuruumi  tagamisest.  Kasvuruumi  puudumise  peamiseks 
kriteeriumiteks  on  võra  kasvamiseks  vajaliku  ruumi  puudumine,  mille  tulemusel  muutub  võra 
ebakorrapäraseks  ja  kiratseb.  Piirata  tuleb  ka  harvendatavas  metsaosas  alusmetsas  massiividena 
kasvavad põõsad ning võimalusel kujundada need ühtsetesse ühest  liigist koosnevatesse gruppidesse. 
Raiete  järgselt tuleb puistu pärast raiete teostamist ca 2...3 aasta möödumist uuesti üle vaadata ning 
vajadusel  määrata  täiendavad  raied  lähtuvalt  kujuneva  pargi  kompositsioonist  ja  puistute 
uuendamisvajadusest.  
 
Raiete tegija peab olema läbinud arboristi koolituse (omama vastavat tunnistust), tundma puuliike ning 
tal  peab  olema  varasem  pargihoolduse  kogemus.  Lõigatud  puid  ei  tohiks  viia  prügimäele  ‐  tüved  ja 

                                                 
1 Raiete ja hoolduse metoodilised aspektid  ‐ Breede, T., Nurme, S. 2009. Rüngu Lossimäe pargi puistu hindamine ja hooldussoovitused. Artes 
Terrae OÜ, 27HI09 
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suured  oksad  on  soovitav  kasutada  kütteks  (teha  küttepuudeks  või  hakkepuiduks),  väikesed  oksad 
tuleb teha hakkepuiduks või tükeldada ja komposteerida. 
Aktiivse  kasutusega  aladel  on  soovitav  kännud  juurida  või  freesida,  kaugemal  asuvad  kännud  tuleb 
lõigata võimalikult maapinna lähedalt. Kändude juurimine on keelatud, kui juuritav känd asub kasvama 
jäetud puu aktiivse  juurestiku piirkonnas  (kasvava puu võra välispiirile  lähemal kui pool kasvava puu 
võra läbimõõtu. Võsa lõigata maha maapinnalt, et hiljem oleks võimalik teostada niitmist. 
 
Juhul, kui esineb kaksipidimõistmist käesoleva töö lugemisel või tõlgendamisel, tuleb kutsuda kohale 
käesoleva töö autor.  

Puistu edasine hooldus2 
Hoolduse eesmärk on loodava pargi järjepidev säilitamine ning pargipuistu seisukorra stabiliseerimine. 
Esteetilise  välimuse  saavutamiseks  on  oluline  võsa  pealekasvamise  vältimine.  Tänu  Õru  asula 
lähedusele  on  loodaval  puhkealal  piisavalt  potentsiaali,  et  sellest  areneks  kaunite  vaadete  ja 
meeldivate puhkekohtadega  jalutus‐spordipark, mis on efektiivselt seotud piirkonna kontaktvööndiga. 
Puhkeala puistu järjepidevuse tagamiseks tuleb seda regulaarselt hooldada! 
 
Pärast projektis määratud raiete tegemist tuleb puistus regulaarselt läbi viia järgmised hooldustööd: 

 säilitatavatel üksikpuudel ning puistuosades tuleb  igal aastal üks kord üle vaadata võrad ning 
vajadusel  teostada  probleemsete  puude  võrahooldus  –  likvideerida  kuivanud  ja 
murdumisohtlikud suured oksad ning, vajadusel kärpida võrasid puude elujõu suurendamiseks; 

 säilitatavatel põõsastel tuleb vähemalt kord aastas teostada võrade ülevaatus ja vajadusel viia 
läbi  võrahooldus,  vajadusel  teha  noorenduslõikus  dekoratiivsuse  hoidmiseks  või 
suurendamiseks; 

 regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb metsistunud põõsamassiivide servaalasid niita, et 
vältida  põõsastike  levimine,  põõsamassiividest  tuleb  välja  lõigata  sinna  kasvanud  lehtpuude 
looduslik  uuendus;  vajadusel  tuleb  põõsamassiivide  tühjaks  jäänud  keskosadesse  servadelt 
siirdada noori taimi (võib teostada aprilli lõpust mai keskpaigani); 

 puistu osades, mida ei  säilitata  loodusliku metsana,  tuleb puude alust piirkonda  regulaarselt 
niita vähemalt kord vegetatsiooniperioodi jooksul, et välistada võsa teket ja arengut. 

 
Puude‐põõsaste  võrahooldustööd  tuleb  tellida  arboristi  koolituse  läbinud  pargi  võrahoolduse 
töökogemust  omavalt  spetsialistilt.  Puudealuste  trimmeriga  hooldamisel  tuleb  tagada  noorte  puude 
tüvede  kaitse,  millele  pole  tekkinud  korpa. Murdumisohtlikud  puud,  mida  on  vaja  säilitada,  tuleb 
toestada, kasutades selleks ettenähtud spetsiaalseid bandaaže  ja toestikke, mille võib paigaldada vaid 
vastava kogemusega spetsialist. 
 
Pargipuude tüvede hooldusel on vajalik igaaastaselt üle vaadata koorevigastused ja lahtised õõnsused 
ning neid käidelda alljärgnevalt: 

 puhastada neisse kogunenud prahist (sh puulehed); 
 eemaldada lahtised kõdunenud puiduosad; 
 suurtel õõnsustel tagada nn tüvetuulutus; 
 eemaldada koorevigastustel kuivanud kooretükid, et soodustada kalluse arenemist; 
 eemaldada rebenditest puidukiud, oksatüükad jne, et soodustada vigastuste paranemist. 

 

                                                 
2 Op. cit. 
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Pargi  territoorium  on  soovitav  jaotada  niitmistiheduse  järgi  piirkondadeks  alljärgnevalt  kirjeldatud 
hooldustiheduse järgi: 
 

 aktiivsema  kasutusega  alade  (jalgpallistaadion,  laululava  ümbrus,  diskgolfi  rajad)  tuleb  niita 
tihedusega, mis tagab muru kõrguse mitte üle 10 cm (ca 5 korda vegetatsiooniperioodil); 

 ülejäänud pargiosa tuleb niita tihedusega, mis tagab muru kõrguse mitte üle 20 cm (ca 2 korda 
vegetatsiooniperioodil). 

 
Pargiaasade niitmised  teostada peale  rohttaimede massilist õitsemist  (juuni  II‐III dekaad,  augusti  III, 
septembri  I dekaad).  Puistualuste niitmine  teostada  suve  teisel poolel peale  seda  kui  linnupojad on 
pesadest lahkunud.  
 
Raietööd  tuleb  teostada  talvisel  perioodil  ja  lõpetada  hiljemalt  veebruari  lõpuks. Võrahooldus  tuleb 
teostada  suurtele  puudele, millel  on  rikkalik mahlajooks  (kask,  vaher  jne)  augustis,  teistele  sügisel‐
talvel arvestusega, et võrahooldus oleks lõpetatud hiljemalt veebruari lõpuks. Okaspuude võrahooldus 
tuleb  lõpetada  hiljemalt märtsi  II  dekaadiks.  Raie‐  ja  võsa  eemaldamise  jääke  ei  tohi  põletada  ega 
ladustada suurte puude alla. Võrahooldust ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil. 
 
 

Lammutustööd ja olemasolevate rajatiste konserveerimine 
 
Projektalale  jäävad  lagunenud  ja  ebaesteetilised  ajutised  ehitised  (kuurid,  kasutusest  väljas  olevad 
elektripostid  jms) on ette nähtud  lammutada või demonteerida  (vt.  joonis 18). Säilitatakse betoonist 
hulknurkne vundament projektala edelaosas. 
 
Konserveeritakse maakivist majandushoone varemed ja selle mõlemas otsas olevad pandused säilinud 
mahus. Seinu kõrgemaks ei ehitata. Müürid  tuleb pealt kindlustada edasise niiskumise  ja  lagunemise 
vastu, müürid puhastada  ja avade võlvid  toestada, vajadusel uuesti  laduda. Panduste alused  ruumid 
täita liivaga ja uksed sulgeda. 
 
Säilinud kõrvalhoone on soovitav remontida ja kasutusele võtta pargi tegevusi toetava hoonena. Hoone 
kõrval olev kaev tuleb puhastada ja korrastada, võimalusel võtta kasutusele uuesti salvkaevuna. 
 
Projektalale  jääv  garaažihoone  on  soovitav  remontida    ning  fassaadid  värvida  toon‐toonis  parki 
kavandatud rajatistega (näiteks nn rootsi punane).   
 
 

Projektlahendus 

Tsoneering ja üldkujundus 
Projektala  funktsionaalne  tsoneering  on  esitatud  skeemil  5.  Tsoneeringu  aluseks  on  tellijapoolsed 
ettepanekud ning projektala ja kontaktvööndi maastikust tulenevad võimalused. 
 
Üldkujundus  lähtub  vabakujulisest  pargistiilist,  millele  on  vastandatud  geomeetriline  vorm.  Ruum 
luuakse  vabakujuliste  puuderühmadega, mille  komponeerimisel  on  kasutatud  valdavalt  kodumaiseid 
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liike. Vabakujulistele  istutustele  kontrastiks on  kasutatud  ringidena  kavandatud puuderidu.  Sarnaselt 
haljastusega  on  kavandatud  ka  teedevõrk,  mis  on  üldiselt  vabakujulise  konfiguratsiooniga  (lähtub 
väljakujunenud  jalgteedest),  kuid  sellele  vastanduvad  ringikujulised  väikesed  platsid,  istutusalad  ja 
ringteed. 
 
Keskseks  paigaks  on  talu majandushoone  vare, mis  konserveerituna  on maaliline  varemena  kui  hea 
sporditegemise  koht  universaalse  palliplatsina.  Vareme  juures  paikneb  teine,  remonti  vajav 
kõrvalhoone,  millest  korrastatuna  võiks  kujuneda  näiteks  külaseltsi  hoone  vms.  Varemega  seotud 
põhjapoolse panduse taha on kavandatud ringne  lavarajatis koos  istepinkidega, mis täiendab keskust. 
Varemega on seotud laiendatav tiik, mis ühelt poolt annab võimaluse esitleda varemeid ja selle kõrvale 
jäävat hoonet veepeeglis, teisalt loob võimaluse looduslikuks liuväljaks. Teiste, lokaalsete visuaalsete ja 
funktsionaalsete  keskustena  toimib  spordiring  projektala  lõuna  osas  ning  sellega  seotud  pergolate 
süsteem ja kelgumägi. 
 
Vaated kavandatud projektalast on esitatud joonisel 19. 
 

Teed ja platsid, parkimine 
Projektala valdav osa  teedest on kavandatud purustatud kruusa kattega. Teelaius on 1,5 meetrit va. 
pumpla  juurdepääsutee  (3,0 m)  ning  parkla  ja  keskuse  ümbrus,  kus  teede  laius  on  kohati  suurem. 
Võimaldamaks  juurdepääsu päästeautodele, on 3,0 m  laiune ka ujumiskohta viiv  tee. Pumpla  juurde 
viiv tee ja randa viiv tee suletakse lukustatavate tõkkeväravatega HAGS 544118 (vt. lisa 6). 
 
Osa teedest (joonis 2) on kavandatud munakivi või munakivist vuugimuru kattega – vastavad kohad ja 
katendid on esitatud joonistel 2 ja 4). Kasutatakse lõhatud või looduslikke maakive (Ø ca 100...150 mm 
‐  kasutatavad  kivid  peaksid  olema  suhteliselt  samamõõdulised).  Kivide  vahele  jäetakse  ca  50  mm 
laiused vuugid, mis  täidetakse kruusa  ‐ mulla  seguga, millesse külvatakse vuugimuru kõrreliste  segu. 
Teede katendite konstruktsioon täpsustada vajadusel tööjoonistega. 
 
Kõikide  jalgteede  katendi  paksus  ei  ületa  150 mm,  parklate  katend  dimensioneerida  sõiduautodele. 
erandiks on pumpla juurde viiv tee, mis peab olema dimensioneeritud veoautodele (joonis 2). Teedele 
antakse üldjuhul kahepoolne põikikalle 1,5%, hoonete  juures ühepoolne põikikalle hoonetest eemale 
keskmiselt 1,5%. Kruusakattega teed ei piirata äärekiviga. 
 
Projektalale  on  ette  nähtud  kaks  sõiduautode  parklat  –  20‐kohaline  keskuse  (vare)  juurde  ning  6‐
kohaline ujumiskoha juurde. 20‐kohalises parklas on üks koht reserveeritud invaliidi autole. 
 
Teede  ja  platside  rajamiseks  tuleb  ehitustööde  eelselt  koostada  vertikaalplaneering.  Jalgteede  ja 
parklate rajamisel juhinduda alljärgnevatest standarditest ja juhistest: 

 EVS 843:2003 „Linnatänavad”; 
 RT 98‐10607 Jalgratta‐ ja jalakäijate teed; 
 RT 98‐10631 Jalgrataste parkimine ja hoidmine. 
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Skeem 5. Õru puhkeala tsoneering (skeemi alus: käesolev projekt joonis 2). 
 

Tiigid ja kraavid 
Projektalale jäävad kraavid tuleb puhastada võsast ning vajadusel korrigeerida nõlvu ning rajada nõlva 
ja  voolusängi  kindlustused.  Laiendatava  tiigi  serv on  soovitav  kindlustada  vitspunutise  ja mätastega, 
sarnaselt on soovitav kindlustada kraavid sildadest   ca 10 m üles‐  ja allavoolu  (vt ka  joonis 4). Nõlva 
kindlustamisel  rammitakse  ca.  70  ...  100  cm  pikkused  (ca  30...50  mm  jämedused)  okaspuuvaiad 
pinnasesse 50  cm  vahega nii, et välja  jääb  ca 20  cm pikkune osa. Vaiade vahele põimitakse  tihedalt 

Kelgumägi

Lauluväljak  Kiige‐ ja 
lõkkeplats 

Ujumiskoht

Jalgpall ja 
tennis/korvpall 

Parkla 

Diskgolf

Spordirada ja 
võimlemine 
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vaheldumisi näpujämedused pajuoksad. Tekkiva punutud tugiseina tagune lauge nõlv  mätastatakse ja 
mättad kinnitatakse tikkudega. 
 

Haljastus 
Uushaljastuses  on  kasutatud  puudest  valdavalt  kodumaiseid  tavapäraseid  metsapuuliike,  va. 
aktsentidena  vaatefookustes  punaselehised  hariliku  vahtra  vorm  ’Schwedleri’,  hariliku  tamme 
püramiidvorm ’Fastigiata’ ning raberemmelga vorm ’Bullata’. Põõsastest on kasutatud mittelooduslike 
liikidena  villast  lodjapuud  ja  võsundkontpuud.  Haljastuses  kasutatud  taimede  nimekiri  on  esitatud 
tabelis 1. 
 
Taimede  istutamisel  ja  istikute  valikul  tuleb  juhinduda  standarditest  EVS  778:2001  ”Ilupuude  ja 
põõsaste  istikud”  ja  EVS  843:2003  „Linnatänavad“.  Istutatavad  taimed  peavad  vastama  esimeses 
standardis toodud tingimustele. Kasutada lehtpõõsaistikuid, mis on vähemalt 5‐harulised ja kõrgusega  
vahemikus 0, 8...1,25 m. Püsikuistikutel peab olema väljaarenenud lehekordarik ning terve kompaktne 
juurepall.  
 
Istutusaugud  tehakse  vastavalt  kasutatavate  istikute  mullapalli/juurepalli  suurusele  viimase 
läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt põõsastele 0,6 x 0,6 x 0,6 m, ning püsikutele 0,25 x 
0,25 x 0,25 m. Istutusaugud täidetakse viljaka kasvumullaga.  
 
Istutustööd  teha  soovitavalt  aprilli  II‐III  dekaadis  ja mai  I‐II  dekaadis  või  septembri  II‐III  dekaadis  ja 
oktoobri  I  dekaadis.  Konteineristikuid  võib  istutada  terve  vegetatsiooniperioodi  jooksul.  Istutamisel 
lõigata  ära  kuivanud  ja  vigastatud oksad ning  juured ning  lisaks  sellele  kärpida  lehtpõõsaste  võrasid 
vajadusel kuni 1/4  ‐ 1/3 ulatuses. Peale  istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord nädalas, 
okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt vähemalt kahe 
aasta jooksul.  
 
Tabel 1. Projektis kasutatud taimmaterjali nimekiri 
 
Okaspuud: 
harilik mänd            Pinus sylvestris          144 
mägimänd            P. mugo            18 
harilik kuusk             Picea abies            64 
euroopa lehis             Larix decidua              3 
siberi lehis             L. sibirica              5 

   Kokku: 234 
Lehtpuud ja –põõsad: 
rabe remmelgas       'Bullata'   Salix fragilis            18 
vitspaju             S. viminalis            10 
harilik vaher         'Schwedleri'   Acer platanoides            7 
harilik tamm             Quercus robur              2 
harilik tamm         'Fastigiata'   Q. robur            75 
harilik pihlakas            Sorbus aucuparia            4 
õunapuu (kõrgekasvulised sügissordid)*     Malus domestica          33 
hapukirsipuu**           Prunus cerasus            17 
kurdlehine roos           Rosa rugosa            50 
villane lodjapuu           Viburnum lantana            3 
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must aroonia             Aronia melanocarpa          53 
harilik viirpuu***          Crataegus rhipidophylla         15 
võsundkontpuu           Cornus sericea            30 

   Kokku: 317 
Püsikud: 
kollane iiris             Iris pseudacorus          40 
kilpjas rodgersia           Rodgersia tabularis          15 

   Kokku:   55 
 

*Kasutatavad õunapuu sordid peavad olema ühesuguse kasvukuju kõrguse ja kasvukiirusega, kasvukuju 
ja suuruse etalon ‐ ’Antonovka’. 
**Kasutatavad  hapukirsipuu  sordid  peavad  olema  ühesuguse  kasvukuju  kõrguse  ja  kasvukiirusega, 
kasvukuju ja suuruse etalon‐ ’Hindenburg’. 
***Võib kasutada ka üheemakalist viirpuud (C. monogyna) või tömbilehist viirpuud (C. laevigata). 

Rajatised, arhitektuursed väikevormid, inventar 

Väikevormide ja pargiehitiste kavandamise põhimõtted, nõuded materjalile ja viimistlusele 

Arhitektuursete  väikevormide  ja  pargiehitiste  kavandamisel  on  asukohavalikul  lähtutud  nende 
olemasolevatest  asukohtadest  või  paremast  visuaalsest  ja  funktsionaalsest  haakumisest 
üldkompositsiooniga. Arhitektuursete väikevormide  ja rajatiste paigutamisel on arvestatud sellega, et 
vaates  avanevad  objektid  on  ühteaegu  fookuspunktid,  mis  täiendavad  vaadet,  teisalt  on  nad 
sihtpunktiks  pargis  liikujale.  Enamuse  inventari  ning  väikevormide  lahendus  on  üles  ehitatud  ühtse 
materjali – valdavalt puit – kasutamisele, lihtsusele, vandaalikindlusele ja maalähedusele.  
 
Enamus kavandatud ehitisi on lihtsad puitkonstruktsioonid. Nende rajamisel tuleb lähtuda normidest: 

 Maa RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
 Tarindi RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid; 
 RT 21-10750, Sae- ja höövelpuit; 

 
ja alljärgnevalt kirjeldatud põhimõtetest: 

 kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast; 
 puitdetailide liitmistel kasutada peidetud peadega poltidega tugevdatud tappliiteid, nähtavate 

detailide ühendamisel mitte kasutada ainult naelu ja kruve; metallnurgad, naelutusplaadid jms 
tuleb peita; 

 nähtavatel puitdetailidel kasutada hööveldatud puitu; 
 puitdetailide värvus ‐ tumepunane (RAL 3003); 
 kasutada  immutatud,  maapinnaga  kokkupuutuvates  ja  suurema  niiskuskoormusega 

konstruktsioonides kasutada A klassi immutatud puitu; 
 liimpuitdetailid värvida muude detailidega samas toonis; 
 nähtavate metalldetailidena  kasutada  läbivalt  sarnast  lahendust,  soovitav mustaks  värvitud 

(RAL 9017) või tsingitud metall; 
 katusematerjalina kasutada käsitsivaltsitud värvimata tsinkplekki, va kaevu katus, kus kasutada 

linaõliga töödeldud laastu. 

Sillad 
Sillad  on  kavandatud  pargi  ühendamiseks  ujumiskohaga  ja  lasteaia  territooriumiga  ning  kraavi 
ületamiseks (vt.  joonis 2 pos 17, 18, 19). Sillad on  lahendatud  lihtsa diagonaalristil põhineva motiiviga 
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kolmes  erinevas  pikkuses  (joonis  8).  Sildade  konstruktsioon  ja  vundeerimine  tuleb  täpsustada 
tööjoonistega.  
 
Kõik  puitdetailid  va.  põrand,  värvitakse  tumepunaseks  (RAL  3003).  Põrand  värvida  ilmastikukindlalt 
tumehalliks (RAL 7004). 

Pergolad ja lehtlad 
Pergola  ja  lehtla  (joonis 7) on  kavandatud  sarnasest  visioonist  lähtuvalt. Mõlema puhul pole oluline 
konstruktsioon ise, vaid, et peale kasvavate ronitaimedega koos moodustuks varjuline lehtla. Mõlemad 
rajatised  on  kavandatud  lihtsad,  klassikalisel  pergolal  baseeruva  kavatisega.  Külgseinad  ja  lehtla 
tagasein on lahendatud ristsõrestikena. Lehtla katus on kavandatud läbipaistvast PVC katusematerjalist 
(klaar).  Materjal  täpsustada  tööjoonistega.  Pergola  postide  ankurdus  ja  vundeerimine  täpsustada 
tööjoonistega. 
 
Kõik puitdetailid värvitakse tumepunaseks (RAL 3003). 

Kaev 
Kaevu korrastamine on esitatud    joonisel 12. Kasutatakse muude ehitistega sarnast toestiku materjali 
(hööveldatud  pruss).  Küljed  kaetakse  püstlaudisega.  Kaevu  katus  ehitatakse  15...30º  viilkatusena, 
katusematerjal on  linaõliga töödeldud  laast. Kaevukonstruktsioon kinnitatakse postidele  ja toetatakse 
betoonist kaevurõngale (täpsustada tööjoonistega). 
 
Kõik puitdetailid värvitakse tumepunaseks (RAL 3003). 

Infotahvlid, infoviidad 
Infotahvlite ja infoviitade lahendused on antud joonistel 9 ja 10. Kasutatakse muude ehitistega sarnast 
toestiku materjali  (hööveldatud  pruss).  Tahvli  osa  –  laudis  150  x  20 mm.  Infotahvli  pealkirja  tähed 
valmistada joonisel näidatud mõõtudes roostevabast terasest või süvistada raami ülemise puu keskele 
joondatuna  teljele  ja  värvida  süvistatud osa mustaks  (RAL 9017).  Infotahvli  raami pealispuu ülemine 
külg profileerida kaldu ca 0,5‐1% sademevee paremaks äravalgumiseks. 
 
Infoposti viimistlus on sarnane infotahvli postide viimistlusega. Postipealsele kaldpinnale paigaldatakse 
trükitud  roostevabast  plekist  infotahvlid.  Infotahvlid  kinnitada  posti  otsa  süvistatud  kuni  3  mm 
sügavusse nišši.  
 
Infotahvli  raam  ja postid ning  infoviida post värvitakse  tumepunaseks  (RAL 3003),  tahvliosa  loomulik 
(immutatud) puit. 

Ujumiskoht, riietuskabiin, platvormid 
Ujumiskoht on lahendatud tagasihoidliku liivarannana, mida toetab kaheastmeline puitplatvorm (joonis 
6).  Kaheastmelise  platvormi  kummagi  osa  mõõtudeks  on  6,0  x  6,0  m.  Platvormid  on  ühenduses 
juurdepääsutee ja riietuskabiiniga.  
 
Laiendatavale  tiigile  on  kavandatud  paadisillalaadne  platvorm  mõõtudega    3,0  x  6,0  m.  Platvorm 
viimistletakse sarnaselt ujumisplatvormiga (sarnane kattelaudis). Paadisild varustatakse mõlemalt poolt 
lihtsate käsipuudega. 
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Ujumisplatvormi  ja  paadisilla  talastik  ja  vundeerimine  täpsustada  tööjoonistega.  Võib  kaaluda 
pontoonide  kasutamist.  Ujumisplatvormide  ja  paadisilla  ehitamisel  kasutada  hööveldatud 
sügavimmutatud puitu. Puitosa värvus: tumepunane (RAL 3003). 
 
Riietuskabiin on lahendatud metallraamile paigaldatud mati läbipaistva PVC plaadiga, mida väljastpoolt 
katab  hööveldatud  puidust  püstlattidest  hõre  laudis  (vt.  joonis  6).  Laudis  värvitakse  sarnaselt  kõigi 
muude puitdetailidega (RAL 3003), metallraam ‐ must (RAL 9017). Juurdepääsupoolsele seinale on ette 
nähtud eraldiseisva infotahvliga sarnase kujunduse ja materjalivalikuga infotahvel. 

Lava 
Lavaehitis on kavandatud konserveeritava vareme põhjakülge  (joonis 2) nii, et olemasolev pandus  ja 
müür  moodustavad  lava  taha  suletud  nurga.  Idakülg  on  lahendatud  püstpostidest  kujundatud 
vahelduvate  kaarjate  postiridadega  (joonis  5),  mis  annavad  lavaruumile  ruumilise  piirde  ning 
võimaldavad  poste  kasutada  kulissidena.  Lavaruumi  keskel  on  maapinnast  200  mm  tõstetud 
ümmargune  puitlava,  mis  piirneb  maakivist  vuugimuruga.  Lava  on  lahendatud  sarnaselt 
ujumisplatvormide  ja  paadisillaga  –  värvitud  ja  hööveldatud  sügavimmutatud  puidust  kattelaudis, 
värvus:    tumepunane  (RAL  3003).  Lava  talastik  paigaldada  liivalusele.  Tehniline  lahendus  tuleb 
täpsustada tööjoonistega.  
 
Ümmargust lava piiravad kolme ritta vaheldumisi paigutatud pingid (pinkide lahendus vt  seletuskiri ptk 
„Pingid,  prügikastid,  jalgrattahoidjad“.  Pingid  on  ette  nähtud  paigaldada  püsivalt  ning  paigutatud 
selliselt, et eesistujad ei segaks tagantvaatajaid. 

Lõkke‐ ja kiigeplats 
Lõkkeplats on kavandatud lavast itta arvestades siseministri 18.06.1998. a määrusega nr 15 „Tuletööde 
tuleohutusnõuded“ sätestatud 50 m nõuet hoonetest  ja metsast3. Platsi asukoha valikul (joonis 2)  on 
arvestatud sellega, et ümberringi jääks piisavalt ruumi pidustuste ajal liikuda ning, et lõkkeplatsile oleks 
juurdepääs  vajadusel  päästeautodel.  Lõkkease  piiratakse  maassekaevatud  maakividega  ning  alus 
täidetakse killustikuga. Platsi ümbrus ümbritsetakse maakividest vuugimuruga (joonis 4, pos 4). 
 
Avalikult massiüritusteks kasutatava lõkkeplatsi rajamisel tuleb arvestada allpoololevate määrustega: 

 Tuleohutuse üldnõuded (RTL 2004, 100, 1599); 
 Tuletööde tuleohutusnõuded (RTL 2000, 99, 1558); 

Telkimisala ja grillplats 
Võimalik  telkimisala  on  ette  nähtud  ujumiskoha  lähedale  (joonis  2,  pos.  5).  Telkimisala  optimaalne 
mahutavus  on  8...10  telki  (arvestuslikult  plats  300  x  300  cm).  Telkimisala  on  soovitav  rajada  nn 
"tallatava"  muruna.  Selleks  on  soovitav  kasutada  kruusaga  tugevdatud  kasvupinnast  ja  kasutada 
spetsiaalset   murusegu. Mulla pealmine pind on  soovitav katta kohtades, kus on pidev  tallamine  (nt 
grillplatsi  ümbrus),  pinnasetugevdusvõrguga  (näiteks  ENKAMAT).  Valdavad  tekkivad  käigurajad  on 
soovitav katta isegi vuugimuruga. Telkimisalale on vajalik hooajaks paigaldada teisaldatavad tualetid (1 
naistele, 1 meestele – vt.  soovitav asukoht  joonisel 2) nii, et need ei  jääks otseselt päikesele avatud 
kohale  (sobivad  kohad  projekteeritud  juurdepääsuteest  idas,  olemasoleva  puistu  servas).  Tualettide 
aluse  tegemisel  ja  nende  juurdepääsuteel  kasutada  kruusaga  tugevdatud  pinnast  ja 

                                                 
3 Tuletööde tuleohutusnõuded (RTL 2000, 99, 1558): 87. Jäätmete ja prahi põletamise ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht 
objektil  peab  paiknema  vähemalt  15 m  kaugusel mis  tahes  ehitisest  või  põlevmaterjali  lahtisest  hoiukohast  ja  vähemalt  30 m  kaugusel 
metsast. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel. 
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pinnasetugevdusvõrku.  Telkimisalale  on  vajalik  hooajaliselt  paigutada  ca  1000  l  prügikonteiner. 
Prügikonteineri soovitav asukoht on antud joonisel 2. 
 
Telkimisala keskele on kavandatud grillplats kasutamiseks kuni 12‐le inimesele (joonis 2, pos. 5, joonis 
13). Grillplatsi rajamisel tuleb arvestada allpoololevate määrustega: 

 Tuleohutuse üldnõuded (RTL 2004, 100, 1599); 
 Tuletööde tuleohutusnõuded (RTL 2000, 99, 1558); 

Spordirajatised 
Spordiplatsid 
Võrkpalliplats  on  kavandatud  nn  „rannavolleplatsina“  ujumiskoha  juurde  (joonis  2).  Plats  on 
liivakattega, soovitav liivakihi sügavus min 300 mm.  Plats ääristada immutatud (klass A) puitlauaga.  
 
Jalgpalliplats  (joonis  2)  erikatet  ei  vaja  ‐  jääb  hoolikalt  tasandatud murupind.  Soovitavalt  tähistada 
jalgpalliväljaku nurgad puitpostidega. Piirid tähistada ajutiselt (näiteks mängude ajaks niitmisega. Platsi 
on soovitav niita tihedamalt võrreldes ümbritseva alaga). 
 
Endise majandushoone varemesse on kavandatud universaalplats, kus on võimalik mängida korvpalli, 
tennist  ning  vajadusel  võrkpalli. Mängudeks  vajalikud  abivahendid  kinnitatakse  vareme  seina  vastu 
kinnitatud konstruktsioonidele – konstruktsioonid  täpsustada vareme konserveerimisprojektiga. Plats 
on kavandatud punase tellisepuru‐kattega.  
 
Spordirajad 
Kuna  kogu  maa‐ala  jalgteed  on  kruusakattega,  saab  neid  kasutada  jooksmiseks,  kepikõnniks  ja 
jalutamiseks.  Eraldi  tähistusega  (joonis  10)  on    200  m  pikkune  ring  projektala  lõunaosas,  mis  on 
ühendatud  erinevate  teedega,  mistõttu  tegelikult  on  võimalik  valida  erinevate  marsruutide  vahel. 
Marsruutide pikkused ja sellekohane täpne tähistus tuleb lahendada teede rajamise käigus. Eraldi on ca 
100 m pikkune pinnasekattega rada, mille äärde on paigutatud  lihtsad võimlemisvahendid  (näited vt. 
lisa 2). Pinnas vajadusel tugevdada kruusaga. Spordiradadega paralleelselt kulgevad diskgolfirajad. 
 
Võimlemisvahendite jt. mängukonstruktsioonide valikul lähtuda standardist EN 1176/1177. 
 
Kelgumägi 
Tiigi  laiendamisel  tekkivast  pinnasest  on  ette  nähtud  kujundada  vaba  vormiga  kelgumägi  projektala 
keskossa  (täpsemalt  vt.  joonis  3).    Tehisküngas  on  plaanitud  haljastada  (joonis  2),  kuid  selliselt,  et 
tekivad erinevatesse suundadesse väikesed kelgunõlvad lastele. Nõlvad profileerida mitte järsemad kui 
1 : 3. Rajamisjärgselt on soovitav kelgumägi mätastada. 
 
Diskgolf 
Diskgolfi jaoks on plaanitud 18 erineva pikkuse ja trajektooriga rada (joonis 2). Radade paiknemine on 
orienteeruv.  Radade  tee’de  mõõtmed  ja  tähistus  on  esitatud  joonisel  14.  Korvidena  kasutada 
standardikohaseid diskgolfi korve (vaata täpsemalt lisa 3).  

Pingid, prügikastid, jalgrattahoidjad 
Pingid,  prügikastid,  jalgrattahoidjad  (joonised  11,  15,  16)  on  ette  nähtud  valmistada  hööveldatud 
immutatud puidust ja värvida sarnaselt teiste puittarinditega ‐ tumepunane (RAL 3003).  Pingid on ette 
nähtud ankurdada maasse vaiadega, pinkide alla on soovitav rajada 200 mm paksune liivalus.  
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Valgustus ja elektrivarustus 
Valgustuse kontseptsioon on esitatud joonisel 17 ning soovitavad valgustite tüübid antud lisades 4 ja 5. 
Projektalal  on  valdavalt  kasutatud  tavapärast  funktsionaalset  valgustust,  millega  valgustatakse 
transiitsed  jalgteed. Konserveeritava  vareme  ja  selle ees  teekattes olevate puude  valgustamiseks on 
soovitav kasutada pinnasesse süvistatud light up tüüpi prožektoreid. 
 
Elektrivarustus  on  vajalik  tagada  vareme  ja  säilinud  kõrvalhoone  juurde,  samuti  lava  juurde.  Kui 
telkimisalal on plaanis korraldada laagreid vms, tuleb elektrivarustus tagada ka seal. Valgustuslahendus 
ja  elektrivarustus  tuleb  täpsustada  vastavasisulise  elektriprojektiga.  Elektriprojekti  koostamisel  peab 
olema  prioriteetne  olemasoleva    ja  projekteeritud  haljastuse  säilimine  ko  projektiga  ette  nähtud 
mahus. 

Radade õppeotstarve 
Kuna metsarajad on plaanis mugavalt ühendada lasteaia territooriumiga, on soovitav kasutada maa‐ala 
ka õppeotstarbeks. Projekteeritud  lehtlat  ja pergolaid saab kasutada väliklassidena (jooksuringi keskel 
olevad  kolm  väiksemat  pergolate  ja  lehtlatega  platsi).  Radade  äärde  jäävad  levinumad  puit‐  ja 
rohttaimed on soovitav tähistada tagasihoidlike siltidega.  
 
  

Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 
 
Märkused: 
1. Ehitajal on kohustus tööde mahud kontrollida enne tööde alustamist kohapeal. 
2. Tööde mahtudes ei sisaldu arhitektuursete väikevormide, rajatiste jms, mille ehitamiseks on vajalik 

koostada tööjoonised, täpsed tööde mahud. 
3. Taimmaterjali hulgad vt. ptk taimmaterjali nimekiri. 
 
Tabel 2. Põhiliste rajamistööde mahud 
 
Nr  Töö nimetus                       ühik              hulk 

1.  Raied 

1.1.  Üksikpuude raie  tk  11 

1.2.  Lageraie  ha  1,1 

1.3.  Harvendusraie  ha  0,8 

1.3.  Sanitaarraie (üksikpuudena puistust)  ha  5,1 

1.4.  Juurida kände  tk  11 

1.5.  Juurida kände likvideeritavatest puistuosadest  ha  0,17 

2.  Laiendatav tiik 

2.1.  Tiigi laienduse kaevamine  m2  1380 

2.2.  Tiigi kaldajoone kindlustamine vitspunutisega  jm  224 

2.3.  Tiigi kaldajoone mätastamine  m2  560 
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3.   Ujumistiik 

3.1.  Tiigi puhastamine  m2  1400 

3.2.  Kaldajoone korrigeerimine, nõlvade tasandamine  m2  3040 

3.3.  Liivaala rajamine (liivakihi sügavus 300…600 mm)  m2  211 

4.  Spordiplatside rajamine 

4.1.  Jalgpalliväljaku tasandamine ja muru rajamine  m2  4050 

4.2.  Rannavõrkpalliplatsi rajamine (kate ‐ liiv min 300 mm)  m2  165 

4.3.  Purustatud tellisepuru kattega universaalplatsi rajamine  m2  625 

5.   Võimlemisplatsid 

5.1.  Platside ette valmistamine ja pinnase tugevdamine kruusaga 
plats  8 

m2  52 

5.2.  Võimlemisvahendite paigaldamine  tk  8 

5.3.  Infoviitade paigaldamine  tk  8 

6.  Spordirajad 

6.1.  Pinnasesse süvistatud spordiradade puidust tähised  tk  21 

6.2.  Spordiradade ja jalgteede rajapostid (infoviidad) kokku ca.  tk  30 

6.3. 
 

Pinnasetee tugevdamine purustatud kruusaga (5 cm kruusakiht, 
liigniisketele kohtadele)  m2  65 

7.  Teed ja platsid 

7.1.  Purustatud kruusakattega teed (sh. parklad)  m2  4500 

7.2.  Maakividest vuugimuru  m2  580 

7.3.  Munakivisillutist  m2  237 

7.4.  Kokku puitplatvorme (lava, ujumisplatvormid, paadisild)  m2  243 

8.  Arhitektuursed väikevormid, inventar, rajatised 

8.1.  Ehitada pergolaid (joonis 7)  tk  18 

8.2.  Ehitada lehtlaid (joonis 7)  tk  2 

8.3.  Paigaldada 1,6 m teetõkkeid (vt lisa 6)  tk  2 

8.4.  Paigaldada 6 m lipuvarras  tk  1 

8.5.  Valmistada ja paigaldada pinke (joonis 15)  tk  64 

8.6.  Paigaldada lava taha püstposte (joonis 5)  tk  52 

8.7.  Paigaldada infotahvleid (joonis 9)  tk  2 

8.8.  Ehitada kaevu kate, korrastada kaev  tk  1 

8.9.  Ehitada 10 m pikkuseid puitsildu (joonis 8)  tk  2 

8.10.  Ehitada 9 m pikkuseid puitsildu (joonis 8)  tk  1 

8.11.  Ehitada 5 m pikkuseid puitsildu (joonis 8)  tk  1 

8.12.  Ehitada ja paigaldada jalgrattahoidjaid kokku 22 jalgrattale  tk  22 

8.13.  Ehitada ja paigaldada traditsiooniline külakiik  tk  1 
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8.14. 
 

Paigaldada suuri dekoratiivseid maakive (kivigrupid, kivid suurusega 
d = 300…1500 mm) ca  tk  125 

8.15.  Ehitada kelgumägi (orienteeruv maht)  m3  2600 

8.16.  Ehitada lõkkeplats (joonis 4)  m2  32 

Maakivist ääristus  jm  20 

8.17.  Ehitada grillplats (joonis 13) 

Lõkkease  m2  2 

Maakivist ääristus  jm  5 

Metallist grillalus  tk  1 

8.18.  Ehitada riietuskabiin (joonis 6)  tk  1 

9.  Haljastus 

9.1.  Istutada mullapalliga suuri puid  tk  372 

9.2.  Istutada lehtpõõsaid ja mägimände  tk  179 

9.3.  Istutada püsikuid  tk  55 

9.4.  Multš (purustatud okaspuukoorepuru)  m3  30 

9.5.  Tasandada niidupinda ja teha muruparandusi ca  ha  3,6 

10.  Konserveerimised ja lammutamised 

10.1.  Konserveerida müüri  jm  110 

10.2.  Konserveerida estakaade  m2  136 

(ca) m3  170 

10.3.  Lammutada kuure ca  m2  800 
 

 
 
Projekti  tõlgendamisel  ja  rakendamisel  tekkivate  projektlahenduse  sisu  puudutavate  küsimuste  ja 
ettepanekutega pöörduda projekti autori poole. Projektimuudatused palun kooskõlastada autoriga. 
 
 
....................................................................................... 
 
Sulev Nurme 
Detsember 2009.a. 
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Lisad 
 

7. Lähteülesanne 
8. Võimlemisvahendid (HAGS) 
9. Diskgolfi raja elemendid ja disain 
10. Tänavavalgustid (GLAMOX) 
11. Suundvalgustid, pinnasesse süvistatavad (GLAMOX) 
12. Lukustatav teetõke, 1,6 m (HAGS) 
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Lisa 1. Lähteülesanne 
Õru puhkeala (katastritunnus 94302:002:0010) ruumilahendus. 
 
Puhkealal näha ette kohad 

- jalgradadele (osaliselt valgustatud), 
-  jalgpalliplatsile,  
- tennise‐, võrkpalli‐, korvpalliväljakule (vana kivihoone varemesse), 
- kõlakojale  koos  lavaga,  tantsuplatsi  ja  istepinkidega  kasutades  ära  kivihoone‐äärse 

pinnatõusu,  
- rannavolle platsile,  
- supluskohale,  
- kraavi ületamiseks kaarsildadele (soovitavalt vähemalt 2 tükki),  
- lõkkeasemele,  
- kiigele,  
- parklale ca 20 autole.  
- virgestuselementidele (kang, poom vms.). 
 

Näha ette võimalused olemasolev metsa‐ala kujundamiseks pargiks määrates ära  jalgradade 
asukohad,  prügikastide,  pinkide  kuju  ja  paigutus,  valgustuse  kujundus,  puuelementide  (‐
kujude) kasutamine.  
 
Soovitused  raietöödeks  (näit.  jätta  kõrgemaid  kände, millest  kujundada  istekohti  vms.) Uue 
pargiala asukoht ja soovituslikud nõuanded istutatavate puuliikide osas. 
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Lisa 2. Spordirajal kasutatavate võimlemisvahendite näiteid 
 
Kõik vahendid  (va viimane) on valitud  firma HAGS  toodangusarja Planet hulgast. Viimased näited on 
universaalsetest  jõumasinatest  välitingimustesse.  Iga  näitevahendi  juurde  on  lisatud  vastava  toote 
number ja nimetus. Täpsem informatsioon www.hags.com.  
 
Märkused:  

1. Kasutada  võib  mistahes  tootja  sarnaseid  tooteid,  mis  vastavad  EN1176  /  EN1177 
turvanõuetele.  

2. Kasutada võib nii metallist, puidust, plastikust kui kombineeritud materjalidest vahendeid 

 

  
A. 191004 INSHAPE PARALLELL BARS       B. 191002 INSHAPE LEG LIFT 
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C. 191018 INSHAPE HYPEREXTENSION 191017    D. 191019 INSHAPE STRETCH 

  
E. 191013 INSHAPE STRETCH          F. SQUAT INSHAPE ROPE CLIMB 
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G. 191007 INSHAPE SIT UP         H. 191009 INSHAPE PUSH UP 
 

  
I. 191053 PACE FIT            J. 191052 FIT POINT 
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Lisa 3. Diskgolfi rajaelemendid ja raja disain 
 
Allikas: www.pdga.com 
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Lisa 4. Tänavavalgustid 
 

  

 

GVB 
  

 
Tänava‐ ja maanteevalgusti 
kõrgrõhulambile 
Lambi vahetuseks ei vajata 
tööriistu 

 

 

Hea soojusvahetus 

 

 

 

Tehnilised andmed 
Valgusti korpus ja kinnituskomplekt 
postile on valmistatud 
survevalualumiiniumist, viimistletud 
halli polüesterpulbervärviga. 
Anodeeritud alumiiniumreflektor. 
Portselanist lambihoidja. 
UV‐kiirgusele vastupidavast 
polükarbonaadist hajuti 
roostevabaterasest hajuti 
kinnititega. 
 
Lamp 
Kõrgrõhunaatriumlamp (HSE) 70W.
Kõrgrõhuelavhõbelamp (HME) 125 ‐ 
250W  
 
Liiteseadis 
Kompenseeritud standardliiteseadis 
(F), mis tellida eraldi. 
 
Paigaldus 
Paigaldatakse postile, mille ülemise 
otsa Ø60 = mm. 
Valgusti hajuti tuleb tellida eraldi. 
 
Ühendus  
Valgusti eemaldatav liiteseadis on 
ühendatud 3 x 6 mm² klemmliistuga.

 

 

 

IP23 
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Lisa 5. Suundvalgustid, pinnasesse süvistatavad 
 
 

  

O72‐R 
 

Roostevabaterasest 
esiplaadiga LED‐valgusti 
välisvalgustuses 
kasutamiseks 

 

Madal pinnatemperatuur 
 

12LED koos sisseehitatud 
toiteallikaga 

 

Maksimaalne kandevõime 
on 2000kg 

 

   

 

Tehnilised andmed 
Süvistatud 12LED ‐valgusti 
alumiiniumvalu korpuses, mis 
värvitud polüestervärviga. 
Roostevabaterasest esiplaat ja 
karastatud opaalklaasist hajuti.  
Roostevabaterasest kinnitid ja 
silikoontihend. 
Maksimaalne kandevõime on 
2000kg, klaasi mehaaniline tugevus 
on 6,8 J. 
Esiklaasi töötemperatuur on 38°C. 
Tehnopolümeerist süvistuskarp 
maasse paigaldamiseks kuulub 
komplekti 
 
Lamp 
12LED maksimaalselt 2W. 
 
Liiteseadis 
Sisseehitatud toiteallikaga 
 
Paigaldus 
Paigaldatakse süvistatult 
süvistuskarbiku abil 
 
Ühendus 
2 x PG9 kaablisisendit (kaablile Ø4 ‐ 
8 mm). 3x1,5 mm² klemmliist 

O72‐R

 

 

IP67 
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Lisa 6. Lukustatav teetõke, laius 1,6 m 
 
 

 
 
544118 Road barrier 411 B, 1,6m 

Product information  

Product group:  HAGS PLAZA 
Product Name: Road barrier 411 B, 1,6m 
Product No: 544118 
Required area: Length (Mtr) 1,6,    Width 
(Mtr) 0,1 

General Specifications 

Road barrier with reflecting red flashes. May 
be locked in open or closed positions with a 
padlock. Placed in pairs, the barriers can be 
used to completely block off a road.  

Technical information 

Supplied fully assembled. Anchoring 
specifications: Poured foundation. 
Maintenance: E. Materials: Post in 76 mm 
and boom in 42 mm hot‐galvanised tubular 
steel. 1.6 m  
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Joonised 
 
1. Alusplaan                    M 1: 500 
2. Põhiplaan (kujundus ja haljastus)              M 1: 500 
3. Sidumisplaan                  M 1: 500 
4. Lõiked                    M 1: 50 
5. Lava                    M 1: 200 
6. Platvormid, ujumiskabiin                        M 1: 25 / M 1/100 
7. Pergola ja varikatus                 M 1: 25 
8. Sillad                    M 1: 50 
9. Infotahvel                    M 1: 25 
10. Infotulp                    M 1: 25 
11. Jalgrattahoidja                  M 1: 25 
12. Kaev                    M 1: 25 
13. Grillplats                            M 1: 25 / M 1: 50 
14. Spordiradade tähistused                M 1: 25 
15. Pink                    M 1: 25 
16. Prügiurn                    M 1: 25 
17. Valgustuse kontseptsioon                M 1: 1000 
18. Lammutatavad, konserveeritavad ja rekonstrueeritavad objektid      skeem 
Vaated   


