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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 

1.1. Töö koostamise alus 

Käesolev eskiisprojekt on koostatud Tarvastu Vallavalitsuse tellimusel Tarvastu Tammpargi 

eskiisprojekti koostamiseks. Projekt on koostatud vastavalt telefonivestlustele ja kirjavahetusele 

vallavalitsuse esindajatega (vt lisa 1).  

Töö on koostatud Maa-ameti ortofotole, haljastus on täpsustatud välitöödel kohapeal, 

olemasolevate puude asukohad on kantud orienteeruvalt plaanile. 

Projekt on koostatud eskiisi staadiumis. Projekti autor on Sulev Nurme (MKA tegevusluba nr. VS 

137/2004-E). Projektis kasutatud fotode autor on Sulev Nurme. 

1.2. Asukoht, kaitserežiim 

Projektala asub Viljandi maakonnas, Tarvastu vallas, Tinnikuru külas kinnistul nr 79703:002:0061  

(Tarvastu kalmistu). Maa-ala haldab Tarvastu Vallavalitsus. 

Projektala ei ole kaitse alla, kuid piirneb Tarvastu kalmistuga (skeem 2), mis on nii muinsuskaitse all 

(Tarvastu kalmistu, kultuurimälestise reg nr 8453). Tarvastu kalmistu on ajaloomälestisena võetud 

muinsuskaitse alla kultuuriministri 03.07.1997 määrusega nr 37 "Kultuurimälestiseks tunnistamine", 

(RTL 1997, 163/164, 917) Kuupäev: 03.07.1997. 

 

Skeem 1.  Asukohaskeem, projektala on tähistatud sinisega (Maa-ameti kaardiserver). 
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Skeem 2.  Projektalaga piirnevad muinsuskaitsealused objektid, kinnismälestise (Maa-ameti Kultuurimälestiste 

kaardirakendus). 

2. Olemasolev olukord 

2.1. Projektala kirjeldus 

Projektala on väga tasase reljeefiga. Hooned ja rajatised (sh varemed) puuduvad. Projektala 

lõunaserva piirab tänavaäärne madal kraav, läänest piirneb Ammuste teega (tee nr 24222), viimaselt 

algab ka kergliiklustee, mis suundub läbi projektala edelanurga Tarvastu kalmistu värava suunas. Ala 

läbivad tehnovõrgud (elektriliinid; skeem 3). Põhjast piirneb projektala Vahe tänavaga ja idast ning 

lõunast Mustla Vabriku tn pikendusena kulgeva Kalmistu teega. Projektala hõlmab kalmistuesise 

parkla põhjaserva. 

Projektala orienteeruv suurus on 1,8 ha. 

 

Skeem 3.  Projektalal kehtivad kitsendused (Maa-Ameti kitsenduste rakendus).   

Tarvastu kalmistu; 

reg nr 8453 
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Projektala moodustab valdavalt avatud rohumaa, mille põhjaserva, Vahe tänava äärde on istutatud 

pärnasid ja mände, juurde on kasvanud isetekkelisi vahtraid. Ala edelaosas kasvab isetekkeline 

kaseenamusega lehtpuu salu. Kasvavad puud ja liigid on esitaud joonisel 1. Kasvavad puud on 

valdavalt heas seisus, soovitatavalt tuleks väärtuslike puude kasvutingimuste parandamiseks teha 

üksikute allajäänud või vähedekoratiivsete puude raie. 

2.2. Kavandatava tegevuse mõju hinnang kaitsealusele kalmistule 

Projektiga kavandatava tegevuste mõju kaitsealusele kalmistule puudub, kuna plaanitud rajatised ja 

haljastus ei ulatu ajaloolise kalmistu piiridesse. Parkla kõrvale kavandatud istumiskoht jääb 

kinnismälestise kaitsevööndisse. Istumiskoht on vajalik, kuna teenindab kalmistu külastajaid. Kuna 

projekteeritud istumiskoht on kavandatud parkla laiendusena, ilma rohkem kui 800 mm kõrguste 

rajatisteta, mis on Mustla poolt vaates varjatud põõsastega võib öelda, et projektlahendus kaitsealust 

kalmistut  ei mõjuta halvenda selle seisukorda. 

3. Projektlahendus 

3.1. Tegevused olemasolevas puistus 

Projektalal kasvavad järgmistest liikidest puud (lühend plaanil/eesti keelne liiginimi) 

 Hb / harilik haab 

 KsA / arukask 

 Ku / harilik kuusk 

 MäS / seedermänd sp 

 Pä / harilik pärn 

 Va / harilik vaher 

 Õ / aedõunapuu 

Projektiga on ette nähtud üksikute deformeerunud võraga puude raie (näidatud joonisel 1). Puudele 

on hiljuti teostatud võrahooldus, täiendav hooldus võib olla vajalik peale hooldusraiete tegemist. 

3.2. Kontseptsioon 
Projektlahendusega on kavandatud tammik, milles valdav puuliik on harilik tamm, kuid ala keskosa 

ilmestamiseks võib istutada ka punast tamme ja püramiidtamme. Istutused moodustavad väiksemate 

tammedega piiratud aasade süsteemi, mis koonduvad keskse suurema punaste tammedega 

ilmestatud aasa ümber. Keskne aas võib olla tulevikus koht, kus saab eksponeerida ajutisi 

skulptuuriväljapanekuid või püsiskulptuure.  

Alale on ette nähtud 3 sissepääsu, kaks olemasoleva kergliiklusteega seotuna ja üks eraldiseisev 

Vabriku tn suunal. Sissepääse markeerivad väikesed platsid pinkidega. Platsidelt viivad 

sisseniidetavad teed kesksele sisseniidetud ringteele, mille äärde võib skulptuurid paigutada. 

Sarnaselt sissepääse markeerivate platsidega on lahendatud ka kalmistuesine istumiskoht. 

3.3. Teed 

Projektalal säilitatakse olemasolev kergliiklustee. Muud teed on plaanitud sisseniidetavate 2...2,5 m 

laiuste muruteedena.  

Sissepääsuteede platsid ja kalmistuesine istumiskoht on kavandatud halli lihtsatüübilise betoonkivi 

kattega. Soovitatav kivitüüp on neljakandilise lihtsa kujuga 60 mm betoonkivi (vt lisa 3). Platsid on 

soovitatav piirata halli kõnnitee äärekiviga. Täpsustada edasises projekteerimise käigus. 
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3.4. Pargimööbel, väikevormid 

Pinkide, prügikastide, tõkiste ja rattahoidjate orienteeruvad asukohad on näidatud joonisel 1. 

Soovituslikud tootenäidised on esitatud lisas 2, lõppvaliku teeb tellija.  

Jalgrattahoidja on ette nähtud kalmistuesise istumiskoha juurde. Projekti kohaselt on see lahendatud 

5 kahepoolse statiiviga, kuid tellija soovil võib statiivide arvu vähendada või suurendada (lisa 2.3). 

3.5. Haljastus 

3.6. Puud ja põõsad 

Raiete, ümberistutuste ja uushaljastuse lahendus on antud joonisel 1.  

Kasutada Eesti päritolu istikuid. Kasutatavate istikute parameetrid: 

 kõrgus: mitte alla 4,5 m; 

 rinnasdiameeter: mitte alla 4 cm; 

 võra kõrgus maapinnalt: mitte alla 2,5 m ja mitte üle 3,0 m; 

 juurepalli läbimõõt: min 60 cm; 

 põõsad vähemalt 5 elujõulise haruga, harude kõrgus mitte alla 50 cm. 

Kõik puuistikud toestada 2...4 tugiteibaga, kõikidele istikutele paigaldada tüvekaitse (muruhooldusel 

tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multšida okaspuukoorepuruga (paksus 50 mm). 

Põõsagruppide välisservad esimesel kahel istutusjärgsel aastal muru niitmise ajaks tähistada.  

Tüvekaitsete ja tüvede vahe puhastada igal aastal sinna sattunud prahist. 

3.7. Rohttaimestik, lillemuru 
Säilitada alal välja kujunenud aasataimestik. Istutustöödega rikutud alad tasandada, valmistada ette 

muru külviks ja taastada heinaseemne pealekülvi teel. Pealekülvatavatesse kohtadesse võib külvata 

lisaks juurde järgmiste taimede seemneid: 

 harilik pune 

 metsporgand 

 hiidiisop 

 must ja punane rapuntsel  

 üheksavägine 

 must vägihein 

 veiste südamerohi 

 nurmenukk 

 tähtpea liigid 

 kellukad: erinevad liigid 

 püsik-magunate liigid 

 paelrohi 

 kassiristik 

 mesiohakas 

 lamedalehine ogaputk, alpi ogaputk 

 lõhnav neitsikummel 

 punane karutubakas 

 ussikeel; ussikeel 

 nurmnelk, nõmmnelk 

 metssalvei 
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 harilik härjasilm, suur härjasilm 

 kollane karikakar 

 koirohi 

 põisrohi 

 kassisaba 

 naistepuna 

 kukekannuse liigid 

 loitev tulinelk 

 raudrohi, sh sordid 

 kurekell. 

Nii hakkab arenema lilleniit, mille hooldamisel tuleb silmas pidada seda, et esimene niide tehtaks 

mitte varem kui juuli II dekaad, kui enamus taimi on õitsenud ja seeme pudisenud. II niide septembri 

keskel. Niide tuleb ära vedada. Juhul, kui projektala põhjaosas tärkab võsa, niita võsaaldist ala 

vastavalt vajadusele tihedusega, mis tagab ala mitte võsastumise. 

Sisseniidetavatel teedel hoida rohttaimede kõrgus 5...15 cm. 

3.8. Pinnasetööd 
Projektala vahe tn poolses servas asub mahajäetud peenramaa, mis haljastustööde tegemise eelselt 

on vajalik tasandada ja murustada ptk 3.7. kirjeldatud viisil. Orienteeruv ala suurus on 390 m2. 

Istutustöödel välja kaevatav pinnas, mis ei kulu istutamiseks, sh kamar kasutada võimalusel kohapeal 

lohkude täiteks või ära vedada. 

3.9. Tööde mahud, taimmaterjali loetelu 
Töömahtude tabelis ei kajastuvad orienteeruvalt põhiliste haljastustööde mahud. Väikevormide ja 

teede ehituse täpsed mahud tuleb täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

Nr Nimetus Ühik Hulk Märkus 

1 
Pinnase planeerimine endise aiamaa 
tasandamiseks m2 390   

2 
Raietööd, üksikpuud (tamme liigid ja 
vormid) tk 65   

3 Istutustööd harilik ebajasmiin tk 28   

4 
Istutustöödest tulenevaid 
pinnaseparandusi (orienteeruvalt) m2 1737   

5 
Ehitada betoonkivikattega pinda 
istumiskohtadele m2 129 

Kalmistu esine plats eraldi: 35 
m2 

6 Paigaldada betoonäärekivi jm 118 
Kalmistu esine plats eraldi: 30 
jm 

7 Paigaldada pinke tk 15 Kalmistu esine plats eraldi: 3 

8 Paigaldada prügikaste tk 4 Kalmistu esine plats eraldi: 1 

9 Paigaldada rattahoidjaid tk 1   

10 Paigaldada tõkkeposte tk 18 Kalmistu esine plats eraldi: 8 

11 Sisseniidetavaid muruteid m2 900   
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4. Tööde teostamine 

4.1. Üldnõuded 

Tööde teostamise etapid ja järjekorra määrab Tarvastu VV. Kuna projektala piirneb kaitsealuse 

objektiga, tuleb ehitustööd kooskõlastada ja organiseerida Muinsuskaitseseaduses sätestatust 

lähtuvalt. Vajadusel tuleb Muinsuskaitseameti nõudmisel istumiskoha jaoks kalmistu ees koostada 

täiendav projekt.  

Istutus- ja ehitustööd tuleb kooskõlastada Maanteeametiga ja võrguvaldajatega. Tööde alustamisel 

tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada maa-aluste tehnovõrkude täpne 

asukoht surfimise teel. 

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. Töövõtja peab kõik tööd 

teostama viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ega looduskeskkonda. Ehitustööd, sh 

istutustööd, tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 15-

s ette nähtud korrale.  

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, 

millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta 

võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral või 

projekti täpsustamiseks pöörduda projekteerija poole. Kuna projektala on lahendatud eskiisi 

staadiumis tuleb vajadusel probleemkohad täpsustada täiendava projekteerimisega. 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab. Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik 

teha, siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada. 

4.2. Tööde kvaliteedinõuded 

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest. Tööde teostamisel jälgida 

ehituskvaliteedi kontrollil lähtuda "Teetööde tehnilistes kirjeldustes"1 antud tööde kirjeldustest:  

▪ ehitusobjekti ettevalmistus -  ptk 2. Ehitusobjekti ettevalmistamine; lk 16; 

▪ raadamine ja juurimine, säilitatavate puittaimede kaitse – ptk 2.2. Raadamine, teemaa 

puhastamine ja säilitatavate puude kaitse; lk 16; 

▪ mulla- ja kaevetööd – ptk 3. Kaevetööd; lk 26; 

▪ teekatendid – ptk 4.1., 4.2. Ettevalmistustööd; Aluse ehitamine; lk 41; 

▪ väikevormid – ptk 9.13. Lisapaigaldised; lk 151. 

 

Valmis pargimööbli paigaldamisel tuleb arvestada tootja nõuetega. 

                                                           

1 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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Väikevormide mudeli ja arvu 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.  

4.3. Keskkonnanõuded 

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile ning Jäätmeseadusele.  

Sissepääsuplatside ja kalmistuesise istumiskoha tegemisel muld koorida ja ladustada täitepinnasest 

eraldi ning kasutada taas maapinna tasandustöödel. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb 

tasandada, tasandatud alad murustada loduslähedase heintaimede seguga. Raiejäägid töödelda 

ümber kütteks või saematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. 

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.  

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik ehitusjäägid ning utiliseeritakse vastavalt 

kohalikule jäätmekäitluse korrale. Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad on 

ettenähtud säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises 

seisukorras.  

4.4. Muinsuskaitselised nõuded 

Kui tööde käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, 

sealhulgas inimluud või muu kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, 

säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest kohalikku muinsuskaitse 

inspektorit. 

4.5. Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

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

Ehitustööde ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele transpordile läbipääs suletud.  

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Tööd tuleb 

organiseerida selliselt, et teostatavad tööd ei segaks liiklust maanteedel. Juhul, kui toimub tegevus, 

mis takistab või ohustab liiklemist projektalaga piirnevatel maanteedel, tuleb tööpiirkond tähistada, 

paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud meetmed vastavalt majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"2.  

  

                                                           

2 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
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LISAD 

Lisa 1. Lähteandmed projekteerimiseks 

 

25. august 2017 11:00 kirjutas Ilona Tiigi <ilona.tiigi@tarvastu.ee>: 

Tere 

Vastused küsimustele: 

1.      Sobib, kui töö teha ortofotole 

2.      On vajalik mõne teeraja näitamine 

3.      Istumiskohad võiksid olla lahendatud, samuti mõne skulptuuri koht, varjualust ei kavanda 

4.      Ala ei ole kaitse all. 

/.../ 

Tervitades 

Ilona Tiigi 

Arendusspetsialist 

4351822 

57494828 

 

 

28. august 2017 11:16 kirjutas Ilona Tiigi <ilona.tiigi@tarvastu.ee>: 

Tere 

Saadan meie koosoleku tulemused: 

-Suurenes planeeritav ala – kaasasime ka kalmistuesise osa, kus kalmistu müüriesisesse nurka (seistes 

seljaga kalmistu värava poole paremal) planeeriks mõnede pinkidega istumiskoha. 

- Pargialale planeeriks ikkagi ainult istutavate puude liigid ja kohad ning keskele jätaks vabama ala. 

- Võib planeerida ka mõne sisse niidetava jalgraja.  

Mõte selline, et lõpuks kogu see planeeritav ala moodustaks heakorrastatud terviku. Pargi 

otsustasime nimetada Mälestuste pargiks. 

Heade soovidega 

Ilona Tiigi 

arendusspetsialist 

4351822 

57494828 
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Lisa 2. Pargimööbel 

Lisa 2.1. Pink 

Euroform W. Contour 325/22 

Contour on lahendus, mis vastab ka kõige nõudlikuma kliendi soovile. Olgu need ühe-, kahe- või 

kolmekohalised pingid, vabaltseisvad või betoneeritavad ?- mugavad ja ergonoomilised Contouri 

pargipingid aitavad luua atmosfääri mis täiendab meid ümbritsevat elukeskkonda sobival viisil. 

Type 325/22 Contour 3-kohaline puitpink, betoneeritav. 

Pikkus 1770mm, Kõrgus 820mm, Sügavus 690mm. 

Istumisosa kõrgus 485mm. 

 

http://www.parkdisain.ee/pingid/contour-325-22/pargipink-contour-325-22 
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Lisa 2.2. Prügikast 

Euroform W. Contour 

Contour prügikastidele on iseloomulik funktsionaalsus, mis on ühendatud pilkupüüdvas disainis ja 

vastupidavas konstruktsioonis. 

Type 276H Contour pealt kinnine prügikast, pinnakinnitusega või betoneeritav. 

Kõrgus 1110mm, Läbimõõt 400mm. 

Maht 60l. 

 

http://www.parkdisain.ee/prugikastid/contour/puidust-prugikast-contour-voruga 
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Lisa 2.3. Jalgrattahoidja 

Euroform W. Linea 

Versioon: piire, kuumtsingitud 

Raam: metallprofiil 15x60 mm, kuumtsingitud 

Puit: 80x60 mm, väärispuit 

Pulbervärvitud: RAL7016, soovi korral on saadaval ka muud RAL-värvitoonid 

Kinnitus: betoneeritav. 

Type 901L LineaSosta piire. 

Kõrgus 700mm, Laius 1010mm, Paksus 80mm. 

 

http://www.parkdisain.ee/jalgrattahoidjad/linea-sosta/lineasosta-light-jalgrattahoidja 
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Lisa 2.4. Tõkkepost 

Euroform W. Linea Palo 

Versioon: pollar, kuumtsingitud 

Raam: metallprofiil 15x60 mm, kuumtsingitud 

Pulbervärvitud: RAL7016, soovi korral on saadaval ka muud RAL-värvitoonid 

Kinnitus: betoneeritav. 

Type 420N LineaPalo pollar. 

Kõrgus 900mm, Laius 90mm, Paksus 60mm. 

 

http://www.parkdisain.ee/pollarid/linea-palo-pollar/lineapalo-pollar-420ln 
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Lisa 3. Istumiskoha soovitatav teekattematerjal 

 

http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/ 

 

 

 

 

 


		2017-10-06T13:19:37+0300
	NURME,SULEV,37108154927




