
graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm
keskliiv 150...200 mm
filterkangas
tihendatud mineraalne aluspinnas

2..3% 2..3%

1200 / 1500 / 2000
immutatud (A klass) laud 35 x 100 mm
immutatud (A klass) puitvai 25 x 25 x 600 mm

või 6 x 200 mm metallääris

C - C
Märkused

1. Jalgteed pargis on kolme erineva laiusega: 2,0 m, 
1,5, m ja 1,2 m, vastavalt vertikaalplaneeringule
ühe- või kahepoolse põikilanguga.

2. Märkused konstruktsiooni osale vt lõige B-B.

A - A
Märkused

1. Tee on vastavalt vertikaalplaneeringule ühe- või kahe-
poolse põikilanguga.
 
2. Alleealusel teel kaevatakse või freesitakse pealispind
200...300 mm sügavuselt, vastavalt puu juurte
reaalsele sügavusele. Juurte sügavus tuleb enne
tööde alustamist täpsustada kontrollkaevetega.

3. Pealispinna väljakaevamisel kaevata pinnasest välja
puude juurekaelad. Vahetult tüve ümber teha kaevetööd 
käsitsi.

4. Katendi konstruktsioon täpsustada
peale kontrollsondeerimisi.

B - B
Märkused

1. Tee on vastavalt vertikaalplaneeringule ühe- või kahe-
poolse põikilanguga.
 
2. Kurvidel lauad painutada, väiksema raadiusega kurvidel 
teha laudadele välimisse külge sisselõiked vahega, mis 
võimaldab laua painutamise purunemiseta;
sisselõiked töödelda immutusvahendiga.

3. Metalläärise kasutamisel kasutada spetsiaalset ääristust
(nt Hauraton Linefix Super) või korrosioonikindlalt
töödeldud 200 x 6 mm metallriba, mis kinnitatakse maasse
iga 500 mm järel betoonalustele keevitatud kinnitustega.

4. Kui on tagatud regulaarne servamine võib tee rajada ka 
ääriseta.

2..3% 2..3%

graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm
kruus või jäme killustik 200 mm
keskliiv 200 mm
filterkangas
tihendatud mineraalne aluspinnas

immutatud (A klass) laud 35 x 100 mm
immutatud (A klass) puitvai 25 x 25 x 600 mm

või 6 x 200 mm metallääris

3600

500 2400 900 300 500

3600

munakivi d - 80...100 mm
paigaldusalus (liiv) 50....80 mm
tihendatud peenkillustik 50...100 mm
väljakaevatud tihendatud aluspind graniitplaat 900 x 500 x 60 mm, plaatide paigaldusvahe 200 mm

tugipinnas pealekülvatava muruga 200...300 mm
(tugipinnas: 75 % keskmise jämedusega killustikku,
25% kasvupinnast)

tugipinnas pealekülvatava muruga 200...300 mm

2..3% 2..3%

G - G
Märkused

1. Puu juurekael peab olema teekattega max samal joonel, 
mitte sügavamal.
2. Munakivide ja tüve vahele jätta min 200 mm laiune 
graniitsõelmeriba.

ümbritsev teekate - munakivi
juurekael

graniitsõelmed

200 200

tugipinnas killustikuga

tasanduskiht vastavalt teekattele
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