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Sissejuhatus
Projekteerimise alus

Käesolev projekt on koostatud Rõuge VV tellimusel Rõuge Rahvamaja pargi heakorrastuse kohta.
Projektiga antakse lahendus parki plaanitavate mälestusmärkide paiknemise ning nende omavahelise
maastikulise seostamise kohta. Projektiga on lahendatud raied, teede ja platsid, uushaljastus ja
arhitektuursed väikevormid. Projekteerimise alusmaterjalidena on kasutatud alljärgnevalt loetletud
materjale.





Rõuge rahvamaja geodeetiline mõõdistus. Maa-ala plaan. M 1: 500. OÜ Avek-Maa 2009 (Rõuge
VV arhiiv)
Väljavõte Rõuge - Kurgjärve - Haanja maantee rekonstrueerimisprojektist (Rõuge VV arhiiv)
Rahvamaja renoveerimine. Asendiplaan. M 1: 500. Piko-Projekt 2009 (Rõuge VV arhiiv)
Taanlaste mälestuskivi eskiis (vt lisa 1; allikas: Rõuge VV arhiiv).

Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis.

Rõuge rahvamaja

Rõuge kirik

Skeem 1. Rõuge rahvamaja park, asendiskeem. Punktiirjoonega on esitatud orienteeruv projektala piir (Maa-ameti
ortofoto).

1.2

Seisukorra lühikirjeldus

Projektala hõlmab valdavalt Rõuge Metsa tn 1 kinnistut (69701:004:0198) ja Metsa tn 4
(69701:004:0013) lääneosa (skeem 1). Projektala orienteeruv suurus on 2 ha.
Projektala moodustab valdavalt ca 1937.a. ehitatud Rõuge rahvamaja (fotod 5...7) ümbritsev park.
Pargis asub Vabadussõja mälestussammas (kirjeldatud edaspidi täpsemalt), nõukogude ajal ümber
ehitatud rahvamaja hoone, kaks amortiseerunud ajutist laadi kõrvalhoonet. Inventar ja
Artes Terrae
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arhitektuursed väikevormid pargis puuduvad. Teede kohti markeerivad alleepuude read ning
pinnaserajad. Rahvamaja ümbritseb amortiseerunud asfaltkattega plats. Valgustus pargis puudub.
Park on vabakujuline, seda läbivad kolm alleed, mis on suunatud rahvamaja peauksele. Pargi
kujunduses on säilinud 1920-30-te motiive (arukasealleed, peasissepääsu esine regulaarne plats
nulgude ja suure-läätspuu hekiga, harilike tammede suur osakaal jne). Peasissepääsu juurest algav
kaseallee on orienteeritud Rõuge kirikule, teine kaseallee suundub allamäge Rõuge keskuse suunas
ning kolmas allee (algselt vähemalt osaliselt pärn ja tamm) on suunatud rahvamajast kagusse, endise
kihelkonnakooli suunas. Projektala põhjapiiril asub ülekasvanud ja ebaesteetiliseks muutunud
kuusehekk. Puistu on suhteliselt heas korras, kuigi harilikud tammed kiratsevad kohati valguse
puudusest (tihe istutus) tingituna. Liigitihedus on tingitud oletatavasti algse kujunduse omapärast
ning hilisemast loodusliku uuenduse kasvamajäämisest. Park on suhteliselt hästi hooldatud.
Pargi kagunurgas asub muinsuskaitsealune Vabadussõja mälestussammas (ajaloomälestis, mälestise
reg, nr. 5722, vt. skeem 2). V. Melliku loodud pronksist sõdurifiguuriga kaheastmelisel
graniitpostamendil paiknev mälestussammas avati 03. oktoobril 1926. a. (fotod 1...4).
Mälestussammas lasti õhku 1945. a., õhkimisjäänused maeti lähedusse. 30. oktoobril 1988. a avati
taastatud mälestussammas taas1. Mälestussammas paikneb nelinurksel madalal muldkehal, millele
viib 5-astmeline betoontrepp. Mälestussammast ümbritseb nelinurksetest betoonplaatidest rada.
Plaadid on tänaseks paigast nihkunud ja osaliselt purunenud. Mälestussamba lähedal asub lipuvarras.

Rõuge Vabadussõja mälestussammas
reg nr 5722

Skeem 2. Rõuge rahvamaja park, asendiskeem. Punktiirjoonega on esitatud orienteeruv projektala piir (Maa-ameti
ortofoto).

1

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=5722
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Seoses Rõuge - Kurgjärve - Haanja maantee rekonstrueerimisega on pargi idaservalt eemaldatud osa
lehtpuid ning muudetud pargiga piirnevat nõlva. Rekonstrueerimistöödega on muudetud pargist
kagusse jääva ristmiku plaanilahendust. Tee rekonstrueerimisest sõltuvalt muutub vähesel määral
juurdepääs Vabadussõja monumendile (kergliiklustee asend, nõlval paiknev trepp).
Projektala jääb Haanja looduspargi koosseisu (KLO 1000469). Looduskaitse ja Natura 2000 Maa-ameti
kaardirakenduse andmetel on pargis valge toonekure pesitsuskoht.

Fotod 1...3. Vasakul: Eesti Vabadussõjas langenute mälestussamba avamine Rõuges (Rahvusarhiiv EFA 3-3941). Keskel:
Rõuge Vabadussõja mälestussammas oletatavasti 1930-te algul (Rahvusraamatukogu digiarhiiv nlib-digar:68738).
2
Paremal Vabadussõja mälestussammas 1930-te lõpul, taustal paistab rahvamaja .

Foto 4. Mälestussammas 2013.a mais (foto Sulev Nurme)
2

https://www.osta.ee/en/rouge-vabadussoja-malestussammas-postkaart-enne-1940-17427106.html
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Foto 5. Vaade üle järve projektalale 20. sajandi algul (Võrumaa muuseum VK F 661-1 F)

Foto 6. Vaade rahvamajale järvepoolselt kasealleelt 2013.a mais (foto Sulev Nurme)
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Foto 7. Vaade rahvamajale idast 2013.a mais (foto Sulev Nurme)

2

Puistu ja raied

Rõuge rahvamaja pargis täheldati mais 2013.a. 18 liiki puittaimi, neist 7 võõrliigid. Kuna puistu täpset
dendroloogilist inventeerimist ei tehtud, siis võib tegelik liikide arv olla suurem. Valdava massi
puudest moodustavad harilik tamm ja arukask. Võõrliikidest leidub lehiseid, nulge ja vähesel määral
üksikeksemplaridena põõsaid (toompihlakas sp, enelas sp). Liiginimekiri on esitatud tabelis 1. Puistu
seisund on rahuldav kuni hea. Puistu tihedusest tulenevalt esineb võradeformeerumisi, eriti harilikel
tammedel. Arvatavasti peamiselt kasvutingimustest (valguse puudumine) ning mädanikest tulenevalt
esineb üksikuid kuivanud puid.
Välitöödel vaadati üle kogu puistu puud ja põõsad ning määrati vajadusel raied. Raiesse määramise
aluseks oli puittaime halb seisund (kuivanud või kuivav), kasvuruumi puudumine või väärtuslikuma
isendi kasvuruumi kasvamine. Üksikud puud nähti ette raiesse sõltuvalt tulevase parkla ehitamisega
seoses (kokku 14 puud) ning üks tulevase rahvamaja ümberehitamisega seoses. Puittaimede raie, mis
on seotud parkla või hoone ehitustöödega tuleb likvideerida vaid siis, kui ehitustööde teostamine
toimub, st. vahetult ehitustööde teostamise eel.
Puistu liigid üksikpuudena ning raied on esitatud joonisel 2.

Artes Terrae
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Tabel 1. Puistus esinevad liigid
Lühend Liiginimi eesti keeles
plaanil

Liiginimi ladina keeles

En
El
KsA
Ku
Lh
Lv
LäS
NuP
Pi
Pä
Pp
Re
Sa
Si
Ta
Tm
Tmp
Va

Spirea sp.
Thuja occidentalis
Betula pendula
Picea abies
Larix sp.
Alnus incana
Caragana arborescens
Abies balsamea
Sorbus aucuparia
Tilia sp.
Populus sp.
Salix sp.
Fraxinus excelsior
Syringa vulgaris
Quercus robur
Prunus padus
Amelanchier sp.
Acer platanoides

3
3.1

enelas sp.
harilik elupuu
arukask
harilik kuusk
lehis sp.
hall lepp
suur läätspuu
palsaminulg
harilik pihlakas
pärn sp.
pappel sp.
remmelgas sp.
harilik saar
harilik sirel
harilik tamm
harilik toomingas
toompihlakas sp.
harilik vaher

Projektlahendus
Projektlahenduse kontseptsioon

Projektlahendus lähtub Piko-Projekti poolt 2009.a. koostatud asendiplaanist3 ning Rõuge-Haanja
maantee rekonstrueerimisjärgsest situatsioonist. Kujunduse põhirõhk on leida tellija poolt soovitud
sobivad kohad parki mälestusmärkidele lähtuvalt ühtsest siduvast ideest. Ruumilise lahenduse ja
teedevõrgu paigutuse aluseks on olemasolevate alleedega markeeritud teedevõrk ja paralleelselt
maanteega kulgev vana tee (skeem 3) ja Piko Projekti poolne parkimislahendus ja liiklusskeem
rahvamaja ümber (viimast on kohandatud vastavalt muutund situatsioonile).

Skeem 3. Teedevõrk ja nn Mälestuste tee (väljavõte käesoleva projekti eskiislahendusest)

3

Piko projekt OÜ. 2009. Rahvamaja renoveerimine. Asendiplaan. M 1: 500
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2009.a. kavandi järgi ettenähtud parkimisala jääb samale asukohale, muudetud on parkla asendit ja
lisatud on puuderida rahvamaja ja parklate vahele. Samuti on vähendatud parkla ümbruse
juurdepääsuteede laiuseid.
Mälestusmärkide asukohad (nn Mälestuste tee; skeem 3) on plaanitud ühtsete põhimõtete alusel (vt.
täpsemalt ptk 3.2.) pargi lõunaservale. Kujundusidees lähtutakse sellest, et üldlahendus ei muudaks
oluliselt väljakujunenud maastikupilti ning miljööd, kuid lisaks huvitavaid visuaalseid elemente ning
elementaarse kasutajaliidese võimaldamaks parki kasutada ka pargina. Kujunduses on
põhitähelepanu rahvamaja vahetule ümbrusele ning nn Mälestuste teele. Kuigi mõlemal juhul on
kujunduse detailides kasutatud geomeetrilisi jooni on üldine lähenemine siiski vabakujunduslik.

3.2

Mälestuste tee

Mälestuste tee on koondnimetus plaanitud piirkonnale, kuhu paigutatakse esimese objektina Taani
võitlejatele Vabadussõjas pühendatud mälestusmärk ning kuhu edaspidi saab vastavalt vajadusele
lisada teisi mälestusmärke. Mälestuste tee on voogavate joontega kujundatud ala, mis kulgeb
maanteega paralleelselt. Voogavad jooned moodustavad raja, mida läbides on võimalik näha
erinevaid mälestusmärke või leida endale sobiv istumiskoht ja näha vaateid Rõugele (joonis 3,
skeemid 3 ja 4). Tee on liigendatud madalate põõsa- ja püsikute istutustega, domineerib valge ja
kollane (õie)värv.
Mälestuste tee katteks on maakividest vuugimuru (joonis 4). Kivina kasutatakse looduslikku või nö
lõhutud maakivi suurusega 200...500 mm. Vuugimuru pinda paigaldatakse suuremad kivid (joonis 4),
mis tähistavad Rõuge jaoks tähtsaid ajaloosündmusi. Kivide järjestuse ja kividele kirjutatavad tekstid
määrab tellija. Kivide kujundus võiks soovitavalt järgida järgmisi nõudeid:





materjal - graniit, kontrastse värvusega vuugimurus kasutatavate kividega
looduslik kuju
pealiskülg lõigatud, pinnatöötlus põletatud vm, mitte lihvitud
tekstid süvistatud.

Skeem 4. Fragment plaanitavast Mälestuste teest (väljavõte käesoleva projekti eskiislahendusest)
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Mälestuskivid asetatakse maakivist vuugimuru pinna keskossa, üksteisest ca 10 ma kaugusele (joonis
3). Kivide vahe võib valida ka lühema, sõltuvalt sellest, kui palju ajaloosündmusi soovitakse ära
märkida.
Käesoleva projektiga ei anta juhiseid mälestusmärkide kujunduseks, mälestusmärgid tellida
skulptoritelt (näiteks võistlustöödena).

3.3

Vabadussõja monumendi ümbrus

Monumendi ümber on paigaldatud taasiseseisvunud Eesti esimestel
aastatel 40x40 cm
betoonplaatidest rada, mis tänaseks on kohati ära vajunud ja osa plaate katki (ca 25% plaatidest). Tee
on vajalik mälestussamba tekstide lugemiseks samba ees ja taga. Tee ja samba vahel asub
suvelillepeenar. Teekate vajab remonti (foto 7).
Esimene variant on olemasolevate plaatide paigaldusaluse täiendamine nii, et saaks vajumised
likvideerida. Katkised kivid tuleb asendada, samuti pinnasega määrdunud kivid puhastada
(survepesuriga vm sobival moel). Katkised kivid saab asendada monumendi juurde viia trepi eest
ülesvõetavate kividega (ca 5,5 m2), mille ilme sarnaneb monumendi ümbruse kividega (suurus,
materjal ja kulumisaste).
Teine variant on ehitada uus rada hallist Kartano- või Nunna- tüüpi betoonkivist sarnaselt maantee
rekonstrueerimisega Vabadussõja mälestusmärgini ehitatava jalgtee kattega. Teine variant (kuna
asendatav teekate ei ole ajaloolise väärtusega) tuleb valida juhul, kui olemasolevate plaatide
kasutamine ei ole võimalik või on oht et jääb tulemus ebaesteetiline.
Vabadussõja monumendi muldkeha kuju muuta ei ole lubatud. Kõrgusi võib korrigeerida piires, mis
on vajalikud teekattele vajalike minimaalsete kallete tagamiseks. Lillepeenra asend ja laius peavad
jääma samaks olemasolevaga. Muldkehal asuv 5-astmeline trepp on hetkel suhteliselt heas
seisukorras, mistõttu on seda vajalik vaid soovi korral puhastada. Trepi amortiseerumisel on soovitav
trepp asendada lihtsa külgmüüritiseta graniitastmetest trepiga.
Monumendi aluse kõige alumine betoonist osa vajab puhastamist (samblast) ning remonti) praod,
tükkide irdumised jms (foto 8).

Fotod 7,8. Vasakul: betoonplaatidest tee mälestusmärgi ümber. Paremal: mälestussamba alumine betoonist osa (fotod
Sulev Nurme)
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Mälestusmärk Taani sõduritele

Mälestusmärk Vabadussõjas osalenud Taani võitlejatele on valminud Rõuges enne käesoleva projekti
koostamist ja esitatud projekti lisas 1. Mälestusmärgi suurus on ca 4000 x 2000 x 1400 (kõrgus) mm.
Mälestusmärgi materjal on loodusliku kujuga graniitkivi. Mälestuste tee materjalivalik on osaliselt
inspireeritud mälestusmärgi materjalivalikust.

3.5

Rahvamaja lähiümbrus

Rahvamaja lähiümbrus on kujundatud põõsaridade ja 300 x 300 värvilisest betoonplaadist
moodustatud triipudega. Triibud on grupeeritult paigutatud esindusfassaadide ja tee vahele.
Kivitriibud paigutatakse 300 mm vahega (joonis 4), triibud moodustatakse erineva värviga
betoonplaatidest, ühes triibus olevad kivid on ühe tooniga. Projektis on arvestatud Talot toodanguga,
mis pakub vastavaid betoonplaate väga erinevates värvitoonides, samas võib kasutada mistahes muu
tootja sarnast toodangut.
Triipude vahele on ette nähtud muru, kuid alternatiivina võib kasutada madalaid pinnakattepüsikuid.
Sobivad liigid on näiteks liivateed (Thymus), aubrieetad (Aubrieta), kadakkaerad (Cerastium), väike
igihali (Vinca minor), metspipar (Asarum europaeum) jt.
Plaadid asetatakse murupinnast pealispinnaga mitte rohkem kui 10 mm kõrgemale (mitte samasse
tasapinda). Plaadid paigaldada põhimõtteliselt standardsele kõnniteealusele.

Skeem 5. Kivitriipude vaheliste alade alternatiivse taimestamise näide.
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Teed

Teed on plaanitud olemasolevate alleede asukohtadele ja väljakujunenud liikumisteedele (joonised 3,
4). Rahvamaja ümber on järgitud põhimõtteliselt Piko Projekt OÜ 2009.a. lahendust korrigeerides
vajadusel teede laiusi ja ristumisraadiusi.
Projektalal on kasutatud valdavalt nelja tüüpi teekatteid:





purustatud kruus
asfaltbetoon
kõnniteekivi (betoonkivi)
maakividest vuugimuru.

Teekattekonstruktsioon dimensioneerida purustatud kruusal, betoonkivil ja maakividest vuugimurul
standardsele kõnniteealusele, asfaltkattega ala vähemalt 12 t veokite liikumiseks (teenindav
transport, bussid).
300 x 300 plaatidest kivitriibud ei ole mõeldud kasutamiseks teekattena, vaid ette nähtud
dekoratiivsetel eesmärkidel.
Jalgteede laius on valdavalt 2,0 m, rahvamaja ümbruse tee laius vähemalt 3,8 m. Teede paiknemine
on esitatud joonisel 3.
Betoonkivi- ja asfaltbetoonkatend ääristatakse maapinnaga tasa asetuses äärekiviga, maakivist
vuugimurule ääristust ei paigaldata. Kruusakattega teedele ääristust ette nähtud ei ole, tee servad
hoitakse puhtana servamisega. Kruusakattega teedele võib paigaldada immutatud puitlaud äärise või
kõnnitee äärekivi hilisema hoolduse lihtsustamiseks.
Katendid lahendada enne ehitamist vajadusel tööjoonistega.

3.7

Trepid

Projektalal paikneb amortiseerunud betoontrepp maantee nõlval. Trepp tuleb rekonstrueerida
arvestades rekonstrueeritava maantee konstruktsiooni ja nõlvaprofiili. Trepi korrastamiseks tuleb
koostada ehitamise eelselt tööjoonised.
Ajalooliselt on olnud Rõuge kirikuga samas sihis juurdepääs maantee nõlvalt parki (endisele
rahvamaja peauksele). Kirikupoolsel nõlval on vana trepp. Projektlahendus arvestab võimalusega
rajada trepp kiriku vastas oleva trepiga ja projekteeritud rahvamaja esise teega ühele joonele
maantee nõlvale. Trepi rajamine tuleb kooskõlastada Maanteeametiga ning rajamiseks tuleb
koostada tööjoonised. Trepi arhitektuurne lahendus kavandada samas võtmes Vabadussõja
monumendi juurde viiva trepiga (juhul, kui viimase ees olev trepp korrastatakse või tehakse uus).

Artes Terrae
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Inventar ja väikevormid

Projektalal on ette nähtud kasutada puitpinke. Pinkide asukohad on antud joonisel 3. Pingi lahendus
on antud joonisel 5 (motiiv antud skeemil 64), alternatiivina võib kasutada ka skeemil 6 paremal (vt ka
lisa 2) näidatud pinki5. Pingid ankurdada pinnasesse. Iga teise-kolmanda pingi juurde on soovitav
paigaldada prügikast (näiteks Deconord prügiurn 50f6, vt. lisa 3). Kasutada võib mistahes tootjate
sarnast toodangut.
Jalgrattahoidja (lisa 4) on kavandatud rahvamaja lõunafassaadi juurde kiviplaatidega dekoreeritud
pinnale. Kiviplaatide vahele on rattahoidja piirkonnas ette nähtud muru asemel purustatud kruus
(joonis 3, skeem 7).
Pingi ja prügikasti puiduosa värvida heledates toonides (helehall, kreemikasvalge), metallosa
kuumtsingitud või must. Jalgrattahoidja metallosa - kuumtsingitud, valgustite postid - kuumtsingitud
või must.

Skeem 6. Prügikasti ja pargipingi näited.

värvilised betoonplaadid

purustatud kruus

Skeem 7. Jalgrattahoidja platsi lahendus.

4

http://www.fixman.ee/uploads/img.php?img=NF2732&type=l
http://haljastuselement.ee/pargipingid/pink-seljatoega-v%C3%B5ru
6
http://haljastuselement.ee/pr%C3%BCgiurnid?product_id=142
5
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Valgustus

Käesoleva projektiga on antud soovitused valgustite valikuks. Valgustuse rajamiseks tuleb koostada
vastavasisuline projekt.
Valgustada tuleb parklad ja jalgteed. Valgustitena kasutada soovitavalt lisas 5 näidatud valgusteid.
Valgustite paigutamise intervall mitte alla 15 m. Mastide kõrgus 4000...4500 mm. Valgustid
paigaldada 0,5 m kaugusele tee servast. Asukohavalikul eelistada rahvamaja lähiümbruses hoone
fassaadivalgustust. Vabadussõja monumendi lähiümbrusse mastvalgusteid mitte ette näha.
Mälestuste tee valgustamiseks kasutada (kuna osaliselt on see valgustatud asula välisvalgustusega)
pinnasesse süvistatud ilmastiku- ja löögikindlaid (vee- ja tolmukindlus IP 67; koormustaluvus min
2000 kg) suundvalgusteid. Valgustada mälestusmärkide tänavapoolsed fassaadid mälestusmärkide
nurkadelt (skeem 8).

Skeem 8. Monumentide alt-üles valgustamise põhimõte: vasakul valgustite paigutus (plaan), paremal vaade.

3.10 Spordiplats
Maa-alale on reserveeritud vaba muruala, mida saab kasutada meeskonnamängudeks spordiplatsina
(vt joonis 3). Spordiplatsi ala tuleb freesida, tasandada ja külvata tallamiskindlam murusegu.
Spetsiaalseid rajatisi spordiplatsile ette nähtud ei ole. Kasutada võib teisaldatavaid väravaid jalgpallile
või nt teisaldatavaid diskgolfi korve jms, mida saab ladustada rahvamaja juures. Spordiplats eeldab
minimaalselt 3 korda kuus niitmist.

3.11 Haljastus
3.11.1 Uushaljastus
Uushaljastuses on kasutatud Eesti kliimasse sobivaid tavalisi vähenõudlikumaid liike. Haljastus
liigiliselt on esitatud joonisel 3, plaanitud liigid kokkuvõtvalt tabelis 2.
Juurdeistutused on plaanitud pargialal vähesel määral olemasolevate alleede täiendamiseks ning
rahvamaja ümbruse ilmestamiseks (kukerpuu ridaistutused). Enamus istutusi on plaanitud
Mälestuste tee ilmestamiseks. Kaustatud on jaapani enela ja põõsasmarana massiive. Istutused on
liigendatud erinevate püsikute massiividega (joonis 3).
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Vabadussõja monumendi ümbruses säilib suvikute peenar olemasolevas mahus. Käesolev projekt
suvikute peenra lahendust ei käsitle.
Tabel 2. Projektis kasutatud taimmaterjali loetelu
Lehtpuud, okaspuud
1.
2.
3.
4.

kuriili lehis
läänepärn
harilik hobukastan
punane tamm

Larix kurilensis
Tilia x europaea
Aesculus hippocastanum
Quercus rubra

Kokku:

4
19
1
1
25 tk

Lehtpõõsad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Thunbergi kukerpuu
Thunbergi kukerpuu
karvane ebajasmiin
põõsasmaran
põõsasmaran
põõsasmaran
jaapani enelas
jaapani enelas
jaapani enelas

'Maria' või põhiliik
'Atropururea'
'Abbotswood'
'Goldfinger'
'Marian Red Robin'
'Magic Carpet'
'Froebellii'
'Little Princess'

Berberis thunbergii
B. thunbergii
Philadelphus pubescens
Potentilla fruticosa
P. fruticosa
P. fruticosa
Spiraea japonica
S. japonica
S. japonica

Kokku:

5
15
25
36
35
20
59
14
34
243 tk

Püsikud*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arendsi astilbe
Arendsi astilbe
särav päevakübar
sulgjas rodgersia
harilik kitseenelas
suureõieline härjasilm
purpur-siilikübar
purpur-siilikübar
purpur-siilikübar

'Rheinland'
'Rock and Roll'
'Goldsturm'
'Elegans'
'Snow Lady'
'Hot Lava'
'Merinque'
'Sunrise'

Astilbe x arendsii
A x arendsii
Rudbeckia fulgida
Rodgersia pinnata
Aruncus dioicus
Leucanthemum maximum
Echinea purpurea
E. purpurea
E. purpurea

Kokku:

40
42
82
27
3
57
24
24
26
325 tk

Märkused. *Koguseid võib suurte istikute korral kuni 30% vähendada.

3.11.2 Nõuded istikutele, istutamine, istutusjärgne hooldus
Taimede istutamisel ja istikute valikul tuleb juhinduda standarditest EVS 778:2001 ”Ilupuude ja
põõsaste istikud” ja EVS 843:2003 „Linnatänavad“. Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt
ja suurustelt vastama vähemalt Eesti Standardile (EVS 778:2001). Kasutada ainult Eesti päritolu
istutusmaterjali või äärmisel juhul 5 või 6 kliimatsooni kuuluvates maades toodetud istutusmaterjali.
Soovitavalt kasutada järgmises suurusklassis istikuid:
▪
▪
▪

lehtpuud ja okaspuud kõrgusega 3,5...4,5 m ja tüve läbimõõduga 6,0...8,0 cm;
keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5-harulised ja min. kõrgusega 1,25 m
madalakasvulised põõsad, sh roosid, vähemalt 3-harulised ja kõrgusega mitte alla 30 cm
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suvikud, püsikud, elujõulised, väljakujunenud liigiomase leherosetiga (istikute suuruse valikul
arvestada ca 10-15 istiku kasutamisega 1/m2 kohta.)

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase
läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt:
▪
▪
▪

mullapalliga lehtpuud ja okaspuud
põõsad
püsikud

0,6...1,0 x 0,6...1,0 x 0,6...1,0 m
0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m
minimaalne kasvumulla kiht 0,2 m

Lillede istutusalad valmistada ette vähemalt 40 cm sügavuselt, kasvuks on vajalik vähemalt 20 cm
paksune viljaka kobeda aiamulla kiht, vajadusel rajada kasvumulla alla killustikust või kruusast
kohtdrenaaž.
Istutusaugud täidetakse viljaka kasvumullaga. Puuistikud kõrgusega üle 120 cm toestatakse.
Tugiteibad hoitakse vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära.
Toestada soovitavat jäigalt, 2...4 postiga. Tugipostideks kasutada saematerjali (soovitav materjal
50...70 x 50...70 mm). Põõsaid toestada ei ole vaja, kuid põõsagruppide ümbruse võib hooldustööde
ajaks eraldi tähistada (lindiga). Tüvede alumised osad kaitsta maapinnast kuni 60 cm kõrguseni
niitmisel trimmeriga tekkida võivate vigastuste vältimiseks. Kasutada spetsiaalseid tüvekaitseid.
Istikute tüve ümbrused tuleb ca 50 x 50 cm suurusel alal multšida niiskuse paremaks säilitamiseks
kasvupinnases ja esimestel aastatel istiku ümbruse umbrohtumise vältimiseks. Istikute alune pind (sh
püsikud) multšitakse purustatud laastuvaba purustatud okaspuukoorepuruga (fraktsioon 20...40 mm)
50 mm püsikutel ja kuni 200 mm paksuselt puudel-põõsastel.
Istutustööd teha soovitavalt aprilli II-III dekaadis ja mai I-II dekaadis või septembri II-III dekaadis ja
oktoobri I dekaadis. Istutamisel lõigata ära vaid kuivanud ja vigastatud oksad. Peale istutamist
rikkalikult kasta.
Edaspidi kastetakse istutatud taimi kord nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi
tuleb kasta istutusjärgselt regulaarselt vähemalt kahe aasta jooksul.
Hooajaliselt tuleb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

peenrad ja multšitud pinnad hoida umbrohust vabad, peenarde ääred tuleb regulaarselt servata;
multši tuleb igal kevadel täiendada.
püsikud on suhteliselt suure veevajadusega – taimi tuleb kuivaperioodil kasta vastavalt
vajadusele, kuid mitte vähem kui kord nädalas;
püsikuliikidel, mille õitsemise dekoratiivsus sõltub õitsenud õitest, eemaldada õitsenud õied
regulaarselt;
mitte kuhjata (ladustada) lund püsikupeenarde peale - teehooldusel tekkiv lumevall iseenesest ei
ole probleemiks;
teha puittaimede istikute võrade ülevaatus 2 korda hooajal ning vajadusel teha võrahooldus (2 x
aastas vähemalt 3 aasta jooksul peale istutamist, hiljem harvemini).
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Tööde mahud

Nr
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Töö nimetus
Raied
Raie, puud diameetriga üle 10 cm
Raie, põõsad koos juurimisega
Raie, kuusehekk
Raie, läätspuuhekk
Raie, viljapuud ja marjapõõsad
Kändude freesimine
Muruparandused raietega seoses

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Teekatted
Paigaldada halli betoonkivi (Kartano või Nunna)
Paigaldada purustatud kruusakatet, jalgtee
Paigaldada purustatud kruusakatet, sõidutee
Paigaldada asfaltkatet
Paigaldada maakividest vuugimuru kokku
Paigaldada plastkärgkattega parklapinda
Paigaldada munakivisillutist
Paigaldada värvilist betoonplaati
Paigaldada äärekivi (asfalt-, betoonkivi- ja plastkärgkattega pinnad), orienteeruvalt

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.8.

Uushaljastus
Istutada mullapalliga lehtpuid ja okaspuid
Istutada lehtpõõsaid
Istutada püsikuid
Püsikute istutusalade ettevalmistamine
Istutusalade (püsikud + lehtpõõsad, va põõsaread peahoone ümber) multšimine
(purustatud okaspuukoorepuru)
Üksikpuude ja põõsaridade multsimine (purustatud okaspuukoorepuru)
Orienteeruvad murutaastamistööd maaküttetorustiku paigaldamisest lähuvalt
(orienteeruvalt)
Orienteeruvad muru rajamistööd parklate ja teede ehitamisest tulenevalt (va
maaküttetorustiku paigaldamisega seotud alad; orienteeruvalt)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Inventar ja arhitektuursed väikevormid
Monumendid ja raidkivid sündmuste kirjadega
Pingid, joonis 5, lisa 2
Prügikastid lisa 3
Jalgrattahoidja lisa 4
Mastvalgustid (ca) lisa 5 (orienteeruv arv)
Kohtvalgustid (light-up; orienteeruv arv)

3.5.
3.6.
3.7.

20KP13
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Ühik Hulk
tk
tk
jm
jm
m2
tk
m2

33
2
45
48
135
33
453

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
tk
jm

237
926,6
373,3
2527
585,4
769
70,5
428
904

tk
tk
tk
m2

25
243
325
177

m2
m2

377
55,75

m2

8540

m2

1070

tellija valikul
tk
24
tk
6...12
tk
1
tk
20
tk
12
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Etapi tööde mahud (Vabadussõja monumendi ümbruse ja Taanlaste monumendi ümbruse tööd)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5

Töö nimetus
Raied
Betoonkivikattega tee
Äärekivi (kõnnitee, hall)
Maakividest vuugimuru
Püsikute istutusalade ettevalmistamine
Istutada põõsasmaran 'Abbotswood'
Istutada jaapani enelas 'Magic Carpet'
Istutada Arendsi astilbe 'Rheinland' (punane) + 'Rock and Roll'
Istutada särav päevakübar 'Goldsturm'
Istutada sulgjas rodgersia 'Elegans'
Muruparandused (orienteeruvalt)

Ühik Hulk
tk
1
m2
102,3
jm
82
m2
123,8
m2
73
tk
19
tk
23
tk
16+16
tk
36
tk
27
m2
300

Projekti teostamise etapilisus

Alljärgnevalt on toodud välja soovitav tööde põhimõttelisteks etappideks jaotamise kava. Töid võib
ümber grupeerida vastavalt tellija soovile ja vajadustele.
I etapi tööd:
1.
2.
3.
4.

Vabadussõja monumendi ümbruse teekatte korrastamine
Jalgtee rajamine Vabadussõja monumendini
Taani sõdurite mälestusplatsi rajamine, sh teekate ja haljastus
Muruparanduste tegemine seoses tehtavate heakorratöödega

II etapi tööd
1.
2.
3.
4.
5.

Raiete teostamine
Kändude freesimine
Muruparanduste tegemine seoses raietega
Säilitatavate puude võrade hoolduse tegemine
Uusistutuste tegemine (va rahvamaja vahetu ümbruse põõsaistutused ja Mälestuste tee
istutused)

III etapi tööd (tööd seotud rahvamaja ümberehitusega)
1.
2.
3.
4.

Rahvamaja ümbruse teede ehitamine
Parklate ehitamine, esimeses järjekorras asfaltkattega parkla
Vabadussõja monumendi juurest ja ristmikult algavate jalgteede ehitamine rahvamajani
Rahvamaja peauksest kiriku suunal kulgeva jalgtee ehitamine, Vabadussõja monumendini
kulgeva jalgtee pikendamine kuni rahvamaja peaukseni viiva teeni
5. Eelnevalt loetletud teede ehitamisega seoses olevate pinkide paigaldamine
6. Rahvamaja vahetu ümbruse istutuste tegemine
7. Pinkide paigaldamine
Artes Terrae
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5. Muruparanduste tegemine seoses tehtavate heakorratöödega
IV etapi tööd
1. Ülejäänud jalgteede ehitamine
2. Mälestuste tee laiendamine vastavalt lisatavatele monumentidele
3. Muruparanduste tegemine seoses teede ehitamisega vm heakorratöödega.
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Lisa 1. Mälestusmärk Vabadussõjas võidelnud Taani sõduritele

Allikas: Rõuge VV arhiiv
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Lisa 2. Alternatiivlahendus pingile

Pink seljatoega, tüüp Võru.
Täpsem info:
http://haljastuselement.ee/pargipingid/pink-seljatoega-v%C3%B5ru
Puitosa värvus helehall, kreemikasvalge, metallosa must või kuumtsingitud.

Lisa 3. Prügikast

Puitosa värvus helehall, kreemikasvalge, metallosa must või kuumtsingitud.
Täpsem info:
http://haljastuselement.ee/pr%C3%BCgiurnid?product_id=142
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Lisa 4. Jalgrattahoidja

Metallosa värvus must või kuumtsingitud.
Täpsem info:
http://haljastuselement.ee/uued-tooted/jalgrattahoidja%20SIHVA
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Lisa 5. Mastvalgusti
BEGA 8154. Metallosa värvus must või kuumtsingitud.
Täpsem info:
http://www.bega.com/inhalte/produkt_produkt.php?produkt=8154
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