
A - A; C - C. Graniitsõelmekattega sõidutee

2..3% 2..3%

Märkus: 1. Esiväljakut piiraval kahel diagonaalsel teel osas (A-A) teha ehitustööde 
                eelselt olemasoleva teekatendi uuring (arheoloogia ja ehitustehniline analüüs); 
                kasutada ära võimalikult palju olemasolevat tee alust.

 2. Kurvidel ääristusel lauad painutada, väiksema raadiusega kurvidel teha laudadele
 välimisse külge sisselõiked vahega, mis võimaldab laua painutamise purunemiseta;
 sisselõiked töödelda immutusvahendiga.
 3. Esiväljaku teede ääres (A-A) asuvad graniitpollarid säilitada olemasolevatel asukohtadel,
 viltuvajunud ja mahakukkunud pollarid võib püsti tõsta (vastavalt toestada),
 purunenud pollareid ei taastata, kaotsiläinud pollareid ei asendata.

3000

A-A
kõnnitee äärekivi 500 x 50 x 200 mm, 
uputatud asendis; betoonalusel

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

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

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

D - D; F - F. Graniitsõelmekattega jalgtee

Märkus: kõikide jalgteede üldlaius on 1,5 m (va tagaväljaku peenra juures olevad teed (F-F), mille laius on 2,0 m)

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

2..3% 2..3%

1500 (D-D)/2000 (F-F)

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

MULTIKUM turvaalus 80 mm
tihendatud peenkillustik (fr. 6-16 mm) 150 mm
keskliiv 150...200 mm
tihendatud mineraalne aluspinnas

1,5...2%

I - I. Mänguväljaku turvakate

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

graniitsõelmed (0-6 mm, toon punakaspruun) või punase tellise puru (0-6 mm) 30 mm
paesõelmed 30 mm
tihendatud peenkillustik (4-16 mm) 100 mm
tihendatud jäme killustik 300 mm
filterkangas
jäme liiv 100 mm
filterkangas
tihendatud mineraalne aluspinnas

betoon C25/30

killustikalus

post: tsingitud nelikanttoru 70 x 70 mm
piirdevõrk (täpsustada tööjoonisega) 

E - E. Tenniseplats

Märkus: drenaaž ja katendi konstruktsioon täpsustada tööjoonisega.

tenniseväljaku lõunaosas 
tugimüüriga kindlustatav 
osa - täpsustada
tööjoonistega
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