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SELETUSKIRI 
 

 

1 Sissejuhatus 
1.1 Töö koostamise alus 

Käesolev projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Rumpo matkaraja 

vaateplatvormide rekonstrueerimise kohta. Rumpo matkarada asub Vormsi vallas Rumpo külas (ning 

paikneb Vormsi maastikukaitsealal (reg nr KLO1000220; skeem 1).  

Projektlahendusega nähakse ette olemasoleva 3 amortiseerunud vaateplatvormi lammutamine ja 

uute ehitamine. Projekti koostamisel on lähtutud tellijapoolsest lähteülesandest (vt lisa 1). Töö 

eelprojekt esitati tellijale detsembris 2015 ja esitleti 8. jaanuaril 2016 Vormsi vallavalitsuses 

Keskkonnaameti ja Vormsi vallavalitsuse spetsialistidele. Esitlusel saadud tagasiside alusel tehti 

projektis täiendusi ja muudatusi (vt Töökoosoleku protokoll nr 1;  lisa 2). 

Projekti koostamisel kasutati:  

▪ geodeetiline alusplaan:  Läänemaa, Vormsi vald, Rumpo matkaraja vaatlustornide geodeetiline 

mõõdistamine, koostaja Elar Lelov,  Empower Engineering OÜ; töö nr 15054G; 

▪ Maa-ameti ortofotod (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis); 

▪ Keskkonnaregistri info (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main). 

 

Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme. 

  

 

Skeem 1. Projektala orienteeruv piir (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 19.12.2015). 

 

I platvorm 

II platvorm 

III platvorm 
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1.2 Kaitserežiim 

Projektala jääb Vormsi maastikukaitsealale (reg nr KLO1000220; skeem 1). Maastikukaitseala on 

kaitsealune objekt1, selle haldamist reguleerib Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri2.  

Projekteeritavad platvormid asuvad Rumpo sihtkaitsevööndis. Sihtkaitsevööndis lubatud, keelatud ja 

vajalikud tegevused on sätestatud kaitse-eeskirja peatükis 3.  

Maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon. 

1.3 Objekti lühikirjeldus 

Vormsi maastikukaitseala kirjeldus Keskkonnaregistris3: 

"Vormsi maastikukaitseala asub Läänemaal Vormsi vallas/saarel. Üheksast lahustükist 

koosnev kaitseala on loodud 1987. aastal Vormsi haruldaste ja omapäraste ning kergesti 

rikutavate loodusmaastike, piirkonnale iseloomulike ohustatud pärandkultuurmaastike ning 

haruldaste liikide (harilik muguljuur, kahkjaspunane sõrmkäpp, soo neiuvaip, kärbesõis jt) 

kasvukohtade ja elupaikade (merikotkas) kaitseks. Kaitseala pindala on 2433,6 ha, millest 

maismaale jääb 1073,2 ha. Esimene kaitseala loodi Vormsil juba 1939. aastal, selleks oli Diby 

ranna tervisemuda ala. 

Kaitseala on moodustatud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 19. augusti 1987. a otsusega 

nr 212 «Rumpo taimestikukaitseala moodustamine» kaitse alla võetud Rumpo 

taimestikukaitseala baasil." 

Rumpo matkarada algab Rumpo tee (tee nr 9070001) ääres maaüksuse nr 90701:001:0507 

põhjanurga juures asuvast parklast. Tähistatud matkarada kulgeb mööda Rumpo poolsaart kuni saare 

tipuni. Raja ääres on kolm puidust vaateplatvormi.  

Olemasolevad platvormid (fotod 1-3) on sarnase tarindusega, põhimõõtmetega maapinnal 3 x 3 m ja 

platvormi põranda kõrgusega maapinnast ca 1,6 m, kogukõrgusega ca 2,1 m. Platvormid ei ole 

ankurdatud maasse. 

Vaateplatvormid on amortiseerunud, olemasolevaid tarindeid ei ole otstarbekas remontida. Iga 

platvormi juures asub eraldiseisev infotahvel. Ka infotahvlid ja osa rajamärgistust on amortiseerunud. 

Olukorda komplitseerib see, et valdavat osa projektalast kasutatakse veiste karjatamiseks, mistõttu 

tuleb ette näha veistele läbipääsmatud sissepääsud uute platvormide juurde rajatavatesse 

istumiskohtadesse.  

Matkaraja pikkust arvestades on vajalik platvormide II ja III juures lahendada istumisvõimalus. 

Istumisvõimalus tuleb lahendada nii, et saju korral saab platvormi all leida varju.   

Vältimaks maastikku risustavate lisarajatiste olemasolu, on otstarbekas infotahvlid paigaldada 

platvormide seintele. 

                                                           

1 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000220 (19.12.2015) 
2 RT I 2007, 38, 269 
3 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPBM20XwnpEfOyhXjZEdWHLTgGPzTk55 (vaadatud 19.12.2015) 

vaateplatvorm  1 



Rumpo matkaraja vaateplatvormide projekt 1570KP2 

 

Artes Terrae 9 
 

 

Foto 1.  Platvorm nr 1 (november 2015). 

 

 

Foto 2 . Platvorm nr 2 (november 2015). 



1570KP2 

 
Rumpo matkaraja vaateplatvormide projekt 

   
 

 

10 Artes Terrae 
 

 

Foto 3. Platvorm nr 3 (november 2015). 

 

2 Projektlahendus 
2.1 Kontseptsioon 

Vastavalt lähteülesandele ja eelprojektile nähakse projektiga ette olemasolevate vaateplatvormide 

lammutamine ning uute ehitamine orienteeruvalt samadele asukohtadele ning olemasolevaga samas 

mahus. Projekteeritavatest platvormidest II ja III on sarnased, platvorm I juurde viib vaegliiklejatele 

sobiv laudtee, mis algab parklast (asendiplaanid joonised 1-3). 

Projekteeritavad platvormid II ja III (joonised 6-7) on olemasolevatest kõrgemad, võimaldades 

platvormi alust kasutada istumiskohana, platvorm I on olemasolevaga sama kõrgusega. 

Platvormid on kavandatud lihtsate puitsõrestik-konstruktsioonidena, kuid nende fassaadid on 

lahendatud arhitektoonsema joonega järgides eeskujusid Skandinaaviast. Platvormide küljed on 

kaetud püstlippidega. Platvormide II ja III alla on lahendatud istumiskohad; platvormide merepoolsed 

vastakuti paiknevad küljed on avatud (vaated merele).  

Platvormide fassaadide lõpplahendusel on arvestatud tellija ning kohaliku omavalitsuse ja 

Keskkonnaameti ettepanekutega (vt lisa 2).  

2.2 Lammutatavad objektid, lammutatud materjal 

Kasutuskõlbmatuks muutunud olemasolevad vaateplatvormid ja infostendid lammutatakse. Kuna 

olemasolevate tarindite detailid on omavahel ühendatud lihtsa tappimise ja naelutusega, tuleb 

detailid demonteerida ja naelad ning olemasolul nurgikud ja naelutusplaadid võimalusel eemaldada. 

Lammutatud materjal tuleb ära vedada enne ehitustööde alustamist. Lammutatud materjali võib 

ajutiselt ladustada joonisel 12 näidatud aladele.  

Lammutatud materjal tuleb utiliseerida vastavalt kohalikule jäätmekäitluse korrale. Immutatud 

puitmaterjali ei tohi põletada ega ladustada kauem, kui lammutus- ja ehitustööde periood, 

loodusesse. 
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Lammutustöid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku 

tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli lõpuni, täpne aeg tuleb konsulteerida 

Keskkonnaametiga). Tööde alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit (tööde läbiviimise aeg, 

kestus jms).  

Lammutatava puitmaterjali orienteeruv kogumaht on 1,97 tm (vt täpsemat ptk 2.6.). 

2.3 Vaateplatvormid 

2.3.1 Vaateplatvorm I invapandusega 

I platvorm asub olemasoleva asukohal ca 35 m raja sissepääsust (joonis 1). I platvormi kogukõrgus 

maapinnast on 2580 mm, platvormi põranda kõrgus maapinnast 1600 mm. Platvormi välismõõtmed 

on 4700 x 3550 mm. Platvormi fassaadide lahendus on antud joonisel 4, konstruktsioon joonisel 5, 

trepi lahendus joonisel 8. Fassaadid kaetakse kõigilt külgedelt 50 x 50 mm püstlipiga, lippide vahe 50 

mm. Nurkades, kus lippi ei saa kinnitada karkassile, kinnitatakse nurgalipid naaberlipi külge (vt 

joonised 4, 5). Rinnatised kaetakse laudadega (joonis 7 D2), tekkivad pinnad on platvormi keskosa 

poole ca 6 kraadise nurga all kaldu. Pealislaudadele on ette nähtud kinnitada infotahvlid (joonised 4, 

11 S4).  

Kogu tarind on projekteeritud sügavimmutatud männist (A ja AB immutusklassile vastavalt, vt ptk 

2.6, ptk 2.7). Karkass ühendatakse omavahel poltide või keermelattidega, põrandalaudis, rinnatise 

kattelaudis, põrandalaudis jm kinnitatakse puidukruvidega (täpsemalt joonis 5 ja ptk 2.6). Seintele on 

ettenähtud kinnitada 5 mm PVC trükiplaadist infokandjad (S1 joonised 4, 11). Platvormi teepoolsele 

küljele võib paigaldada matkaraja nimega puidust tahvli (S3 joonised 4, 11).  

Platvormi rajamiseks on vajalik ehitada ca 400 mm läbimõõduga postvundamendid (puuritakse 

maasse). Postid kinnitatakse vundamentide külge postijalgadega (joonised 5 D5) Maapind 

platvormide all tasandatakse.  

Platvormile on vastavalt lähteülesandele projekteeritud 4 kaldpinnaga invapandus. Invapanduse vaba 

laius on 1150 mm. Kaldpindade kalle on 5%, vahepodestide kalle 0,4%. Pandus on piiratud 

turvareelinguga ning panduse serv turvaäärisega (joonis 5). Pandused on projekteeritud ühele sihile, 

tee ja kadastiku vahele jäävale alale, sihtkaitsevööndi piirist välja. Kasutada oleva maa-ala piiratusest 

tingituna ei ole seetõttu pandustele enne nähtud kahe tõusu järel nõuetekohast pööret. Libisemist 

takistab panduste ristlaudis. Valikuliselt võib katta pandused libisemist takistava plastvõrguga. Võrgu 

maht on välja toodud tööde mahtudes). Võrgu kasutamisel tuleb see kinnitada laudise alaserva külge, 

välisservast ca 20 mm ning kinnitada montaažilindiga.  

Pandus toetub sügavimmutatud postidele, postide paigaldamiseks tehakse puuraugud, 

paigaldusjärgselt täidetakse puuraugud tagasi peenkruusa või liivaga. Panduse esiosa toetub 

maapinnale, maapinnaga kokkupuutuvas osas rajatakse peenkruusast, liivast või killustikust filtreeriv 

padi (joonis 5). 

Korraga võib platvormi kasutada kuni 8 täiskasvanud inimest (maksimaalselt 500 kg).  

Invapanduse lahendus on antud joonisel 5. 

2.3.2 Vaateplatvormid II ja III 

Platvormid II ja III asuvad olemasolevate asukohal (joonised 2,3). Platvormi kogukõrgus maapinnast 

on 3600 mm, platvormi põranda kõrgus maapinnast 2750 mm. Platvormi välismõõtmed on 3550 x 

3550 mm, koos trepiga esi- ja tagafassaadi laius 4625. Platvormi fassaadide lahendus on antud 
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joonisel 6, konstruktsioon joonisel 7, trepi lahendus joonisel 8. Fassaadid kaetakse kõigilt külgedelt 

50 x 50 mm püstlipiga, lippide vahe 50 mm, Esi ja tagafassaad on avatud (joonis 6). Sarnase laudisega 

on kaetud ka trepi osa külg ja tagasein (joonis 6). Nurkades, kus lippi ei saa kinnitada karkassile, 

kinnitatakse nurgalipid naaberlipi külge (vt joonised 6, 7). Rinnatised kaetakse laudadega (joonis 7 

D2, D3), tekkivad pinnad on platvormi keskosa poole ca 6 kraadise nurga all kaldu. Pealislaudadele on 

ette nähtud kinnitada infotahvlid (joonised 6, 11 S4). Vaatlustornidesse pääseb esifassaadi suhtes 

paremale tiivale paigutatud puittrepiga. 

Platvormide rajamiseks on vajalik ehitada ca 400 mm läbimõõduga postvundamendid (puuritakse 

maasse). Postid kinnitatakse vundamentide külge postijalgadega (joonised 5 D5, 6) Maapind 

platvormide all tasandatakse.  

Platvormi põrandatalade külge on riputatud kihtplastist (kahekihiline, klaar) kaldlagi (kalle 1...3%), 

mis tagab kaitse vihma korral. Kasutada võib UV kindlat kihtplasti, tahvlid tuleb paigaldada vastavalt 

tootja juhistele ning nii, et sarikate ja plasti vahele jääb õhuvahe 20 mm. Projekti koostamise käigus 

tehti lahendus tuulekaitseks ka kahe külje katmiseks kihtplastikuga, lahendus on antud lisas 3. 

Kogu tarind on projekteeritud sügavimmutatud männist (A ja AB immutusklassile vastavalt, vt ptk 

2.6, ptk 2.7). Karkass ühendatakse omavahel poltide või keermelattidega, põrandalaudis, rinnatise 

kattelaudis, põrandalaudis jm kinnitatakse puidukruvidega (täpsemalt joonis 5 ja ptk 2.6).  

Seintele on ettenähtud kinnitada 5 mm PVC trükiplaadist infokandjad (S1, S2 joonised 6, 11). 

Platvormi teepoolsele küljele võib paigaldada matkaraja nimega puidust tahvli (S3 joonised 4, 11). 

Korraga võib platvormi kasutada kuni 8 täiskasvanud inimest (maksimaalselt 500 kg).  

2.3.3 Istumiskohad 

Vaateplatvormid II, III on lahendatud kahetasandilistena. I tasandi moodustab platvormide alla 

kavandatud istumiskoht, teise tasandi selle kohal olev vaatlusala. Istumiskoha vaba kõrgus esi- ja 

tagafassaadil on 2,0 m, platvormi all 2,3 m. Vaba ala keskele paigaldatakse piknikulaud kahe pingiga 

(joonis 10).  

Platvormide peale võib paigalda pingi (pingi lahendus joonis 10). Pingi paigaldus on valikuline, soovi 

korral võib I platvormil paigaldada pingi ka maapinnale trepi ja tee vahele, platvormi kõrvale (joonis 

10, pingi asend D; maasse paigaldatav pink). Pingi võimalik asetus platvormidel on antud joonisel 10 

(asend A, B, C).   

Pingid ja laud platvormi all paigaldatakse pinnasesse, platvormi peal kinnitatakse altpoolt 

puidupoltidega, pingi jalgade ja põrandalaudise vahele jäetakse 10 mm õhuvahe. Õhuvahe tagatakse 

distantsmuhvidega. Alternatiiviks on pingi kinnitamine põranda külge tugevdatud nurgikutega. 

Korraga saab kasutada piknikulauda (istumiskohti) kuni 6 täiskasvanut. 

2.4 Infotahvlid 

Projektiga on näidatud infotahvlite soovitatavad asukohad vaateplatvormi külgfassaadidele (joonised 

4, 6, 11). Infotahvlite hulka võib vähendada või suurendada, infotahvlite materjali, täpse suuruse, 

hulga ja paigutuse (va nimepaneel S3, mis paigaldatakse platvormide ehitusel, täpne kujundus 

vastavalt RMK juhistele) määrab RMK. Infotahvlite paigalduse teostab RMK, va S3.  

Projektiga ei anta infotahvlite kujundust ega sisu - see tuleb täpsustada eraldi vastavalt esitletavate 

vaatamisväärsuste spetsiifikale, kujundus tuleb lahendada kõigil platvormidel terviklikult sarnases 

kujunduskeeles. 
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Külgfassaadidele paigutatavate infokandjate paremaks üles leidmiseks on soovitatav paigaldada 

peasissepääsude juurde ca 100 x 200 mm ilmastikukindlast materjalist viidad (skeem 2). Viidad tellib 

ja paigaldab RMK. 

 

Skeem 2. Soovitav infoviida lahendus.  

Platvormidele on vajalik paigaldada infotahvlid (S2) platvormi kasutusinfoga. Tahvlid tuleb lahendada 

samas kujunduskeeles teiste tahvlitega. Infotahvlid tellib ja paigaldab RMK. 

2.5 Veisetõke  

Platvormide all olevate istumiskohtade kaitsmiseks veiste eest on ette nähtud maassekaevatavate 

püstistest 200 x 200 mm sügavimmutatud männist postidest tõke (joonis 9). Postide vaba vahe on 

550...750 mm, mis on piisav läbimiseks inimesele. 

2.6 Puitkonstruktsioonide tarindus, nõuded materjalidele 

2.6.1 Üldnõuded 

Kõik tööd tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale ehitustavale. Ehitaja peab tagama, et 

ehitustööd sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele seadustele ning määrustele 

ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud ametiisikute poolt. Ehitamisel 

tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele 

transpordile läbipääs suletud. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 

vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettenähtud 

säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras.  

Puitkonstruktsioonide rajamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, 

lähtuda heast ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning lisaks alljärgnevatest 

dokumentidest: 

▪ Maa RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

▪ Tarindi RYL 2000, Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid; 

▪ EVS-EN 351, Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit; 

▪ EVS-EN 14081, Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit; 

▪ EVS-EN 460:1999, Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Juhised 

puidu vastupidavusnõuete kohta ohuklassides; 

▪ RT 21-10750, Sae- ja höövelpuit; 

▪ kinnitusvahendid jm metalldetailid peavad vastama EVS-EN 383; EVS-EN 912; EVS-EN 14545; EVS-

EN 14592; EVS-EN 26891 nõuetele. 
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Tööde teostamisel lähtuda üldiselt "Teetööde tehnilistes kirjeldustes"4 antud tööde kirjeldustest 

matkaraja tarindite ehituslikku spetsiifikat arvestades alljärgnevalt (järgnevas loetelus on viidatud töö 

tehnilise kirjelduse koodile):  

▪ ehitusobjekti ettevalmistus - 20100 Ehitusobjekti ettevalmistamine; 

▪ lammutustööd - 20300 Konstruktsioonide ja teepäraldiste lammutamine, demonteerimine ja 

ümberpaigutamine;   

▪ raadamine ja juurimine, säilitatavate puittaimede kaitse - 20200 Raadamine, juurimine, teemaa 

puhastamine ja säilitatavate puude kaitse; 

▪ kaevetööd - 30100 Kaevetööd 

▪ maapinna tasandamine ja planeerimine - 30600 Planeerimistööd. Erosiooni tõkestamine; 

▪ betoonitööd - 60400 Betoonkonstruktsioonid; 

▪ puitkonstruktsioonid - 61400 Puitkonstruktsioonid. 

 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

▪ töid võib teostada ettevõte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt 

sätestatud isikuga; arvestades tarindite spetsiifikat, on nõutav lisaks insenerile ka ehituspuusepa 

kutsetunnistust omava spetsialisti olemasolu ettevõttes;  

▪ puittarindeid ehitaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste 

puitkonstruktsioonide ehitamisel kaitseala tingimustes, spetsialistide pädevus ja kogemus peab 

olema tõendatud;  

▪ nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate spetsialistide 

osalemisel või järelvalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

▪ ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 

15-s ette nähtud korrale.  

 

Kõik konstruktsioonid tuleb valmistada EVS-EN 1995 nõuete kohaselt, töö peab olema tehtud 

vastavalt joonistele. Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskõlastatult tellija ja 

projekteerijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste välimus, püsivus ja vastupidavus ilmastikule. 

Muudatused tarindite kujunduses konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. Kõigi 

projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral, sh sõlmede jm täpsustamine, konsulteerida 

projekti autoriga. 

2.6.2 Nõuded materjalidele 

Materjalide kasutamisel tuleb arvestada alljärgnevaid nõudeid: 

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega; 

▪ materjalina kasutada mändi (tugevusklass C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081), võimalusel võib 

maapinnaga kokkupuutuvates konstruktsiooniosades (veisetõke, invapanduse aluskarkass, 

postid) kasutada ka tamme või lehist; 

▪ ehitusplatsil ladustatav puit tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest ning saama 

vabalt tuulduda;  

                                                           

4 https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_form_spetsi_kinnitamine?spets=15 
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▪ pinkide isteosadel, käsipuudel jm, kus inimene vahetult puitu puudutab, kasutada hööveldatud 

puitu; 

▪ puitmaterjali kasutamisel on arvestatud sellega, et eritellimuseta on saadav kuni 6000 pikkune 

materjal; invapanduse pikemad detailid tuleb jätkata või kasutada eritellimusel pikemat (kuni 

6500 mm) saematerjali (joonisel 5 sulgudes näidatud pikkused);  

▪ maapinnas asuvates, maapinnaga kokkupuutuvates (postid, invapanduse aluskarkass, 

veisetõkked), karkassi detailides (postid, talad ja diagonaalid, trepipõsed, trepikäsipuu toed ja 

astmed) ja seina pealsetel kattelaudadel ning põrandatel (sh I platvormi invapanduse põrand) 

kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade puidukaitseklassid”) 

immutatud puitu (mänd), vt ka ptk 2.7; 

▪ püstistel seina kattelattidel, panduse rinnatise ristlattidel ja käsipuudel, võib kasutada AB klassile 

(P8/HC3) või A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade 

puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

▪ kõigi immutatud puitdetailide värvus on roheline (Tanalith); 

▪ immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb paljastunud puidu 

pind töödelda (pintseldada või immutisse kasta) tootja juhiste kohaselt sobiva 

puidukaitsevahendiga (ENSELE);. 

▪ metalldetailidel kasutada keskkonnklassile C3 vastavalt kuumtsingitud terast, kasutada võib ka 

roostevaba terast, metalldetailid peavad vastama EVS-EN 912; EVS-EN 14545; EVS-EN 14592; 

EVS-EN 26891 nõuetele; 

▪ ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest materjalist,  

tsingitud ja roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda; 

▪ alumiiniumist kinnitusvahendeid immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud; 

▪ kruvide, puidupoltide jaoks tuleb puurida kinnituste jaoks eelnevalt juhtavad, eriti puidutooriku 

otsa lähedale; 

▪ kinnitusdetailid peavad olema ehitusplatsil ladustatud pakendites, sademete eest kaitstult; 

▪ kasutatav kihtplastik peab olema UV kindel; 

▪ kihtplastiku montaažil juhinduda tahvlite liitmisel ja kinnitustel tootjapoolsetest nõuetest. 

2.7 Keskkonnanõuded 

Tööde teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitserežiimist (ptk 1.2) tulenevate piirangutega, tööde 

ajagraafik tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Ehitustöid ei tohi planeerida lindude 

pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli 

algusest juuli lõpuni, täpne aeg tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Tööde alustamisest tuleb 

teavitada Keskkonnaametit (tööde läbiviimise aeg, kestus jms). Ehitusmaterjali, lammutatavat 

materjali ja töödega seotud tehnikat, ajutisi tarindeid jm võib hoida joonisel 12 ettenähtud aladel.  

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) käsitlemine peab 

toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Vundamendiaukude tegemisel muld koorida ja ladustada täitepinnasest eraldi ning kasutada taas 

maapinna tasandustöödel. Vundamendiaukudest saadav aluspinnas (täitepinnas) kasutada taas 
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maapinna tasandustöödel. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud aladele 

muru ei külvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimestikul. Raiejäägid töödelda ümber 

küttematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. Mitteohtlikud jäätmed ladustada joonisel 12 

näidatud aladel, ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud.  

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 veekogudele 

lähemal kui 30 meetrit. Sügavimmutatud puitmaterjali ei tohi põletada ja jätta loodusesse. 

2.8 Tööde mahud. Materjalide spetsifikatsioon 

Digiversioonis vt eraldi lisatud fail "tööde mahud.xlsx"/"tööde mahud.pdf" 

3 Tööde organiseerimine objektil 
3.1 Lammutatavad objektid, lammutatud materjal 

Kasutuskõlbmatuks muutunud olemasolevad vaateplatvormid lammutatakse. Olemasolevad 

infostendid eemaldatakse. Kuna olemasolevate platvormide detailid on omavahel ühendatud lihtsa 

tappimise ja naelutusega, tuleb detailid demonteerida ja naelad ning metalldetailid eemaldada.  

Lammutamisel tekkiv materjal tuleb ajutiselt koguda joonisel 12 näidatud aladele (laoplatsidena 

tähistatud alad) ja ära vedada esimesel võimalusel enne ehitustööde alustamist. Materjali äraveoks 

kasutada olemasolevaid teid. Materjali äravedu ei tohi teostada pika sajuperioodi järel, äravedu tuleb 

teostada kuiva ilmaga.  

Kuna piirkonda kasutatakse veiste karjatamiseks tuleb lammutustööde teostamise aeg kokku leppida 

veiste omanikega, et piirata loomade pääs tööpiirkonda ning juurepääsuteedele tagamaks nii veiste 

kui ehitajate ohutus. Lammutustöid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku 

ning puittaimestiku tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli lõpuni, täpne aeg tuleb 

konsulteerida Keskkonnaametiga). Tööde alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit (tööde 

läbiviimise aeg, kestus jms).  

Lammutatud materjal tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 

jäätmekäitluse korrale.  

3.2 Ehitustööd 

Kuna piirkonda kasutatakse veiste karjatamiseks tuleb ehitustööde teostamise aeg kokku leppida 

omanikega, et piirata loomade pääs tööpiirkonda ning juurepääsuteedele tagamaks nii veiste kui 

ehitajate ohutus.  

Ehitustööd on soovitav jaotada ajaliselt alljärgnevateks etappideks: 

a. ettevalmistavad tööd: 

▪ tööpiirkonna (tööpiirkondade) piiramine (vajadusel koostöös karjaomanikega 

elektrikarjuse paigaldamine) ja tähistamine; 

▪ pinnasetööd:  

 platvormide aluste tasandamine olemasoleva pinnase ümberprofileerimisega 

platvormide aluste ulatuses; 
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b. platvormide ehitamine 

▪ materjali transport ja ladustamine joonisel 12 näidatud aladele; 

▪ vaateplatvormi 1 ehitamine, invapanduse ehitamine; 

▪ vaateplatvormi 2 ehitamine, veisetõkke rajamine; 

▪ vaateplatvormi 3 ehitamine, veisetõkke rajamine. 

c. pinkide ehitamine ja paigaldamine; 

d. infotahvlite paigaldamine platvormide külge. 

 

Ehitusmaterjal ladustatakse iga ehitatava platvormi juures. Puistematerjalid (killustik või kruus) 

invapanduse otsa jaoks ladustada võimalusel parklas (joonis 12; A). Ajutiste laoplatside asukohad on 

ehitaja kohustatud enne tööde algust looduses piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu 

ja katte, samuti vajadusel sõlmima teede kasutamiseks kokkulepped kinnistute omanikega. Laod, 

tehnorajad, tööpiirkonnad jm tuleb tähistada selgelt arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid 

vm). Ehitusmaterjale, ehitusprahti sh täite- ja kasvupinnast ei tohi ladustada säilitatavate puude 

juurte levikualas (vt skeem 2). 

Vajalike ehitusmasinate parkimine lahendada eelistatult parklas (joonis 12). Kui kasutatakse soojakut, 

ajutist välikäimlat jm, siis need objektid võib paigutada vastavalt vajadusele iga platvormi juurde 

joonisel 12 näidatud alale. 

Ehitustöödel väljakaevataval pinnasel kooritakse esmalt kamar ja ladustatakse väljakaevamiskoha 

lähedal. Ladustamisel panna ladustatava pinnase alla vett läbilaskev geotekstiil, mis eemaldatakse 

pinnasekuhja teisaldamisel. Samuti ladustatakse eraldi kuhja väljakaevatav aluspinnas. Väljakaevatud 

pinnast, mida ei saa kasutada rajatiste juures süvendite tagasitäiteks või pinna tasandustöödel, 

kasutatakse tööde lõpetamisel pinnasekahjustuste kõrvaldamisel: aluspinnas täiteks, kamar täite 

katteks.  

Materjali vedu teostada olemasolevatel teedel. Kaeve- jt mullatööde ajaks näha ette tähistatud 

tehnorajad tehnika liikumiseks tööpiirkonnas. Tehnorajad peavad olema võimalikult väljas puude 

võrade alt ja juurte levikualast. Materjali vedu ei tohi teostada pika sajuperioodi järel, vedu tuleb 

teostada võimalikult kuiva ilmaga. Platvormide vundamendiaukude puurimiseks ja betoneerimiseks 

(betooni transpordiks platvormide juurde) kasutada soovitavalt võimalikult väikese tegeliku massiga 

masinat. Tööde teostamisel eelistada akutoitega elektrilisi tööriistu, võimalusel vältida 

bensiinimootorsaage jm suuremat müra tekitavaid tööriistu. 

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik ehitusjäägid ning utiliseeritakse vastavalt 

kohalikule jäätmekäitluse korrale. Tehnoradadel jm tekkinud pinnasekahjustused - rattarööpad, 

kamara kahjustused jm silutakse ja täidetakse vajadusel kohaliku ehitustöödel ülejäänud pinnasega. 

Taastatud alasid ei murustata, vaid lastakse taimestikul tekkida ja uueneda looduslikult. 

3.3 Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde peab 

ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada kohaliku 

omavalitsuse, teede omanike ja kaitseala valitsejaga. 

Lammutus- ja ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et teostatavad tööd ei segaks liiklust kohalikul 

teel. Juhul, kui toimub lammutatud materjali äravedu ja laadimine või uue ehitusmaterjali toomine ja 

mahalaadimine parklas, tuleb tööpiirkond tähistada, paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha 
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liikluskorralduslikud meetmed vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele 

"Liikluskorralduse nõuded teetöödel"5.  

Lammutus- ja ehitustööde ajaks tuleb matkarada sulgeda külastajatele.  

4 Rajatiste hooldus 
4.1 Üldnõuded hooldusele 

Alljärgnevalt antakse üldnõuded projekteeritud rajatiste hoolduseks. Rajatisi tuleb kasutada 

sihipäraselt vastavalt Ehitusseadustiku § 16 ja 19-le ning hooldada hea tava ja alljärgneva 

hooldusjuhendi järgi. Kui ehitises tehakse muudatusi, tuleb alljärgnevat hooldusjuhendit muuta. 

Hoolustööde organiseerimiseks on soovitav kasutada hooldustööde päevikut.  

Hooldustööde tiheduse, ajad jm määrab RMK. 

4.2 Invapanduse hooldus 

Nõuded invapanduse hoolduseks: 

▪ pind hoitakse puhas sinna langenud lehtedest, okstest, linnusõnnikust jm; pandus vaadatakse üle 

ja puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid perioodil aprill-november mitte harvem kui 2 korda 

kuus; 

▪ panduse laudise seisundit kontrollitakse perioodil aprill-november soovitavalt 1  kord kuus, kuid 

mitte harvem kui 3 korda hooajal (aprillis, juulis, novembris): 

▪ lahti tulnud detailid, purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

ja deformatsioonid kõrvaldatakse jooksvalt probleemi ilmnemisel, kuid mitte hiljem, kui 5 päeva 

peale probleemist teavituse saamist; juhul, kui kohene jooksev remont ei ole võimalik, suletakse 

invapadus  kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni; 

▪ kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste, deformatsioonide või 

kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist paigaldada ajutine 

hoiatussilt ja võimalusel probleemne koht eraldada visuaalse hoiatava markeeringuga (nt 

hoiatuslint) kuni probleemi kõrvaldamiseni või panduse sulgemiseni; 

▪ panduse ümbruse taimestikku tuleb niita vähemalt 1 kord vegetatsiooniperioodil raja kõrval 

kummalgi pool min 1,2 m laiusel ribal;  

▪ panduse kõrvalt eemaldatakse vaid need kuivanud ja kuivavad või murdunud puud või nende 

puude oksad, mis langedes võivad ohustada pandusel liikujaid; 

▪ prügi koristatakse jooksvalt. 

 

4.3 Vaateplatvormide hooldus 

Nõuded platvormide hoolduseks: 

▪ rajatiste tehnilist seisundit kontrollitakse perioodil aprill-november soovitavalt 1  kord kuus, kuid 

mitte harvem kui kolm korda  hooajal (aprill, juuli, november); 

▪ vaateplatvormide purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

kõrvaldatakse jooksvalt hiljemalt 5 päeva jooksul peale teavituse saamist; juhul, kui kohene 

jooksev remont ei ole võimalik, suletakse platvorm kasutamiseks kuni vea kõrvaldamiseni; 

▪ rajatiste ja inventari kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste, 

deformatsioonide või kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist 

                                                           

5 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
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probleemsele rajatisele paigaldada ajutine hoiatussilt ja võimalusel probleemne koht eraldada 

visuaalse hoiatava markeeringuga (nt hoiatuslint) kuni probleemi kõrvaldamiseni või rajatise 

sulgemiseni; 

▪ lumevabal ajal tekkinud pinnakahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse hiljemalt kuu 

aja jooksul peale probleemist teavituse saamist, paljandunud immutamata puit töödeldakse 

puidukonservandiga; 

▪ pingid, käsipuud, platvormide rinnatised ja põrand puhastatakse linnusõnnikust jm mustusest 

mitte harvem kui 1 kord kuus perioodil aprill-november; 

▪ purunenud infokandjad vahetatakse välja või remonditakse esimesel võimalusel, kuid mitte 

hiljem kui 1 kuu peale probleemist teavituse saamist; 

▪ rajatiste kõrvalt eemaldatakse need kuivanud ja kuivavad või murdunud puud või nende puude 

oksad, mis langedes võivad ohustada kasutajaid või inventari ja rajatisi; 

▪ prügikaste ei paigaldata, külastajad on kohustatud tekitatud prügi viima omavalitsuse poolt 

paigaldatud prügikogumispunktidesse – vastav info peab olema lisatud infotahvlitele. 
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Lisa 2. Töökoosoleku protokoll nr 1 

 TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL  Nr 1 

Objekt Rumpo matkaraja vaateplatvormide projekteerimine Projekteerimisleping 1-18/  

Koht Rumpo matkarada, Rumpo küla, Vormsi vald 

Aeg 08.01.2016 Algus kell 11.00. Lõpp kell 12.30 

Osalejad Tellija esindajad: 

Marju Pajumets     RMK külastusjuht, tel 522 0259, 

marju.pajumets@rmk.ee  

Tiina Selart RMK piirkonna juhataja, tel 

tiina.selart@rmk.ee  

Töövõtja esindajad:    

Sulev Nurme, tel , sulev@artes.ee  

Keskkonnaameti esindaja:  

Elle Puurmann  KeA kaitse planeerimise spetsialist 

elle.puurmann@keskkonnaamet.ee 

Vormsi valla esindajad: 

Valvi Sarapuu, kinnisvaraspetsialist, valvi@vormsi.ee 

 

Tanel Viks, vallavanem, tanel@vormsi.ee 

 

Juhataja 

Protokollija 

Koosoleku pädevus 

Marju Pajumets 

Marju Pajumets 

Koosolek on pädev otsuseid vastu võtma 

Projekteerimis- 

koosolek Vormsi 

vallamajas 

 Töövõtja on: Artes Terrae OÜ, esindaja Sulev Nurme (kontakt 

telefon: 5340 1463).  

 Tellija esindaja on Marju Pajumets.  

 Koosolekute protokollimine. Koosolekul osalejate konsensusega 

valiti koosoleku protokollijaks Marju Pajumets. Protokollija edastab 

koosoleku protokolli elektronpostiga kõigile esindajatele 

heakskiitmiseks. Kui   kahe tööpäeva jooksul märkusi protokollijale 

edastatud ei ole, loetakse protokoll sobivaks. Protokoll 

allkirjastatakse digitaalselt Tellija ja Töövõtja esindajate poolt. 

 Projekti eelprojekti üleandmine 29.12.2015. Töövõtja on edastanud 

eelprojekti digitaalselt ja paberkandjal. Eelprojekt on saadetud 

kõigile osapooltele tutvumiseks. 

 Tellija esindaja tutvustab kavandatud tegevusi. 

 Projekteerija tutvustab eelprojekti 

 Arutelu ja ettepanekud 

 Projekteerija ja Tellija tutvustavad just esimest 

vaateplatvormi. Kas on sobiv selline pikk kaldteega 

pealeminek parklast? Kaldtee tuleks rajada pool-looduslikule 

kooslusele.  KeA poolt takistust ei ole pool-looduslikule 

kooslusele ehitamisele.  

 Valla poolt edastatakse Rumpo detailplaneeringu lahendus, 

kas võiks plaanida puhkekohta tulevikus sinna, kuhu 

projekteerija on eelprojektis näidanud (ei lahendata selle 

mailto:marju.pajumets@rmk.ee
mailto:tiina.selart@rmk.ee
mailto:sulev@artes.ee
mailto:elle.puurmann@keskkonnaamet.ee
mailto:valvi@vormsi.ee
mailto:tanel@vormsi.ee
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projektiga). Olemas on ka geoalus.  

 Vaateplatvormide ülemiste piirete servalaua peale on 

kavandatud  infotahvlid, need võiks  kavandada veidike 

kaldu. Projekteerija lahendab täiendused tööprojektis.  Üleval 

servas võiksid infotahvlid kajastada just seda, mida sellest 

suunast näha on (ette jääb Hiiumaa, teises servas Rumpo 

poolsaar). Infotahvlite sisu ei kajastata tööprojektis, see on 

edaspidi idee infotahvlite koostajatele. 

 Ka külgedel (mis on kavandatud katta lippidega) võiks olla 

läbipaistev plastik, see pakuks tuulevarju ja kaitsest, samas 

laseb puidul hingata. Projekteerija viib täiendused 

tööprojekti. 

 Vahelagi läbipaistvast materjalist. Hästi hea on sissepääsu 

kohal  nimi Rumpo matkarada.  

 Ettepanek valla poolt mõelda tulevikus ka mõne käimla peale. 

Kindlasti oleks vajalik purgimis süsteemiga käimla. 

Purgimispaak on Vormsil olemas. Käimlaid ei lahendata selle 

projektiga. 

 Otsustati, et võib jätkata tööprojekti koostamist sellisel kujul 

ja erivajadustega külastajale sobiva lahendusega. 

 

 

 

    

 

  

Järgmine koosolek 

 

 

Protokolli jaotus 

Allkirjastamine 

Peale eelprojekti arutelu ja ettepanekuid alustab Projekteerija tööprojekti 

koostamist ja vormistamist. Enne tööprojekti lõplikku valmimist esitatakse 

see kõigile osapooltele tutvumiseks. Tööprojekt kooskõlastatakse 

Keskkonnaametiga. 

Digitaalselt: Tiina Selart, Marju Pajumets, Sulev Nurme; Valvi Sarapuu, 

Tanel Viks, Elle Puurmann 

Protokolli allkirjastavad digitaalselt Tellija, Projekteerija 

Allkirjad  

 

Tellija                                                               Projekteerija 

/allkirjastatud digitaalselt/                                            /allkirjastatud digitaalselt/ 
  

Protokolli lisad  
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Lisa 3. Platvormide II ja III alternatiivlahendus (küljed kihtplastikuga) 
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