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SELETUSKIRI 

1 Sissejuhatus 

1.1 Töö koostamise alus 

Projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Lääne-Virumaa, Kadrina vald, 

Neeruti küla, Loobu metskond 78, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluval maatükil 

(katastritunnusega 27305:003:0182; riigivara reg nr KV20479) asuva külastustaristu 

rekonstrueerimise  projekt. 

Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 

1. RMK väljastatud lähteülesanne (vt lisa 1); 

2. Keskkonnaameti nõusolek projekteerimistingimuste väljastamiseks (Keskkonnaameti kiri nr V6-

/15/9174-2 (vt lisa 2); 

3. Kadrina VV määrus projekteerimistingimuste määramiseks (nr 257, 20.05.2015; vt lisa 3); 

4. Muinsuskaitse eritingimused Neeruti Sadulamäe muinaslinnuse külastustaristu 

rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (koostaja AB Artes Terrae OÜ; töö nr 1614ET2, 2016); 

5. Maa-ala geodeetilise tööde aruanne (koostaja OÜ Geoport, töö nr 16362; vt joonised nr 1-1, 1-2, 

1-3 ja projektile eraldiseisvalt. 

Projektis on sisse viidud muudatused vastavalt RMK Oandu Looduskeskuses 4.11.2016 toimunud 

koosolekul räägitule ja RMK Külastuskorraldusosakonna koosoleku protokollile nr 1-46.14.4/5 

(koosolek Keskkonnaametis 16.11.2016). 

Välitööd tehti septembris-oktoobris 2016. Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme ja Cagin Alp, 

kui ei ole viidatud teisiti. 

 

Skeem 1. Projektala asukoht (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 01.11.2016).  

Eesjärv 

Sadulamägi 

Kadrina 

Assamalla 
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Skeem 2.  Projektala or ienteeruv piir  (tähistatud skeemil  kollasega).  Skeemi alus:  Neeruti  

maastikukaitseala (Neeruti loodusala) kaitsekorralduskava (tööversioon 31.05.2013) joonisest 5 

„Vaadete avamine ja külastusobjektide hooldamine“.  
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1.2 Kaitsestaatus 

Linnus "Sadulamägi"  on tunnistatud kultuurimälestiseks Kultuuriministri 01.09.1997. a määrusega nr 

591. Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 lg 3 moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri 

laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. Kinnismälestise ala ning selle kaitsevöönd 

on näidatud skeemil 3. 

Projektala asub Neeruti maastikukaitseala (KKR kood nr KLO10005442) Karuaugu sihtkaitsevööndis (vt 

skeem 4; KKR kood KLO1100118; VV 16. novembri 1999. a määrus nr 355 Neeruti maastikukaitseala 

kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine3).  

Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Põhja regioon. 

Projektala piirneb Eesjärvega (KKR kood nr VEE2012300), millele kehtib ehituskeeluvöönd 25 m4. 

Maa-ameti andmetel leidub Eesjärves kaks III kategooria kaitselust liiki – valge vesiroos (Nymphea 

alba) ja laiujur (Dytiscus latissimus)5. 

 

 

Skeem 3.  Kultuurimälestise ala  (tumesinine viirutus) koos kaitsevööndiga (helesinine viirutus) 
põhikaardil.  All ikas: Maa -ameti kultuurimälestiste kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee.  

 

                                                           

1 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=10276 (30.11.2016) 
2 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000544&mount=view 
3 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1100118&mount=view (30.11.2016) 
4 http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2012300&mount=view 
5
 Maa-ameti kaardiserveri looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus (vaadatud 30.11.2016) 
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Skeem 4. Karuaugu sihtkaitsevöönd  All ikas: Keskkonnaregister.  

 

1.3 Objekti lühikirjeldus, olemasolev taristu 

Projektiga kavandatavad rajatised asuvad osaliselt kinnismälestise (arheoloogiamälestis) Linnus 

"Sadulamägi" (mälestise registri number 10276) kaitsevööndis. Projektalal asuvad RMK hooldatavad 

matkarajad ning nende juurde kuuluv taristu (parkimiskohad, puhke- ja lõkkekohad, kuivkäimlad. 

Vastavalt projekteerimise lähteülesandele on kavandatav objekti külastatavus umbes 3000 

külastuskorda aastas ning külastatavus kasvab iga aastaga. Objekti kasutus on looduses liikumine, 

loodusõppeprogrammide läbiviimine, kohaliku tähtsusega ürituste korraldamine, Lääne-Virumaa 

linnamägede tutvustus. Tõenäoliselt jääb objekt tulevikus RMK planeeritavale matkateele6.  

Eesjärve põhjakaldal asub kahel pool sõiduteed (Riistamäe-Neeruti tee) puhkekoht kahe 

grillimiskoha, laudade ja varjualustega ning kuivkäimlaga. Inventar on osaliselt amortiseerunud. 

Grillimiskohtadele on iseloomulikud originaalkujundusega siilikujulised grillimisaluse jalad. Eesjärve 

kaldal asub puidust purre, millelt avaneb vaade üle järve Sadulamäele. Sõidukite parkimisvõimalus on 

raskendatud, selleks on põhja pool teed tähistamata ning piiritlemata pinnaskattega väike 

parkimistasku, kuhu mahub 2-3 sõiduautot7. 

Eesjärvest ida suunas asub väike kruusa-pinnasesegu kattega parkimistasku koos infotahvliga Neeruti 

maastikukaitseala kohta. Siit saab alguse Sadulamäe suunas viiv pinnaskattega matkarada, sõidukite 

pääs matkarajale on piiratud tõkkepuu ning liiklusmärgiga. Matkaraja kohta suunaviidad puuduvad. 

                                                           

6 Hansson, K. 2016. Muinsuskaitse eritingimused Neeruti Sadulamäe muinaslinnuse külastustaristu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. 
AB Artes Terrae OÜ; töö nr 1614ET2. Tartu; 
7 Hansson, K. 2016. 
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Eesjärve ning Tagajärve vahel asub puhkekoht grillimiskoha, pinkide ja varjualusega. Eesjärve ning 

Tagajärve ühendavad kaks kraavi, mida ületavad puidust sillad, mis on amortiseerumas8. 

Eesjärve lõunatipu juurest viib teerada lääne suunas üle Sadulamäe kagu-lõunavalli ning loode 

suunas piki järve kallast Sadulamäe kirdenõlva all. Sadulamäele ning sellest lõuna pool asuvale 

Tornimäele osutab suunaviit. Sadulamäe kirdenõlva jalamil asub Kalevipoja skulptuur. Sadulamäele ja 

Tornimäele viiv tee on pinnaskattega ning osaliselt puidust ja pinnasest kombineeritud astmetega, 

mis on amortiseerunud. Eesjärve lõunakaldal asub purre, mis on osaliselt amortiseerunud9. 

Sadulamäel asuvad mõned pingid ja viidad, paigaldatud on traatraamist prügikottide alused. Mäe 

põhjapoolsemas osas asuvad varasemate rajatiste metallist paigaldusalused. 

Neeruti Sadulamäe ajalooline taust ja hetkeolukorra kirjeldus on esitatud muinsuskaitse 

eritingimustes10. 

 

 

Skeem 5.  Olemasolev tar istu.  Kollasega on tähistatud piirkonnad, mil les skeemil olev tar istu on 

nimetatud.  

 

                                                           

8 Hansson, K. 2016. 
9 Hansson, K. 2016. 
10 Hansson, K. 2016. 
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Fotod 1. Alumise parkla järvepoolne lõkkeplats, esiplaanil piknikulauad.  

 

   

Fotod 2-3. Alumise parkla lõkkeplatsid. Vasakul metsapoolne lõkkeplats, esiplaanil varjualune, grill, tagaplaanil 
kuivkäimla; all paremal järvepoolne lõkkekoht – pingid ja grill, tagaplaanil puude varjualune. 
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Fotod 4-5. Alumise parkla juures asuv paadisild (purre) ja selle juurde kuuluv infotahvel. 

 

Foto 6. Ülemine parkla. Esiplaanil tõkkepostid ja viit, tagaplaanil infotahvel. 

   

Fotod 7-8. Lõkkekoht Eesjärve ja Tagajärve vahel. Vasakul lõkkease ja piknikulaud, paremal tulepuude hoiukoht. 
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Fotod 9-10. Puitsillad Eesjärve Tagajärvega ühendaval kraavil. 

 

Foto 11. Sadulamäe poolne purre Eesjärvel. 

 

  

Fotod 12-13. Sadulamäe amortiseeruvad trepid. 
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2 Projektlahendus 

2.1 Muinsuskaitse eritingimused 

Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest on antud lisas 5. 

Projektlahendus ei saa arvestada eritingimustes antud võimaliku infomaja jaoks seatud asukohaga (vt 

skeem 6; eritingimused joonis 1, vaadete ning kavandatavate objektide skeem), kuna ettenähtud ala 

jääb enamuses Eesjärve ehituskeeluvööndisse (vt täpsemalt ptk 1.2.). Infomajale on leitud asukoht 

Sadulamäele minevast rajast põhjas (vt skeem 6, tähistatud valgega), mis jääb ehituskeeluvööndist 

välja ning asub võimaikult eritingimustes näidatud asukoha lähedal. Samuti jääb kavandatud rajatis 

vaadetest Sadulamäele juurdepääsuteelt ja üle järve varjatumaks ning oluliselt vähem domineerima.  

Viimasest lähtuvalt (kuna plaanitud rajatis jääb vaatest Sadulamäele rohkem eemale ning on 

vaadetes osaliselt varjatud ka selle ette jäävate puudega, samuti vajadusest optimeerida  võimalik 

katusekalle talviste lumeoludega, ei ole kavandatud infomaja kõrguseks eritingimustega lubatud 3,7 

m, vaid 4,3 m (vt ka joonis 6). Arvestades infomaja mahu traditsionaalset lahendust oleks madalama 

katusekaldega lahendus ka visuaalselt ebasobivam. 

 

Skeem 6. Inforajatise ( infomaja) asukoht. Punasega on tähistatud erit ingimustega ette antud 

asukoht, valgega võimalik asukoht tulenevalt ehituskeeluvööndist. Skeemi alus muinsuskaitse 

erit ingimused, väljavõte joonisest  1
11

.  

2.2 Kontseptsioon 

Vastavalt lähteülesandele ei kavandata juurde uusi teid ja rajatisi, välja arvatud Neeruti Sadulamäge, 

Eesti muinaslinnuseid, Neeruti maastikukaitseala jm seonduvat tutvustav nn Infomaja, mis asendab 

vajaduse paigaldada alale mitmeid eraldiseisvaid infotahvleid. Projektiga antakse lahendus 

olemasolevate rajatiste väljavahetamiseks ja rekonstrueerimiseks seoses vajadusega minimeerida 

külastuskoormuse suurenemisest tulenev mõju kaitsealale (nii sihtkaitsevöönd kui kultuurimälestis). 
                                                           

11
 Hansson, K. 2016. 
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Taristu kaasajastamine võimaldab oluliselt vähendada suurimast probleemist – tallamisest – 

tulenevad negatiivseid mõjusid. 

Taristu kujunduskeel on valitud loodusest eristuv, kuid mitte domineeriv. Loobutud on loodusradadel 

kasutatavast traditsioonilisest ümarpalgist või ümar-freespalgist, selle asemel kasutatakse 

lihtsavormilise saematerjaliga lahendatud lihtsavormilisi väikeseid ehitisi, mille üldvorm lähtub samas 

traditsionaalsete joontega metsaonnist. Funktsionaalselt on lähtutud multifunktsionaalsest 

kasutusest, üksikrajatiste arvu (infotahvlid, viidad, eraldiseisvad tualetid jms) vähendamisest. 

Lahenduses on olulisel kohal ka mitmete eraldiseisvate väikeste rajatiste koondamine ühtseteks 

rajatisteks, et vähendada maastiku vaatelist risustatust. Alumisse parklasse kavandatud varjualune 

on ühes mahus puude hoiukoht, prügikonteinerite hoiukoht kui ka käimla. Kõik need funktsioonid on 

lõkkekohas ja bussiparklas äärmiselt vajalikud. Nii tekkiva rajatise seinapind võimaldab sinna 

paigaldada infotahvlid, mis asendavad vajaduse paigaldada mujale täiendavaid silte. Samal 

põhimõttel (kuigi ka seesmise ekspositsioonipinnaga) toimib ka infomaja. Kõigi tarindite puhul 

(eeskätt infomaja, kuid ka lõkkekohad ja parklad) on lähtutud ka loodusõppe funktsioonist. 

Käesoleva projektiga ei lahendata lõkkeplatside piknikulaudu ja varjualuseid (ei ole käesoleva projekti 

osaks), kuid projektlahenduses on antud nende asendiplaaniline paiknemine ning sisend täiendavaks 

projekteerimiseks. 

Projekti osaks on ka ettepanekud projektalaga piirnevatel metsaaladel kujundusraiete teostamiseks 

vaadete avamiseks Sadulamäele ja Eesjärvele. Raiete puhul tuleb toonitada seda, et lähtekohaks ei 

ole mitte vaatesektorite lageraie, vaid olemasoleva puistu hõrendamine kuivanud, allajäänud ja 

perspektiivitute puude raiega. 

2.3 Raied 

Kokku on vaja raiuda seoses taristuga seotud töödega 48 üksikpuud (vt joonised 2-1, 2-2, 2-3). Neist 7 

puud on kuivanud. Vaatesektorite raiega ja Sadulamäe nõlva raiega (vt joonis 3) seoses on vaja teha 

kujundusraie ligikaudu 1,32 ha suurusel alal. Kujundusraie teostamise põhimõtted vaatesektorite 

kaupa on antud joonisel 3. 

Liikumisradadest kummalegi poole ca 15...25 m laiusel alal on soovitav eemaldada murdunud ja 

rippes ning jalal kuivanud puud, samuti tee kohale jäävate suured kuivanud oksad. Parklates tuleb 

eemaldada manööverdamisruumi jäävate puude alumised oksad 5 m kõrguseni, jalgteede kohal 2,5 

m kõrguseni. 

2.4 Parklad 

Parklate asukohad jäävad olemasolevatega samaks. Seoses busside parkimisvajadusega (vastavalt 

lähteülesandele) on kummassegi parklasse ette nähtud bussikohad: ülemisse parklasse 1 koht kuni 

12 m pikkusele bussile, alumises parklas kuni 2-le 12 m bussile (joonised 4-1, 4-2). Et jääda 

olemasolevate teede ja platside piiresse ei arvesta bussiparklate lahendus normikohase 

manööverdusruumiga. Ilma bussideta mahub ülemisse parklasse endiselt kuni 3 sõiduautot ja 

alumisse parklasse bussi kohtadele kui 3 sõiduautot, kuid tee järvepoolsesse serva mahub vajadusel 

parkima veel kuni 3 sõiduautot. 

Nii ülemises, kui alumises parklas on eraldatud tõkkepostidega (vt joonised 4-1; 4-2; 14) külastajatele 

nö kogunemiskohad pinkidega (optimaalne arv 12-15 inimest). 
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Parklate kate rajada purustatud kruusaga. Katte konstruktsioon lahendatakse edasise 
projekteerimise käigus. Parkla kattega pindadele ääristust ei rajata, meetmeid tulevase rohtumise 
vastu ei rakendata – rohtumine on normaalne nähtus looduses, rohtunud pindu tuleb niita. 

2.5 Teed 

2.5.1 Kruusakattega teed 

Teed säilivad olemasolevatel trajektooridel (joonised 4-1, 4-2, 4-3, 4-4). Teed kaetakse purustatud 

kruusaga rajalõikudes kus on paljandunud juured või kus pinnas on liigniiske. Kruusaga 

kaetavatelt/tugevdavatelt teelõikudelt tuleb eemaldada liigniisketes kohtades käsitsi muda ja 

huumus kui 10 cm paksuses kihis. Raja laiuseks on arvestatud 2 m. 

Kogu ulatuses kaetakse kruusaga lõkkeplatsi LP3 ala, samuti lõkkekohtade LP1 ja LP2 vahetult 

tuleaseme ümbruse ja piknikulaudadega seotud alad, kuuri (E2) ja kuivkäimla (E3) juurdepääsuteed, 

samuti Sadulamäele viivad erosiooniohtlikud teeosad, mida ei kindlustata pinnasetugevduskärjega. 

Paigaldatava kruusakihi paksus on kui 150 mm.  

Teedele ääristust ei rajata, meetmeid tulevase rohtumise vastu ei rakendata – rohtumine on 

normaalne nähtus looduses, rohtunud pindu tuleb niita. 

2.5.2 Pinnasetugevduskärjega teed ja trepid 

Joonistel 4-1...4-4 on näidatud pinnasetugevduskärjega kindlustatud teeosad. Pinnasetugevduskärge 

on kasutatud liigniiskete ja erosiooniohtlikumate teelõikude, samuti trepimademete ja sildade 

vahelise teeosa kindlustamiseks. Lahendusel on lähtutud ECORASTER E30 süsteemist (mooduli 

mõõdud 330x330 mm; vt lisa 6). Plastkärg on musta värvi (kuid kasutada võib ka rohelist). Kärg 

paigaldatakse eelnevalt kruusaga tasandatud pinnasele. Kärg täidetakse purustatud (peen)kruusaga. 

Kärjemoodulitest pindade dimensioneerimisel on arvestatud kärjemooduli mõõtmetega, et vältida 

moodulite lõikamist.  

Sadulamäe nõlvale minevad palkidest servaga astmed rekonstrueeritakse pinnasetugevduskärjest 

astmetega (TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, vt joonised 5-2, 5-3). Trepiaste fikseeritakse sügavimmutatud 

lauaga, laud kinnitatakse pinnasesse sügavimmutatud puitvaiadega esiküljelt. Arvestades nõlva 

erosiooniohtlikkust ning seda, et olemasolevat nõlva ei oleks vajalik sügavamalt kui 30 cm kaevata, 

kopeerivad pinnasekärjest trepid olemasolevat reljeefi, mistõttu marsi piires muutub astme kõrgus. 

Külgedelt "jooksevad" kärjemoodulid olemasolevasse nõlva (vt nt joonis 5-2 D2). 

Paigalduskonstruktsioon täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. 

2.6 Arhitektuursed väikevormid 

2.6.1 Kujunduskeel 

Tarindite disain on inspireeritud 2014-2015 a projekteeritud-ehitatud12 Orjaku õpperaja tarinditest 

(foto 14). 

Tarindite kujunduse läbivaks jooneks on horisontaalne ribi-motiiv. Seda on kasutatud varjualuste, 

sildade ja infotahvlite fassaadide viimistluses. Ribid koostatakse 50x50 mm ruudukujulistest 

horisontaallattidest, lattide vahe on samuti 50 mm. Seinte välispinda muul viisil (va avad) ei 

liigendata. Avad on avatäideteta va tualettide uksed. Seinte värvus roheline immutus või 

                                                           

12 Autor Sulev Nurme 
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tumepunane (nn rootsi värv). Puitmaterjali pinnad peaksid olema soovitatavalt pinnuvabad, kuid 

mitte hööveldatud. 

 

Foto 14. Orjaku matkaraja üks vaateplatvormidest. 

 

Katused infomajal (E1) ja kuuril (E2) on viilkatused. Karniis puudub, räästas on kitsas. Katusekate 

bituumensindel, tüüp: Owens Corning Trudefinition Duration, Brownwood (punakaspruun, kui 

fassaadi värvus on roheline/pruun immutus) või Owens Corning Trudefinition Duration, Chateau 

Green (või mustjasroheline, kui fassaadi värvus on rootsi punane). Infotahvli katusele bituumensindlit 

ei paigaldata. 

Lõkkekohtade grillalused (sepistatud siilid) jäävad samaks. 

Infotahvlite infokandjate sisu ja kujunduse määrab RMK. 

2.6.2 Infomaja 

Infomaja asub Sadulamäele tõusva tee alguses tee Tagajärvepoolsel küljel. Rajatise asukoht on 

valitud nii, et see jääb praktiliselt välja üle järve vaatest Sadulamäele ning peitub puude vahele 

juurdepääsuteelt vaadates. Samas on võimalik mõne puu eemaldamisega avada suurepärane vaade 

infomajast Eesjärvele. 

Infomaja lahendus on antud joonisel 6. Katuse ja fassaadilahenduse üldkirjeldus on antud ptk 2.6.1. 

Siseseina osa kaetakse sarnaselt välisseinaga ristlattidega, pinnatöötlus ja värvus sarnaselt 

välisfassaadiga. Otsafassaadid on jäetud kõrgelt avatuks, et katuse alla pääseks rohkem ruumi. 

Seinapinna lahendus tagab kuni 8 stendi (max suurusega 1100 x1600 mm) paigaldamise võimaluse, 

kuid kuni 500 mm laiusi stende saab paigaldada ka nurgapaneelidele. 
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Infomajja on ette nähtud fassaadiga sama pinnalahendusega 4 pinki, mis mahutab 12 täiskasvanust 

või 15 last. See võimaldab varjualuses läbi viia õpilastele välitunde keskkonnaõppe raames. Ilusa ilma 

puhuks on naabrusesesse nõlvale ette võimalus paigutada pinke, kus oleks võimalus istuda suuremal 

auditooriumil. Pinkide paigutamine nõlvale on valikuline. 

Põrandakate: liivalusele paigaldatud laudis "ujuv" 50 x 100...200 x 4000 mm, mis paigaldatakse 

talastikule (75 x 200 mm) 800 mm sammuga tihendatud 200 mm liivalusel. Laudade ja liiva vahele 

jääb 200 mm õhuvahe. Talastik ei ole seotud karkassipostidega. 

Konstruktsioon – puitkarkass, postid ja diagonaalid "peidetakse" horisontaalribide vahele, 

täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Vundamendina kasutatakse puurvaiu või 

puuraukudesse kohalevalatavaid postvundamente. Konstruktsioon täpsustatakse edasise 

projekteerimise käigus. 

2.6.3 Kuur – prügimaja – käimla 

Ühes mahus on lahendatud alumise parkla juures olev puude varjualune, kuivkäimla ning 

prügikonteinerite hoiukoht. Tulepuude varjualune ja prügikonteinerite hoiukoht teenindab mõlemat 

lõkkeplatsi. 

Kuur, prügimaja ja kahe kabiiniga kuivkäimla lahendus on antud joonisel 7. Katuse ja 

fassaadilahenduse üldkirjeldus on antud ptk 2.6.1. Kuuriosa siseseinale horisontaallatte ei paigaldata. 

Tualeti siseseinad kaetakse punnlaudisega. Laudis kinnitatakse karkassile. Tualeti lagi võib jääda 

avatuks või kaetakse seinaga samast materjalist laudisega. Tualetiosa põrand ühes selle ette 

moodustuva väikese terrassiga kaetakse laudisega. Laudis paigaldatakse karkassiga seotud 

talastikule, põranda kõrgus maapinnast min 200 mm. Ühe tualetikabiini ette paigaldatakse puidust 

kaldpind ratastooli jaoks. Kuuriosa põrandakate – tihendatud purustatud kruus. 

Konstruktsioon – puitkarkass, postid ja diagonaalid "peidetakse" horisontaalribide vahele, 

täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Vundamendina kasutatakse puurvaiu või 

puuraukudesse kohalevalatavaid postvundamente. Konstruktsioon täpsustatakse edasise 

projekteerimise käigus. 

Kummagi tualetikabiini alla paigaldatakse 2m3 mahuti (Fertil, vt lisa 7), mille tühjendusluuk asub 

prügikonteinerite hoiukoha põrandas. Juurdepääs tühjendusautole on teelt.  Kasutada metall (malm) 

luuke. Mahutid paigaldatakse vastavalt tootja juhendile. Mahutid saab tellida spetsiaalselt 

kohandatud tuulutusetoru ühenduse ja käimlapoti avaga. 

2.6.4 Käimla 

Eraldi kuivkäimla on kavandatud ülemise parkla juurde (joonised 4-2, 8). Kuivkäimla katus on 

konstruktsiooni lihtsuse huvides valitud kaldkatusega. Katusematerjali ja fassaadilahenduse 

üldkirjeldus on antud ptk 2.6.1. Tualeti siseseinad kaetakse punnlaudisega. Laudis kinnitatakse 

karkassile. Tualetiosa põrand ühes selle ette moodustuva väikese terrassiga kaetakse laudisega. 

Laudis paigaldatakse karkassiga seotud talastikule, põranda kõrgus maapinnast min 200 mm. 

Tualetikabiini ette võib paigaldada puidust kaldpinna ratastooli jaoks (valikuline).  

Tualeti alla paigaldatakse 2m3 mahuti (Fertil, vt lisa 7), mille tühjendusluuk asub tualeti tagaseina 

taga, juurdepääs tühjendusautole on parklast. Kasutada metall (malm) luuki. Mahuti paigaldatakse 

vastavalt tootja juhendile. Mahuti saab tellida spetsiaalselt kohandatud tuulutusetoru ühenduse ja 

käimlapoti avaga. 
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2.6.5 Sillad 

Peakonstrueeritavad sillad (PS3, PS4; tüüplahendus vt joonis 9) taastatakse olemasolevatega samas 

mahus. Mõlemad sillad on sarnaste mõõtmete ja lahendusega, erineb deki projektkõrgus, mis 

valitakse vastavalt silla otste maapinnale (sillad paigaldatakse horisontaalsuunas rõhtselt, mitte 

kaldu). 

Kasutatud on saematerjalist puitkonstruktsiooni, mis toestatakse kruvivaiadele (vt täpsemalt 

paadisillad.ee). Sillatalad toetuvad kruvivaiadele, talade otste vastu tehakse laudisest tugisein, et 

talastik ei puutuks  kokku pinnasega. Maapind sillapea otste all planeeritakse väikese kaldega oja 

suunas. Mullatöödest mõjustatud nõlvapinnad silla all mätastatakse tööde lõpetamisel loodusliku 

mättaga (soovitav kasutada kohapealt teede ehitamisel kooritavat mätast – mätta koorimisel tuleb 

sellega arvestada). 

Silla poordid lahendatakse sarnaselt varjualuste fassaadidega horisontaallaudisega. Silla dekk 

kaetakse ristlaudisega, laudade vahele jäetakse 5...10 mm vahed. 

Sillakonstruktsioonid täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. 

2.6.6 Paadisillad 

Olemasolevad purded/paadisillad (PS1, PS2; vt joonised 10-1, 10-2) rekonstrueeritakse ujuvsildadena 

orienteeruvalt olemasolevas mahus. Projektis on platvorme nimetatud paadisildadeks. Nimetus on 

üldine ja viitab tarindi konstruktsioonile, kuid lähtuvalt külastustaristu funktsioonidest ei ole 

paadisõit järvel lubatav, samuti ei ole platvormid ette nähtud ujumiseks – ujumiskoht asub 

Tagajärvel. 

Kasutatud on ujuvsüsteemi Shallow 2,4 x 6m ujuvmoodulit (lisa 8), mis mõlema juhul  ühendatakse 

kalda äärde ehitatud laudteega 6 m pikkuste käigusildadega. Käigusillad ühendatakse ujuvsilla ja 

laudteega hingedega, so tasapinnaliselt. Käigusilla ujuvsilla poolse otsa alla võib paigaldada lisaujuki. 

Käigusilla ja laudtee laius on 1,2 m. Käigusillale käsipuu lisamine on valikuline. 

Paadisillale PS2 pääsuks tuleb minna alla nõlvast, mis on kergelt erodeerunud juba hetkeseisus, kuid 

külastuskoormuse suurenedes protsess süveneb. Seepärast on pääs sillale lahendatud murukärjega 

tugevdatud pinnaseastmetest trepiga (TR2; joonis 10-2). 

Laudteed kaldal paigaldatakse sarnaselt sildadele kruvivaiadele. Konstruktsioon täpsustatakse 

edasise projekteerimise käigus. 

2.6.7 Trepp 

Sadulamäele viiv tee läheb üle astangust mäe jalamil (vt joonis 4-4, pos 21; TR1). Astang on tugevalt 

erodeerunud. Seepärast on astangule kavandatud keevisrestist standardastmetega (trepiaste vt lisa 

9) trepp (joonis 5-1) 1,2 m laiune trepp. Trepipõsed ja käsipuu tehakse puidust, toestatakse 

pinnasesse kruvivaiadega, astmed kinnitatakse trepipõskedele poltidega. 

2.6.8 Infotahvlid, viidad, tõkkepostid 

Infotahvlite asend on antud joonistel 4-1, 4-2, 4-4, infotahvlite lahendus joonisel 13, stendide küljed 

tehakse sarnaselt varjualustega. Stendi katus on ühepoolse kaldega, selle võib teha joonisel näidatust 

ka laiema.  

Kuna enamuse infokandjaid saab paigaldada plaanitud varjualuste seintele, ei ole täiendavate 

eraldiseisvate infostendide paigaldusvajadus suur. Üks stend on vajalik ülemises parklas ning 

kummagi paadisilla juures võib olla vajalik vetelpäästeteemalise stendi paigaldamiseks (fotod 4-5). 
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Stendid paigaldatakse olemasolevate amortiseerumisel olemasolevate asemele, paadisilla PS2 juures 

praeguse Sadulamäe infotahvli asemele ja paadisilla PS1 juures olemasoleva asukohale paralleelselt 

laudteega. 

Eraldiseisvate infotahvlite arvu ja vajaduse määrab RMK. 

Viit ja tõkkepost lahendatakse sarnaselt (joonis 14). Tõkkepostid on ette nähtud parklatesse 

autoliikluse ka jalakäijate liikluse eraldamiseks. Rajale minekut sõidukitega füüsiliselt ei tõkestata, 

vaid reguleeritakse parklasse paigaldatud keelumärgiga. Viidapostid paigaldatakse parklatesse ja 

teede hargnemiskohtadele (joonised 4-1, 4-2, 4-3, 4-4).  

Viidad tehakse sügavimmutatud puidust (värvus vastavalt varjualuste värvustele kas pruun või 

roheline). 

Viitade täpse arvu ja vajaduse määrab RMK. 

Liikluskorraldustähistega seonduv täpsustatakse järgneva projekteerimise käigus. 

2.6.9 Pingid 

Pingid (joonis 12) on ette nähtud parklate servadesse, lõkkeplatsidele ja Sadulamäele viival rajal 

vaatekohtadesse ning nõlvale mõeldes eakamatele kasutajatele (joonised 4-1, 4-2, 4-3, 4-4). Pingi 

kujunduses on lähtutud lihtsast traditsiooniliselt vormist, kuid antud sellele viimistletum lahendus. 

Pingid tehakse sügavimmutatud puidust (värvus vastavalt varjualuste värvustele kas pruun või 

roheline). 

Ehituskeeluvööndisse ja kultuurimälestise piiranguvööndisse paigaldatavad pingid ei ole maasse 

ankurdatavad, lõkkeplatsidele paigaldatavad pingid võib/saab vajadusel maasse vaiadega ankurdada.  

2.6.10 Nõlvakindlustused 

Parklate tegemisel tuleb tasandada osaliselt praegust künklikku reljeefi, alumise parkla lahendusel 

tuleb välja kaevata kuni 30 cm ulatuses parkla taha jäävat nõlva. Tekkivate astangute kindlustamiseks 

võib olla vajalik rajada nõlvakindlustus. Nõlvakindlustus on tähistatud joonisel 4-1 parkla taguse 

topeltjoonega. Võimalik lahendus nõlvakindlustusele on antud fotol 15. Nõlvakindlustus 

täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. 

2.6.11 Lõkkeplatsid 

Projektiga nähakse ette alumises parklas oleva metsapoolse lõkkeplatsi ümbertõstmise (joonis 4-1 

LP1) teisele poole teed. Ümbertõstmisel tehakse lõkkeplatsile juurdepääs pinnasetugevduskärjega 

tugevdatud muruna, et platsile saaks mugavamalt ka ratastooliga. Ümber tõstetakse siilikujuline 

grillalus. Lõkkeplats LP1 varustatakse 3 pingi ning ühe katusega piknikulauaga. Piknikulaua lahendus 

tehakse selliselt, et seal on 1 ratastooli koht. Piknikulaudade lahendus ei ole käesoleva projekti osa – 

täpsustatakse täiendava projekteerimisega. Lõkkeplats LP1 tõstetakse ümber/ehitatakse juhul, kui 

ehitakse parkla. 

Lõkkeplatsil LP2 vahetatakse välja pingid ja piknikulauad pärast olemasolevate amortiseerumist. 

Asendatakse olemasoleva 3 piknikulaua asemel 2. Piknikulaudade lahendus ei ole käesoleva projekti 

osa – täpsustatakse täiendava projekteerimisega. Lõkkepuude varjualus likvideeritakse peale parkla 

kõrvale puude hoiukoha ehitamist. 

Lõkkeplatsil LP3 vahetatakse välja pingid ja piknikulaud pärast olemasolevate amortiseerumist. 

Lõkkeplatsile on ete nähtud matkavarjualune – "laavu", mille mahus tehakse ka puude varjualune. 

Olemasolev puude varjualune likvideeritakse peale "laavu" ehitamist. "Laavu" ette on ette nähtud 
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RMK puhkealadel kasutatav standardne grill (joonis 4-3). Piknikulaudade ning "laavu" lahendus ei ole 

käesoleva projekti osa – täpsustatakse täiendava projekteerimisega. 

Kõigi lõkkeplatside alus tugevdatakse kruusaga (joonised 4-1, 4-2, 4-3, 4-4). Kõigil lõkkeplatsidel 

säilitatakse siilikujulised grillalused. Rekonstrueerimisetöödel grillalused vajadusel remontida. 

 

Foto 15. Võimalik lahendus tekkivate astangute kindlustamiseks. Fotol nõlvakindlustused kaitsealuses Tõrva 
Gümnaasiumi pargis (foto Karl Hansson). 

 

2.6.12 Prügikonteinerid 

Prügiurne/kaste alale ette nähtud ei ole. Kas rajal kasutada traadist prügikotihoidjaid või mitte 

otsustab RMK. Lõkkeplatsile LP3 on soovitav kavandatava "laavu" mahus ette näha koht ka 

prügikonteinerile. Alumises parklasse on kavandatud varjualuse mahus ette nähtud prügikonteinerite 

ruum, mis mahutab kaks 600...1000 l prügikonteinerit või 4...5 100 l konteinerit. Prügikonteineri 

paigaldada vajadusel ülemisse  parklasse kuivkäimla kõrvale. Vajadusel saab kuivkäimla katuseosa 

laiendada 1,5 m, mille tulemusel tekib ruum kuni 4 100 l konteineri hoidmiseks. Juhul, kui viimasena 

mainitud vajadus on olemas, tehakse käimla (joonis 8) lahenduse muudatused täiendava 

projekteerimise käigus. 
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2.6.13 Kalevipoja skulptuur 

Sadulamäe all asub Kalevipoja skulptuur, mis on ehitatud betoonist ja maakivist. Skulptuuri 

säilitamiseks tuleb teostada jooksvat remonti.  

Infotahvel (vt ka ptk 2.6.8.) säilitada infomaja ehitamisel vaid juhul, kui see on vajalik paadisilla PS2 

ohutusalase teabe jaoks.  

 

Foto 16. Kalevipoja skulptuur. 

2.7 Orienteeruvad põhiliste tööde mahud 

 

Täpsed tööde mahud, sh lammutustööd, materjalide spetsifikatsioon jm antakse täiendava 

projekteerimise käigus. 

Tööde teostamise etapid ja järjekorra määrab RMK, soovitav tööde järjekord projekteerija 

nägemuses esitatakse järgneva projekteerimise käigus. 

Nr Töö nimetus        Ühik  Hulk 

1. Likvideerida puid ja juurida kände      tk  48 

2. Teha kujundusraiet        m2  13200 

3. Rajada kruusapinda parklatesse      m2  515 

4. Rajada tugevdatud kruusaga tugevdatud muru    m2  625 
5. Parandada kruusaga teepinda (juurte katmine, aukude täide jne)  m2  302 
6. Rajada murukärjega ECORASTER E30 teepinda    m2  122 
7. Rajada ECORASTER E30 treppe (TR2, TR3, TR4, TR5, TR6), kärge kokku m2  115 
8. Rajada Infomaja (E1)       tk  1 
9. Rajada puukuur-puude varjualune-käimla (E2) alumisse parklasse  tk  1 
10. Rajada kuivkäimla (E3) ülemisse parklasse     tk  1 
11. Ehitada trepp TR1        tk  1 
12. Ehitada paadisild PS1 koos laudteega (laudteed kokku 20,5 jm)  tk  1 
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13. Ehitada paadisild PS2 koos laudteega (laudteed kokku 1,8 jm)  tk  1 
14. Ehitada puitsillad PS3, PS4       tk  2 
15. Paigaldada pinke        tk  32* 
16. Paigaldada katusega piknikulaudu (sh 1 invakohaga)   tk  4 
17. Paigaldada tõkkeposte       tk  17 
18. Paigaldada viidaposte       tk  8 
19. Paigaldada laiemaid infotahvleid (ülemine parkla)    tk  1 
20. Paigaldada kitsamais infotahvleid (PS1, PS2 seoses)    tk  2 
21. Võtta üles ja paigaldada uude asukohta LP1 grillalus   tk  1 

   
*Märkus – arvestatud kokku kõik, sh valikulised pingid infomaja juures (9tk) ja pingid lõkkeplatsidel 
 

2.8 Tööde teostamine ja nõuded 

Tööde teostamise etapid ja järjekorra määrab RMK, soovitav tööde järjekord projekteerija 

nägemuses esitatakse järgneva projekteerimise käigus. 

Nõuded ehitustööde teostamiseks, kaevetööde korraldamiseks, ehitusaegseks jäätmekäitluseks, 

liikluskorralduseks, töö aegadeks, keskkonnanõuded jm antakse järgneva projekteerimise käigus. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Lähteülesanne ehitiste projekteerimistöödeks 

 
Käesoleva töö raames tellitakse RMK külastuskorraldusliku taristu, Neeruti muinaslinnuse, asukohaga 

Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Neeruti küla, Loobu metskond 78, Riigimetsa Majandamise Keskusele 

kuuluval maatükil pindalaga 93,7 ha, sihtotstarbega kaitsealune maa; katastritunnusega 

27305:003:0182 (riigivara reg nr KV20479) külastustaristu rekonstrueerimise  projekt.  

 

Projekteerimistööde eesmärgiks on saada Neeruti muinaslinnuse külastustaristu rekonstrueerimiseks 

ehitusprojekt, mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 907:2010 (Rajatise ehitusprojekt) ja 

MKM määrusele nr.97 17.07.2015 (Nõuded ehitusprojektile).  

 

Projekteerimistööde käigus tuleb:  

- koostada rajatiste projekt vastavalt tellija poolt esitatud plaanilahenduse eskiisile, käesolevale 

lähteülesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad); 

- koostada  eelprojekt koos eelneva uuringuga rekonstrueerimise mahtude kohta   

- koostada  tööprojekt; 

- koostada projekti tööde organiseerimise osa, sh: 

o ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan; 

o transpordi liiklusskeemid ja vastava märgistuse paiknemine;  

o materjalide ladustamise kohad; 

o arvestada kaitseeeskirjadest ja seadustest tulenevaid kitsendusi; 

o vajadusel seada transpordile ja ehitustehnikale piirangud; 

o ehitusaegne jäätmekäitlus 

- koostada rajatiste hooldusjuhend 

- hankida 

o vajaliku suuruse ja tihedusega geoalus  

o  

o projekteerimistingimustes määratud kooskõlastused ametkondadelt ja võrguvaldajatelt  

o kooskõlastus Muinsuskaitseametilt 

o kooskõlastus Keskkonnaametilt 

o ehitusluba 

 

1. TARISTU EESMÄRK ja KÜLASTUSKOORMUS    

Objekti külastatavus on umbes keskmiselt 7000 külastuskorda aastas, külastatavus kasvab iga aastaga.  

Objekti kasutuse iseloom: looduses liikumine, loodusõppeprogrammide läbiviimine, kohaliku 

tähtsusega ürituste korraldamine, Lääne-Virumaa linnamägede tutvustus. Objekt jääb tulevikus RMK 

planeeritavale matkateele. 

Projekteeritava taristu eluiga peaks olema vähemalt 10 aastat 

Objekt on mõeldud avalikuks kasutuseks, Neeruti linnamägi asub kaitsealusel maal.  

 

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA KASULIKUD PINNAD 

 

PÕHIFUNKTSIOON  Metsakaitseline külastajat suunav 

taristu  

 

 

3. TARISTU ANDMED, ASENDIPLAANILINE LAHENDUS  

  

Parkimistasku 2 projekteerida olemasolevate parkimistaskute 

asemele 

trepp 2 Projekteerida Sadulamäele viivate treppide 
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asemele 

kaksiksild 1 Projekteerida Sadulamäele viiva kaksiksilla 

asemele 

loodusraja lõigud  Projekteerida Sadulamäele viivale rajale 

Käimla (DC) 2 Projekteerida parkimistaskutesse 

pink 10 Istepinkide rajamine parklatesse, trepile ja 

Sadulamäele 

infotahvel 4 Igasse parkimistaskusse ja lõkkekohta kaitseala 

tahvel 

inforajatis  1 Seljamäele viiva trepi algusesse seitsmest 

infotahvlist koosnev inforajatis koos 

istepinkidega 

viidad  Kadrina- Tapa ja Kadrina- Assamalla teele 

vastavalt kehtivatele nõuetele 

Järvel olev 

vaateplatvorm/randumissild 

1 Projekteerida Eesjärvele olemasoleva paadisilla 

asemele 

Kujundusraied   Linnamäe ja Eesjärve kalda kujundusraied, 

selliselt, et linnamäe kuju oleks nähtav Järve 

ida-kaldalt ja linnamäelt oleks avatud vaade 

järvele 

 

Jäätmepunkt 1 konteinerid telkimisala parkla juurde ja 

linnamäe parklasse  

 

4. RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NÕUDED 

Parkimistaskud 

  

 

 

 

Trepid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillad 

Kaks kruusakattega parkimistaskut vähemalt 3 

sõiduautole ja/või 1 bussile kasutades maksimaalselt 

parkimis- ja manööverdamisruumi võimalusi, 

märgistada parkimistähisega. 

 

Rekonstrueerida 2 Sadulamäele viivat puidust ja 

pinnasest astmetega treppi ja vajalikud lisaastmed 

Sadulamäe vastasnõlvale. Trepiastmete esiservad 

rekonstrueerida sarnaselt praegusele ( immutatud 

okaspuu puit). Astme pind rajada tumedavärvilisest 

pinnase tugevdamiseks ette nähtud plastkärjest, mis 

täita pinnase ja purustatud kruusa seguga või 

purustatud kruusaga. Vajadusel projekteerida 

külastajate suunamiseks liikumisteedele lisapiirdeid. 

 

Rekonstrueerida loodusrajale uued puidust sillad 

olemasolevate kaksiksilla ning järvel oleva 

randumissilla asemele 

 

Loodusraja lõigud 

 

   

 

Käimlad (DC-d) 

 

 

 

 

 

 

puiduhakkega kaetud rada laiusega ca 1,0m ja 

pikkusega ca 250m; mujal loodusrajal täitsa 

erodeerunud kohad pinnasega. 

  

Puidust kahekohalised käimlad mõlemasse 

parkimistaskusse. Üks käimlaboks kummaski käimlas 

peab vastama invanõuetele. Materjal puit, 

ventileeritav, mahuti suurus ühe käimlaboksi kohta 

vähemalt 1m
3
; tagada juurdepääs ja tühjendamine 

paakautoga. 

 



Neeruti muinaslinnuse külastustaristu projekt 1670KP2 

 

Artes Terrae 21 
 

 

Pingid 

 

 

 

Infotahvlid 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Inforajatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viidad 

   

 

Pingid l = 3m kokku 10 tk - 2 tk mõlemasse 

parkimistaskusse, 2tk linnamäele viivale 

vaateplatvormile ja linnamäele kokku 4 tk 

 

PVC alusel tahvli mõõdud ca 1 m
2
 (olenevalt 

graafilisest kujundusest 120x80 cm või 110x90 cm); 

infotahvlid kinnitatakse süvaimmutatud puidust 

alusele; infotahvel kinnitatakse maasse selliselt, et puit 

ei puutu maapinnaga kokku, s.t. tahvli puitjalg 

asetatakse maasse kinnitatud raudtorusse. 

 

 

Süvaimmutatud puidust rajatis, mis hõlmab endas 

seitset infotahvlit suurusega ca 1 m2, katusealust ja 

istepinke. Rajatise suurim läbimõõt võib vastavalt 

muinsuskaitse eritingimustele olla 10 meetrit ning 

kõrgus kuni 3,75 meetrit. Rajatisele võib ette näha 

looduslikust materjalist katuse. Kuni 2/3 katusealuse 

seintest võivad olla suletud. Vundamendi tüüp peab 

olema keerdvai või vaivundamnet, mis kahjustab 

vähem olemasolevat pinnast. Täpsem kujundus, 

mõõdud jm tehnilised andmed otsustatakse 

projekteerimise käigus. 

 

viidastus Kadrina-Tapa teelt ja Kadrina- Assamalla 

teelt, viitade tehnilised andmed vastavalt 

Maanteeameti nõuetele. 

 

 Järvel olev 

vaateplatvorm/randumissild 

Projekteerida olemasoleva puidust randumissilla 

asemele. Randumissild peab täitma ka vaateplatvormi 

(vaade Sadulamäele ja järvele) funktsiooni ja olema 

turvaline. 

Jäätmemajandus Projekteerida jäätmepunkt  parklatesse, vajadusel 

projekteerida jäätmepunktile varikatus, prügi äraveo 

võimalus jäätmekäitleja transpordiga. 

 

 

5.  KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID  

* olenevalt ala iseloomust on ka märkuste lahter vaja täita alaspetsiifiliselt ja jälgida, et välja oleks 

toodud olulisemad kitsendused, millele on vaja projekteerimisel tähelepanu pöörata.  

Seadused 

 

 

Veeseadus Objekt paikneb Eesjärve kaldal. 

Looduskaitseseadus Objekt paikneb täies ulatuses Neeruti 

maastikukaitsealal. 

Liiklusseadus Parkimine ja liikluskorraldus peab 

olema reguleeritud vastavalt 

liiklusseaduses sätestatud korrale. 

Tuleohutuse seadus Taristu rekonstrueerimisel on vaja 

järgida Tuleohutuse seadusest 

tulenevaid piiranguid. Seaduses on 

sätestatud metsa- ja muu taimestikuga 

kaetud ala tuleohutusnõuded (§ 16, § 

17 ja § 18). 

Muinsuskaitseseadus Kinnismälestis: 

 Linnus „Sadulamägi“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012024
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011013
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122012002
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……..  

Kaitse-eeskirjad Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri  Objekt paikneb täies ulatuses Neeruti 

maastikukaitsealal 

 

Määrused, 

planeeringud 

 
 

Kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuuriministri 1. septembri 1997. a. 

määrus nr. 59. 

 

6. NÕUDED HOONE (RAJATISE) KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE 

- uus projekteeritav taristu ja vana taristu osa kujundus peab moodustama tervikliku 

kontseptsiooni. 

- kõik puitdetailid töödelda loodussõbralike puidukaitsevahenditega, mis tagavad võimalikult 

pikaealise puidukaitse. 

- puitrajatiste materjal okaspuit 

- projekteeritav taristu peab olemuselt ja välimuselt sobima/sarnanema antud piirkonna 

(loodusala) olemasoleva taristuga       

Lõplik materjalide valik tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada tellijaga. 

 

7. MUUD ERINÕUDED 

1. Koostada juhised (ehitusaegsete ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan koos seletuskirjaga) 

tegevuseks ehitustööde teostamisel. 

2. Projekteerimisel arvestada pärandkultuuri objektidega: 

    - Neeruti Sadulamägi                   

 

 

8. PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÄHTAJAD  

Projekteerimistööde kõikide etappide teostamiseks alates hankelepingu sõlmimisest on 5 kuud 

 

9. LISAD:  

 Lisa 1  Asendiskeem  

 Lisa 2  Neeruti Sadulamäe Muinsuskaitse eritingimused 

 Lisa 3 Projekteerimistingimused  

 Lisa 4 Keskkonnaameti nõusolek 

    

Koostas: Jaak Neljandik, Lagle Heinmaa 

Kuupäev: August 2016 

 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/77871
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Lisa 2. Keskkonnaameti nõusolek projekteerimistingimuste väljastamiseks 
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Lisa 3. Kadrina VV korraldus projekteerimistingimuste määramiseks  

 

 

 

 



1670KP2 

 
Neeruti muinaslinnuse külastustaristu projekt 

   
 

 

22 Artes Terrae 
 

 

 

 

 



Neeruti muinaslinnuse külastustaristu projekt 1670KP2 

 

Artes Terrae 21 
 

 

 



1670KP2 

 
Neeruti muinaslinnuse külastustaristu projekt 

   
 

 

24 Artes Terrae 
 

 

Lisa 4. RMK Külastuskorraldusosakonna koosoleku protokoll nr 1-46.14.4/5 
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Lisa 5. Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest 

 

Muinsuskaitse eritingimused Neeruti Sadulamäe muinaslinnuse külastustaristu 

rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (koostaja Karl Hansson, vastutav spetsialist Sulev Nurme; AB 

Artes Terrae OÜ; töö nr 1614ET2, 2016). 

 

Üldtingimused 

1. Projekt tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ning Keskkonnaametiga. 

2. Kinnismälestise alal ja selle kaitsevööndis kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka 

haljastustöödeks, tuleb koostada vastavasisuline projekt. 

3. Kinnismälestise alal ja selle kaitsevööndis koostatava projekti projekteerija peab vastavalt 

Muinsuskaitseseaduse  §36-le omama muinsuskaitse tegevusluba tegevusalal kultuurimälestiste 

restaureerimise projektide koostamiseks. 

4. Projektiga tuleb tagada vaadete säilimine ja avamine kinnismälestisele vastavalt joonisele 1. 

5. Projektiga tuleb tagada kinnismälestise (sh põlispuud, teed, pinnavormid) säilimine ning kaitse. 

Teed ja parklad 

1. Parklad rajada joonisel 1 näidatud asukohtadesse, parklate rajamiseks võib vajadusel eemaldada 

puid. 

2. Parklad katta vett läbilaskva katendiga, soovitavalt kruusakillustikuga. 

3. Parklad peavad olema tähistatud liiklusmärkidega ning soovitavalt madala piirdega piiritletud. 

4. Uusi teid projektalal mitte ette näha. Soovitav on korrastada olemasolev joonisel 1 näidatud 

matkarada, täites ning tugevdades erodeerinud kohad pinnasega. 

5. Sadulamäele viiv pinnastee ja trepp tuleb rekonstrueerida. Teerada võib vajadusel tugevdada 

purustatud kruusaga. Trepiastmete esiservad rajada sarnaselt praegusele puidust (soovitavalt 

immutatud okaspuu puit). Astme pind rajada tumedavärvilisest pinnase tugevdamiseks ette 

nähtud plastkärjest, mis täita pinnase ja purustatud kruusa seguga või purustatud kruusaga. 

 

Inventar (taristu) 

1. Kogu rajatava inventari materjalikasutus, kujundusstiil ning vormikeel peavad olema sarnased (nt 

kasutada ainult ümar või ainult nelikant puitmaterjali, jne). 

2. Võimalikud peamised inventari paigaldamise või asendamise asukohad on näidatud joonisel 1. 

Teede äärde võib lisaks paigaldada istepinke, prügikaste ja suunaviitasid. 

3. Olemasoleva inventari, mis on heas seisukorras, võib säilitada (nt siili-kujulised grillimisalused) 

või rekonstrueerida. 

4. Materjalidena võib kasutada ainult looduslikke materjale. Vältida tuleb plasti, pleki ja 

imiteerivate materjalide kasutamist. Valdav kasutatav materjal peab olema puit. 
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5. Kavandatav varjualusega infopunkt on võimalik rajada joonisel 1 näidatud alale. Rajatise suurim 

läbimõõt võib olla 10 m ning kõrgus kuni 3,75 m. Rajatisele võib ette näha looduslikust 

materjalist katuse. Kuni 2/3 varjualuse seintest võivad olla suletud. Vundamendi tüüp peab 

olema keerdvai või vaivundament, mis kahjustab vähem olemasolevat pinnast. 

6. Rajatav inventar ei tohi takistada ega häirida vaateid mälestisele. 

 

Raied ja vaadete avamine 

1. Projekteerimise käigus tuleb läbi viia dendroloogilised uuringud (ei ole vajalik üksikpuude 

tasandil), mille alusel tuleb määrata täpsed raied ja hooldus, väärtuslikud vanad puud ning 

perspektiivne järelkasv. 

2. Raietega tuleb tagada kinnismälestise Sadulamäe ning selle ümbruses asuvate järvede ja 

huvitavate pinnavormide vaadeldavus. Olulised on järvede (eeskätte Eesjärve) ning Sadulamäe 

(ida- ja kirdenõlva) vaadeldavus Riistamäe-Neeruti teelt ja puhkekohtadest ning samuti Eesjärve 

vaadeldavus Sadulamäelt. Peamised vaatesuunad ning kujundusraiete teostamise alad on 

näidatud joonisel 1. 

3. Sadulamäe kirdenõlval tuleb mälestise paremaks vaadeldavuseks olemasolevat puistut 

harvendada ja kujundada. Eemaldada ebapespektiivne puistu looduslik uuendus (eeskätt 

harilikud kuused) ning vigastatud ja allajäänud puud, millel puudub kasvuruum. Puude 

säilitamisel eelistada vanemaid lehtpuid ning noori puid, millel on tagatud kasvuruum. Vajadusel 

eemaldada vaadete avamiseks ka suurte puude alumisi oksi. Vältida lageraieid, mis jätavad 

ebaloomuliku mulje ning soodustavad nõlvade erosiooni.  

4. Järve kaldalt eemaldada paiguti põõsastikku ning noori puid, et avada Riistamäe-Neeruti teelt 

ning matkarajalt vaateid järvedele ning Sadulamäele. 

5. Teede rekonstrueerimisel ning rajatiste püstitamisel tuleb tagada säilitatavate puude kaitse 

arvestades järgnevate tingimustega: 

 puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; 

 puude juurekaela mitte katta pinnasega sügavamalt kui 5 cm (olemasolevast maapinnast 

arvestades); 

 mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist 

puude juurte piirkonnas, teha juurte ümbruse kaevetööd käsitsi; tee rajamisel puu tüvede 

läheduses kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevadatud kasvupinnast; 

 tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.  
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Lisa 6. ECORASTER pinnasetugevduskärg 
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Lisa 7. Fertil 2 m3 mahuti 
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Lisa 8. Paadisild Shallow 

 

Shallow ujuvmoodul 2460 

 

Antud platvorm on klassikalise perekonna kõige suurem moodul. Suurem platvorm annab Sulle 

rohkem võimalusi silla nautimiseks. 

Sillaplatvormi mõõdud: laius 2,4 m, pikkus 6 m (14,4 m2) 

Sillaplatvormi paigutamise võimalus: kas T- või I-kujulisena käigusilla suhtes. 

Sillaplatvormile saab juurde lisada erineva pikkusega platvorme 

Ujuk: 250 L plastikujuk, ujukite arv ja tüüp tootekoodi juures 

Karkass: 45×195 HC4 süvaimmutatud mänd 

Laudis: 28×120 HC4 süvaimmutatud rihveldatud mänd 

Metallosad: kuumtsingitud 

Kinnitusvahendid vastavad keskkonnaklassile C4 

Kandevõime 8×250 L 1500 kg / 6×250 L 1000 kg 

Vabapardakõrgus 0,3 m 

Sillaplatvormile saab juurde soetada: maatoe, käigusilla, ankurduse ning muu lisavarustuse. 

 

Täpsem info: http://paadisillad.ee/tooted/shallow/sha2460/ 
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Lisa 9. Keevisrestist trepiaste 

 

 

Täpsem info: http://www.jmj.lv/ee/metala/trepiastmed-sp 
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JOONISED 

 
1-1. Geodeetiline alusplaan leht 1      

1-2. Geodeetiline alusplaan leht 2      

1-3. Geodeetiline alusplaan leht 3      

2-1. Raieteplaan I        

2-2. Raieteplaan II        

2-3. Raieteplaan III        

3. Eesjärve kaldaala ja Sadulame nõlva puistu kujundusraiete plaan   

4-1. Taristu koondplaan I       

4-2. Taristu koondplaan II       

4-3. Taristu koondplaan III       

4-4. Taristu koondplaan IV       

5-1. Trepid T1, T2        

5-2. Trepid T3, T4        

5-3. Trepid T4, T5          

6. Infomaja (E1)        

7. Kuur+lõkkepuude hoiukoht+kuivkäimla (E2)        

8. Kuivkäimla (E3)         

9. Sillad PS3, PS4        

10. Paadisild PS1        

11. Paadisild PS2        

12. Pink       

13. Infotahvel        

14. Viit ja tõkkepost 

      

 


