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1 Sissejuhatus 

Käesolev töö kuulub 2. osana Ravila mõisa pargi rekonstrueerimise projekti juurde. 

Projekti 1. osas (koostaja OÜ Artes Terrae) on esitatud pargi asukohaskeem, olemasolev 

olukord, pargi projektlahendus (määratud vajalikud raied ja uusistutused, teede, 

inventari ja väikevormide paiknemine ning nende kujunduslik lahendus) ja piirangud.  

Töös antakse tehniline lahendus Ravila mõisa pargis asuvate tiikide ja pargi lõunaosas 

Pirita jõe ääres asunud supluskoha rekonstrueerimiseks ning sademeveesüsteemi 

rajamiseks. Rajatised paiknevad katastriüksusel Harju maakonnas Kose vallas 

katastriüksusel numbriga 33702:002:0023. Projekti joonised ja seletuskiri moodustavad 

lahutamatu terviku.  

2 Uuringud 

Pargi topogeodeetilised uuringud on tehtud Metricus OÜ poolt aprillis 2014. Täiendavalt 

on oktoobris 2014 mõõdistatud tiikide ja Pirita jõe põhja reljeef supluskohas. Tiikide ja  

nendevahelise voolusängi ning Pirita jõe kalda pinnase iseloomu selgitamiseks on 

käsipuuriga puuritud 14 puurauku.  

3 Olukorra kirjeldus 

3.1 Tiikide seisukord 

Läänepoolse (tiik 1) tiigi kaldad on valdavas osas kaetud põõsastikuga, milles kasvavad 

üksikud puud. Tiigis paikneb puudega kaetud saar. Idapoolse tiigi (tiik 2) kaldad on 

lagedad, kallastel kasvavad üksikud puud. Vähesel määral on tiikides olmeprahti, tiikide 

põhi on kaetud settega, mille moodustumisel on suur osa tiigi kallastel kasvavatelt 

puudelt tiiki langevatel lehtedel. Mõlema tiigi põhja on filtratsioonikao vähendamiseks 

paigaldatud savikiht. Tiigid on pinnaveetoitelised ja veetase tiikides sõltub eelkõige 

sademetest. Tiigi 1 valgala on ca 2.4 ha ja tiigi 2 valgala on 2.9 ha. Veevahetus tiikides 

toimub peamiselt keavdel lume sulades. Pargi lääneküljel on looduses tuvastatav nõva 

asukoht, mis kogus kõrgemalt alalt alla valguva vee ja juhtis selle tiiki 1 ja Pirita jõkke. 

Tiiki 1 suubunud nõva taastamisega suureneb valgala ca 2,5 ha võrra. Tiiki 1 suubunud 

nõva pikkus on ca 190 m ja jõkke suubunud nõva pikkus ca 200 m. Praegu on nõva 
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asukoht märgatav ainult niiskuslembese taimestiku järgi, nõva on praktiliselt maapinnani 

täis settinud.   

Sademetevaesel perioodil alaneb veetase tiikides  aurumise tõttu. Suvisel ajal on tiikide 

veepind kaetud veetaimestikuga.  Kevadise topogeodeetilise uuringu ajal (25.04.2014) 

oli veetase tiigis 1 60.48 m abs ja tiigis 2 59.49 m abs. Sügisese topogeodeetilise uuringu 

ajal (14.10.2014) oli veetase tiigis 1 - 60.24 m abs  ja veetase tiigis 2 - 59.19 m abs. Tiigi 

1 veepeegli pindala on enamusel ajast vahemikus 700...720 m² ja tiigil 2 vahemikus 

600...630 m².    

Tiigid on omavahel ühendatud lookleva voolusängiga, mille põhi ja nõlvad on samuti 

kaetud peamiselt puulehtedest ja taimedest moodustunud orgaanilise settega. Voolusängi 

põhi on saviga isoleerimata, kuid looduslikult on alal tegemist vett halvasti läbilaskva 

liivsaviga. Sängi pikkus on 105 m. Voolusäng tiigist 1 väljumisel on säilinud, kuid 

voolusängist tiiki 2 suubunud truup ei ole looduses tuvastatav. Pragusel ajal voolab vesi 

voolusängist vanajõkke mööda maapinda tiiki 2 läbimata. Voolusängi kalda kõrgus 

kõige madalamas kohas on 60.30...60.40. Samuti on hävinenud tiigi 2 väljavool Pirita 

jõkke suubuvasse vanajõkke. Vett on voolusängis ainult siis kui veetase tiigis 1 tõuseb 

tiigist väljuva voolusängi põhjast kõrgemale. 

 

Foto 1. Vaade rekonstrueeritavale tiigile 1 (28.03.2014) 
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Foto 2. Vaade rekonstrueeritavale tiigile 1 (23.10.2014) 

 

Foto 3. Vaade rekonstrueeritavale tiigile 1 (28.03.2014) 
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Foto 4. Vaade rekonstrueeritavale tiigile 2 (23.10.2014) 

 

Foto 5. Vaade I tiikidevahelisele voolusängile (28.03.2014) 
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Foto 6. Vaade I tiikidevahelisele voolusängile (23.10.2014) 

 

Foto 7. Vaade II tiikidevahelisele voolusängile (28.03.2014) 
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Foto 8. Vaade II tiikidevahelisele voolusängile (23.10.2014) 

 

Foto 9. Vaade supluskohale (28.03.2014) 
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Foto 10. Vaade supluskohale (23.10.2014) 

3.2 Supluskoha olukord 

Pargi lõunapiiril paiknenud supluskoht on muda täis settinud. Enamusel alast on sette 

pind veepinnaga samal tasemel. Ainult kõige lõunapoolsemas sopis ulatub vee sügavus 

muda peal 0.5 meetrini, vaba veepind veetaimestiku vohamise tõttu praktiliselt puudub. 

Vee tase Pirita jões supluskoha profiilis oli  aprillis 2014 ja oktoobris 2014  kõrgusel ca 

55.50 ...55.60. Supluskohast allavoolu teeb jõgi järsu käänaku. Supluskohaga piirneval 

lõigul on jõe sügavus 1...2 m, uhtumise tõttu on vee sügavus käänakus kuni 3 meerit. 

Süviku servas on lagunenud ujuvsild. Süvikust ülesvoolu, jõe peasängi ja settinud ala 

vahel paikneb teine, vaiadele toetuv sild,  mis on samuti osaliselt lagunenud. Pirita jõe 

valgala ca 4 km allavoolu jääva Kose Veskijärve profiilis on 167 km² ja vooluhulgad 

(Merin OÜ Inseneribüroo töö nr 751 „Pirita jõe Kose vesiveskijärve paisu kalapääs“ 

andmetel) on: 

Qkevad-suurvee 1%  31 m³/s 

Qkevad-suurvee 50% 10,3 m³/s 

Qaasta 50% 0,9 m³/s 

Q30 p. min 95% 0,14 m³/s 
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3.3 Sajuvee ärajuhtimine 

Katuselt kogutakse sajuvesi vihmaveerennidega ja juhitakse torustikuga maapinnale 

vahetult hoone vundamendi juures. Kohati puudub hoone ümber kõvakattega pandus või 

on selle seisukord väga halb ning allajuhitud sademevesi koguneb hoone sokli vastu ja 

valgub keldrisse. Kohati on sademveerennid ja allavoolutorud ka paigaldamata.  Sajuvee 

äravool toimub vastavalt maapinna kaldele,  sajuvee kogumise süsteem puudub.  

4 Projektlahendus 

4.1 Tiigid 

Tiigid tuleb puhastada settest kuni põhja paigaldatud savikihini. Selleks tuleb tiigid veest 

tühjendada. Suurem sette maht on võimalik eemaldada ekskavaatoriga, vahetult savikihi 

pealt on soovitav sete koondada käsitsi labidaga suurematesse hunnikutesse ja see siis 

ekskavaatoriga välja tõsta. Tiikide põhja savikiht tuleb seejärel uuesti siluda (või 

taastada). Tiikide nõlvadel kasvav taimestik tuleb erosiooni vältimiseks säilitada. Juhul 

kui tiigi kallastelt eemaldatakse puid või võsa tuleks kännud jätta juurimata. 

Tiigi 1 veepind on reljeefi arvestades kavadatud kõrgusele 60.50 m abs ja tiigi 2 veepind 

kõrgusele 59.70 m abs. Veepeegli pindalad vastavatel kõrgustel on 800 m² ja 700 m². 

Peale puhastamist on mõlema tiigi vee maht eelpool märgitud veetasemete korral ca 

1100 m³. Aastas tiike läbiv vee maht on peale sademeveesüsteemi rajamist ja nõva 

korrastamist (ilma allpool kirjeldatava juurdepumpamiseta) vähemalt 3500...4000 m³, 

seega vahetub vesi tiikides keskmiselt vähemalt ca 2,5...3 korda aastas. Veevahetus ei 

toimu siiski aasta lõikes ühtlaselt ning sademete puudumisel läbivool lakkab. Juhul kui 

soovitakse tagada stabiilne veepind tiikides aastaringselt, tuleb vett (ühis)veevärgist, 

jõest või muust veeallikast juurde filtratsiooni- ja aurumiskao kompenseerimiseks 

juhtida. Praeguse projektlahendusega on kavandatud lahendus jõest vee võtmiseks. 

Niisugusel juhul tuleks kindlasti  põhiprojekti staadumis tehtava geoloogilise uuringuga 

selgitada tiikide põhja paigaldatud savikihist kõrgemale jääva kalda pinnase 

filtratsiooniomadused. Sõltuvalt uuringu tulemustest tuleb tiikide veepidavuse 

parandamiseks katta savikihiga ka tiikide nõlvad või kasutada savikihi asemel 

geomembraani.   
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Tiigi 1 väljavoolule rajatakse voolusängi maakividest künnisülevool ülaveepoolse 

nõlvusega 1:3 ja alaveepoolse nõlvusega 1:5. Kividest kehandi sisse tuleb paigaldada 

filtratsioonitõke. Künnisülevoolu ümbruses tuleb voolusäng kindlustada maakividega 

geotekstiilil.  

Tiigi 2 väljavoolule paigaldatakse ülevoolukaev. Ülevoolu kõrgus tagab stabiilse 

veepinna tiikides aurumist ja filtratsiooni ületava juurdevoolu korral. Olukorras, kus 

aurumine ja filtratsioon ületavad juurdevoolu, hakkab vee tase tiikides alanema. 

Ülevoolukaev tuleb valmistada niisuguse konstruksiooniga, et ülevoolu kõrgus oleks 

reguleeritav ja võimaldaks veetaseme alandamist tiigis 2 kuni kaevust väljuva 

äravoolutoru põhjani. Tiigi ja ülevoolukaevu vahelise torustiku kaevikusse tuleb rajada 

filtratsioonitõke. 

4.2 Tiikidevaheline voolusäng 

Tiikidevaheline voolusäng tuleb puhastada settest. Enamusel sängi osast on töö võimalik 

teha ekskavaatoriga. Kaldal ja nõlvadel kasvavate puude läheduses tuleb sete eemaldada 

käsitsi labidaga kaevates, et mitte kahjustada puude juuri. Sondeerimise käigus tehti 

voolusängi põhja 2 puurauku, milles settekihi paksuseks mõõdeti 25 cm. Voolusängi 

puhastamisel peab säilima praegune pealtlaius, nõlvus tuleb kujundada vahemikus 

1:1,5...1:2.  

Tiikidevahelisest voolusängist tuleb rajada tiigi 2 poolsesse otsa ülevoolukaev, mis 

võimaldab voolusängi tühjendada põhjani ja rajada sellest kuni tiigini 1 torustik 

läbimõõduga De315. Reljeefi arvestades on võimalik ülevool seada kuni kõrgusele 

60.20 m abs eeldusel, et voolusängi keskosas täidetakse kallast 10...15 cm kuni 

kõrguseni 60.50. Olukorras, kus tiigi 1 veetase alaneb künnisülevoolu harjast allapoole, 

läbivool voolusängist lakkab. Niisugusel juhul on vee roiskumise vältimiseks 

otstarbekas voolsäng tühjendada. Kui soovitakse voolusängis näha voolavat vett, tuleb 

ülevoolu hari hoida väljuva toru põhjaga samal kõrgusel. Niisugusel juhul on 

voolumustri ilmestamiseks otstarbekas paigaldada voolusängi ka kive läbimõõduga 

20...60 cm. Juhul kui soovitakse soojal aastaajal hoida voolusängis vee tase kõrgusel  

60.20 m abs, tuleb voolusängist tagada pidev läbivool. Niisugusel juhul tuleks kindlasti  

põhiprojekti staadumis tehtava  geoloogilise uuringuga selgitada sängi põhja ja kalda 

pinnase filtratsiooniomadused ja vajadusel kavandada tiikide nõlvade tihendamisega 

analoogsed lahendused. Talveks tuleb voolusäng jääga ummistumise vältimiseks 
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kindlasti veest tühjendada ja tühjendussiiber ülevoolukaevus jätta avatuks. Sängist tuleb 

tiigini 2 rajada De200 avariiülevool juhuks kui ülevoolukaevu läbiv torustik peaks 

ummistuma (jää, oksad vms). Torustiku kaevikusse tuleb rajada filtratsioonitõke. 

4.3 Tiigi 2 äravoolutorustik 

Torustik läbimõõduga De315 ja pikkusega 140 m on projekteeritud isevoolsena 

olemasoleva pinnastee alla. Torustik rajatakse PVC või PP torudest jäikusklassiga 

vähemalt SN8. Torustiku suue vanajõkke tuleb kindlustada maakividega geotekstiilil.    

4.4 Nõva 

Tiikide veevahetuse parandamiseks ja pargi kuivendamiseks tuleb nõva settest 

puhastada. Töö on võimalik teha käsitsi labidaga kujundades puude vahele mikroreljeefi 

arvestava vooolusängi. Pirita jõkke juhitav nõva lõik toimiks ainult pinnavee 

äravoolusängina. Nõva lõikumisel jalgteedega tuleb rajada truubid läbimõõduga DN300. 

4.5 Sajuveesüsteemi rajamine 

Projektiga on kavandatud rajada sajuveetorustikud nii, et nende kaudu oleks võimalik 

juhtida mõisakompleksi katustelt ning teedelt, parklatest ja muudelt platsidelt kogutav 

sajuvesi tiikidesse. Parklate vesi puhastatakse enne tiiki 1 juhtimist liiva-mudapüüdurist 

ja õlipüüduris, katustelt kogutav vesi juhitakse tiikidesse läbi eraldi paikneva liiva-

mudapüüduri. Kaev SK-7 on kavandatud kaevuna, millest torustikule paigaldavate 

sulgeseadmete abil on võimalik osa sajuvett juhtida otse tiiki 2. See võib osutuda 

vajalikuks olukorras, kus veetase tiigis 1 on veevaeguse tõttu langenud allapoole 

väljavoolul paikneva künnisülevoolu harja.  Juhtides niisugusel juhul õlipüüdurit läbinud 

vee tiiki 1 ja püüdurit mitteläbinud vee tiiki 2, on võimalik mõlemas tiigis 

kompenseerida aurumisest tulenevat veekadu ligilähedaselt võrdses ulatuses. Liiva-

mudapüüdurit ja õlipüüdurit läbiv arvutuslik maksimaalne vooluhulk 20 minutit kestva 

vihma korral korduvusega 1 aasta on 46 l/s ja katustelt lisanduv vooluhulk on 51 l/s. 

Valgala pindala, millelt sademeveesüsteemiga vett kogutakse on 15600 m² , seejuures on 

kõvakattega (asfalt, kivi ja katused) ala pind 5500 m².     

Olenevalt parklate ja mõisakompleksi hoonete vertikaalplaneeringust tuleb 

asendiplaanil näidatud sajuveesüsteemi lahendust korrigeerida. Enne 

vertikaalplaneeringu valmimist ei tohi torustiku põhiprojekti koostada ega seda välja 
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ehitada, sest tulemus ei pruugi tagada sobiva asukoha ja kõrgusega eesvoolu vee 

isevoolseks ärajuhtimiseks. Samas on maapinna kalle jõe suunas isevoolse süsteemi 

rajamiseks kindlasti piisav. Restkaevudel peavad olema vähemalt 200 L settepesad ja 

vihmavee neeludel resti. 

4.6 Suudmete kindlustamine  

Kõikide torustike suudmed ning truupide sisse- ja väljavoolude ümbrused tuleb 

kindlustada maakividega geotekstiilil. Maakivide läbimõõt on d=25(20)...30 cm, 

kividevahelised tühikud tuleb täis kiiluda killustikku või väiksemaid kive. Kindlustus 

peab ulatuma veekogu põhjast kuni nõlva ülemise servani. Kindlustus tuleb paigaldada 

kivilaotisena, mitte puistena. Kividevahelised tühikud kiiluda täis peenema 

kivimaterjaliga.  

4.7 Supluskoha rekonstrueerimine 

Supluskoha taastamiseks tuleb sinna settinud muda välja kaevata ja kujundada kausjas 

lauge süvend nõlvusega 1:5 ja 1:10. Süvendi põhi tuleb katta geotekstiiliga nii, et see 

ulatuks ka nõlvale projekteeritud tee alla. Puhastatud ala tuleb katta 30 cm paksuse 

liivakihiga mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1 m/d. Arvestades asjaolu, et 

supluskoht paikneb vooluveekogus, võib osutuda vajalikuks liiva ka hiljem juurde 

vedada kohtadesse, kus erosiooni tõttu geotekstiil paljandub. Supluseks sobiv veeala 

tuleb kindlasti piirata! Supluskohast allavoolu paikneb süvik, kus vee sügavus ulatub 3 

meetrini.  

4.8 Pirita jõe veehaare tiikide veevahetuse parandamiseks. 

Tiikide veevahetus toimub peamiselt kevadel lume sulades. Lisaks kasutatakse tiigi 

täitmiseks mõisa hoonete katustelt äravoolavat sademevett ja samuti valgub tiiki vesi 

ümbritsevast pargist.  Avatud veekogu pinnalt võib suveperioodil arvestada aurumiseks 

ca 100 mm kuus, mille tulemusena väheneb tiigi 1 vee hulk ca 80 m³ ja tiigis 2 ca 60 m³. 

Arvestades tiikide asumist varjulises pargis ei ületa aurumine ilmselt 50...70 mm kuus. 

Lisaks aurumisele põhjustab veekadu tiikidest ja nendevahelisest voolusängist ka 

filtratsioon. Tiikidest püsiva läbivoolu tagamiseks  praegu võimalus puudub ning on oht 

tiikide vee roiskumiseks. Kehtiva Veeseaduse § 8 alusel on ilma vee erikasutusluba 
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taotlemata võimalik Pirita jõest tiiki pumbata kuni 30 m³/d (900 m³ kuus), mis on 

kindlasti piisav tiikide veevahetuse tagamiseks.  

Pumpamiseks tuleb  rajada 300 m pikkune veetorustik tiigini 1 läbimõõduga De63 ja 

paigalda jõe äärde supluskoha lähedusse pumpla vooluhulgaga 1...2 L/s ja 

tõstekõrgusega ca 15-20 m. Pumplast tuleb rajada torustik De200 supluskohast allavoolu 

jääva süvikuni. Vajadusel saaks torustikust vett võtta ka parki kavandatava 

tenniseväljaku kastmiseks. Torustik tuleks rajada tiigi 1 saarele viivat silda ja 

supluskohta ühendava jalgtee alla maapinnast ca 0,5 m sügavusele nii, et see oleks 

isevoolselt tühjenev tiiki ja jõkke (kõrgeim koht torustiku trassil on tenniseväljaku 

piirkond). Soovitav on süsteem tööle panna automaatselt seadistades pumba tööle 

etteantud tundideks ööpäevas. Talveks tuleks torustik veest tühjendada ja pump kaevust 

eemaldada.  

5 Tiikide ekspluatatsioon ja vee kvaliteedi parandamine  

Sette tekkimise ja vee roiskumisohu vähendamiseks tuleks sügisel koristada tiigi 

lähiümbrus puulehtedest ja tiigi pinnale langenud lehed vältimaks nende põhjavajumist 

ja seal lagunemist. Lehtpuude eemaldamine tiikide ja voolusängi lähedusest ilmselt ei 

ole võimalik. Seetõttu tuleb tiike ja voolusängi regulaarselt puhastada. 

Otstarbeks oleks vee kihistumise vältimiseks ja vee aereerimiseks paigutada tiiki 

teisaldatav ujuvpurskkaev (näiteks Oase MINI tüüpi toodang, 

http://www.oasefountains.com/mini/ ), mis talveks eemaldatakse.  
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Purskkaevude elektrivarustuse tagamiseks tuleks tiikide põhja paigaldada toru 

elektrikaabli paigaldamiseks. Purskkaevude ja pumpla paigaldamisel tuleks arvestada 

pargi elektrivarustuse rajamisel täiendava võimsustarbega sõltuvalt valitavast mudelist ja 

valgustite arvust. 

6 Nõuded materjalidele 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid ja seadmed 

peavad olema uued. Materjalid ja tooted, millele kohaldub CE märgistuse nõue, peavad 

seda omama.  

NB! Kõik materjalid peavad sobima pargi arhitektuurse ilmega. Eriti oluline on valiku 

tegemine kaasaegsete plastmaterjalide kasutamisel, mis võivad olla erksavärvilised ja 

seetõttu mitte sobida antud paika. Näiteks on soovitav vältida nähtavaid 

torustikusuudmeid, mille sisemine kiht on helesinine, valge vms ja selle asemel kasutada 

tervikuna musta värvi materjali. 

6.1 Torud 

Sademeveekanalisatsiooni- ja truubitorudena kasutada PP või PVC torusid, torude 

rõngasjäikus peab vastama vähemalt klassile SN8 (8 kN/m2). 

PVC torud peavad vastama EN 1401-1 standarditele ja PP torud EN 13476-3 või EN 

1852  standarditele. Torud läbimõõduga De≤250 peavad olema täisseinalised.  

Mitmekihiliste, standardile EN13476-1 vastavate PVC torude kasutamine on keelatud.  

Veetorustiku rajamiseks kasutatavad PE torud peavad vastama EN12201 või ISO 

4427:1996 standarditele. Surveklass peab olema vähemalt PN10 ja rõngasjäikus 

vähemalt 8 kN/m2.  

6.2 Kaevud 

Kasutatavad sademeveekanalisatsiooni kaevud on tööstuslikult toodetud standardile EN 

13598-2 vastavad HDPE kaevud kui pole teisiti spetsifitseeritud. Tõusutorude ja 

teleskoobitorude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2 ja torud peavad vastama 

standarditele EN 12201-2 ja EN 14802. Liiklusalale paigaldatavad kaevud tuleb 

varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” luugiga EN124 D400, väljaspool 

liiklusala paigaldatavad kaevud võib varustada EN124 C250 vastava luugiga.  
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Tiigi 2 sisse ja väljavoolule paigaldatakse erikonstruktsiooniga PE kaevud, milles on 

sobiva kõrgusega ülevoolud (PE või roostevaba teras) ja sulgurseadmed. Kaevud ja 

kaaned tuleb soojustada, kaaned peavad olema lukustatavad. 

6.3 Geotekstiil 

Paigaldatava tekstiili kaal peab olema vahemikus 250...300 g/m², tõmbetugevus min 20 

kN/m (vastavalt standardile EN ISO 10319, NGS4). Kasutada tuleb mittekootud, 

nõeltöötlusega termiliselt töötlemata materjali. 

6.4 Pumpla 

Pumplate korpus ja kaas peab olema valmistatud polüetüleenist (EVS-EN1778). Pumpla 

kaas peab olema lukustatav. Pumplasse paigaldataks sukelpump vooluhulgaga 2 L/s 

tõstekõrguse 16 m korral. Pumbad peavad olema ette nähtud drenaazivee või reovee 

pumpamiseks, vabavooluava 40 mm. Pumba mootor peab vastama IP 68 kaitseklassile 

(IEC 34-5)  ja isolatsiooniklassile F  (IEC85). Pumba võimsus on vahemikus 1,2...1,5 

kW.  

6.5 Liiva-õlipüüdur  

Paigaldatav püüdur vastab EN klass I nõuetele. Püüduris puhastatav arvutuslik 

vooluhulk on 50 L/s. Püüdur peab vastama standardile EN 858, EN 476. Liiva-

mudapüüdur peab olema eraldi mahuti. Mahutid peavad olema varustatud 

täitumisanduritega,  mille signaal tuleb viia hoones asuvasse kilpi. 

 

7 Põhiliste ehitustööde mahud 

Jrk. 

nr. 

Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Tiigi 1 puhastamine settest m³ 300 

2 Tiigi 2 puhastamine settest m³ 200 

3 Tiikidevahelise voolsängi puhastamine m³ 150 

4 Tiikidevahelise voolsängi kalda täitmine 

mineraalpinnasega 

m³ 150 

5 Tiigi 1 väljavoolule künnisülevoolu rajamine tk 1 
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Jrk. 

nr. 

Töö kirjeldus Ühik Maht 

6 Tiikidevahelise voolsängi ülevoolukaevu (1 tk) ja 

torustiku rajamine 

m 33 

7 Tiigi 2 ülevoolukaevu (1 tk) ja torustiku rajamine m 8 

8 Tiigi 2 äravoolutorustiku rajamine m 140 

9 Nõva puhastamine (s.h. 5 truubi  rajamine)  m 390 

10 Sajuveetorustiku rajamine m 560 

11 Liiva-mudapüüduri paigaldamine tk 2 

12 Õlipüüduri paigaldamine tk 1 

13 Torustike suudmete ning truupide sisse- ja väljavoolude 

kindlustamine 

m² 150 

14 Veehaarde rajamine (pumpla ja torustik) paigaldamine 

Pirita jõest vee võtmiseks 

tk 1 

15 Survetorustiku rajamine Pirita jõest vee pumpamiseks 

tiikidesse 

m 300 

16 Supluskoha puhastamine settest m³ 600 

17 Supluskoha katmine liivaga geotekstiilil m³ 300 

 

 

Koostaja:   Meelis Viirma 


