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SELETUSKIRI  

1 Sissejuhatus 

1.1 Töö koostamise alus 
Käesolev haljastusprojekt on koostatud AS A. Le Coq tellimusel Tartu, Laulupeo pst 15 parkla 

haljastuse kohta. Projektiga nähakse ette uushaljastus, kergliiklusteede katted ja tänavamööbel. 

Projekt lähtub plaanitava Laulupeo pst 15 uue väravahoone projektiga kavandatud raietest. 

Alusmaterjalina kasutati Laulupeo pst 15 detailplaneeringu materjale (Artes Terrae OÜ töö nr 

45DP12). Projektis on arvestatud Tartu LV Ehituse ja arhitektuuri osakonna kirjas nr 02.06.2016 nr 7-

1/EPD-16-0271 tehtud märkustega. 

Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme. 

 

Skeem 1. Projektala orienteeruv piir  (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver,  01.04.2016).  

 

1.2 Objekti lühikirjeldus 
Projektala (79501:029:0021) asub Tartu Laulupeo 15 krundi idaosas (skeem 1). Projektala moodustab 

olemasolev parkla ja sellega seotud servaalad. Projektala piirneb põhjast järsu Emajõe ürgoru 

nõlvaga. Parklat kasutavad AS A. Le Coq töötajad, külalised ja teenindav transport.  

Projektalal kasvab ca 100 a vanune tammerida, parka servas, ürgoru nõlval kasvavad üksikud 

arukased, lehised, ja vahtrad ning põõsarühmad (sarapuu, kibuvits).  

Projekt lähtub detailplaneeringukohasest parkla lahendusest, parkla jääb olemasoleva kattega ala 

piiresse. Haljastuslahedus täpsustab detailplaneeringukohast parkla lahendust. 
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Fotod 1-2. Vaated parklale (veebruar 2016). 
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2 Projektlahendus 

2.1 Raied. Säilivate puude võrahooldus 
Kokku likvideeritakse seoses uue hoone rajamisega 25 puud. Neist 17 on uueehitise alla jäävad 

harilikud tammed ja kaks puud siberi nulud. Seoses parkla rekonstrueerimisega on vajalik eemaldada 

kaks puud. Likvideeritavad puud on märgitud vastavalt Laulupeo pst 15 detailplaneeringule. 

Likvideeritavad puud on esitatud joonisel 1.  

Olemasolevatele säilivatele puudele on soovitav kõigile teha võrahooldus. 

2.2 Haljastus 
Haljastuse plaanilahendus asendus- ja täiendusistutustega  on antud joonisel 2. Kasutatud on 

külmakindlaid, Eesti haljastuses tavapäraseid ja suhteliselt vähest hooldust vajavaid liike. 

Plaanilahendus lähtub detailplaneeringu haljastuslahendusest, puude asukohti on täpsustatud. Parkla 

põhjapiirile on lisatud põõsaread, samuti on ette nähtud tõstetud istusala (vt joonis 3) plaanitava 

väravahoone ette. Istutusala tõstetakse maapinnast 50 cm. Istutusala küljed laotakse väravahoone 

fassaadiga sarnastest tellistest, müüri pealisosa vuugid tehakse tugevdatud seguga. Istutusala 

täidetakse kuni 40 cm-ni viljaka kasvumullaga, mullakihi alla rajatakse 20 cm paksune keskmisest 

kruusast dreeniv kiht (joonis 3). Põõsaste istutusalad multšitakse purustatud okaspuukoorepuruga 

(10 cm; fr 30-40 mm). 

2.3 Teekatted 
Parkla katteks jääb asfaltbetoon. Ohutussaarte ja jalgtee katteks on ette nähtud hall "Nunnakivi" (lisa 

1). Ohutussaared ja jalgtee on asfaltpinnast tõstetud kuni 15 cm, piiratakse parkla poolt sõidutee 

äärekiviga ja muru poolt (jalgtee) kõnnitee äärekiviga. Jalgtee ja plaanitava väravahoone esine ala 

lähtub plaanitava hoone kõrgustest ning on murualaga samas tasapinnas. Kõrgused ja katendite 

konstruktsioon täpsustada teetööde eelselt tööjoonistega. 

Väravahoone esisel alal jääb plaanitud sillutatud ala sisse olemasolev tamm. Puu ümber rajada 

betoonist murukivist (lisa 2) vett läbilaskva kattega ala (joonis 2). 

Sajuvee lahenduse täpsustus tuleb anda teetööde eelselt tööjoonistega lähtuvalt plaanitava 

väravahoone kõrgustest.  

2.4 Arhitektuursed väikevormid 
Projektala jalgtee ääres on istumistasku kahe pingiga. Seoses teeserva korrigeerimisega on 

otstarbekas korrigeerida ka tasku asendit. Taskus olevad pingid võib säilitada või asendada (vt lisa 3). 

Väravahoone juurde on ette nähtud lisaks üks pink (Lappset Paus; lisa 3).  

Väravahoone sissepääsu juurde on ette nähtud jalgrattaparkla (joonis 2; lisa 4) kokku kuni 22-le 

jalgrattale. Jalgrattaparklas on kasutatud Tartu LV "Jalgrattaparklate tüüptingimused 

detailplaneeringute ja projektide koostamisel Tartu linnas" vastavat nn USS tüüpi parkimisstatiivi1.  

Väravahoone kõrvale plaanib tellija paigaldada lipumastid. Lipumastide tüübi valib tellija. 

 

                                                           

1
 Jalgrattaparklate tüüptingimused detailplaneeringute ja projektide koostamisel Tartu linnas. Lisa 1 
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3 Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 
Nr Töö nimetus      Ühik    Hulk 

1. Likvideerida puid ja juurida kände   tk    25 
2. Rajada hallist Nunna kivist teekatet kokku  m2    383 
3. Paigaldada ohutussaarte, haljasribade ning  

kergliiklustee äärde sõidutee äärekivi   jm    240 
4. Paigaldada ohutussaarte, haljasribade ning  

kergliiklustee äärde kõnnitee äärekivi   jm    107 
5. Paigaldada murukivi     m3    23 
6. Istutada lehtpõõsaid (arvestatud joonisel 2  tk    94 
 antud maksimaalse istikute arvuga) 
7. Istutada lehtpuid      tk    14  
8. Multšida istikutealust pinda põõsaistutuste  m2    130 
9. Multšida puuistikute alust pinda   m2    14 
10. Rajada muru      m2    188 
11. Teha olemasoleva muru parandusi (ehitustööde  

järgselt)      m2    135 
12. Ehitada tõstetud istusala 
12.1. Rajada vundament (sügavus 1,2 m, laius 400 mm) jm    15,5 
12.2. Ehitada hoonega sarnasest tellisest istutusala  
 müürid (kõrgus 50 cm, 1 laius 250 mm  

(üks tellis ristiasetuses)) 
12.3. Kruusast drenaažikiht     m3    2 
12.4. Viljakat kasvumulda     m3    4 
13. Paigaldada pinke (Lappset Paus – lisa 3)   tk    1-3 
14. Paigaldada jalgrattahoidjaid (lisa 4)   tk    5 
15. Paigalda lipumaste (tüüp tellija valikul, 
 vundeerimine vastavalt tootja juhisele)   tk    3 
16.  Puude võrahooldus (tammed ja vahtrad  

parkla servas)      tk    17 

   
Märkus, mahud täpsustada tööjoonisega. 
 

4 Tööde teostamine 

4.1 Nõuded istikutele ja istutamisele 
Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). 

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab Põhja-

Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon).  

Kasutada järgmises suurusklassis istikuid: 

▪ lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ alleepuud kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 6,0 cm; 

▪ keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning  kõrgusega vähemalt 

0,8 m; 

▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega mitte alla 0,3 m. 

 

Kui projektis pole ette nähtud kasutada puu- või põõsaliigi sorti või vormi, tuleb kasutada põhiliiki, 

kultuurvormidega põhiliike asendada ei tohi. Kui on ette nähtud kasutada mõnd kultuursorti- või 
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vormi, võib neid asendada sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide või vormidega. Liikide 

valiku muutmine ja nõutust väiksemate istikute kasutamine kooskõlastada projekti autoriga. 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või pakkematerjal 

ja kinnitusmaterjal (traat, nöör jms). Istiku ümber teha kastmisvall. Istutusaugud täidetakse viljaka 

kasvumullaga.  

Istikualune pind multšitakse kuiva  sõelutud (võimalusel autoklaavitud) lehisekoorepuruga (fr 20-40 

mm) kuni 10 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses, juurekael jäetakse vabaks. Multšimine on vajalik 

niitmise hõlbustamiseks tüvede ümber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks istiku juures ning 

umbrohtude kasvamise pärssimiseks. Multši alla ei tohi panna filterkangast. Roosipeenraid ja 

pargiroose ning nende istutusalasid ei multšita koorepuruga vaid roosidele sobiva neutraliseeritud 

turbaga või kompostiga. 

Lehtpuuistikud ja lehiseistikud kõrgusega tuleb toestada 2...4 tugiteibaga, tugiteibad kinnitada 

omavahel jäigalt, puu iga tugiteiba külge spetsiaalse sidumisteibiga. Tugiteivas rammitakse maasse 

1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma vähemalt poole puu kõrguseni. Tugiteibad hoitakse 

vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära. Jälgida, et puuistikud oleksid 

istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. Toestus peab välja nägema esteetiline, ripendav sidumismaterjal 

tuleb eemaldada. Okaspuude istikuid ja põõsaid toestada ei ole vaja. 

Istutatud leht- ja okaspuude tüved tuleb kaitsta trimmeri / muruniiduki töökõrguse ulatuses 

tüvekaitsega.  

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid 

kuivanud ja vigastatud oksad ning juured. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord 

nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt 

kahe aasta jooksul (vähemalt 2 x kuus, va tugevate vihmasadudega). 

4.2 Nõuded ehitustöödele 
Tööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Pinnasetööde teostamisel võtta 

aluseks MaaRYL2000 (Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid) üldised 

ehitustööde kvaliteedinõuded. Tööde teostamisel lähtuda üldiselt "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"2 (Tehnilised Töökirjeldused) (http://www.eesti.ee/portaal/this.index)) antud tööde 

kirjeldustest. 

Teede katendite konstruktsioon ja ehitusmahud täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. Enne 

teede ehitustööde algust tuleb digitaalselt märkida kõik tee-elemendid (äärekivid, kurvid, 

ristumisraadiused jne). Märgitud punktid tuleb üheselt arusaadavalt tähistada. Märkida võib ainult 

litsentseeritud geodeet. Teede märkimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada joonisel 2 antud 

lahendust. Projektis antud teede asendi tõlgendamisel tekkivate küsimustega konsulteerida projekti 

autoriga. Teede trajektooride ja kattematerjalide muutmine kooskõlastada käesoleva projekti 

autoriga. 

4.3 Kaevetööde korraldamine, ladustamine 
Kaevamistöid võib alustada ainult vastavate lubade olemasolul, kaevetööde tsoonid kooskõlastada 

töödele eelnevalt omaniku ja naaberkruntide omanikega, kelle kruntidele sissesõitu vm kaevetööd 

võivad mõjutada. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

                                                           

2 https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_form_spetsi_kinnitamine?spets=15 

http://www.eesti.ee/portaal/this.index
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ohutustehnilistest nõuetest. Side- ja elektrikaablite kaitsetsoonis (2m) ning puude juurestiku 

kaitsetsoonis (vähemalt 8 m raadiuses puu tüvest) teha kaevetööd käsitsi. Ehitaja peab tagama, et 

siderajatised jääksid nõuetekohasele sügavusele. Siderajatistel töötamine raske tehnikaga on 

keelatud.  

Pargis kavandatavad kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega enne tööde alustamist. Enne 

kaevetööde alustamist kutsuda kohale AS Eesti Telekom ning Elektrilevi esindajad ning täpsustada 

side- ja elektri maakaablite asukohad ja sügavus. Vajadusel kutsuda kohale AS Eesti Telekom esindaja 

olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ja trasside asukohtade 

markeerimiseks looduses.  

Ehituskaevik tuleb piirata vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 

kN/m. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud vaid ehitustehnika läbipääsuks ning 

ehitustööliste liikumiseks, tagades kõrvaliste isikute ohutuse. Aia eemaldamine on lubatud vaid peale 

ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani. 

Ohtlikku tsooni jäävad puude tüved ja juured kaitsta mehaaniliste vigastuste eest, sõidukite liikumist 

takistavad oksad tuleb rebendite vältimiseks eemaldada. Okste eemaldamise võib teha kehtiva 

arboristi kutsetunnistusega spetsialist.  

Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud ise enne tööde algust leidma ja looduses 

piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu ja katte, samuti vajadusel sõlmima kasutamiseks 

kokkulepped naaberkruntide omanikega. Laod, tehnorajad, tööpiirkonnad jm tuleb tähistada selgelt 

arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid vm). Ehitusmaterjale, ehitusprahti sh täite- ja 

kasvupinnast ei tohi ladustada puude juurte levikualas.  

4.4 Keskkonnanõuded 
Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide käsitlemine peab toimuma vastavalt 

Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada. 

Ehitaja peab vältima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse ja põhjavette. 

Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud 

peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, 

käidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Taimekaitsemürkide kasutamine 

(keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde 

tegemiseks on rangelt keelatud. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda kaevudele, 

veekogudele ja suurtele puudele lähemal kui 30 meetrit.  
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LISAD 
 

Lisa 1. Nunnakivi 
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Lisa 3. Pink Lappset Paus 

Lisa 4. Jalgrattahoidja näidis 

 

 



Lisa 1. Nunnakivi 

Tootja: Rae kivitehas 

Mõõtmed: 210x105x60  

Kulu: 1m2 / 45tk  

Värv: hall, must, punane, pruun  

Alus: 7,7m2 / 350tk  

 

 

  



 

 

Lisa 2. Murukivi 

Tootja: Rae kivitehas 

Mõõtmed: 600x400x100  

Kulu: 1m2 / 4tk  

Värv: hall, must, punane, pruun  

Alus: 12m2 / 48tk 



PARK: PAUS PARK SEAT

LAPPSET GROUP OY LTD | P.O. Box 8146, 96101 Rovaniemi, Finland | lappset@lappset.com | www.lappset.com

Product information

Product family: PARK
Product name: PAUS PARK SEAT
Product code: NF3900*
Designer: Lots Design
Material wood: Pinewood
Seat height: 870
Colour options wood: Light brown, green, teak red
Colour options metal: RAL 9005, RAL 6012, RAL 7042
Model: Paus
Material metal: ALUMINIUM

Technical information

Width: 730 mm
Height: 870.0 mm
Length: 1700 mm
Net weight: 42.6 kg
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