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KOOSKÕLASTUSED JA EKSPERTIIS 

 

Keskkonnaameti kooskõlastus, 16.03.2017 nr 6-2/17/3154-2 

Muinsuskaitseameti kooskõlastus, 21.03.2017 nr 1.1-7/739 

Kooskõlastused projekti digiversioonis lisatud digiallkirjastatuna. 

 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti poolseid täiendavaid muudatusi projektis nõutud ei ole 

 

Ekspertiisi projektile koostas Ösel Consulting "Külastustaristu rekonstrueerimisprojekti ekspertiis", 

koostatud mais 2017 (vt lisa 11). Vastavalt ekspertiisi p 3.2. välja toodud puudustele ja märkustele on 

projektis sisse viidud alljärgnevad täiendused ja lisatud kommentaarid (numeratsioon vastavalt 

ekspertiisi numeratsioonile). 

Ekspertiisi peatükk 3.1. 

3.1.3. Tööde ehituskvaliteedi klass on lisatud projekti seletuskirja ptk 2.9.1. vastavalt Tarindi RYL 

2010: ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid / Rakennustietosäätiö RTS, 

Rakennustieto OY, Eesti Ehitusteabe Fond; üldselgitus kvaliteediklassidele vt lk 19, ptk 2.3; 

puittarindite ehitus vt ptk 71 lk 217-238). 

3.1.4. Spetsifikatsioonid on antud eraldiseisvat seletuskirja ptk 2.8. Joonistele on lisatud vastavad 

viited (vt märkust ekspertiisi p-le 3.2.4. 3.2.5. 3.2.9., 3.2.11. ja 3.2.10). 

Ekspertiisi peatükk 3.2. 

3.2.1. Infomaja on Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud kõrgusega 4,3 m. 

3.2.2. Seletuskirja p 2.7.6. matkaonni vundeerimise kirjeldus on täiendatud. 

3.2.3. Joonisel 16 esitatud teede katendite kohta on lisatud täiendav info elastsusmooduli ja 

tihendusteguri kohta projekti seletusirja ptk 2.6.1. 

3.2.4. Joonisele 14 on lisatud betoonvundamendi armeerimise skeem. Nii sellele joonisele, kui kõigile 

teistele joonistele, kust puudub spetsifikatsioon on lisatud viide ptk 2.8. tööde mahutabelile, kus on 

antud vastavad spetsifikatsioonid. 

3.2.5. Joonisele 7-3/K-3 on lisatud kinnituspoltide spetsifikatsioon. 

3.2.6. Pandusele on lisatud käsipuu. Projekteeritud uste laius 900 mm, mis vastab Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrusele nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste 

liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“ paragrahv 17 "Nõuded ustele", kus ukse 

minimaalseks vabaks laiuseks on 800 mm. Kuna määrus enam ei kehti ja uut ei ole kehtestatud, siis 

võib lähtuda ka juhendmaterjalist "Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine" (Eesti 

Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia), mille kohaselt soovitatav laius uksele on 

900 mm – projekteeritud lahendus vastab ka sellele. Seepärast ei ole projektlahenduse kohast ukse 

laiust muudetud. 

3.2.7. Täpsustatud on alusplaadi armeerimine. Alusplaat on otstarbekas valada kohapeal, kuid võib 

kasutada ka sobivat valmisplaati, mis vastab tootjapoolsetele nõuetele. Joonistel on arvestatud 
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kohalevalatava plaadiga, mille armeering tehakse plaadi keskele. Vaiad ei ulatu alusplaadini,  

joonisele 8-5 on lõikele skemaatiliselt puurvaiad lisatud. 

3.2.8. PS1 ja PS2 materjalide spetsifikatsioon on antud seletuskirja ptk 2.8. tööde mahtude tabelis (vt 

ka märkust ekspertiisi p-le 3.2.4.). 

3.2.9. Materjalide spetsifikatsioon on antud seletuskirja ptk 2.8. tööde mahtude tabelis (vt ka 

märkust ekspertiisi p-le 3.2.4.). 

3.2.10. Parandatud on viide posti jalg D9 kohta (joonisel 14), lisatud on postijala armeerimisskeem, 

spetsifikatsioon antud seletuskirja ptk 2.8. 

3.2.11. Trepidetailide kinnitusvahendid on täiendatud, täpsustused antud ka seletuskirja ptk 2.8.-s. 

 
Projekti täiendused viisid sisse maastikuarhitekt Sulev Nurme ja insener Väino Aedmaa.   
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SELETUSKIRI 

1 Sissejuhatus 

1.1 Töö koostamise alus 

Projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Central Baltic Interreg projekti nr 

137 „Lights On!“ raames Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Neeruti küla, Loobu metskond 78, Riigimetsa 

Majandamise Keskusele kuuluval maatükil (katastritunnusega 27305:003:0182; riigivara reg nr 

KV20479) asuva külastustaristu rekonstrueerimiseks. Lisaks lähteülesandes ette nähtud taristule, mis 

on lahendatud tööprojekti staadiumis, on antud tellija soovil eskiislahendus Tagajärve suplussillale, 

lõkkeplatside plaanilahendusele, pikniklaudadele, matkaonnile ("laavule") ning raja kattele Eesjärve 

ja Tagajärve vahel.  

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. 

6. Neeruti muinaslinnuse külastustaristu eelprojekt (koostaja Artes Terrae OP; töö nr 1670KP2, 

2016) 

Välitööd tehti septembris-oktoobris 2016, täiendavad välitööd teostati novembris 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  

maastikuka itseala (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-Neerutitee) puhkekoht kahe grillimiskoha, 

laudade ja varjualustega ning kuivkäimlaga. Inventar on osaliselt amortiseerunud. Grillimiskohtadele 

on iseloomulikud originaalkujundusega siilikujulised grillimisaluse jalad. Eesjärve kaldal asub puidust 

purre (joonistel ja tekstis nimetatud ja kui paadisild), 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 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 amortiseerunud ja ajutiselt 

toestatud8. 

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. Skulptuur 

vajab remonti. Sadulamäele ja Tornimäele viiv tee on pinnaskattega ning osaliselt puidust ja 

pinnasest kombineeritud astmetega. Astmed hakkavad lagunema. 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 (E1) kõrguseks eritingimustega lubatud 

3,7 m, vaid 4,3 m (vt ka joonis 6-1). Arvestades infomaja mahu traditsionaalset lahendust oleks 

madalama katusekaldega variant ka visuaalselt ebasobivam. 

 

Skeem 6. Inforajatise ( infomaja) asukoht. Punasega on tähistatud erit ingimuste ga 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 (E1), 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 üldkuju lähtub samas 

traditsionaalsete joontega metsaonnist. Lähtutud on multifunktsionaalsest kasutusest ja 

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

Lahenduses on olulisel kohal ka mitmete eraldiseisvate väikeste rajatiste koondamine, et vähendada 

maastiku vaatelist risustatust. Alumisse parklasse kavandatud varjualune (E2) on ühes mahus puude 

hoiukoht, prügikonteinerite hoiukoht kui ka käimla. Kõik need funktsioonid on lõkkekohas ja 

bussiparklas äärmiselt vajalikud. 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. 

Projekti osana on antud ettepanekud projektalaga piirnevatel metsaaladel kujundusraiete 

teostamiseks, et avada vaated Sadulamäele ja Eesjärvele.  

2.3 Raied 

2.3.1 Raiemahud 

Raied on näidatud joonistel 2-1...2-3 ja 3-1 ning 3-3. 

Kokku on vaja raiuda seoses taristuga seotud töödega vahetult radade ja platside ääres asuvast 

puistust 49 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 1,38 ha suurusel alal. 

Kujundusraie ligikaudsed alad vaatesektorite kaupa on antud joonisel 3. 

Liikumisradadest kummalegi poole min 10 m laiusel alal tuleb  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. 

Kokku orienteeruvalt on vajalik teeäärsetes puistute sanitaarraie ja teeäärsete puude võra hooldus 

läbi viia 0,9 ha suurusel alal. 

Raiete korraldamisel sh säilitatavate puude kaitse korraldamisel lähtuda Teetööde tehnilises 

kirjelduses ptk 2.2. nõuetest12. 

2.3.2 Kujundusraiete teostamise põhimõtted 

Vaatekoridoride raiel on oluline tagada Sadulamäe ja järvede eksponeeritus alumist parklast ning 

ülemisest parklast Sadulamäe poole kulgevalt teelt. Raie eeldab vaatealadelt takistavate puude või 

nende harude ja okste eemaldamist. Eelistada tuleb suurte puude alumiste okste raiet ning noorte 

puude, alusmetsa ja juurdekasvu kõrvaldamist, mis vaadet takistavad. Raiel tuleb jälgida, et vaatesihi 

piir kujuneks vabakujuliselt, mitte raielangisarnaselt. Vaateasihi alasid ei raiuta täiesti lagedaks, vaid 

jäetakse kasvama erivanuselisi puid. Vaatealade keskosad raiuda hõredamaks (planeeritav tihedus 

olemasoleva suhtes 30...40%; vt ka skeem 7), servade poolt kujundada sujuv üleminek normaalse 

tihedusega puistuks. Vaatekoridoride sisemiste servade visuaalseks liigendamiseks ja vaate 

                                                           

12
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016; ptk 2.2. Raadamine, juurimine, teemaa puhastamine ja säilitatavate 

puude kaitse, 
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raamimiseks jätta kasvama vaatesihi piiridele sarapuid, pihlakaid jt III kõrgusjärgu lehtpuid-põõsaid. 

Raiete teostamisel tuleb vaatekoridori piirid raiuda loodusliku, lookleva joonega ning sujuvalt 

muutuva tihedusega. Vältida raielangilaadseid sirgete puistu servadega raieid. Vältida 

vaatekoridoride laia avamist järvede suhtes tuulemurru vältimiseks. 

  A 

 B 

Skeem 7. Vaatealade/vaatekoridoride raie põhimõtted. A –  puistu servaala kujundamine vaate telje st  

servade poole. B –  kitsama vaate puhul ee listada alumiste okste ning suuremate puude aluse 

puhastamist.  

Projektala puistuid läbivate peateede ääred on ette nähtud puhastada ohtlikest puudest ja 

harvendada määral, mis tagab väärtuslikele puudele piisava kasvuruumi ning suuremate puude 

vaadeldavuse. Eesmärk on säilitada metsa ilme. Teede äärealade harvendatakse tee servast  10 m 

kauguselt vabakujulisel mõttelisel joonel. Raie teostatakse selliselt, et puistu tihedus suureneb tee 

äärest eemaldudes kuni raieala piiril on sarnane loomuliku metsaga. Puistu tihedus vahetult tee ääres 

võiks kujuneda ca 200...300 puud/ha. Harvendamisel jälgida, et raietega saaksid eksponeeritud teede 

äärde jäävad huvipakkuvad puude-põõsaste üksikisendid, grupid, huvitav alustaimestik või huvitav 

reljeef, metsatüüp. Kasvama jäetakse erivanuses puud, sh perspektiivne järelkasv, millele on tagatud 

kasvuruum. Alusmetsa taimestikku ei raiuta. Kui teeäärses osas ei ole midagi oluliselt huvipakkuvat 

võib harvendada miinimumkauguseni (5 m). Raiete teostamisel tuleb raiutava ala  piirid raiuda 

loodusliku, lookleva joonega ning sujuvalt muutuva tihedusega. Vältida selgepiiriliste häilude teket 

ning raielangilaadseid sirgete puistu servadega raieid.  

Eesjärveäärse matkaraja ümbrust ning teiste kõrvalteede ümbruse puistuid teede ääres ei 

harvendata, vaid eemaldatakse ainult ohtlikud puud. 

vatete
lg 
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   A 

 B 

Skeem 8. Teeservade harvendamise põhimõte.  A –  luuakse optimaalsed kasvutigimused 

dekorati ivsetele ja perspektiivstele puudele kaotamata metsailmelisust. B –  l i ikumisteede kohalt ja  

külgedelt  eemaldatakse oksad min 3,5 m kõrguselt ja  külgedelt ulatuses, mis tagab teel takistuseta 

li ikumise. Okste lõikamisel peab lähtuma puu loomulikust ilmest.   

2.3.3 Raiete teostamine ja järelhooldus 

Raiete teostamisel on vajalik eelnev puude ettemärkimine, mille juurde on soovitatav kaasata 

dendroloog ja/või maastikuarhitekt ning Keskkonnaameti esindaja. Peale esmaste raiete teostamist 

võidakse vajadusel määrata lisaraied. Lisaraiete määramise vajaduse otsustavad dendroloog ja/või 

maastikuarhitekt. Raiete teostamiseks tuleb hankida Muinsuskatseametist ja Keskkonnaametist load 

tööde teostamiseks. 

Raied teostada eelistatult külmunud pinnasega ajal. Materjal veetakse välja skeemil 18 näidatud 

aladele ja veetakse ära esimesel võimalusel. Jämedad oksad, ladvad koristatakse, tehakse 

puiduhakkeks või veetakse ära. Oksahunnikuid metsa alla ei jäeta. Üksikuid jämedaid õõnsustega 

tüvesid võib jätta metsa alla. Üksikuid jämedaid jalal kuivanud puid, mis ei ole ohtlikud kasutajale 

võib säilitada elustikupuudena. Raietel säilitada kuivanud või kuivavad pesapuud, mis ei ohusta ala 

kasutajaid. Kännud lõigatakse võimalikult madalalt, kände ei juurita. 

Raietööde tegija (vähemalt tööde eest vastutav spetsialist) peab olema läbinud arboristi koolituse 

(omama vastavat tunnistust), tundma puuliike ning tal peab olema varasem metsa- ja pargihoolduse 

kogemus. 

tihedus suureneb 
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Raietööde järgselt tuleb Sadulamäe nõlva ja teede ääri vähemalt 1 kord hooajal trimmeriga niita 

soovitavalt juuli lõpus, et eemaldada ka selleks ajaks jõudu kogunud kännuvõsu ja lehtpuude 

looduslik uuendus. Vaatekoridorides on soovitatav tekkiva loodusliku uuenduse eemaldamine üks 

kord aastas või kord kahe aasta jooksul juuli lõpus. 

2.4 Lammutused 

Lammutatavad objektid on näidatud joonistel 4-1 ja 4-2. Alumises parklas (joonis 4-1) lammutatakse 

olemasolev varjualune ja käimla. Teisaldatakse varjualuse all olev metallist grillalus (siil) üle tee 

asukota LP2 (joonis 5-1). Teine grillalus jääb paika. Olemasolev lõkkekoht (LP1) säilitatakse praeguses 

asukohas, kuid sellega seotud puude hoiukoht jm lammutatakse. Olemasolevad piknikulauad on 

töökorras; neid võib hoida alal kuni uue taristu valmimiseni ning siis ära ümber paigutada ja kasutada 

mujal Neeruti piirkonna matkaradadel või puhkealadel. Paadisild lammutatakse ja asendatakse uuega 

(PS1). Selle juures olev, eeskätt päästeinfot sisaldav infotahvel säilitatakse kuni amortiseerumiseni ja 

asendatakse siis vajadusel projektis antud infotahvliga (I2). 

Ülemise parkla juures lammutatakse infotahvel ja eemaldatakse postid, säilitatakse 

liikluskorraldusvahendid ning asendatakse projektis ette nähtud tarinditega. 

Järvedevahelistel kanalitel asuvad sillad lammutatakse ja asendatakse (PS3, PS4). Teine paadisild 

lammutatakse ja asendatakse uuega (PS2). Kui peetakse vajalikuks paigaldada päästeinfot sisaldav 

lisatahvel, kasutada projektis ettenähtud lahendust (I2), stend paigaldatakse olemasoleva 

metallstendi kõrvale või selle asukohale. Olemasolev metallstend eemaldatakse, kui infomaja (E1) 

valmib. Kalevipoja kuju vuugid puhastatakse ja erodeerunud vuugid täidetakse mördiga tagasi, 

irdunud kivid pannakse mördiga tagasi vanale asukohale.   

Trepid Sadulamäele lammutatakse ja asendatakse projektis ette nähtud treppidega (TR3...TR6). 

Lammutatud materjal hoiustada joonisel 18 näidatud aladel ning ära vedada peale lammutustööde 

lõppu esimesel võimalusel. Materjali äraveoks kasutada olemasolevaid teid. Materjali äravedu ei tohi 

teostada pika sajuperioodi järel, äravedu tuleb teostada kuiva ilmaga. Lammutamisel tekkiv 

muld/pinnas planeeritakse kohapeal. Lammutustöid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja 

rohttaimestiku ning puittaimestiku tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli lõpuni, 

täpne aeg tuleb konsulteerida Keskkonnaametiga) 

Lammutatud materjal tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 

jäätmekäitluse korrale.  

2.5 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 on ruumi samaaegselt kuni 2-le 12 m bussile (joonised 5-1, 

5-2). 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...4 sõiduautot. 

Nii ülemises, kui alumises parklas on eraldatud tõkkepostidega (vt joonised 5-1; 5-2; 15) külastajate 

kogunemiskohad pinkidega (optimaalne arv 12-15 inimest). 
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Parklate kate rajada purustatud kruusaga (joonis 16 A). Kattega pindadele ääristust ei rajata, 

meetmeid tulevase rohtumise vastu ei rakendata – rohtumine on normaalne nähtus looduses, 

rohtunud pindu tuleb niita min 2 korda aastas. 

Parklate ehitamisega on vajalik tasandada pinnast ja välja kaevata osa pinnast (joonised 5-5, 5-6). 

Väljakaevatavate alade tagused alad lahendatakse kaldpindadena, tasandatakse ja mätastatakse 

(joonis 17). Mättad lõigata tiheda loodusliku kamaraga niidult, mätaste min paksus 50 mm, iga mätas 

kinnitatakse 4 puittikuga pinnasesse. Väljakaevataval materjalil võetakse eemaldatakse mullakiht 

eraldi ja kasutatakse parkla servade planeerimisel, täitepinnas kasutatakse täitematerjalina infomaja 

(E1) ehitusel. 

Kruuskate teha EVS-EN 13285 (Sidumata segud. Spetsifikatsioonid) vastava purustatud kruusaga. 

Parklate ehitusel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101, 03.08.2015, Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded, Teetööde tehnilise kirjelduse ptk 3 ja 413 ja RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendist (RMK 2012). 

2.6 Teed 

2.6.1 Kruusakattega jalgteed 

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 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 (vt joonis 16 C,B).  

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

normaalne nähtus looduses, rohtunud pindu tuleb niita vastavalt vajadusele. 

Kruuskate teha EVS-EN 13285 (Sidumata segud. Spetsifikatsioonid) vastava purustatud kruusaga. 

Kruusakattega jalgteede ehitusel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101, 03.08.2015, 

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, Teetööde tehnilise kirjelduse ptk 3 ja 414 ja RMK metsateede 

katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendist (RMK 2012). Kruusakatte tihendamisel 

arvestada RMK metsateede juhendis esitatud tihendusteguri ja pinna elastususmoodulile esitatavate 

piirnõuetega (min 120 MPa). 

2.6.2 Tee lõkkeplatsilt L3 Tagajärve supluskohani 

Eskiisina käsitletud 1,5 m laiusel kruusaga tugevdataval rajal lõkkeplatsilt LP3 Tagajärve äärse 

ujumiskoha juurde katta teeosa kruusaga (joonised 22, 16 C). Kaaluda kruusakihi alla 

pinnasetugevduskanga paigaldamist. Teed ei ääristata. Tee alt eemaldatakse vaid püdel orgaaniline 

pinnas liigniisketes kohtades, üldjuhul laotada kruus olemasolevale pinnale. Oluline on, et 

kruusakattega kaetaks ka paljandunud juured. Täpne lahendus täpsustada edasisse projekteerimise 

käigus.  

                                                           

13
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016; ptk 3. Mullatööd; 4. Katend 

14
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016; ptk 3. Mullatööd; 4. Katend 
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Tee aukude täiteks ja puujuurte katteks võib kasutada ka rajatiste ehitamisel välja kaevatavat 

kruusast täitepinnast. 

Kruusakattega jalgteede ehitusel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101, 03.08.2015, 

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, Teetööde tehnilise kirjelduse ptk 3 ja 415 ja RMK metsateede 

katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendist (RMK 2012).  

2.6.3 Pinnasetugevduskärjega teed 

Joonistel 5-1...5-4 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; joonis 16 D). Plastkärg on musta värvi (kuid kasutada võib ka 

rohelist). Kärg paigaldatakse eelnevalt kruusaga tasandatud pinnasele. Kärg täidetakse purustatud 

(peen)kruusaga. Kärjemoodulitest pindade suurustel on arvestatud kärjemooduli mõõtmetega, et 

vältida moodulite lõikamist. ECORASTER E30 asemel võib kasutada mistahes tootja sarnaste 

omadustega pinnasetugevduskärge. 

Pinnasetugevduskärjega teede ehitusel lähtuda tootja juhistest, MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi 

üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd, kuid ka Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101, 

03.08.2015, Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 

2.6.4 Liikluskorraldus, maanteelt viitamine 

Mootorsõidukitega liikumine ja parkimine on lubatud vaid parklates ja avalikult kasutataval 

juurdepääsuteel. Sadulamäele viival rajal on lubatud vaid raja hooldustehnika liikumine (soovitatavalt 

täismassiga mitte üle 1,5 tonni). Jalgratastega liikumine on keelatud Sadulamäel ja Sadulamäele viival 

teel (trepistikul). Jalgrataste liikluskorraldus on soovitatav näidata parklate infotahvlitel ning lisada 

vajadusel keelavad piktogrammid suunapostidele. 

Olemasolevad liikluskorraldusmärgid säilitatakse. Parklad tähistatakse joonisel 19-1 näidatud viisil 

märkidega 575a "Parkla" vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 12, 

22.02.2011, Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele. Alumise parkla 

liiklusmärk paigaldatakse parkla kirdeserva parkla keskjoonele, kaugus tee servast 0,5m. Märgi 

esikülg paigaldatakse parkla servaga paralleelselt. 

Ülemise parkla märk paigutatakse parkla vastu teisele poole teed. Samale postile paigaldatakse märk 

575a "Parkla" mõlemale küljele, teesuunaga risti. Märgi alla kinnitatakse osutavad lisatahvlid 

"Mõjusuund" 831 ja 832 vastavalt vaatesuunale. 

Maanteede äärsete liiklusmärkide lahendus on antud joonisel 19-2. Kummagi maantee äärde 

paigaldatakse märk nr liiklusmärgid 634 "Suunaviit" tekstiga: Neeruti linnamägi.  Kaugus numbriliselt 

täpsustada märkide tellimise eelselt.  

Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteelt viitav märk paigaldada olemasolevale viidapostipaarile (viitab 

Neeruti mägedele), märk paigaldatakse risti teega, kaugus Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee servast 7 m. 

Märgi suurus, teksti suurus valida sarnane olemasolevatele tähistele. Juhul, kui märgi paigaldamisel 

vaba kõrgus maapinna ja alumise märgi alaserva vahel on alla 2,0 m, tuleb märgipostid välja 

vahetada, et see nõue oleks tagatud. 

                                                           

15
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016; ptk 3. Mullatööd; 4. Katend 
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Kadrina-Assamalla maantee äärde on joonisel näidatud ristmikust Kadrina suunal projekteeritud 

liiklusmärk 634 "Suunaviit" tekstiga: Neeruti linnamägi; kaugus numbriliselt km täpsustada enne 

märkide tellimist. Ühele postipaarile paigaldatakse märk kummagi sõidusuuna poole. Märk 

paigaldada 2 postiga vastavalt standardile EVS 613:2001/A2:2016, märk paigaldatakse risti teega, 

kaugus Kadrina-Assamalla tee servast 7 m. Märgi suurus, teksti suurus valida sarnane Pärnu-Rakvere-

Sõmeru tee servas oleva Neeruti mägedele viitavale viidale. Märgi paigaldamisel soovitatavalt 

likvideerida nähtavust takistavad puud või puude alumised oksad min 4,5 m ulatuses maapinnast. 

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud ja paigaldatud vastavalt EVS-EN 12899 ja EVS 

613:2001/A2:2016 esitatud nõuetele. Paigaldamisel arvestada Teetööde tehniliste kirjelduste ptk 7.1. 

esitatud nõuetega ehitamisele16. Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja 

kuumtsingitud. Torude minimaalne läbimõõt 60mm ja seinapaksus min 2mm.  

2.7 Arhitektuursed väikevormid 

2.7.1 Kujunduskeel 

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. Puitosade värvuseks on pruun immutus 

(Tanatone). Puitmaterjali pinnad peavad olema pinnuvabad, kuid ei pea olema hööveldatud. 

Hööveldatud peavad olema käsipuud, iste- ja lauapinnad. 

Katused infomajal (E1), kuuril (E2), eskiisina lahendatud piknikulaudadel on viilkatused, kuivkäimlal 

(E3) ja matkaonnil (E4) kaldkatus. Katusekate on bituumensindel, soovitatav tüüp: Owens Corning 

Trudefinition Duration, Brownwood, kuid kasutada võib mistahes tootjate analoogse tooni ja 

tekstuuriga materjali. Infotahvlite (I1, I2) katusekate on sama. Katusekatte alla paigaldatakse OSB 

plaat. Plaat tuleb seest poolt nähtavalt küljelt värvida Tanatonega toon-toonis punakaspruuni 

välitingimustesse sobiva (katva) fassaadivärviga (soovitatavalt RAL3003). 

Infomaja, kuuri ja välikäimla kõrgust võib tellija ettepanekul vähendada juhul, kui ei muudeta 

põhikonstruktsiooni ja katuse kallet ning eeldusel, vaba kõrgus sissepääsudel ei langeks alla 2,2 (vt 

skeem 9). Kõrguste vähendamine konsulteerida projekti autoritega. 

Lõkkekohtade grillalused (sepistatud siilid) jäävad samaks. 

Käimlate uste lingid, sulused, nagid jms valib RMK. Infotahvlite infokandjate täpse suuruse, sisu ja 

kujunduse, raja tähistuse koodid, värvused, viitade sisu määrab RMK. 

2.7.2 Infomaja (E1) 

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 joonistel 7-1...7-5. Katuse ja fassaadilahenduse üldkirjeldus on antud ptk 

2.7.1. Siseseina osa kaetakse sarnaselt välisseinaga ristlattidega, pinnatöötlus ja värvus sarnaselt 

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

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

                                                           

16 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016; ptk 7.1. Liiklusmärgid 
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kuid kuni 500 mm laiusi stende saab paigaldada ka nurgapaneelidele (kuni 4). Stendide täpse 

suuruse, hulga, sisu ja kujunduse määrab RMK. 

Infomajja on ette nähtud fassaadiga sama pinnalahendusega 4 pinki, mis mahutab 12 täiskasvanust 

või 15 last (joonis 13-2). 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 paigaldatav "ujuv" laudis paigaldatakse talastikule tihendatud 200 mm 

liivalusel. Laudade ja liiva vahele jätta min 150 mm õhuvahe. Talastik ei ole seotud karkassipostidega 

(joonised 7-1...7-5). Põrandalaudadena kasutada värvitu immutusega töödeldud sügavimmutatud 

materjali. Põranda ja maapinna vahele võib jääda kuni 150 mm kõrgune aste. 

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

tapitakse ja ühendatakse vähemalt keskkonnaklassile C3 vastavate puidupoltide ja -kruvidega. 

Vundamendina on kasutatud kruvivaiu (joonised 7-2...7-4). Täidetud osa puhul kasutada pikemaid 

kruvivaiu, mis ulatuvad olemasolevasse mineraalpinnasesse määral, mis tagab vaia stabiilsuse. 

Vajadusel konsulteerida kruvivaiade pikkus projekti koostajaga peale pinnase planeerimistööde 

lõpetamist. 

Karkass tapitakse ja ühendatakse poltide ja/või puidukruvidega. Katusekate – bituumensindel 

Bituumensindli alusplaat (OSB plaat) värvitakse fassaadiga toon-toonis (soovitatavalt RAL3003) 

ilmastikukindla puitfassaadi värviga. 

Infomaja alus tasandatakse, selle kirdepoolne otsa alune oas täidetakse kruusaga või kohaliku mulla- 

jm orgaanikavaba täitepinnasega ja tihendatakse (joonis 17 B-B). Täidetud osa tuleb tihendada 

määral, mis väldib pinnase edasise vajumise ja kruvivaiade kindla paigaldamise. Tekkivad nõlvad 

tuleb mätastada.   

Infomaja kõrgust võib vähendada kuni 300 mm nii, et  külgseinte avade min kõrgus ei jääks alla 2,2 m, 

ei muutuks katuse kalle, ega ette nähtud avade paigutus. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.3 Kuur – prügimaja – kuivkäimla (E2) 

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

prügikonteinerite hoiukoht. Tulepuude varjualune ja prügikonteinerite hoiukoht teenindab mõlemat 

alumise parkla juures olevat lõkkeplatsi (LP1, LP2). 

Kuur, prügimaja ja kahe kabiiniga kuivkäimla lahendus on antud joonistel 8-1...8-5. Katuse ja 

fassaadilahenduse üldkirjeldus on antud ptk 2.7.1. Kuuriosa siseseinale horisontaallatte erinevalt 

infomajast ei paigaldata. Tualeti siseseinad kaetakse tiheda püstlaudisega. Laudis kinnitatakse 

karkassile. Tualetiosa põrand ühes selle ette moodustuva väikese terrassiga kaetakse tiheda värvitu 

immutusega punnlaudisega. Seinalaud võib olla immutamata, püstlaudise võib värvida ptk 2.7.1 

kirjeldatud fassaadivärviga. Laudis paigaldatakse karkassiga seotud talastikule, põranda kõrgus 

maapinnast min 200 mm. Ühe tualetikabiini ette paigaldatakse puidust kaldpind ratastooli jaoks. 

Kuuriosa põrandakate – tihendatud purustatud kruus (kruusakihi paksus 150 mm). 

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

vundamendina kasutatakse kruvivaiu (joonised 8-2...8-4). Karkass tapitakse ja ühendatakse vähemalt 

keskkonnaklassile C3 vastavate puidupoltide ja -kruvidega. Katusekate – bituumensindel. 
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Bituumensindli alusplaat (OSB plaat) värvitakse fassaadiga toon-toonis (soovitatavalt RAL3003) 

ilmastikukindla puitfassaadi värviga. 

 

Skeem 9. Vähendatud kõrgusega kuuri otsavaade.  

Kummagi tualetikabiini alla paigaldatakse 2m3 mahuti (Fertil, vt lisa 7; joonis 8-5), mille 

tühjendusluuk asub prügikonteinerite hoiukoha põrandas. Juurdepääs tühjendusautole on teelt. 

Kasutada metall (malm) luuke. Mahutid paigaldatakse vastavalt tootja juhendile ja ankurdatakse 

maast väljakerkimise vältimiseks maasse kohalevalatava r/b paneeliga. Paneeli kaal peab ületama 1,5 

kordset mahuti kaalu. Mahutid tuleb paigaldada ca 1% kaldega tühjendustoru suunas. Mahutid saab 

tellida spetsiaalselt kohandatud tuulutusetoru ühenduse ja käimlapoti toruga. Projektis on antud 

kaks võimalikku lahendust käimlapoti ühenduse ja tuulutustoru ühenduse kohta. Esimese variandi 

kohaselt viiakse tuulutustoru käimlapoti ühendustorusse, teisel juhul otse mahutisse. Esimesel juhul 

toimub tõmme otse poti ühendustorust ja on mõnevõrra efektiivsem, kuid ehitamine keerukam, 

teisel juhul käib tõmme osalt läbi mahuti. Mõlema variandi kohaselt on võimalik kasutada põrandale 

kinnitatavat välikäimla potti. Viimasele sobib paremini joonisel 8-5 D9 näidatud lahendus, kuid 

vandaalikindlam ja kergemini hooldatavam on ehitada puidust istepind (klassikalise kuivkäimla stiilis), 

mille külge kinnitatakse PVC poti sisekest või tuuakse toru kohe istepinnani – vt joonis 8-5 D9-1. Poti 

ühendustoruna ei tohiks kasutada standardset 110 mm toru, mis võib kergesti ummistuda. Projekti 

põhivariandi kohaselt on kasutatud 315 mm PVC toru või 400 mm PVC toru. Optimaalsem on tuua 
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ühendustoru kohe istepinnani. Tühjendustoru (d200 mm) on lahendatud vastavalt tootja 

standardmahutile, kuid kaaluda võib ka varianti, kus tühjendustoru paigaldatakse mahuti kõige 

kaugemasse otsa ca 60 kraadise nurga all. Siis saab tühjendusvooliku läbi kogu mahuti istumisosa alla 

suunata, kuid sellisel juhul ei saa kasutada malmluuki vaid tootja poolt ette nähtud plastkorki 

tühjendustoru otsas. Kõik ühendused teha standardsete ühendusmuhvide ja tihenditega käänikute ja 

kolmikutega. Torude läbiviimisel põrandast ja istepinnast (tuulutustoru) võib kasutada standardseid 

kummimuhve. Tuulutustoru läbiviimisel katusest kasutada bituumensindli tootja poolt ette nähtud 

lahendusi. Tuulutustorudele on projektis soovituslikult ette nähtud tuuleventilaatorid (ei vaja 

elektrivarustust). Ventilaatorite kasutamine on valikuline, nende asemel võib kasutada ka 

valmistoodanguna 110mm ühendusega vihmakatet. 

Mahuti tellimisel lahendus konsulteerida vajadusel projekteerijaga. Mahutite paigaldamisel tuleb 

jälgida tootja paigaldusjuhendit (saadaval: http://fertil.ee/wp-content/uploads/2015/08/Mahutite-

paigaldusjuhend.pdf), Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõudeid (Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 

16.05.2001). Kasutatav septik peab vastama EVS-EN 12566-1:2000+A1:2004 Reovee väikepuhastid 

kuni 50 PT. Osa 1: Tehases valmistatud septikud nõuetele. 

Tualeti tarvikud, sh käepidemed, paberihoidikud jm valib RMK. 

Kuuri kõrgust võib vähendada 300...350 mm (skeem 9) nii, et  külgseinte avade min kõrgus ei jääks 

alla 2,2 m, ei muutuks katuse kalle, ega ette nähtud avade paigutus. 

Mahutite alt väljakaevatavast pinnasest võetakse eraldi muld, mida kasutatakse alumise parkla 

servade planeerimiseks ja täitepinnas, mida saab kasutada infomaja (E1) aluse täiteks vm (näiteks 

lõkkekoha LP3 pinnase tugevdamiseks). Mahutite ankrupaneelide alus täidetakse liivaga ja 

tihendatakse. Paneelide ja mahutite vahele paigaldatakse 200 mm liivakiht ja tasandatakse eraldi. 

Peale mahutite kinnitamist täidetakse kaevik kiht-kihi kaupa liivaga, iga kiht (soovitatavalt mitte üle 

200 mm) tihendatakse hoolikalt eraldi. Kaevikutäide peab olema hoolikalt tehtud, sest osa 

kruvivaiadest kinnitatakse täidetud osasse. 

Mahuti ankurpaneelina võib kasutada valmistaja poolt heaks kiidetud sobivat valmistoodangut või 

kohalevalatavat armeeritud betoonplaati. Armeering, sh ankrulintide kinnitusaasad teha vastavalt 

mahuti tootja juhistele. Vt ka lisa 7. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk-s 2.9. 

2.7.4 Kuivkäimla (E3) 

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). Karkass tapitakse ja 

ühendatakse puidukruvidega. Vundamendina kasutatakse kruvivaiu. Katusekate – bituumensindel. 

Bituumensindli alusplaat (OSB plaat) värvitakse fassaadiga toon-toonis (soovitatavalt RAL3003) 

ilmastikukindla puitfassaadi värviga. 

Tualeti alla paigaldatakse 2m3 mahuti (Fertil, vt lisa 7). Tualeti torustiku kirjeldus jm vt ptk 2.7.3.  

Tualeti tarvikud, sh käepidemed, paberihoidikud jm valib RMK. 
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Mahuti alt väljakaevatavast pinnasest võetakse eraldi muld, mida kasutatakse alumise parkla servade 

planeerimiseks ja täitepinnas, mida saab kasutada infomaja (E1) aluse täiteks vm (näiteks lõkkekoha 

LP3 pinnase tugevdamiseks). Mahuti ankrupaneeli alus täidetakse liivaga ja tihendatakse. Paneeli ja 

mahuti vahele paigaldatakse 200 mm liivakiht ja tasandatakse eraldi. Peale mahuti kinnitamist 

täidetakse kaevik kiht-kihi kaupa liivaga, iga kiht (soovitatavalt mitte üle 200 mm) tihendatakse 

hoolikalt eraldi. Kaevikutäide peab olema hoolikalt tehtud, sest osa kruvivaiadest kinnitatakse 

täidetud osasse.  

Mahuti ankurpaneelina võib kasutada valmistaja poolt heaks kiidetud sobivat valmistoodangut või 

kohalevalatavat armeeritud betoonplaati. Armeering, sh ankrulintide kinnitusaasad teha vastavalt 

mahuti tootja juhistele. Vt ka lisa 7. 

Tualeti kõrgust võib äärmisel juhul vähendada kuni 200 mm nii, et vaba ruum eeskojas ei oleks ukse 

kohal alla 2,2 m. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk-s 2.9. 

2.7.5 Sillad (PS3, PS4) 

Sildade (PS3, PS4) lahendus on antud joonistel 10-1, 10-2. Mõlemad sillad on sarnaste mõõtmete ja 

lahendusega, erineb deki projektkõrgus, mis valitakse vastavalt silla otste maapinnale (joonised 10-1; 

5-6). 

Kasutatud on saematerjalist puitkonstruktsiooni, mis toestatakse kruvivaiadele valatud 

raudbetoonist sillapeadele. Maapind sillapea otste all planeeritakse väikese kaldega oja suunas. 

Ehitustöödel tuleb minimaalselt nõlvasid ringi kaevata, et minimeerida võimalikku erosiooniohtu.  

Mullatöödest mõjustatud nõlvapinnad silla all ja sillapeade külgedel tuleb mätastada tööde 

lõpetamisel loodusliku mättaga (vt joonis 17). 

Sillatalad toetuvad sillapeade konsoolidele (3 tk), talad kinnitatakse konsoolidele poltidega. Sillapea 

ülapinnale antakse kalle kraavi poole. Sillapeadesse paigaldatavate poltide väljaulatuvad osad tuleb 

puhastada ja kruntida.  

Sillatalade paigaldamisel on soovitav sillapeadesse minevatesse talaotstele kinnitatavad postid 

kinnitada taladele enne talade kinnitamist sillapeadele. 

Silla poordid lahendatakse sarnaselt varjualuste fassaadidega 50 x 50 mm horisontaallaudisega, 

laudade vahe 50 mm. Silla dekk kaetakse ristlaudisega, laudade vahele jäetakse 5...10 mm vahed. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.6 Matkaonn (E4) 

Matkaonn (E4) on lahendatud tellija soovil eskiisina. Onn on ette nähtud lõkkeplatsile LP3. "Laavu" 

on lahendatud koos lõkkepuude varjualusega. "Laavu" asend vt joonised 5-3 ja 21-2. 

"Laavu" lahendus on antud joonisel 20. Katuse ja fassaadilahenduse üldkirjeldus on antud ptk 2.7.1. 

Siseseina osa magamisruumi osas kaetakse püstlaudisega, siselaudist ei immutata, kuid siselaudise 

võib värvida ptk 2.7.1 toodud viisil Tanatonega toon-toonis. Seinapinna lahendus tagab esiseinale 

stendi (max suurusega 1100 x1600 mm) paigaldamise võimaluse. Stendi suuruse, sisu ja kujunduse 

määrab RMK. 

"Laavu" magamisosa põrand on maapinnast tõstetud (soovitatavalt 550...600 mm). Põrand 

toestatakse karkassi külge ehitatud põrandatalastikule, maapinna ja põranda vahele jääb õhuvahe. 

Sissepääsu ette võib teha puidust astme, laiusega 350...450 mm, mille kõrgus maapinnalt on 400 
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mm. Astme talastik kinnitada põrandatalade külge. Aste on eelkõige ette nähtud mugavaks 

istumiseks. Põrandalaudisena kasutada tihedat punnlaudist, et minimeerida tuule läbi puhumist. 

Põrandalaudist soovitatavalt ei immutata. 

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

Vundamendina on soovitav kasutada sarnaselt infomaja ja kuuriga sarnast lahendust  (joonised 7-

2..7-4). Karkass tapitakse ja ühendatakse puidukruvidega. Katusena on kasutatud kaldkatust, 

katusekate – bituumensindel. Bituumensindli alusplaat värvitakse ptk 2.7.1. näidatud viisil toon-

toonis fassaadiga. "Laavu" konstruktsioon täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.7 Paadisillad (PS1, PS2, PS5), laudteed 

Olemasolevad purded/paadisillad (PS1, PS2; vt joonised 11, 12) 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. Paadisild PS1 taastatakse olemasoleva tarindi amortiseerumisel. 

Kasutatud on ujuvsüsteemi Shallow 2,4 x 6m ujuvmoodulit (lisa 8), mis mõlemal paadisillal  

ühendatakse kalda äärde ehitatud laudteega 6 m pikkuste standardsete käigusildadega. Käigusillad 

ühendatakse ujuvsilla ja laudteega hingedega, so tasapinnaliselt vastavalt tootjapoolsele 

lahendusele. Käigusilla ujuvsilla poolse otsa alla võib paigaldada lisaujuki, lisaujuki vajaduse määrab 

tootja. 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 arvatavasti protsess süveneb. Seepärast on pääs sillale lahendatud 

murukärjega tugevdatud pinnaseastmetest trepiga (TR2; joonis 12). 

Laudteed kaldal paigaldatakse sarnaselt sildadele kruvivaiadele (joonised 11, 12).   

Tagajärveäärse supluskoha paadisild (PS5) on lahendatud tellija soovil eskiisina (joonis 22). 

Ujuvplatvormina on kasutatud ujuvsüsteemi Shallow 2,4 x 6m ujuvmoodulit, mis tootjapoolse 

standardse käigusillaga ühendatakse kaldal asuva platvormiga. Platvorm (laius 3 m), lahendada lihtsa 

kruvivaiadele toestatud talastikule ehitatud puit-tasapinnana. Kõrguste valikul arvestada sellega, et 

platvormi pealispind oleks veepiirist vähemalt 400 mm kõrgemal. Juurdepääsuteed tugevdada 

kruusaga. Platvormile võib paigaldada 2...3 pinki (vt joonis 13-1) ja vajadusel infotahvli (I2). 

Ujuvplatvormide paigaldus on soovitatav tellida tootjalt või teostada täpselt tootjapoolseid juhiseid 

silmas pidades. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.8 Trepid 

Treppide TR2...TR6 lahendusel on lähtutud ECORASTER E30 süsteemist (mooduli mõõdud 330x330 

mm; vt lisa 6; joonised 6-2...6-5). 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. ECORASTER E30 asemel võib kasutada mistahes tootja sarnaste omadustega 

pinnasetugevduskärge. 
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Sadulamäe nõlvale minevad palkidest servaga astmed rekonstrueeritakse pinnasetugevduskärjest 

astmetega (TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, vt joonised 6-2...6-5). Trepiaste fikseeritakse sügavimmutatud 

lauaga, laud kinnitatakse pinnasesse sügavimmutatud puitvaiadega esiküljelt, laua otsad 

kindlustatakse pinnasega otstest (kaevatakse nõlva). Juhul, kui astme paigaldades peale vaiade 

panekut laud ei jää stabiilseks, tuleb olemasolevad vaiad eemaldada ja kasutada pikemaid vaiu. 

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 joonised 6-2...6-6). 

Kohtades, kus astme otsad ei ulatu kõrval oleva kõrgema pinnaseni, täidetakse puuduolev osa tagasi 

kruusaga (kohaliku pinnasega) ja tihendatakse (vt joonised 6-2...6-6). Astmete kõrgust ja asendit 

tuleb korrigeerida vastavalt olemasolevale reaalsele reljeefile.  

Trepp TR6 varustatakse käsipuuga (joonis 6-4). Trepi käsipuu fikseeritakse kruvivaiadega, kruvivaia 

pikkus mitte üle 1300 mm.  

Trepp TR1 läheb üle astangust mäe jalamil (vt joonis 6-1, 6-3 pos 21; TR1). Astang on tugevalt 

erodeerunud.  Infomaja ehitusega tuleb nõlva täita ja kindlustada, mistõttu tekib praegusest pikem ja 

suhteliselt järsk nõlv (joonis 17). Seepärast on astangule kavandatud keevisrestist standardastmetega 

(trepiaste vt lisa 9) trepp (joonis 6-1) 1,2 m laiune trepp. Trepipõsed ja käsipuu tehakse puidust, trepi 

talad toestatakse pinnasesse kruvivaiadega, astmed kinnitatakse trepipõskedele poltidega. Puitosa 

kinnitamisel kruvivaiadele tuleb jälgida, et talad ei puutuks kokku pinnasega. 

Pinnasetugevduskärjega treppide ehitusel lähtuda tootja juhistest (ECORASTER, juhised saadaval 

tootja kodulehel; vt ka ptk 2.9), MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse 

pinnasetööd, kuid ka Majandus- ja taristuministri määrusest nr 101, 03.08.2015, Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded. Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.9 Infostendid, viidad, tõkkepostid 

Infotahvlite asend on antud joonistel 5-1...5-4, 22, infotahvlite lahendus joonisel 14, Infostendide 

küljed on lahendatud horisontaallaudisega sarnaselt varjualustega. Stendi katus on ühepoolse 

kaldega, katusekate on sarnane E1...E4 katustega. Joonisel on antud kahe tahvliga (I1) ja ühe tahvliga 

stendi (I2) lahendus. 

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

eraldiseisvate infostendide paigaldusvajadus suur. Üks eraldiseisev stend (I1) on vajalik ülemises 

parklas ning kummagi paadisilla juures võib olla vajalik vetelpäästeteemalise stendi paigaldamine 

(fotod 4-5). Stendid asendatakse vajadusel olemasolevate amortiseerumisel paadisildade juures 

stendidega I2.  

Viit ja tõkkepost lahendatakse sarnaselt (joonis 15). Tõkkepostid on ette nähtud parklatesse 

autoliikluse ka jalakäijate liikluse eraldamiseks. Rajale minekut ülemises parklas sõidukitega füüsiliselt 

tõkkepuuga ei tõkestata, vaid reguleeritakse parklasse paigaldatud keelumärgiga. Tõkkepostid on 

kavandatud parklatesse parkimisala ja jalakäijate alade eraldamiseks-markeerimiseks. Viidapostid 

paigaldatakse parklatesse ja teede hargnemiskohtadele (joonised 5-1...5-4). Viidad tehakse 

sügavimmutatud puidust (pruun immutus). 

Viitadele on soovitatav infot kujutavad tähised freesida ja värvida. Kasutada võib ka posti peale 

kinnitatavat lauda järgmiselt: 

 posti kate 255x250x20...25 mm sügavimmutatud (postiga samas toonis) laud, millele on freesitud 

vajalik info; 
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 posti küljele paigaldatav 250x220x20...25 mm sügavimmutatud (postiga samas toonis) laud, 

millele on freesitud vajalik info; laud tapitakse posti külje sisse nii, et pealispind on posti pinnaga 

tasa (joonis 15). 

Nii viida- ja tõkkepostid kui infostendid paigaldatakse maasse joonisel 14 D9 näidatud postijalaga. 

Posti jalad betoneeritakse pinnasesse puuritud aukudesse. 

Eraldiseisvate infotahvlite arvu ja vajaduse ning viitade täpse arvu ja vajaduse, samuti infokandjate 

sisu ja kujunduse määrab RMK. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.10 Pingid 

Pingid (joonis 13-1) on ette nähtud parklate servadesse, lõkkeplatsidele ja Sadulamäele viival rajal 

vaatekohtadesse ning nõlvale mõeldes eakamatele kasutajatele (joonised 5-1, 4-2, 4-3, 5-4; 22). Pingi 

kujunduses on lähtutud lihtsast traditsiooniliselt RMK puhkealadel kasutatavast vormist, kuid antud 

sellele viimistletum lahendus. Pingid tehakse sügavimmutatud puidust (värvus punakaspruun 

immutus - Tanatone). 

Ehituskeeluvööndisse ja kultuurimälestise piiranguvööndisse paigaldatavad pingid ei ole maasse 

püsikinnitusega ankurdatavad, lõkkeplatsidele paigaldatavad pingid võib/saab vajadusel maasse 

metallplaatidega ankurdada vastavalt joonisel 13-1 näidatule.  

Infomaja pinkide lahendus on näidatud joonisel 13-2. Pingi lahendus lähtub infomaja lahendusest. 

Pingi nurgadetail lahendatakse sarnaselt nurgadetailile D7. Pingid kinnitatakse infomaja 

põrandalaudise külge tugevdatud nurgikutega. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.11 Nõlvakindlustused 

Parklate ehitamisega on vajalik tasandada pinnast ja välja kaevata osa pinnast (joonised 5-5, 5-6). 

Väljakaevatavate alade tagused alad lahendatakse kaldpindadena, tasandatakse ja mätastatakse 

(joonis 17). Mättad lõigata tiheda loodusliku kamaraga niidult, mätaste min paksus 50 mm, iga mätas 

kinnitatakse 4 puittikuga pinnasesse. Väljakaevataval materjalil võetakse eemaldatakse mullakiht 

eraldi ja kasutatakse parkla servade planeerimisel, täitepinnas kasutatakse täitematerjalina infomaja 

(E1) ehitusel, kruusane täitepinnas ka lõkkeplatsi LP3 täiteks. 

Eelpoolkirjeldatuga sarnaselt rajatakse nõlvakindlustus infomaja aluse täitmisel tekkivale nõlvale ja 

trepi TR1 alusele nõlvale. Treppide ehitamisel Sadulamäele võib olla vajalik mätastusega 

nõlvakindlustuste rajamine treppide külgedele (joonis 5-6). Mätastuse vajalikkus ja ulatus selgub 

määrata ehitustööde käigus vastavalt tekkivale reaalsele vajadusele. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.12 Lõkkeplatsid LP1...LP3, telkimisplatsid 

Lõkkeplatside tüüp-asendiplaanid on antud tellija soovil eskiislahendusena joonisel 21-2. 

Tüüplahenduse kohaselt koosneb lõkkeplats kesksest metallgrilliga lõkkekohast, selle ümber 

paigutatud 3 pingist (joonis 13-1) ja 1...2 piknikulauast (joonis 21-1). 

Projektiga nähakse ette alumises parklas oleva metsapoolse lõkkeplatsi ümbertõstmise (joonis 5-1 

LP1) teisele poole teed. Ümbertõstmisel tehakse lõkkeplatsile juurdepääs pinnasetugevduskärjega 

tugevdatud muruna, et platsile saaks mugavamalt ka ratastooliga. Ümber tõstetakse siilikujuline 
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grillalus. Lõkkeplats LP1 varustatakse 3 pingi ning ühe katusega ratastooli juurdepääsuga 

piknikulauaga (joonis 21-1). 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. 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" (joonis 20), mille mahus tehakse ka puude 

varjualune. Olemasolev puude varjualune likvideeritakse peale "laavu" ehitamist. "Laavu" ette on 

ette nähtud RMK puhkealadel kasutatav standardne grill (joonis 5-3).  

Kõigi lõkkeplatside alus tugevdatakse kruusaga (joonised 5-1, 5-3, 21-2). Kõigil lõkkeplatsidel 

säilitatakse siilikujulised grillalused. Rekonstrueerimisetöödel grillalused remontida. 

Telkimine on võimalik alumise parkla lõkkeplatside juures ja lõkkeplatsi LP3 juures. Hinnanguliselt 

võib samaaegselt mugavalt alumise parkla lõkkeplatside juures laagris olla ca 10 neljakohalist telki, 

lõkkeplatsi LP3 juures 3...5 neljakohalist telki. Telkimiskohti ei eraldi tähistata, telkimisega seotud 

regulatsioon esitatakse kuuri ja laavu seintel olevatel infotahvlitel. 

Nõuded materjalidele ja ehitusele on antud ptk 2.9. 

2.7.13 Piknikulauad 

Piknikulaudade lahendus on antud tellija soovil eskiisina joonisel 20. Piknikulaua tarindus tuleneb 

vajadusest võimalda ühe variandina juurdepääs ka ratastoolile. Piknikulaud lahendatakse 

konstruktiivselt samas võtmes muude tarinditega, karkass tapitakse. Viilkatuse katteks on muudega 

sarnane bituumensindel (Owens Corning Trudefinition Duration, Brownwood). Piknikulaudade täpne 

konstruktiivne lahendus täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

Ratastooli juurdepääs on lahendatud klapp-pingiga. Pingi üks ots on ühendatud hingedega karkassi 

külge. Klapi saab tõsta üles ja pöörata 180 kraadi pingi tasapinnale maha: ratastoolile tekib 

juurdepääs lauale ning säilib istumiskoht ratastooli kõrval. Juhul, kui invakasutajaid ei ole, moodustab 

klapp tavaasendisse pööratuna tavalise pingi (skeem 10). Pingiklapi idee pärineb 

maastikuarhitektidelt Tanel Breede ja Heiki Kalberg. 

 

A     B     C 

Skeem 10. Pööratava pingiklapi näidis. A –  avatud asendis,  B –  klapi tõstmishetkel, C  –  tavaasendis.  
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2.7.14 Prügikonteinerid 

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

otsustab RMK.  

Alumisse parklasse on kavandatud varjualuse mahus ette nähtud prügikonteinerite ruum, mis 

mahutab kaks 600...1000 l prügikonteinerit või 4...5 100 l konteinerit. 1-2 100l...600l prügikonteinerit 

saab paigaldada vajadusel ülemisse  parklasse kuivkäimla kõrvale (käimla lõunaküljele – vt joonis 5-

2).  

Lõkkeplatsile LP3 kavandatud "laavu" lõkkepuude hoiukohta võib ette näha koha ka 100 l 

prügikonteinerile. 

2.7.15 Kalevipoja skulptuur 

Sadulamäe all asub Kalevipoja skulptuur (foto 15), mis on ehitatud betoonist ja maakivist. Skulptuuri 

vuugid on kohati erodeerunud. Vuugid tuleb puhastada orgaanikast ning vajadusel täita mördiga 

tagasi. Skulptuuri säilitamiseks tuleb teostada jooksvat remonti.  

Infotahvel Kalevipoja skulptuuri kõrval (vt ka ptk 2.7.7, 2.7.9) säilitada infomaja ehitamisel vaid juhul, 

kui see on vajalik paadisilla PS2 ohutusalase teabe jaoks.  

2.8 Tööde mahud 

Tööde mahud ei sisalda eskiislahendusena antud lõkkeplatside (LP1, LP2, LP3), matkaonni (E4), 

piknikulaudade, Tagajärveäärse ujumissilla (PS5) ja lõkkeplatsi LP3 ning paadisilla PS5 vahelise tee 

mahte – need tuleb täpsustada edasise projekteerimise käigus. 

Ehitajal on kohustus tööde spetsiifika ja mahud kontrollida tööde alustamise eelselt kohapeal. 

Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral pöörduda projekteerija poole: 

- ehitised E1...E3 ja sillad PS3, PS4 insener Väino Aedmaa (IB Tandem), tel 516 5835; 

- raied, teised rajatised ja väikevormid, maastikuarhitekt Sulev Nurme, insener Mart Hiob, tel 

742 0218, 5340 1463. 

 

Märkused tabelile 
   

1. Töömahtude tabelis ei ole esitatud eskiisina lahendatud projektiosade mahte, va lõkkeplatsilt LP3 
Eesjärve paadisillani viiva tee orienteeruv maht, mis on oluline väljakaevatava kruusase pinnase 
käitlemisel (teeosa saab osaliselt välja kaevatava pinnasega). 

2. Ehitajal on kohustus üldised mahud (raietel tekkivpuit, pinnase- ja teetööd) kontrollima ja 
täpsustama  kohapeal. 

3. Kinnitusvahendid täpsustada ehitustööde eelselt. 

  
 

4. Küsimuste korral pöörduda tel 53401463 (Sulev Nurme üldlahendus, raied, teed, trepid, ehitiste 
fassaadilahendused) või 5165835 (Väino Aedmaa, konstruktsioonid). 
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Nr Töö nimetus Ühik Hulk Märkus 

I Ettevalmistustööd       
1. Tööpiirkonna ettevalmistamine       

1.1. Tööpiirkonna tähistamine       

1.2. Ajutiste liikluskorraldustähiste paigaldamine       

1.3. 

Pinnaseolude hindamine; vajadusel 
täiendavate tehnoloogiliste radade 
ettevalmistamine, tugevdamine Eesjärve 
ääres ja ülemisest parklast Eesjärve äärde 
viival teel     

Hinnatakse tööde 
alustamise eelselt. 

     2. Lammutus- ja rajatiste teisaldamistööd       

2.1. Olemasolevate piknikulaudade teisaldamine tk 4   

2.2. Kuivkäima teisaldamine RMK poolt 
määratud asukohta 

tk 1   

2.3. Metallist grillaluse väljakaevamine ja 
teisaldamine RMK poolt määratud asukohta 

tk 1 Võimalusel teisaldada koos 
betoonalusega, betoonalus 
kaevata välja  koos grilliga. 

2.4. Kaevetööd (väljakaevamine) m3 0,4 Orienteeruvalt, sõltub 
grillaluse vundamendist. 

2.5. Paigaldussüvendi kaevamine m3 0,5 Orienteeruvalt, sõltub 
grillaluse vundamendist. 

2.6. Paigaldussüvendi täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 0,25 Orienteeruvalt, sõltub 
grillaluse vundamendist. 

2.7. Puude varjualuste lammutamine tk 2   

2.8. Puude varjualustest lammutatav puit 
(ligikaudu) 

tm 0
0,41 

  

2.9. Varjualuse lammutamine tk 1   

2.10. Varjualusest lammutatav puit (ligikaudu) tm 1
1,82 

  

2.11. Sadulamäe juures oleva paadisilla 
lammutamine 

tk 1  Alumise parkla paadisild 
lammutatakse olemasoleva 
amortiseerumisel, 
lammutatava puidu maht on 
orienteeruvalt sama I p 2.10 
mahuga 

2.12. Paadisillalt lammutatav puit (ligikaudu) tm 1,32   

2.13. Ülemise parkla stendi lammutamine ja/või 
teisaldamine 

tk 1   

2.14. Stendi lammutatav puit  (ligikaudu) tm 0,35   

2.15. Olemasolevate puitsildade lammutamine tk 2   

2.16. Sildadelt lammutatav puit (ligikaudu) tm 3,29   

2.17. Sadulamäelt üles võetavaid trepiastmeid 
kokku 

tk 59 
  

2.18. Treppidelt lammutatav puit (ligikaudu) tm 0,84   

2.19. Ülesvõetavaid viidaposte jm poste  tk 4   
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3. Raietööd       

3.1. Üksikpuude raie tk 49 Joonised 2-1...2-3 

3.2. Üksikpuude raiematerjali kogumine ja 
äravedu 

m3 14,89 Orienteeruvalt, 
arvestuslikult 0,3 tm/puu 
kohta, hinnata raietööde 
teostamise eelselt 

3.3. Võsa raie Sadulamäe nõlvalt m2 3450 

Joonised 3-1...3.3 
3.4. Võsa raie Neeruti-Riistamäe tee servast  

järve äärest ja alumise parkla juurest 
Eesjärve äärest 

m2 4105 

3.5. Eesjärve- ja Tagajärve vaatesektorite raie m2 6635 

3.6. Teede servade äärest võsa raie m2 8905 Joonis 3-2 

3.7. Materjali kogumine ja äravedu, okste 
käitlemine 

    Hinnata raietööde 
teostamise eelselt 

3.8. Teeäärsete puude võrahooldus tk 40 Orienteeruvalt. 

     II Pinnase ja kaevetööd, teede 
ehitamine 

      

1 Alumine parkla ja selle ümbrus       

1.1. Alumise parklaaluse pinnase väljakaevamine m2 334 Joonised 5-1, 16; 
olemasoleva tee ja parkla 
alt kaevatakse 
maksimaalselt tasandamist 
vajava osa osas, täpne 
vajadus hinnata tööde 
alustamise eelselt. 

1.2. Väljakaevatav täitepinnas m3 39,8   

1.3. Pinnaseplaneerimistööd ümber alumise 
parkla 

m2 90 Parkla ümbruse pinna 
planeerimisel tekkiv 
jääkpinnas planeerida 
kohapeal. 

1.4. Alumise parkla ja parklaesise ehitamine, 
katmine purustatud kruusaga 

m2 334 

Joonised 5-1, 16 

1.5. Alumise parkla taha tekkiva nõlva 
mätastamine 

m2 27,0 
Joonis 5-5; 17 

1.6. Lõkkeplatside LP1 ja LP2 aluste 
tasandamine, mulla eemaldamine kuni 50 
mm 

m3 3,5 

  

1.7. Lõkkeplatside LP1 ja LP2 aluste täitmine 
kruusaga, sh LP1 juurdepääsutee 

m2 70,3 150 mm kiht (joonised 5-1, 
16) 

1.8. Alumisest parklast paadisillani viiva tee ja 
parkla kõrval olevate alade (kuuri esise ja 
kogunemiskoha) tee aluse väljakaevamine  

m3 14,6 

Joonised 5-1, 16 

1.9. Alumisest parklast paadisillani viiva tee ja 
parkla kõrval olevate alade (kuuri esise ja 
kogunemiskoha) täitmine kruusaga 

m2 97 150 mm kiht (joonised 5-1, 
16) 

1.10. Sildade PS3, PS4 vahelise ala ja esiste 
katmine ECORASTER kärjega 

m2 30,4 
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1.11. Infomaja E1 esise katmine ECORASTER 
kärjega 

m2 47,5 
  

1.12. Kärje täitmine (p 1.11, 1.12.) purustatud 
kruusaga 

m3 3,1 
  

 
    2 Ülemine parkla ja selle ümbrus       

2.1. Ülemise parkla aluse pinnase 
väljakaevamine 

m2 178 Joonised 5-2, 16; 
olemasoleva tee ja parkla 
alt kaevatakse 
maksimaalselt tasandamist 
vajava osa osas, täpne 
vajadus hinnata tööde 
alustamise eelselt. 

2.2. Väljakaevatav täitepinnas m3 34,8   

2.3. Pinnaseplaneerimistööd ümber ülemise 
parkla 

m2 370 Parkla ümbruse pinna 
planeerimisel tekkiv 
jääkpinnas planeerida 
kohapeal. 

2.4. Ülemise parkla ehitamine purustatud 
kruusast 

m2 178,0 Joonis 5-2; 16 

2.5. Ülemise parkla kõrvale tekkiva kaldpinna 
mätastamine 

m2 25,5 Joonis 5-2, 5-5; 17 

2.5. Ülemise parkla kõrval oleva jalgtee ja 
kogunemiskoha aluse väljakaevamine 

m3 7,05   

2.6. Ülemise parkla kõrval oleva jalgtee ja 
kogunemiskoha katmine kruusaga 

m2 47 150 mm kiht (joonised 5-2, 
16) 

     

3. Lõkkeplats LP3,Eesjärve äärne tee, 
Sadulamäele viiv tee, sildade PS3, PS4 
otsad 

      

3.1. Lõkkeplatsi LP3 juurdepääsutee ja platsi 
aluse osa mullakihi väljakaevamine kuni 
50...150 mm sügavuselt ja tasandamine 

m3 29,25   

3.2. Lõkkeplatsi LP3 juurdepääsutee ja platsi 
aluse osa katmine kruusaga 

m2 195 150 mm kiht (joonised 5-3, 
16) 

3.3. Sadulamäe treppide juurde viiva jalgtee 
aluse väljakaevamine 

m3 31,2 Joonised 5-1, 16 

3.4. Jalgtee ehitamine purustatud kruusast m2 208 150 mm kiht (joonised 5-4, 
16) 

3.5. Ülemisest parklast Sadulamäeni viiva tee 
tugevdamine ja juurte katmine purustatud 
kruusaga 

m2 280 Arvestuslikult kuni 5 cm 
kruusakihi lisamine kogu 
raja ulatuses 

3.6. Sildade PS3 ja PS4 sillapeade aluste 
väljakaevamine 

m3 2,88   

3.7. Sillapeade ümbruse planeerimine ja 
mätastamine 

m2 45 Orienteeruvalt, täpne 
vajadus hinnata 
ehitustöödel liigutatava 
pinnasega ala järgi. 

3.8. Trepi TR2 ümbruse planeerimine ja 
mätastamine 

m2 12,8 Orienteeruvalt, täpne 
vajadus hinnata 
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ehitustöödel liigutatava 
pinnasega ala järgi. 

3.9. Sadulamäele viiva trepialuse ja kaldpinna 
tasandamine ja planeerimine 

m2 200 Joonis 5-4; kaevetööd võib 
teha maksimaalselt 300 mm 
sügavuses. 

3.10. Sadulamäele viivate treppide ümbruse 
mätastamine 

m2 138 Vajadus hinnata peale 
astmete paigaldamist 
ehitustööde käigus 
erosiooniohtlike nõlvade 
tekkel liigutatava pinnasega 
ala järgi. 

 

4. Kuuri ja kuivkäimlate (E2) aluste mahutite 
süvendi kaevamine ja mahutite 
paigaldamine 

      

4.1. Väljakaevatava pinnase maht m2 36   

4.2. Ankurdusplaadi alusliiva paigaldamine 200 
mm 

m3 2,24 Joonis 9-3; vt ka Fertil 
mahutite paigaldusjuhend. 

4.3. Valmis RB ankurdusplaadi paigaldamine või 
kohapeal valamine  (3570x2750x200 mm), 
betoon (C25...30; keskkonnaklass XC2) 

m3 1,96 Joonis 9-3; Valmistada  ja 
täpsustada koostöös 
tootjaga vastavalt  tootja 
nõuetele. 

4.4. Armatuur A500HW d10...12mm 
(armatuurvõrk 200/12AIII) 

jm/kg 103,6/ 
91,9 

Täpsustada vastavalt  tootja 
paigaldusjuhendile. 

4.5. Tsingitud kinnitusrihmade ankrud tk 8 Täpsustada vastavalt  tootja 
paigaldusjuhendile. 

4.6. Ankurdusplaadi katmine liivaga 200 mm m3 2,24 Joonis 9-3; vt ka Fertil 
mahutite paigaldusjuhend. 

4.7. 2m3 Fertil mahutite kinnitamine 
ankurdusplaadile 

komplekt 2 Mahuti konfiguratsioon 
eritellimusel täpsustada 
vastavalt joonisele 9-2 ja 
tootja soovitustele. 
Tuulutustoru ühendus ja 
ühendustoru (kolmikuga 
tuulutus või otse 
isteplaadini (joonised 9-3; 8-
5) täpsustada koostöös 
tootjaga mahutite tellimise 
eelselt; vt ka lisa 7. 

4.8. Kaeviku täitmine ja tihendamine liivaga m3 9,7 Tihendada vastavalt tootja 
paigaldusjuhendile (max 
200 mm kihtide kaupa). 

4.9. Kaeviku pealispinna katmine purustatud 
kruusaga (200 mm) 

m3 2,7 
  

4.10. Kuurialuse osa maapinna tasandamine ja 
katmine purustatud kruusaga 

m2 26,7 
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5. Kuivkäimla (E3) aluse mahuti süvendi 
kaevamine ja mahutite paigaldamine 

      

5.1. Väljakaevatava pinnase maht m2 18   

5.2. Ankurdusplaadi alusliiva paigaldamine 200 
mm 

m3 1,12 Joonis 9-3; vt ka Fertil 
mahutite paigaldusjuhend- 

5.3. Valmis RB ankurdusplaadi paigaldamine või 
ankurdusplaadi valamine  (3570x2750x200 
mm), betoon (C25...30; keskkonnaklass XC2) 

m3 1,00 Joonis 9-3; Valmistada  ja 
täpsustada koostöös 
tootjaga vastavalt  tootja 
nõuetele. 

5.4. Armatuur A500HW d10...12mm 
(armatuurvõrk 200/12AIII) 

jm/kg 53,1/ 
47,15 

Täpsustada vastavalt tootja 
nõuetele. 

5.5. Tsingitud kinnitusrihmade ankrud tk 4 Täpsustada vastavalt tootja 
nõuetele. 

5.6. Ankurdusplaadi katmine liivaga 200 mm m3 1,12 Joonis 9-3; vt ka Fertil 
mahutite paigaldusjuhend. 

5.7. 2m3 Fertil mahuti kinnitamine 
ankurdusplaadile 

komplekt 1 Mahuti konfiguratsioon 
eritellimusel täpsustada 
vastavalt joonisele 9-2 ja 
tootja soovitustele. 
Tuulutustoru ühendus ja 
ühendustoru (kolmikuga 
tuulutus või otse 
isteplaadini (joonis 9-3) 
täpsustada koostöös 
tootjaga mahutite tellimise 
eelselt; vt ka lisa 7. 

5.8. Kaeviku täitmine ja tihendamine liivaga m3 4,8 Tihendada vastavalt tootja 
paigaldusjuhendile. 

5.9. Kaeviku pealispinna katmine purustatud 
kruusaga (200 mm) 

m3 2,6   

5.10. Käimla-aluse osa maapinna tasandamine ja 
katmine purustatud kruusaga 

m2 4,6 Va mahutite osa pealne osa, 
kokku ca 8 m3 

     6. Infomaja (E1) aluse planeerimine       

6.1. Infomaja (E1) ja selle ümbruse aluspinna 
planeerimine 

m2 77   

6.2. Infomaja (E1) platsi ja sellega seotud trepi 
TR1 aluse nõlva täitmine täitepinnasega, 
tihendamine 

m3 30 Joonised 5-4; 5-6, 7-1...7-5; 
orienteeruv täitepinnase 
kogus. 

6.3. Infomaja (E1) põrandaaluse osa täitmine 
liivaga 200 mm 

m3 7,8 Joonis 7-1 

6.4. Trepi TR1 alla ja infomaja E1 aluse 
tasandatud platsi kõrvale tekkiva nõlva 
mätastamine 

m2 35 Joonised 5-4; 5-6, 7-1...7-5, 
17 
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IV  Treppide ehitamine       
1.  Trepp TR1     Joonis 6-1 

1.1. Kruvivaiade paigaldamine (1300...1500 mm) 
Krinner U või analoog 

tk 4 Iga vaia (vai+king) kohta 5 
kruvi/polti; vastavalt tootja 
juhistele 

1.2. Kruvivaiade paigaldamine (800...1000mm) 
Krinner U või analoog 

tk 2 Iga vaia (vai+king) kohta 5 
kruvi/polti; vastavalt tootja 
juhistele 

1.3. Talade paigaldamine (immutatud puittala 
100 x 300 x 5120 mm) 

tk 2   

1.4. Astmemoodulite paigaldamine 
(kuumtsingitud keevisrestist trepiaste 305 x 
1200 x 55/70 mm) talade külge poltidega 

tk 15 Lisa 9; iga astme kohta 4 
polti; poldid vastavalt tootja 
juhistele. 

1.5. Otsalaudade (immutatud puit) 50 x 200 x 
1200 mm paigaldamine talade vahele 

tk 2   

1.6. Otsalaudade  vaiad 50 x 50 x 50 x 500 mm tk 4   

1.7. C4 klassile vastavad tugevdatud nurgikud 
(60x60x90mm) otsa- ja vahe laudade 
kinnitamiseks 

tk 4 Nurgikute kinnitamiseks 
tsingitud puidukruvi 6 x 40; 
10 tk nurgiku kohta 

1.8. Käsipuupost immutatud puit 75x100x1070 
mm; paigaldatakse puidupoltidega (2 tk 
posti kohta) 

tk 3 Pikkus täpsustada 
paigaldamisel; joonis 6-1. 

1.9. Käsipuu, hööveldatud immutatud puit 150 x 
50 x 4970 

tk 1 Nurgad ümardada, pikkus 
täpsustada paigaldamisel. 
Kinnitatakse postide külge 
tsingitud puidukruvidega 6 x 
90, 4 kruvi posti kohta. 

1.10. Käsipuu turvalaua paigaldamine  
hööveldatud immutatud puit 100 x 25 x 
4590 mm 

tk 1 Tsingitud puidukruvi 6x60 
iga posti kohta 4 tk 

1.11. Trepialuse osa planeerimine ja mätastamine 
vt III p 6.4. 

    
  

     2.  Trepp TR2     Joonis 12, TR2 

2.1. Trepialuse mätta eemaldamine 100 mm 
ulatuses 

m3 1,11 
  

2.2. Astmelaudade (immutatud puit) 
paigaldamine (1650x150x50mm) 

tk 17 Tsingitud puidukruvi 6x90 
iga laua kohta 6 tk 

2.3. Astmelaudade vaiade 50 x 50 x 800 mm 
(immutatud puit) paigaldamine 

tk 51 

  

2.4. Astmelaudade taguse osa täitmine 
purustatud kruusaga 

m3 1,19 
  

2.5. ECORASTER moodulite paigaldamine tk 85   

2.6. ECORASTER moodulite täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 0,37 
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3.  Trepp TR3     Joonis 6-2 TR3 

3.1. Trepialuse tasandamine vt II p 3.10.       

3.2. Astmelaudade (immutatud puit) 
paigaldamine (2100x200x50mm) 

tk 27 Tsingitud puidukruvi 6x90 
iga laua kohta 6 tk 

3.3. Astmelaudade vaiade 50 x 50 x 800 mm 
(immutatud puit) paigaldamine 

tk 81 

  

3.4. Astmelaudade taguse osa täitmine 
purustatud kruusaga 

m3 4,69 
  

3.5. ECORASTER moodulite paigaldamine tk 324   

3.6. ECORASTER moodulite täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 1,39 
  

     4.  Trepp TR4     Joonis 6-2 TR4 

4.1. Trepialuse tasandamine vt II p 3.10.       

4.2. Astmelaudade (immutatud puit) 
paigaldamine (2100x200x50mm) 

tk 27 Tsingitud puidukruvi 6x90 
iga laua kohta 6 tk 

4.3. Astmelaudade vaiade 50 x 50 x 800 mm 
(immutatud puit) paigaldamine 

tk 81 

  

4.4. Astmelaudade taguse osa täitmine 
purustatud kruusaga 

m3 3,96 
  

4.5. ECORASTER moodulite paigaldamine tk 270   

4.6. ECORASTER moodulite täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 1,16 
  

4.7. ECORASTER moodulite paigaldamine trepi 
TR3 ja TR4 vahele 

m2 18,6 

 4.8. ECORASTER moodulite täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 0,07 

 

     5.  Trepp TR5     Joonis 6-3 

5.1. Trepialuse tasandamine vt II p 3.10.       

5.2. Astmelaudade (immutatud puit) 
paigaldamine (1650x200x50mm) 

tk 17 Tsingitud puidukruvi 6x90 
iga laua kohta 6 tk 

5.3. Astmelaudade vaiade 50 x 50 x 800 mm 
(immutatud puit) paigaldamine 

tk 51 

  

5.4. Astmelaudade taguse osa täitmine 
purustatud kruusaga 

m3 1,56 
  

5.5. ECORASTER moodulite paigaldamine tk 85   

5.6. ECORASTER moodulite täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 0,37 
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6. Trepp TR6     Joonis 6-4 

6.1. Trepialuse tasandamine vt II p 3.10.       

6.2. Astmelaudade (immutatud puit) 
paigaldamine (1650x200x50mm) 

tk 24 Tsingitud puidukruvi 6x90 
iga laua kohta 6 tk 

6.3. Astmelaudade vaiade 50 x 50 x 800 mm 
(immutatud puit) paigaldamine 

tk 72   

6.4. Astmelaudade taguse osa täitmine 
purustatud kruusaga 

m3 1,73   

6.5. ECORASTER moodulite paigaldamine tk 120   

6.6. Podesti aluse purustatud krusaga täitmine m3 0,22 100...200 mm; 1,1 m2 

6.7. ECORASTER moodulitest podesti ehitamine m2 1,1 (ca 12 moodulit) 

6.8. ECORASTER moodulite täitmine purustatud 
kruusaga 

m3 0,57   

6.9. Kruvivaiade (1300 mm; Krinner U või 
analoog) paigaldamine 

tk 14 Iga vaia (vai+king) kohta 5 
kruvi/polti; vastavalt tootja 
juhistele 

6.10. Käsipuupostide (50x75x850...900 mm; 
immutatud puit) paigaldamine poltidega (2 
polti posti kohta) 

tk 14 Postide lõpp-pikkus 
korrigeerida ühtlaselt 
trepimarsi kohta peale 
paigaldamist. 

6.11. Käsipuu ümardatud pealispinnaga 
hööveldatud puit 150 x 50 X 6910 
paigaldamine 

jm 14 Tsingitud puidukruvi 6x90 
iga posti kohta 4 tk 

6.12. Käsipuu turvalaua paigaldamine, immutatud 
puit 25x100 

jm 13,5 Tsingitud puidukruvi 6x60 
iga posti kohta 4 tk 

     V  Paadisildade ehitamine       
1. Paadisilla PS1 ehitamine 

(ehitatakse II etapis olemasoleva paadisilla 
amortiseerumisel) 

    Joonis 11 

1.1. Ujuksilla Shallow 2460; 2400x6000 mm 
paigaldamine koos käigusillaga 1200x6000 
mm 

komplekt 1 Paigaldus vastavalt 
Paadisildade OÜ 
tootjapoolse järelvalve all. 

1.2. Laudtee kruvivaiade paigaldus (800...1000 
mm; Krinner U või analoog) 

tk 26   

1.3. Talade paigaldus vaiadele, immutatud puit 
100 x 200 mm 

jm 41 Iga kanduri kohta 2 polti. 

1.4. Risttalade paigaldus, immutatud puit 50 x 
200x1000 mm 

tk 9   

1.5. Risttala paigaldamiseks tugevdatud 
nurgikud 90x90x65 mm 

tk 36 4 tk tala kohta 

1.6. Dekilaudis 50 x 100 mm, laudade vahe 
8...10 mm 

jm 260,4 Iga laua kinnitamiseks 4 
6x80 puidukruvi 

1.7. Servalaud 100 x 20 mm jm 41 Paigaldada 20 mm 
ülekattega dekilaudisest. 
1 jm kohta arvestuslikult 4 
6x70 mm puidukruvi. 
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2. Paadisilla PS2 ehitamine     Joonis 11 

2.1. Ujuksilla Shallow 2460; 2400x6000 mm 
paigaldamine koos käigusillaga 1200x6000 
mm 

komplekt 1 Paigaldus vastavalt 
Paadisildade OÜ 
tootjapoolse järelvalve all. 

2.2. Laudtee kruvivaiade paigaldus (800...1000 
mm; Krinner U või analoog) 

tk 4   

2.3. Talade paigaldus vaiadele, immutatud puit 
100 x 200 mm 

jm 4,6 Iga kanduri kohta 2 polti. 

2.4. Dekilaudis 50 x 100 mm, laudade vahe 
8...10 mm 

jm 27,6 Iga laua kinnitamiseks 4 
6x80 puidukruvi 

2.5. Servalaud 100 x 20 mm jm 4,6 Paigaldada 20 mm 
ülekattega dekilaudisest. 1 
jm kohta arvestuslikult 4 
6x70 mm puidukruvi. 

     VI  Sildade PS3, PS4 ehitamine       
1. Silla PS3 ehitamine     Joonis 5-3, 10-1/K-8 

1.1. Mullatööd vt II 3.6., 3.7       

1.2. Kruvivaiade KSF M 76x2100-M16 
paigaldamine  

tk 12 Krinner või analoog 

1.3. Sillapeade betoneerimine , betoon C25/30 m3 1,55   

1.4. Armatuurteras 16A500HW kg 30,3   

1.5. Armatuurteras 12A500HW kg 29,6   

1.6. Armatuurteras 8A500HW kg 49,4   

1.7. Tikkpolt M16x300 tk 36   

1.8. Immutatud pruss 100x250 mm m3 0,55   

1.9. Immutatud pruss 100x100 mm m3 0,33   

1.10. Dekilaudis 50x120 mm m3 0,52   

1.11. Polt M12x250 tk 32   

1.12. Sideelement MS1 tk 12   

1.13. Polt M16x50 tk 6   

     2. Silla PS4 ehitamine     Joonis 5-3, 10-1/K-8 

2.1. Mullatööd vt II 3.6., 3.7       

2.2. Kruvivaiade KSF M 76x2100-M16 
paigaldamine  

tk 12 Krinner või analoog 

2.3. Sillapeade betoneerimine , betoon C25/30 m3 1,55   

2.4. Armatuurteras 16A500HW kg 30,3   

2.5. Armatuurteras 12A500HW kg 29,6   

2.6. Armatuurteras 8A500HW kg 49,4   

2.7. Tikkpolt M16x300 tk 36   

2.8. Immutatud pruss 100x250 mm m3 0,55   

2.9. Immutatud pruss 100x100 mm m3 0,33   

2.10. Dekilaudis 50x120 mm m3 0,52   

2.11. Polt M12x250 tk 32   
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2.12. Sideelement MS1 tk 12   

2.13. Polt M16x50 tk 6   

     VII  Väikeehitiste E1-E3 ehitamine       
1. Infomaja E1     Joonised 7-1...7-5 

  
Mahud/materjalide spetsifikatsioon vt 
joonis 7-3/K-2       

     2. Kuur, kuivkäimla, prügikonteinerite hoidla 
E2 

    Joonised 8-1...8-5 

 2.1. Mahud/materjalide spetsifikatsioon vt 
joonis 8-4/K-6       

2.2. Invapanduse laud 1550x100x25 mm, 
laudade vahe 5...8 mm 

tk 25 

 2.3. Invapanduse talad 150 x 75 x 480 mm tk 3 

 2.4. Invapanduse talad 150 x 75 x 1020 mm tk 3 

 2.5. Talade aluslaud  150 x 75 x 1650 mm tk 2 

 2.6. Otsalaud (piirdelaud) 125 x 75 x 665 mm tk 2 

 2.7. Ristlatt 150 x 50...75 x 1650 mm tk 1 

 2.8. Käsipuu post 75 x 50 x ca 1200 mm tk 2 

 2.9. Käsipuu 125 x 50 mm jm 1,8 

 2.10. Käsipuu aluslatt 50 x 50 mm jm 1,75 

 2.10. Käsipuuposti kinnituspolt M10x150 tk 4 

 2.11. Käsipuuposti kinnituskruvi 8x150 tk 2...4 

 2.12. Tugevdatud nurgik 90x90x65 mm tk 8 

 2.13. Nurgikute kinnituskruvid 6x50mm tk 80 10 tk nurgiku kohta 

2.14. Käsipuu ja aluslati kinnituskruvid 6 x 80mm tk 20  

2.15. Laudise kinnituskruvid 6x80mm tk 75 min 3 tk laua kohta 

     3. Kuivkäimla E3     Joonised 9-1...9-3 

  
Mahud/materjalide spetsifikatsioon vt 
joonis 9-2/K-7       

     VIII Viidad, tõkkepostid, infotahvlid, 
pingid       

1. Viidapost, tõkkepost     Joonised 14; 15 

1.1. Viidaposte/tõkkeposte kokku (immutatud 
puit, pruss 970x250x250 mm) 

tk 23 Joonis 15 

1.2. Väljapuuritav pinnas kokku m3 1,71 Posti kohta 0,07 m3 

1.3. Kuumtsingitud postijalg tk 23 Joonis 15 D9 

1.4. Vundamendi alus killutikust või liivast m3 0
0,72 

Posti kohta 0,03 m3 

1.5. Betoonalus, betoon C25/30 m3 0,99 Posti kohta 0,04 m3 

1.6. Armatuurteras (12AIII; 8AIII) kg 119,6 Joonis 14; Aluse kohta 5,2 
kg 

1.7. Posti kinnituspolt M12x120 tk 69 3 tk posti kohta 
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2. Eraldiseisev infostend  I1     Joonis 14 

2.1. Infostend I1 tk 1 Joonis 14 

2.2. Väljapuuritav pinnas kokku m3 0,21 Posti kohta 0,07 m3 

2.3. Kuumtsingitud postijalg tk 3 Joonis 15 D9 

2.4. Vundamendi alus killutikust või liivast m3 0
0,09 

Posti kohta 0,03 m3 

2.5. Betoonalus, betoon C25/30 m3 0,13 Posti kohta 0,04 m3 

2.6. Armatuurteras (12AIII; 8AIII) kg 15,6 Joonis 14; Aluse kohta 5,2 
kg 

2.7. Post 150 x 100 x 2465 mm (immutatud puit) tk 3   

2.8. Laud 150 x 50 x 1200 mm (immutatud puit) tk 4   

2.9. Diagonaal, laud 100x50x2930 mm 
(immutatud puit) 

tk 2 
  

2.10. Sarikas, laud 100x75x600 mm (immutatud 
puit) 

tk 4 
  

2.11. Katuselaudis, tihe punnlaud, 100x32x2700 
mm (immutatud puit) 

tk 6 
  

2.12. Bituumensindel m2 1,62   

2.13. Katuse servalaud 50x20mm jm 1,2   

2.14.  Kattelaudis 50x50mm jm 147,7 
 

2.15. Tugevdatud nurgik 90x90x65 tk 8   

2.16. Kuumtsingitud polt 12x120 (postid) tk 9   

2.17. Kuumtsingitud polt 10x180 (otsmised 
sarikad) 

tk 8 
  

2.18. Kuumtsingitud polt 10x270 (keskmised 
sarikad) 

tk 4 
  

2.19. Kuumtsingitud polt 10x170 (diagonaal-
postid) 

tk 18 
  

2.20. Laud märgistega 150x25x2500 mm tk 1 Paigalduseks 6 puidukruvi 
6x80 

2.21. Kattelaudise paigalduskruvid 5x80...90 tk 262 Arvestuslikult pikema külje 
laua kohta min 3 kruvi, 
lühema külje kohta min 2 
kruvi. 

     3. Eraldiseisvad infostendid  I2 
(ehitatakse soovitatavalt II etapis 
olemasolevate stendide amortiseerumisel) 

    Joonis 14 (maht antud 
stendi kohta) 

3.1. Infostend I2 tk 2 Joonis 14 

3.2. Väljapuuritav pinnas m3 0,14 Posti kohta 0,07 m3  

3.3. Kuumtsingitud postijalg tk 2 Joonis 15 D9 

3.4. Vundamendi alus killutikust või liivast m3 0,06 Posti kohta 0,03 m3 

3.5. Betoonalus, betoon C25/30 m3 0,13 Posti kohta 0,04 m3 

3.6. Armatuurteras (12AIII; 8AIII) kg 10,4 Joonis 14; Aluse kohta 5,2 
kg 

3.7. Post 150 x 100 x 2465 mm (immutatud puit) tk 2   

3.8. Laud 150 x 50 x 1200 mm (immutatud puit) tk 2   

3.9. Diagonaal, laud 100x50x1990 mm 
(immutatud puit) 

tk 2 
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3.10. Sarikas, laud 100x75x600 mm (immutatud 
puit) 

tk 2 
  

3.11. Katuselaudis, tihe punnlaud, 100x32x1500 
mm (immutatud puit) 

tk 6 
  

3.12. Bituumensindel m2 0,9   

3.13. Katuse servalaud 50x20mm jm 1,2   

3.14.  Kattelaudis 50x50mm jm 85,3   

3.15. Tugevdatud nurgik 90x90x65 tk 4 Kinnituskruve 6 x 40 mm 
nurgiku kohta 10 tk 

3.16. Kuumtsingitud polt 12x120 (postid) tk 9   

3.17. Kuumtsingitud polt 10x180 (otsmised 
sarikad) 

tk 8 
  

3.18. Kuumtsingitud polt 10x170 (diagonaal-
postid) 

tk 16 
  

3.19. Laud märgistega 150x25x1300 mm tk 1 Paigalduseks 6 puidukruvi 
6x80mm 

3.20. Kattelaudise paigalduskruvid 5x80...90 tk 204 Laua kohta 2 kruvi. 

    

 3. Poolpalgist pink     Joonis 13-1 

3.1. Pinke kokku tk 36 Orienteeruvalt (sh 
lõkkeplatside pingid), täpse 
arvu otsustav RMK 

3.2. Poolpalk 300x200x2000 mm tk 36 Ühe pingi kohta 1 tk 

3.3. Immutatud pruss 100x150x400 mm tk 72 Ühe pingi kohta 2 tk. 

3.4. Immutatud pruss 100x100x400 mm tk 72 Ühe pingi kohta 2 tk. 

3.5. Aluslaud 50x95x400 mm tk 72 Ühe pingi kohta 2 tk. Alus 
laud kinnitatakse postijala 
külge 4 puidukruviga 
6x80mm 

3.6. Kuumtsingitud ümarpea polt M12x300 tk 144 Ühe pingi kohta 4 tk. 

3.7. Kuumtsingitud ankurdusplaat 8x150x800 
mm 

tk 72 Valikuline, ühe pingi kohta 2 
tk. Plaat kinnitatakse posti 
jala külge 5 ümarpea 
puidukruviga 8x80mm 

     4. Infomaja pink     Joonis 13-2 

4.1. Infomaja pinke kokku tk 4   

4.2. Karkass 50x75 mm jm 33,16 8,3 jm pingi kohta.  

4.3. Kattelaudis 50 x 50 mm jm 92,8 23,2 jm pingi kohta. 

4.5. Tugevdatud nurgik  90x90x65 mm tk 16 4 tk pingi kohta; 
kinnituskruvid 6x45 10 tk 
nurgiku kohta 

4.6. Karkassi ühenduskruvid 6x80mm tk 160 40 tk pingi kohta 

4.7. Kattelaudise kinnituskruvid 5x80mm tk 232 58 tk pingi kohta 
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     5. Liiklusmärgid maanteede äärde     Joonis 19-2 

5.1. Paigaldada liiklusmärke nr 634 
nõuetekohaste mõõtmete ja viimistlusega 

tk 2   

5.2. Paigaldada kuumtsingitud poste tk 2 Juhul, kui Pärnu-Rakvere-
Sõmeru mnt 
olemasolevatele postidele 
ei ole võimalik nähtavust 
tagada märgi paigaldamisel 
olemasolevatele postidele, 
tuleb olemasolevad postid 
välja vahetada pikemate 
vastu; lisandub 2 posti 
demonteerimine ja 
asendamine. Täpsustada 
tööde tegemise eelselt 

5.3. Paigaldusbetoon C25/30 (ca) m3 0,09 Arvestatud ühe märgi 
paigaldamiseks. Juhul, kui 
tuleb vahetada välja ka p 
4.2. kirjeldatud postid, on 
betooni kogus kahekordne. 

5.4. Pinnasetasandustööd m2 5   

 

2.9 Tööde organiseerimine, nõuded materjalidele ning ehitusele 

2.9.1 Üldnõuded 

Tööde teostamise etapid ja järjekorra määrab RMK. Kuna projektala asub looduskaitsealal ja on 

seotud mälestisega, tuleb ehitustööd kooskõlastada ja organiseerida Looduskaitseseaduses ja 

Muinsuskaitseseaduses sätestatust lähtuvalt. 

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. Kasutada võib ainult 

materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga (sertifikaadiga). 

Kasutatavatel materjalidel või nende pakendite või/ja saatedokumentide alusel peab olema võimalik 

kontrollida toodete vastavust kehtivatele nõuetele ja projektile.  

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning: 

 MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

 Tarindi RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid. 

Ehitustööde kvaliteet peab vastama Tarindi RYL 2010 klass 2 nõuetele17.  

                                                           

17 Tarindi RYL 2010 : ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid / Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto OY, Eesti 
Ehitusteabe Fond; üldselgitus kvaliteediklassidele vt lk 19, ptk 2.3; puittarindite ehitus vt ptk 71 lk 217-238). 
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Tööde teostamisel jälgida Tee ehitamise kvaliteedinõudeid18 ning lähtuda "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"19 antud tööde kirjeldustest Neeruti Sadulamäe ja ümbruse ehituslikku spetsiifikat 

arvestades alljärgnevalt:  

▪ 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; 

▪ betoonkonstruktsioonid – ptk 6.4. Betoonkonstruktsioonid; lk 74; 

▪ teraskonstruktsioonid – ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; lk 79; 

▪ puitkonstruktsioonid – ptk 6.14., 6.16. Puitkonstruktsioonid; Puitkonstruktsiooni värvimine lk 90; 

▪ nõlvade kindlustamine – ptk 6.12. Kindlustustööd; lk 88; 

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

▪ väikevormid – ptk 9.13. Lisapaigaldised; lk 151. 

 

Kruusakatte tihendamisel arvestada RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendis20 esitatud tihendusteguri ja pinna elastususmoodulile esitatavate piirnõuetega 

(min 120 MPa). Kruusakattega teed ja platsid peavad vastama eelpoolviidatud juhendi ptk 4.3.2.5. 

"Ehitatud kruusakatte kvaliteedinõuded" antud tingimustele.  

Tualetiseptikute paigaldamisel tuleb jälgida Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõudeid (Vabariigi 

Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001). Kasutatav septik peab vastama EVS-EN 12566-1:2000+A1:2004 

Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 1: Tehases valmistatud septikud, nõuetele ning EVS-EN 976-

1:2000 Klaasplastist (GRP) allmaamahutid. Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate 

naftabaasiliste kütuste ülerõhuta säilitamiseks. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid ühekordse seinaga 

mahutitele, nõuetele. Mahutid tuleb paigaldada vastavalt Fertil paigaldusjuhendile (info ja kontakt: 

+3726215392; info@fertil.ee), mis on kättesaadav aadressilt: http://fertil.ee/wp-

content/uploads/2015/08/Mahutite-paigaldusjuhend.pdf. 

Paadisillad ja nendega seotud detailid peavad vastama standardile EVS 924:2015 Vesiehitised 

sisevetel. Põhialused. Ujuvplatvormide paigaldus on soovitatav tellida tootjalt või teostada täpselt 

tootjapoolseid juhiseid silmas pidades. 

ECORASTER pinnasetugevduskärgede paigaldamisel jälgida tootja juhiseid: Ecoraster® E30 - Product 

Specification. Section 321243: Porous Flexible Paving; ptk 3.3 Ecoraster®E30 Installation. 

Pinnasetugevduskärjega murutee aluskihtide tegemisel arvestada RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendis21 ptk 4.3.2.1 "Aluste ehitamine ja materjalide 

paigaldamine" esitatud nõuetega. 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

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

sätestatud isikuga;  

                                                           

18 RT I, 07.08.2015, 1 
19 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
20 RMK. 2012. Metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend; lk 88-92. 
21 RMK. 2012. Metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend; lk 88-92. 
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▪ puittarindeid ehitaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste 

puitkonstruktsioonide ehitamisel kaitseala tingimustes, spetsialistide kvalifikatsioon/pädevus 

peab olema tõendatud;   

▪ nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate (kvalifitseeritud) 

spetsialistide osalemisel või järelvalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

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

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 

15-s ette nähtud korrale.  

 

Käesoleva  projektiga seotud dokumendid (seletuskiri, joonised, töömahtude tabel jms) on terviklikud 

ning kehtivad koos. Projektis esinevate konstruktiivsete vasturääkivuste korral lähtuda arhitektuurse 

osa joonistest (mõõtudest nõuetest materjalidele ning ehitusele). Konstruktsioonide ja materjalide 

muutmine on kooskõlastatult tellija ja projekteerijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste välimus, 

tugevusomadused ning püsivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite kujunduses 

konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  

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. Enne ehituse 

tööettevõtulepingu sõlmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja projektis 

esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud tööde mahud), ebakõlade ja muudatusettepanekute 

kohta. Pärast ehituse töövõtulepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse, et ehitaja on tutvunud 

projektiga ning tal ei ole selle teostatavuse ning lahenduste õigsuse ning tööde mahtude suhtes 

pretensioone. Hiljem avastatud erinevused projektist, mis tulenevad ehitaja valitud 

ehitustehnoloogiast,  töövõtetest, töökorraldusest, ilmastikust jne ei anna õigust pretensioonide 

esitamiseks. Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral või projekti täpsustamiseks on ehitajal 

kohustus pöörduda projekteerija poole 

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

käesolev projekt puudutab (nt maaomanikud – tööde teostamisel nendele kuuluval maal). Ehituse 

käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde 

lõppedes taastada. 

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

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

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

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

transpordile läbipääs suletud. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 

vajadusel täpsustada maa-aluste tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

2.9.2 Nõuded materjalidele 

Materjalide kasutamisel tuleb arvestada alljärgnevaid nõudeid: 

▪ ehitusmaterjalid ja valmistooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, 

mis tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele; tooted peavad olema markeeritud, terved 

ja kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nõuetele; 

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega, paadisildade 

detailid peavad vastama C4 keskkonnaklassi nõuetele; 
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▪ kruvivaiad ja kruvivaiade tala- ja postikinnitused ning paadisildade metallosad peavad vastama 

C4 keskkonnaklassi nõuetele; katuse alla jäävatel metalldetailidel kasutada keskkonnaklassile C3 

vastava pinnatöötlusega detaile; 

▪ metalldetailid, sh liitmikud, kinnitusvahendid peavad vastama "Teetööde tehniline kirjeldus"22 

ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; (lk 79) kirjeldatud nõuetele; 

▪ betoon peab vastama EVS-EN 206:2014+A1:2016, "Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, 

tootmine ja vastavus" nõuetele ja EVS 814:2003 " Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, 

spetsifikatsioonid ja katsemeetodid" nõuetele, betoonitööde teostamisel lähtuda Teetööde 

tehniline kirjeldus23 ptk Betoonkonstruktsioonid (lk 74) nõuetest; 

▪ konstruktsioonides (sillapeades) kasutada EVS-EN 10080:2006 „Betooni sarrusteras. Keevitatav 

▪ sarrusteras. Üldsätted nõuetele vastavat terast;  

▪ materjalina kasutada mändi (tugevusklass C16...C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081), võimalusel 

võib maapinnaga kokkupuutuvates kasutada ka tamme või lehist; 

▪ pinkide isteosadel, käsipuudel jm, kus inimene vahetult puitu puudutab, kasutada hööveldatud 

puitu; 

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

materjal; pikemad detailid tuleb jätkata või kasutada eritellimusel pikemat saematerjali; 

▪ maapinnas asuvates, maapinnaga kokkupuutuvates karkassi detailides räästalattidel ning 

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

puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

▪ sademete eest kaitstud ehitise osades võib kasutada AB klassile (P8/HC3) või A klassile (P8/HC4) 

vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

laavu magamisosa siseseintel ja põrandal mitte kasutada immutatud puitu – neil osadel võib 

kasutada naturaalseid puiduimmutusvahendeid; 

▪ kõigi immutatud puitdetailide värvus on pruun/punakaspruun (Tanatone); 

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

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

puidukaitsevahendiga (ENSELE); 

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

vabalt tuulduda;  

▪ ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest materjalist,  

tsingitud ja roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda; 

▪ alumiiniumist kinnitusvahendeid immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud; 

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

otsa lähedale; 

▪ kinnitusdetailid peavad olema ehitusplatsil ladustatud valmistaja ettekirjutuste järgi, pakendites, 

sademete eest kaitstult. 

                                                           

22 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
23 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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2.9.3 Keskkonnanõuded 

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

ajagraafik tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Ehitustöid ei tohi planeerida lindude 

pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli 

algusest juuli lõpuni. Ehitusmaterjali, lammutatavat materjali ja töödega seotud tehnikat, ajutisi 

tarindeid jm võib hoida joonisel 18 ettenähtud aladel. Kuna tööd teostatakse osaliselt 

kultuurimälestisel või selle kaitsevööndis, tuleb tööde korraldamisel juhinduda ka 

Muinsuskaitseseadusest (VI ptk Mälestise kaitse tagamine mälestisega seotud tööde tegemisel ja 

projekteerimisel). 

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

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

toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Kaevikute tegemisel muld koorida ja ladustada täitepinnasest eraldi ning kasutada taas maapinna 

tasandustöödel. Vundamendiaukudest saadav aluspinnas (täitepinnas) kasutada taas maapinna 

tasandustöödel. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud aladele muru ei 

külvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimestikul. Raiejäägid töödelda ümber kütteks või 

saematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. Mitteohtlikud jäätmed ladustada joonisel 18 näidatud 

aladel, ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud.  

Ehitaja peab vältima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse ja põhjavette. 

Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud 

peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Kütuste ja õlide ladustamine objektil on keelatud, ehituseks 

kasutatavate immutite, värvide jm ladustamine on lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud 

tööde teostamise ajal. Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, käidelda ja utiliseerida 

vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline 

umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on 

rangelt keelatud. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele lähemal kui 30 

meetrit, eelistatult teha seda alumises või ülemises parklas. Sügavimmutatud puitmaterjali ei tohi 

põletada ja jätta loodusesse. 

2.9.4 Ehitustööde teostamine 

Tööde organiseerimisel on soovitatav esimese etapina teha teetööd, et tagada parem juurdepääs 

materjalide ära- ja juurdeveoks. Soovitatav on peamised materjaliveod (sh raiejäägid) teostada 

külmunud pinnasega. 

Ehitusmaterjal ladustatakse joonisel 18 näidatud piirkondades. Puistematerjalid (killustik või/ja 

kruus) ladustada võimalusel parklates. Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud enne 

tööde algust looduses piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu ja katte, samuti vajadusel 

sõlmima teede kasutamiseks kokkulepped kinnistute omanikega. Laod, tehnorajad, tööpiirkonnad jm 

tuleb tähistada selgelt arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid vm). Ehitusmaterjale, 

ehitusprahti sh täite- ja kasvupinnast ei tohi ladustada säilitatavate puude juurte levikualas. 

Ehitusmasinate parkimine lahendada parklates, eelistatult alumises parklas. Kui kasutatakse soojakut, 

ajutist välikäimlat jm, siis need objektid võib paigutada alumisse või ülemisse parklasse. 

Ehitustöödel väljakaevataval pinnasel kooritakse esmalt kamar ja ladustatakse väljakaevamiskoha 

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

pinnasekuhja teisaldamisel. Samuti ladustatakse eraldi kuhja väljakaevatav aluspinnas. Väljakaevatud 
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pinnast, mida ei saa kasutada rajatiste juures süvendite tagasitäiteks või pinna tasandustöödel, 

kasutatakse tööde lõpetamisel pinnasekahjustuste kõrvaldamisel: aluspinnas täiteks, kamar täite 

katteks.  

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

tehnorajad tehnika liikumiseks tööpiirkonnas. Tehnorajad peavad olema võimalikult väljas puude 

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

teostada võimalikult kuiva ilmaga. Vundamendiaukude puurimiseks ja betoneerimiseks (betooni 

transpordiks) kasutada võimalikult väikese tegeliku massiga masinat. Tööde teostamisel eelistada 

akutoitega elektrilisi tööriistu, võimalusel vältida bensiinimootorsaage jm suuremat müra tekitavaid 

tööriistu. 

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik ehitusjäägid ning utiliseeritakse vastavalt 

kohalikule jäätmekäitluse korrale. Tehnoradadel jm tekkinud pinnasekahjustused - rattarööpad, 

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

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

2.9.5 Kaevetööde teostamine linnuse nõlval 

Kaevetöödel linnuse nõlval ei ole lubatav suurem kaevesügavus kui 30 cm. Trepiastmete ehitamisel 

jälgida reljeefi. Trepialused tasandada viisil, mis tagab kaevesügavuse mitte sügavamalt kui 30 cm. 

Kõik trepi ja teedega vahetult piirnevate alade pinnase tasandustööd teha võimalikult trepialuse 

pinna planeerimisel tekkiva kohaliku pinnasega. 

Teed ja trepiastmed ehitada võimalikult olemasoleva maapinna peale. Trepiastmete täide astmelaua 

taga teha purustatud kruusaga. Ehitamise tagajärjel tekkivad erosiooniohtlikud pinnad tuleb 

mätastada (nõlvad). 

Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse 

tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on 

tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama 

sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele24. 

Kui trepi TR6 kruvivaiade paigaldamisel ilmneb pinnases vaia normaalset paigaldamist segavaid 

takistusi, tuleb vaiade paigaldamine katkestada ja kutsuda kohale/konsulteerida edasine tegevus 

Muinsuskaitseameti spetsialistiga. 

2.9.6 Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

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

ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada RMK-ga, kohaliku 

omavalitsuse, teede omanike ja kaitseala valitsejaga. 

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

teel. Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab või ohustab liiklemist projektala läbival kohalikul 

maanteel, tuleb tööpiirkond tähistada, paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha 

liikluskorralduslikud meetmed vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele 

"Liikluskorralduse nõuded teetöödel"25.  

                                                           

24 Muinsuskaitseseadus § 443 lg 1. 
25 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
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Kuna piirkonda kasutatakse aktiivselt matkamiseks tuleb lammutus-, raie- ja ehitustööde ajaks 

läbipääs tööpiirkonnast sulgeda ja vastavalt tähistada. Laoplatsid tuleb piirata ajutise piirdega. 

3 Taristu hooldus 

3.1 Üldnõuded hooldusele 

Alljärgnevalt antakse projekteerijapoolsed üldnõuded projekteeritud rajatiste hoolduseks. Rajatisi 

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

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

muuta. Hooldustööde organiseerimiseks on soovitav kasutada hooldustööde päevikut. Taristu 

kasutus- ja hooldusjuhendi peab koostama vastavalt "Ehitamise dokumenteerimisele, 

ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle 

hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded"26 §14 (2) –le taristu ehitaja arvestades (ja vajadusel 

täiendades) käesolevas projektis esitatud nõudeid ning valmistoodete tootjate poolt esitatud 

nõudeid arvestades. Taristu korralise auditi kord töötada välja RMK ja ehitaja koostöös vastavalt 

"Ehitise auditi tegemise korrale".27 

Hooldustööde korra, sh tööde teostamise tiheduse, ajad jm määrab RMK. 

3.2 Taimestiku hooldus 

Nõuded puistu hoolduseks: 

▪ Sadulamäe nõlva trimmerdada vähemalt 1 kord suve jooksul juuli lõpus, et eemaldada ka selleks 

ajaks jõudu kogunud kännuvõsu ja lehtpuude looduslik uuendus; 

▪ raietega avatud vaatekoridorides on soovitatav tekkiva loodusliku uuenduse eemaldamine üks 

kord aastas või kord kahe aasta jooksul juuli lõpus; 

▪ tormimurd, lumemurd, teede ja rajatiste kasutamist segavad oksad ja uuendus likvideeritakse 

jooksvalt aastaringselt hiljemalt kuu aja jooksul peale probleemist teavituse saamist. 

Nõuded rohustu hoolduseks: 

▪ Kalevipoja skulptuuri ümbruse niitu, parklate ümbrust, lõkkeplatse ja teede ääri niita vähemalt 1 

kord suve jooksul juuli lõpus, et eemaldada ka selleks ajaks valdavalt äraõitsenud rohttaimestik ja 

tekkinud lehtpuude looduslik uuendus; niidualad ulatuse määrab koostöös kaitseala valitsejaga 

RMK; 

▪ niide kogutakse ja veetakse ära, niidet ei purustata. 

3.3 Kuuri, infomaja, käimlate ja lõkkeplatside hooldus 

Nõuded puitehituste hoolduseks: 

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

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

▪ ehitiste purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 

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

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

                                                           

26 RT I, 09.09.2015, 3 
27 RT I, 25.09.2015, 9 
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▪ rajatiste ja inventari kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste, 

deformatsioonide või kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist 

probleemsele rajatisele paigaldada ajutine hoiatussilt ja võimalusel probleemne koht eraldada 

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

sulgemiseni; 

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

aja jooksul peale probleemist teavituse saamist, paljandunud immutamata puit töödeldakse 

puidukonservandiga jooksvalt; korrodeeruvad metallosad puhastatakse, krunditakse ja värvitakse 

jooksvalt; 

▪ tarindite konstruktsiooniosade pinnatöötluse uuendamine teha vastavalt kasutatud 

pinnatöötlusvahendite tootja juhistele sagedusega, mis tagab konstruktsioonide maksimaalse 

kestuse; 

▪ maapinna ja postiotste jt puitosade vahele tekkinud sammal, pinnas, umbrohi eemaldatakse 

vastavalt vajadusele, kuid soovitatavalt mitte harvem kui üks kord aastas; 

▪ katusekatte seisukorda kontrollitakse kaks korda aastas: kevadel aprillis-mais ja sügisel oktoobris-

novembris; sammal, puulehed jm praht eemaldatakse, vigastused parandatakse ilmnemisel; 

▪ silladekkide ja sillakäsipuude, samuti paadisildade seisundit kontrollitakse perioodil aprill-

november 1 kord kuus; ilmnenud probleemid kõrvaldatakse koheselt või suletakse tarind 

tähistatuna hoiatussiltidega kuni probleemi lahenemiseni; 

▪ eraldi prügikastide paigaldamise otsustab RMK; juhul kui prügikaste ei paigaldata, teavitatakse 

kasutajaid infotahvlitel prügi kaasa võtma või kasutama alumise parkla prügikonteinereid; 

▪ perioodil aprill-november kasutajatest vedelema jääv olmeprügi koristatakse jooksvalt, kuid 

mitte harvem kui 1 kord kahe nädala jooksul, muul ajal vastavalt vajadusele; 

▪ perioodil aprill-november koristatakse lõkkeplatsid jooksvalt, kuid mitte harvem, kui kord kahe 

nädala jooksul; muul ajal vastavalt vajadusele; 

▪ lõkkepuude varu täiendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele, puude hulka kontrollitakse 

perioodil aprill-november kord kahe nädala jooksul (intervalli reguleeritakse vastavalt kujunevale 

vajadusele), muul ajal vastavalt vajadusele; 

▪ prügikonteinerid tühjendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord kuus 

(intervalli reguleeritakse vastavalt kujunevale vajadusele); 

▪ tualetimahutid tühjendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas; 

täitumust kontrollitakse üks kord kuus; 

▪ tualetid koristatakse jooksvalt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kahe nädala 

jooksul. 

3.4 Väikevormide hooldus 

Nõuded väikevormide hoolduseks: 

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

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

▪ purunenud osad, kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused kõrvaldatakse 

jooksvalt hiljemalt 5 päeva jooksul peale teavituse saamist; juhul, kui kohene jooksev remont ei 

ole võimalik, suletakse väikevorm kasutamiseks või eemaldatakse probleemne osa kuni vea 

kõrvaldamiseni; 

▪ väikevormide kasutuspinnad (istumiskohad, käsipuud jne) puhastatakse linnusõnnikust jm 

mustusest mitte harvem kui 1 kord kuus perioodil aprill-november; 
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▪ lumevabal ajal tekkinud pinnakahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse hiljemalt kuu 

aja jooksul peale probleemist teavituse saamist, paljandunud immutamata puit töödeldakse 

puidukonservandiga jooksvalt; korrodeeruvad metallosad puhastatakse, krunditakse ja värvitakse 

jooksvalt; 

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

hiljem kui 1 kuu peale probleemist teavituse saamist; 

▪ maapinna ja postiotste jt puitosade vahele tekkinud sammal, pinnas, umbrohi eemaldatakse 

vastavalt vajadusele, kuid soovitatavalt mitte harvem kui üks kord aastas; 

▪ pinnatöötluse uuendamine teha vastavalt kasutatud pinnatöötlusvahendite tootja juhistele 

sagedusega, mis tagab konstruktsioonide maksimaalse kestuse. 

3.5 Teede, treppide ja platside hooldus 

Kruusateede hooldusel lähtuda üldjuhul RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendist (RMK 2012). Nõuded teede hoolduseks: 

▪ kruusapindade seisundit kontrollitakse kaks korda aastas, mais ja oktoobris; kruusapindadele 

tekkinud augud, rattajäljed jm täidetakse, tihendatakse ja tasandatakse; 

▪ pinnaseteedel täidetakse kruusaga augud ja paljandunud juured kord aastas aprillis-mais. 

▪ pinnasetugevduskärjega teepinnad kontrollitakse kaks korda aastas, mais ja oktoobris; pinnasest 

tühjaks kantud kärjed täidetakse; ära vajunud või nihkunud kärjed võetakse üles, aluspind 

tasandatakse ning moodul paigaldatakse taas; vältida tuleb pinnasetugevduskärjega pindadel 

kaitsmata sahkade kasutamist; 

▪ Sadulamäele viivad trepid ja kaldpinnad kontrollitakse perioodil aprill-november 1 kord kuus; 

ilmnenud erosiooninähtused, trepiastmete nihkumised, pinnasetugevduskärgede moodulite 

nihkumised jm likvideeritakse koheselt peale avastamist või teavituse saamist või suletakse rada 

kuni probleemi lahenemiseni; 

▪ teede äärest korjatakse praht jooksvalt, kuid mitte harvem, kui 1 kord kahe nädala jooksul. 

Nõuded treppide hoolduseks: 

▪ trepil TR1 maapinna ja trepipõskede vahele tekkinud sammal, pinnas, umbrohi eemaldatakse 

vastavalt vajadusele, kuid soovitatavalt mitte harvem kui üks kord aastas; 

▪ Sadulamäele viivad trepid kontrollitakse perioodil aprill-november 1 kord kuus; ilmnenud 

erosiooninähtused, trepiastmete nihkumised, pinnasetugevduskärgede moodulite nihkumised jm 

likvideeritakse koheselt peale avastamist või teavituse saamist või suletakse rada kuni probleemi 

lahenemiseni; 

▪ kindlustatud nõlvadel likvideeritakse ilmnenud erosiooniprobleemid jooksvalt 1 nädala jooksul 

peale teavituse saamist. 
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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 
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asemele 

trepp 2 Projekteerida Sadulamäele viivate treppide 

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 
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Pingid 

 

 

 

Infotahvlid 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Inforajatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viidad 

   

paakautoga. 

 

 

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). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012024
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011013
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122012002
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Muinsuskaitseseadus Kinnismälestis: 

 Linnus „Sadulamägi“ 

……..  

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  
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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. 

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 
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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 

 

 

 

Täpsem info vt www.fertil.ee 
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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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Lisa 10. Bituumensindel 

Owens Corning Trudefinition Duration. Brownwood 

Omadused 

• AR pinna töötlus suurendab kaitset sambla kasvu vastu 

•  Vastupidavus tuulele kuni 210 km/h 

• Vetikavastane Limiteeritud Garantii** 

• Klassifitseeritud vastupidavus tulele 

• SureNail® Tehnoloogia 

• Soojuslik kasutegur 

• Kõrge UV Vastupidavus 

• Esteetiline väljanägemine 

 

Täpsem info: http://www.sindelkatus.ee/katusetooted/katusekatte-materjalid/owens-corning-

trudefinition-duration 
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Lisa 11. Väljavõte külastustaristu rekonstrueerimisprojekti ekspertiisist 

Koostaja Ösel Consulting, spetsialistid: 

Toomas Rihvk, vastutav spetsialist 

Tõnu Kasikov, vastutav spetsialist 

Gerhard Rooda, tuleohutuse spetsialist 

Toivo Prostang, vastutav spetsialist  

 

3.1. Üldised märkused koostatud tööprojektidele 

 

3.1.1. Projekti koosseisus on esitatud RMK poolt koostatud „Lähteülesanne ehitusprojekti 

koostamiseks ja külastustaristu ekspertiisi teostamiseks“. 

3.1.2. Ehitusgeodeetilised uuringud on teostatud, geodeetiline alusplaan vormistatud 

3.1.3. Täpsustada tööde kvaliteedi klass, määramata nõuded ehitustööde kvaliteedile 

3.1.4. Tööprojektis on materjalide spetsifikatsioonid puudulikud või puuduvad 

 

3.2. Neeruti muinaslinnuse külastustaristu tööprojekt 1670 KP2 

 

3.2.1. Seletuskiri. p.2.1. Muinsuskaitse eritingimused. Infomaja  E1 kõrguseks on 

kavandatud  4,3 m, mitte eritingimustega lubatud 3,7 m  

3.2.2. Seletuskiri p. 2.7.6. Matkaonn. Lahendatud tellija soovil eskiisina, aga seletuses on 

pooleli jäetud vundamentide kirjeldamine sõna pealt. 

3.2.3. Joonised: joonis TP 16 Teede katendid. Ette nähtud tihendatud purustatud kruusast 

erineva fraktsiooniga kihid, aga pole antud tihendustegurit ning elastsusmoodulit 

tihendamise aluseks. 

3.2.4. joonis TP 14 Infostendid I1 ja  I2. Materjalide spetsifikatsioon puudu. 

Betoonvundamendi armeerimise skeem  puudu. 

3.2.5. joonis TP 7-3/K-3 Infomaja  E1 sarikate plaan. Puudub kinnituspoltide 

spetsifikatsioon 

3.2.6. joonis TP 8-1 Puukuur-prügikonteinerite hoiukoht-kuivkäimla E2. Kuna üks 

käimlatest on arvestatud invakasutusega, peaks olema kaldteel ka käsipuud. samuti 

peaks uks olema laiem, praegu mõlemad uksed on 900  

3.2.7. joonis TP 8-5 Puukuur-prügikonteinerite hoiukoht-kuivkäimla E2 mahuti 

     Mahuti alusplaat D11.milline on armeerimine? kas valmistatakse kohapeal? kas on     

     arvestatud, et hoone kruvivundamendi alusvaiad  ei ulatu betoonplaadini? Sest   

     alusplaat ulatub selle vundamendi alla  
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3.2.8. joonis TP 11 paadisild PS1 ja TP 12 paadisild PS2. Materjalide spetsifikatsioon 

puudub 

3.2.9. joonis TP 13-2 Infomaja pink. Materjali spetsifikatsioon puudub. 

3.2.10. joonis TP 15 Viidapost, tõkkepost. Ei leia infot postijalg D9 kohta?  

3.2.11. joonis TP 6-5 Trepidetailid D1, D3, D4, D5. sõlm D1-1  - lisada kruvide arv, pikkus, 

nurgikute andmed – ühesõnaga kinnituse spets. laudade kinnitamine 50x50 puitvaiade 

külge 
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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. Raiete plaan I 

2-2. Raiete plaan II          

2-3. Raiete plaan III 

3-1. Eesjärve kaldaala ja Sadulamäe nõlva puistu kujundusraiete plaan   

3-2. Eesjärve kaldaala ja Sadulamäe nõlva puistu kujundusraiete plaan II. Mahud  

4-1. Likvideeritavad ja teisaldatavad rajatised I     

4-2. Likvideeritavad ja teisaldatavad rajatised II       

5-1. Taristu koondplaan I  

5-2. Taristu koondplaan II       

5-3. Taristu koondplaan III       

5-4. Taristu koondplaan IV       

5-5. Vertikaalplaneerimine       

5-6. Vertikaalplaneerimine       

6-1. Trepid TR1        

6-2. Trepid TR3, TR4        

6-3. Trepp TR5        

6-4. Trepid TR6        

6-5. Trepidetailid D1, D2, D3, D4, D5         

7-1. Infomaja (E1)        

7-2. Infomaja (E1) plaan, kruvivundamentide plaan, lõige 1-1    

7-3. Infomaja (E1) karkass       

7-4. Infomaja (E1) sarikate plaan      

7-5. Infomaja, kuur, detailid D6, D7, D8 

8. Kuur+lõkkepuude hoiukoht+kuivkäimla (E2)     

8-2. Kuur+lõkkepuude hoiukoht+kuivkäimla (E2) plaan, karkass, vundamendid  

8-3. Kuur+lõkkepuude hoiukoht+kuivkäimla (E2) karkass    

8-4. Kuur+lõkkepuude hoiukoht+kuivkäimla (E2), sarikate plaan, lõige 1-1 

8-5. Kuur+lõkkepuude hoiukoht+kuivkäimla (E2), mahuti 

9-1. Kuivkäimla (E3)        

9-2. Kuivkäimla (E3) karkass 

9-3. Kuivkäimla (E3) mahuti       

10-1. Sillad PS3, PS4        
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10-2. Sillad PS3, PS4 kruvivaiade plaan, röstvärk     

11. Paadisild PS1        

12. Paadisild PS, trepp TR2       

13-1. Pink         

13-2. Infomaja pink        

14. Infotahvel (Lai I1, kitsas I2)        

15. Viit ja tõkkepost        

16. Teede ristlõiked        

17. Nõlvakindlustus - mätastamine  A-A; B-B     

18. Tööde organiseerimise skeem      

19. Liikluskorraldus. Parklate tähistus      

19-2. Liikluskorraldus. Suunaviidad maanteelt     

20. Matkaonni eskiis        

21-1. Piknikulaua eskiis       

21-2. Lõkkeplatside asendiplaanid      

22. Tagajärve paadisilla eskiis        
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