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SELETUSKIRI 

1 Sissejuhatus 
Töö on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel Jõhvi lasteaed Sipsik õueala (Narva mnt 21, Jõhvi, kü 

nr 25301:006:0067) heakorrastamiseks (vt skeem 1). Projektiga käsitletakse, vastavalt 

lähteülesandele (lisa 1) kinnistu ida- ja põhjaosa (skeem 1). Projektiga lahendatakse maa-ala 

tsoneering, mänguvahendite paiknemine, haljastus, arhitektuursed väikevormid, liikumisteed ja 

platsid. 

Projekti koostamise aluseks võeti alljärgnevad lähtedokumendid: 

 hanke tehniline kirjeldus (lisa 1); 

 lasteaia “Sipsik” krundi mängu-, õppe- ja spordiväljakute tsoneerimise skeem (lisa 2). 

 

Projektlahenduses on arvestatud töö koostamise käigus laekunud tellija ettepanekutega (lisa 3). 

Projektlahenduse erinevused lähteülesandest tulenevad töö käigus koostöös tellijaga kokku lepitud 

muudatustest (lisa 3). Projekt on koostatud geodeetilisele alusplaanile, mõõdistanud REIB AS aprillis 

2019 (töö nr TT-5185T). Alusplaan on mõõdistatud mõõtkavas 1:500 ning kõrgused on esitatud 

Euroopa kõrgussüsteemis (EH2000). Geodeetiline mõõdistus on kooskõlastatud: Elektrilevi OÜ-ga, 

Järve Biopuhastus OÜ-ga, Jõhvi Vallavalitsusega, Telia Eesti AS-ga, Gaasivõrgud AS-ga, VKG Soojus AS-

ga. 

Projektlahenduse idee autorid on Sulev Nurme ja Mirjam Manglus, projekti koostaja ja vastutav 

spetsialist on volitatud maastikuarhitekt-ekspert Sulev Nurme, vertikaalplaneeringu koostas 

maastikuarhitekt Tanel Breede. Projekti insener-konsultant on Mart Hiob. 

Projektis kasutatud fotode autor on Mirjam Manglus. 

 Skeem 1. Asukohaskeem. Punktiiriga on näidatud projektala piir (Maa-amet). 
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2 Olemasolev olukord 
Projektala moodustab võrkaiaga piiratud mõttelise osa Narva mnt 21 kinnistust (skeem 1). 

Juurdepääsud hoovialale on Narva maanteelt ja Tiigi tänavalt. Ala on piiratud idast Tiigi tänavaga, 

lõunast Narva maantee ja osaliselt samale kinnistule jääva võrkaiaga piiratud endise õunaaiaga, 

läänest kinnistule jääva võrkaiaga piiratud endise õunaaiaga ja põhjast Oru põik tänava äärde jäävate 

eramukruntidega. 

Hoovialale on paigaldatud mänguvahendeid ja pinke. Pingid on amortiseerunud, olemasolevatest 

mänguvahenditest saab säilitada osa paremas korras mänguvahendeid.  

 

Foto 1. Vaade hoovialale läänest. Esiplaanil eemaldatav hekk ja säilitatav kiik, tagaplaanil säilitatav 

spordiväljak. 

Projektala reljeef on ebatasane, ühtlase kaldega kirde suunas. Projektala põhjaosas asub küngas, 

mille asukoht lasteaia juhtkonna sõnul on ebasobiv - küngas tuleb teisaldada. Maapind on ebatasane, 

murukattega.  

Lasteaia hoone ümber on rajatud uus asfaltkattega kõnnitee. Ala keskosas asub amortiseerunud 

asfaltkattega jalgtee. Hoone põhjaküljel asub heas korras asfalteeritud plats ja jalgrataste parkla. 

Ala on piiratud võrkpiirdega, piirde seisukord on rahuldav. 

Alal kasvavad hõredad hekifragmendid (läikiv tuhkpuu, vt ka joonis 1) ja üksikud suured puud. Narva 

mnt poolses küljes on heas korras okaspuude ridaistutus (vt ka joonis 2).  
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Foto 2. Vaade hoovialale lõunast. Esiplaanil eemaldatav hekk ja säilitatav kiik, tagaplaanil säilitatav 

spordiväljak. 

 

Foto 3. Vaade hooviala keskosale. Esiplaanil säilitatavad ja ümbertõstetavad mänguvahendid, tagaplaanil 

säilitatav pesukuivatuskoht. 
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Foto 4. Vaade projektala ida- ja kirdeosale. 

 

Foto 5. Vaade Narva mnt äärsele torkava kuuse reale. 

3 Projektlahendus 

3.1 Üldosa  

Tsoneering lähtub lähteülesandes antud ja töökookoosolekutel (vt lisa 1-lisa 3) täpsustatud aladest.  

Projektiga kavandatakse lastead Sipsiku hooviala. Hooviala on jaotatud tellija tsoneeringu kohaselt 

erinevate rühmade mängualadeks. Alad paiknevad keskse jooksuringi serva. Alad on kompaktsed, 

eristatud üksteisest murualade ja haljastusega.  Mängualad on jaotatud kogu hooviala ulatuses. 

Kokku on erineva vanusega lastele ette nähtud 8 mänguala. Igale rühmale on ette nähtud liivakast ja 
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kiik. Igale alale on ette nähtud pink. 3-6 aastaste mängualadele lisanduvad ronimiskompleksid. 

Sõimeealistele on lisaks liivakastile ja kiigele kavandatud ka vedrukiiged ja liumägi. Väikelastealad on 

piiratud madala metallpiirdega. Spordinurka kuulub olemasolev jalgpalliväljak. Kogu hoovi läbib 

loodusrada. Lisaks on kaks ühist ala, millest ühele kavandatakse kelgumägi ja liumägi, teisele 

veevõtmisvõimalusega vee- ja liivaala. Ala keskele on ette nähtud ringikujuline jooksu- ja tõukeratta 

tee.  

Kõik alad on varustatud istumisvõimalusega, lisaks on ette nähtud kolm avatud paviljoni ja kuur. 

3.2 Lammutused ja raied 
Olemasolev haljastus (olemasoleva haljastuse koondtabel vt lisa 4) ja raied on esitatud joonisel 1. 

Raiemahud on antud kululoendis. Säilitatakse Narva mnt ja Tiigi tn äärne haljastus ja murualad, 

samuti suured puud hoovialal. Eemaldatakse hekid ja piirdeaeda kasvavad puud. 

Lammutatavad ja teisaldatavad objektid on näidatud joonisel 2 ja joonisel 3, mahud antud 

kululoendis. Olemasolev pesukuivatusplats ja ringtee ümber lasteaia hoone säilitatakse. 

Lammutatakse (joonis 2): 

 olemasolevad liivakastid; 

 olemasolevad pingid; 

 olemasolevad amortiseerunud mänguvahendid; 

 lagunenud keskne asfaltkattega ringtee; 

 projektala põhjaosas asuv küngas. 

3.3 Teed 

Olemasolev hooviala keskne ringtee on ette nähtud ehitada ümber orienteeruvalt olemasoleva 

amortiseerunud ringtee asukohale. Ringtee on asfaltkattega. Teepinna põnevamaks tegemiseks on 

kurvide nurkade laiendused ette nähtud värvida punase asfaldi värviga (termoplastiline asfaldivärv). 

Asfaltkattega tee rajatakse standardse asfaltkattega kõnnitee konstruktsioonina. Äärekive vm 

ääristust ei paigaldata. 

Batoonkivikattega on ette nähtud teha paviljonide alused, kuuri kõrval olev ala ja vee-ning liivaala 

ühenduskoht. Kasutada punast neljakandilist 60 mm paksust betoonkivi (näiteks Ikodor "Talukivi", 

"Kloostrikivi" või analoog). Katend tehakse standardse kõnniteekonstruktsioonina, ääristatakse 

Hauraton Linefix (v analoogne) plastäärisega. Asfaltkattele võib värvida meeskonnamängude 

mänguvälju nagu nt keks, trips-traps-trull jms. 

Mängualade katteks on liiv. Igal alal on liivakast, mis on ümbritsetud püstpuitpakkudest alaga (joonis 

3). Kasutada tamme-, lehise- või immutatud männi ümaramaterjali. Sobib ka puidutööstuse jäägina 

tekkivad pakud. Pakud tuleb koorida. Paku pikkus 150 mm, läbimõõt 100...300 mm. Pakkude ülemine 

serv tuleb 5 mm faasida, pealispind töödelda pinnuvabaks. Pakud paigaldada min 150 mm 

tihendatud liivalusele, vuugid täita peenkruusa (0...3 mm) või liivaga. Välisserv piirata sarnaselt 

muudele liivaaladele lauaga (vt joonis 3). 

Väikelastealadel on osa pinnakatet ette nähtud katta EPDM turvakattega (joonis 3, joonis 6). 

Turvakatted vt ptk 3.4.3.  

Loodusrajal on laste õuesõppe soodustamise eesmärgil ette nähtud kasutada erinevaid 

pinnakattematerjale. Loodusraja kirjeldus, sh teekatted vt ptk 3.6. 
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3.4 Mängualad 

3.4.1 Säilitatavad ja teisaldatavad mänguvahendid 

Säilitatakse (joonis 2, joonis 3): 

 kaks rippkiike, üks on ette nähtud ümber tõsta; 

 mänguauto; 

 karussell; 

 mängutorn, tõstetakse ümber; 

 liumägi, tõstetakse ümber. 

Säilitatavad ja ümbertõstetavad mänguvahendid tuleb vahetult ümberpaigaldamise järgselt 

kontrollida, vajadusel purunenud ja vigastatud osad remontida või asendada, kahjustatud värviga 

pinnad puhastada ja uuesti värvida. Töö maht hinnata kohapeal. 

3.4.2 Projekteeritud mänguvahendid 

Projekteeritud mänguvahendite asendiplaan on esitatud joonisel 3. Mänguvahendite kirjeldused on 

antud lisas 5. Mänguvahendite tüüp on valitud vastavalt lähteülesandele (lisa 1) 

Projekteeritud mänguvahendid on valitud firma Lappset toodangu hulgast. Kasutada võib ka teiste 

tootjate sarnaseid vahendeid, mis vastavad alljärgnevatele kriteeriumitele: 

 mänguvahendid peavad vastama standardi EVS-EN 1176-1:2017 kohastele ohutusnõuetele; 

 omama sertifitseeritud vastavusdeklaratsioone, mis tõestavad vahendite sobivust avalikuks 

kasutamiseks; 

 analoogtoodetel peab olema Lappset toodetega samadel tingimustel ja sama kehtivusajaga 

või pikema kehtivusajaga garantii; 

 tootja peab tagama garantiiperioodil mänguvahendite järelteeninduse; 

 toodete materjali- ja värvivalik peab olema sarnaste toonide ja motiividega. 

 

Vahendite põhikonstruktsioonide puitosades eelistada naturaalse tooniga ilmastikukindlalt 

töödeldud liimpuitu, metallosadel pulbervärvitud kuumtsingitud pinnatöötlust.  Plastikust 

elementidel eelistada kõrgsurvelaminaati HPL või sellega näitajate poolest samaväärset toodet (HPDE 

plastik ei kuulu samaväärsete materjalide hulka).  

Analoogtoodete kasutamisel tuleb kontrollida nende turvaalade suurust ja vastavust 

projektikohasele lahendusele. Juhul, kui analoogtoodete turvaalad on erinevad, tuleb 

projektlahendus vastavalt tööjoonistega muuta. Vahendite turvaala juhul, kui kukkumiskõrgus jääb 

alla 0,7 m, võib ulatuda murupinnale, kuid jälgida tuleb, et turvaala oleks täies ulatuses ohutu, st 

potentsiaalselt ohtu kujutavatest elementidest vaba (puud, kivid, metalläärised jmt). 

Projektlahenduse muutmine tuleb kooskõlastada projekti autoriga. 

3.4.3 Turvakatted 

Mängualade turvakate rajatakse liivast. Kogu mänguväljaku ala, st atraktsioonide turvaalad ja 

atraktsioonidevahelised alad, peavad jääma piisava paksusega (min 500 mm) liivakihiga alale. 

Liivakatte paksus kontrollida lähtuvalt suurima kukkumiskõrgusega vahendist vastavalt konkreetse 

mänguvahendi tootja tooteomadusi ja spetsifikatsioone arvestades. Vajadusel lisada liiva vajaliku 

paksusega turvakatte tagamiseks. Filterkanga paigaldamine liivaalade alla ei ole vajalik. 
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Väikelaste mängualadel on kasutatud osaliselt EPDM kummikatet. Projektis on lähtutud MUUW 

Playtop EPDM kohalevalatavast kummikattest (joonis 6). Minimaalne kohalevalatava kummikatte 

paksus on 30...40 mm, kuna kummikattega alal olevate atraktsioonide kukkumiskõrgus ei ületa 1,2 m, 

ent lähtuda tuleb lõppvalikul konkreetse tootja tooteomadustest ja valitud mänguvahendite 

kukkumiskõrgusest. Kummikattega alad on ette nähtud kujunduslikel kaalutlustel kahe värvitooniga – 

sinine ja kollane (beež; vt joonis 3). 

3.4.4 Väikelaste ala piire 

Väikelaste mängualad on lähteülesande kohaselt ette nähtud piirata madala piirdega. Projektis on 

kasutatud piirdeaeda Lappset NF9200 Strögget1.  

 

Foto 6. Piirdeaed Lappset NF9200 Srögget. 

Kasutada võib ka analoogtoodet, mis vastab järgmistele nõuetele: 

 kõrgus 850...950 mm; 

 kilbi pikkus 1800...2000mm; 

 kilbi raam ja täide keevitatud nelikanttoru; 

 täitevarbade vahe 80...100 mm; 

 kilbi alumise külje ja maapinna vahe on paigaldusjärgselt 80...120 mm; 

 posti ristlõige on ringikujuline, postid on vindeeritavad; 

 värava laius 1,1...1,2 m; 

 värvus must või kuumtsingitud. 

  

                                                           

1 https://www.lappset.com/Products/Product-search/STROGET-FENCE/NF9200 
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3.5 Vee- ja liivaala 

Projektala edelanurka on tellija soovil ette nähtud vee- ja liivaala (joonis 3, joonis 5). Vee- ja liivaala 

on liivakattega ning puidust istepiirdega (joonis 6) ala, millele on ette nähtud veevõtmise mängukaev 

(lisa 6, R). Veevarustus on ette nähtud tuua vee- ja liivaalast lõunasse jäävast ühenduskaevust. 

Projektlahenduses on antud soovituslikult Fixmani veepump (221500), kuid kasutada võib mistahes 

tootja veepumpa, mis vastab alljärgnevatele tingimustele: 

 pump on mõeldud mängualadele; 

 pumba kraan on isesulguv; 

 pumbasüsteemi saab enne külmade tulekut veest tühjendada. 

 

Kaevu ette on ette nähtud kolmest veerennist koosnev rennide süsteem (HAGS Awa – lisa 6, S), 

millesse vett pumbates tekivad kaskaadid. Viimase renni otsa alla on ette nähtud imbpadi. 

Veesüsteemi lahendus täpsustada tööjoonistega. 

Lisaks on vee- ja liivaalal kaks mängulauda (lisa 6, P ja Q – Lappset Ella ja Lappset Nico). 

3.6 Loodusrada 

3.6.1 Loodusraja kontseptsioon 

Loodusraja eesmärk on õppeotstarbeline: rada läbides saab tutvuda eestimaiste puittaimede, 

istutuskastide juures köögiviljade ja rohttaimedega ning erinevate pinnakattematerjalidega. 

Loodusrada on omaette rajana projektala ida – ja lõunaosas, hoone ümber on ära kasutatud 

olemasolevaid teid. Rada viib erinevate huvipunktideni (joonis3, joonis 4), mida markeerib ida- ja 

lõunaosas eraldi rajatav rada, mujal asfaldile värvitav roheline triip (joonis 3). Loodusraja huvipunkte 

võib vähendada ja lisada, rajakatteid võib vastavalt kasutatavatele õppemetoodikatele muuta. 

3.6.2 Rajakatted 

Omaette rajatav rajaosa on kavandatud erinevate pinnakatetega (joonis 4). Pinnakatted on 

soovituslikud, pinnakatete nimekiri on antud joonisel 4. Loodusraja pinnakatted rajada standardsele 

kõnnitee aluskonstruktsioonile. Loodusrada ääristatakse puitlauaga maapinnast kuni 20 mm tõstetud 

(joonis 4). Lauad kinnitatakse vaiadega, lauad ühendatakse omavahel väljast poolt montaažilindi või 

naelutusplaatidega. Vaiade vahe 800...1000 mm. 

3.6.3 Huvipunktide tähistamine 

Loodusraja huvipunktid on ette nähtud tähistada infotahvlitega (joonis 8). Infotahvlitele võib 

paigaldada püsiva teksti/pildid (pealekleebitav PVC või lasergraveeritud must kontuur) või 

vahetatavad eemaldatav kleebis, kleeppinnaga kiletasku vms. Infotahvlite asukohad ja huvipunktid, 

millele tahvel viitab, on antud joonisel 4. 

Infotahvlite paigaldamine on valikuline. 
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3.6.4 Istutuskastid 

Istutuskasti lahendus on antud joonisel 7. Kasti lahenduses on kasutatud taaskasutatud plastikust 

valmistatud profiilmaterjali (Neular2), mis tagavad kastide pikaaegse vastupidavuse. 

Istutuskasti põhi teha avatuna, st kasti alus tuleb välja kaevata, katta liivaga või peenkruusaga, 

tasandada ja tihendada. Kast paigaldatakse 30x30 cm betoonplaatidega laotud alusele (joonis 7) ja 

täidetakse kasvumullaga. Mulla valikul lähtuda lasteaia personali poolt plaanitud taimevalikust 

(taimedele sobivast mullast). Kast täidetakse 50 kuni 80 mm kõrguseni ülemisest servast.  

Tehniline lahendus täpsustada vajadusel tööjoonistega.  

3.7 Väikevormid, rajatised ja mööbel 

3.7.1 Paviljonid ja kuur 

Hoovialale on ette nähtud kolm rotundpaviljoni (joonis 3). Projektis on kasutatud Lappset rotundi 

Boulevard3. Analoogtootena võib kasutada Palmako paviljoni Betty vm sarnast toodet. 

 

Foto 7. Lappset Boulevard. 

Paviljon peab vastama järgmistele nõuetele: 

 läbimõõt: 3100...3600 mm; 

 põhiplaan 6 kuni 8 nurkne rotund, üks külg avatud, ülejäänud poolavatud; 

                                                           

2 https://interbauen.ee/plastrex-lauad/ 
3 https://www.lappset.com/Products/Product-search/BOULEVARD-PAVILION/070206 
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 katuseharja kõrgus 3300...3500 mm; 

 räästa kõrgus 2300...2400 mm; 

 räästa laius 500...800 mm; 

 katus: punakaspruun bituumensindel; 

 puiduosa töötlus, värvus vt ptk 3.8. 

 

Paviljonide põrandad tehakse punasest betoonkivist. Juhul, kui kasutataval paviljonil on 

konstruktiivselt olemas põrand, betoonkivikattega põrandat ei rajata. Viimasel juhul vajadusel 

põranda ülemineku lahendus teepinnale konsulteerida projekti autoriga. 

Juhul, kui ei kasutata valmistoodangut, tuleb teha tööjoonised. 

Kuurina on projektis kasutatud Palmako kuuri Olaf4 (joonis 3). Kasutada võib analoogset toodet või 

ehitada sarnase mahuga kuuri. Nõuded kuurile: 

 põhiplaan 5500...6000x3500...4000 mm, maksimaalne ehitusalune pind 20 m2; 

 katuseharja kõrgus 3300...3500 mm; 

 räästa kõrgus 2300...2400 mm; 

 räästa laius 500...800 mm; 

 katus: punakaspruun bituumensindel; 

 puiduosa töötlus vt ptk 3.8. 

 

Juhul, kui ei kasutata valmistoodangut, tuleb teha tööjoonised. 

 

Foto 8. Palmako Olaf 16,9 m2. 

                                                           

4 https://pood.palmako.ee/est/store-products/all/1169?view=all 
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3.7.2 Pink 

Projektis on ette nähtud kasutada pinki Lappset Soffa-Scandinavia5. Analoogtoote kasutamisel peab 

analoogtoode olema projektis ette nähtud tootega samaväärsete omadustega, sellele peavad 

kehtima samasugused garantiitingimused ja garantiiaeg (minimaalselt 5 aastat), samuti peab olema 

tootja poolt tagatud järelhooldus. Analoogtoote kasutamisel peab toode vastama järgmistele 

nõuetele: 

 pikkus 1800...2000 mm; 

 Istumisosa kõrgus 450 mm, seljatoe kõrgus 750...800 mm; 

 ilma käetugedeta; 

 pink peab olema ankurdatav, ankrud peab saama paigaldada selliselt, et ankru pealmine pind 

jääb pinnakatte alla; pinki peab olema võimalik paigaldada teekattesse ja murusse; 

 puit: termotöödeldud saar või lehis, pind õlitatud või ilmastikukindlalt lakitud; värvitoon 

lasuurne puidutekstuuri esile toov pinnatöötlus, toon-toonis mänguvahendite puitosadega; 

 metall: must või kuumtsingitud. 

 

 

Foto 9. Pargipink. Lappset Soffa-Scandinavia. 

3.8 Mänguvahendite jm kasutustaristu viimistluse üldnõuded 

Vahendite lahendus (materjalivalik, värvilahendus) peab olema läbivalt ühtne ning moodustama 

kujundusliku terviku. Läbivalt sarnase terviku saavutamiseks kasutada võimalikult suures ulatuses 

                                                           

5 https://www.lappset.com/Products/Product-search/SOFFA-SCANDINAVIA/NF2271M 
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ühe tootja sama sarja tooteid. Juhul kui täies mahus pole võimalik sama tootesarja tooteid kasutada, 

tuleb tagada ühtne kujundus läbivalt sama värvikombinatsiooni ja materjaliga. 

Mänguvahendite ja inventari (pingid, piirdeaiad jms) värvitoonide valik: 

 puit: naturaalne puidutoon (mänd) või kollane või helepruun lasuurne puidutekstuuri esile 

toov pinnatöötlus (RAL 1004, RAL 1005 või RAL 1006); 

 vineneer- plast- ja lamineeritud pinnad: tumepruun, toon-toonis puidust raami osadega (RAL 

3011 või RAL 3005); 

 metallosad: must (RAL 9004) või kuumtsingitud, värvimata; 

 võrgud, kiikede istepinnad jms must (RAL 9004) või punane (RAL 3020). 

 

Täpsed toonid määrata koostöös mänguvahendite tarnija värvivalikule. Kui kasutataks erinevate 

tootjate erinevate tootesarjade vahendeid tuleb vajadusel välisilmet määravad tarindi osad värvida 

sarnastes värvides. 

3.9 Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneerimise põhimõte on esitatud joonisel 11. Maapind tasandatakse ja antakse üldkalle 

loodusliku kalde suunas krundi kirdenurga poole. Puude juurte piirkonnas säilitatakse maapinna 

kõrgused määral, mis taga juurestiku vigastamatuse.  

Sajuveekanalisatsiooni ette nähtud ei ole. Projektala kirdenurka on ette nähtud imbkraav (joonis 6). 

Liuraja küngas (I) profileeritakse vastavalt konkreetse tootja liuraja tehnilistele nõuetele ja 

mõõtmetele. Kelgumäe küngas tehakse kuni 2,5 m kõrgune (jalami ja tipu kõrguste vahe). Kelgumäe 

künka asendit ja ulatust võib vastavalt kaevetöödel tekkivale pinnasekogusele muuta (suurendada), 

küngaste nõlvus teha mitte järsem kui 1:2,5-le. 

3.10 Haljastus 

3.10.1 Uusistutused 

Projekteeritud istutused on esitatud joonisel 3. Kasutatud taimede istutusmahud on antud 

kululoendis.  

Uushaljastuses on kasutatud on vähemnõudlikke ja linnahaljastusse sobivaid liike, eelistatud on 

söödavate viljadega taimed (aedõunapuu, harilik pihlakas, sõstraliigid jne). Projektis kasutatud istikud 

on valitud arvestades Eesti puukoolide taimevalikut 2019. a kevadise seisuga. Puittaimede liike ja 

vorme võib vahetada samaväärsete (kõrgus, värvus) liikide vastu, viljakandvate puu- ja põõsaliikide 

sordid konsulteerida enne rajamistöid lasteaia personaliga. Projektikohaste liikide muutmine 

kooskõlastada projekti autoriga. Istutusskeem on valdavalt vabakujuline, mistõttu puu- ja 

põõsagruppide asendiplaaniline paiknemine on orienteeruv: grupid peavad jääma plaanil näidatud 

alade piiresse, kuid üksiktaime asukohta grupisiseselt võib muuta. Aedõunapuu, magusa kirsipuu ja 

aedpirnipuu istikuteks valida tugevakasvulisel alusel sordid. 

Projektis ettenähtud vabakujulise hekitaime - söödav kuslapuu 'Aurora' - asemel võib kasutada ka 

aedarooniat või värdenelat. 

3.10.2 Kasutatud taimmaterjali loetelu 

OKASPUUD 
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Liik eesti keeles   Vorm   Liik ladina keeles   Istikute arv 

harilik kuusk      Picea abies    1 

mägimänd       Pinus mugo    15 

elupuu     'Globosa'   Thuja occidentalis   6 

kuriili lehis       Larix kurilensis    1 

 

LEHTPUUD 

Liik eesti keeles   Vorm   Liik ladina keeles   Istikute arv 

pihlakas    'Asplenifolia'   Sorbus sp   2 

harilik pihlakas       Sorbus aucuparia  15 

pooppuu       Sorbus intermedia  12 

iluõunapuu    'August Vaga'  Malus sp   6 

aedõunapuu*       Malus domestica  3 

aedpirnipuu*       Pyrus communis  3 

magus kirsipuu*      Prunus avium   2 

hapukirsipuu       Prunus cerasus   2 

rabe remmelgas   'Bullata'   Salix fragilis   6 

arukask **   'Youngii'   Betula pendula   1 

* valida tugevakasvulisel alusel sügissordid 

** istutada olemasoleva kase leinavormi kuivamisel 

 

PÕÕSAD 

Liik eesti keeles   Vorm   Liik ladina keeles   Istikute arv 

söödav kuslapuu (hekk)  'Aurora'   Lonicera caerulea   274 

söödav kuslapuu   ‘Czelabinka’   Lonicera caerulea  3 

punapaju    'Nana'    Salix purpurea    8 

Thunbergi kukerpuu      Berberis Thunbergii  3 

sarapuu suureviljaline sort (erinevad sordid)*   Corylus avellana  6 

aedvaarikas (2x kollane+3x punane) *   Rubus idaeus   5 

must sõstar*      Ribes nigrum   3 

mage sõstar*       Ribes alpinum   7 

valge sõstar*       Ribes rubrum   4 

karusmari (tugevakasvuline)*     Ribes uva-crispa  1 

astelpaju (2 emas- ja 1 isastaim)*    Hippophae rhamnoides  3 

must leeder    'Korsör'   Sambucus nigra  4 

jaapani ebaküdoonia      Chaenomeles japonica  2 

kanada toompihlakas*      Amelanchier canadensis 1 

äädikapuu       Rhus typhina   1 

tömbilehine viirpuu   'Paul's Scarlet   Crataegus laevigata   1 

* eelistada sügissorte 

 

PÜSIKUD 

Liik eesti keeles   Vorm   Liik ladina keeles   Istikute arv 

rabarber       Rheum rhabarbarum  4 
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Kokku mullapalliga okaspuid:        2 

Kokku konteinertaimedena okaspuid:        6 

Kokku paljasjuurseid või konteineris okaspuid:       15 

Kokku mullapalliga lehtpuid:        52 

Kokku konteinertaimedena või paljasjuurseid lehtpõõsaid ja püsikuid:    58 

3.10.3 Muru 

Tavamuru/mängu rajamisel (vt joonis 1) lähtuda juhendmaterjalis "Teetööde tehniline kirjeldus" 

(2016) ptk 9.2. "Muru rajamine" antud kvaliteedinõuetest. Muruseemne seguna kasutada tallamisele 

vastupidavama tulemuse saamiseks Eesti Murud OÜ seemnesegu "Pallimuru". Külvinorm 

40...50g/m2. 

Muruhooldus vt ptk 3.10.5. 

Aasamuru (vt joonis 3) on ette nähtud osaliselt lääne- ja lõunaosas loodusraja ümber. Tellija soovil 

võib aasamuru asendada tavamuruga (mängumuruga).  

 

Foto 10. Aasamuru. 

Aasamuru rajatakse alljärgnevat kirjeldatud viisil:  

1. kamar kooritakse ca 5 cm paksuse kihina; 

2. aluspinnas kobestatakse 200 mm sügavuselt, tasandatakse, kobestatud pinnasel tuleb lasta 

vajuda 2...3 nädalat, vajadusel lisatakse kooritud osa asemele kergemat (SL, L) aiamulda või 

kruusaga segatud (kruus 75%, aiamuld 25%) mulda; 

3. esimene istutus tehase looduslike tulpide jm sibullilledega (liigid, mida ei pea välja võtma) 

enne seemne külvamist (aprilli I dekaad); 

4. aktsentsete liikide istutamine (aprilli I-II dekaad). 

5. seemnete külvaine (aprilli III dekaad- mai I dekaad või oktoobri III dekaad-novembri I 

dekaad); 

6. seemnesegu rehitsetakse kergelt mulda, ei tohi sügavale rehitseda; 

7. rehitsetud pinna võib rullida kerge rulliga. 
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Aasamurust 20...30% moodustavad aktsentliigid, 70...80% kõrrelised. Kasutada alljärgnevat kõrreliste 

segu: 

 Punane aruhein  Festuca rubra   60% 

 Lamba aruhein   Festuca ovina  10% 

 Valge kastehein  Agrostis capillaris 20% 

 Keskmine värihein  Briza media  10% 

 

Külvinorm minimaalselt 6 g/m2. 

 

Aasamurusse sobivate rohttaimeliikide nimekiri on esitatud lisas 5. 

Künkad on soovitatav ehitusjärgse vihmaga tekkida võiva erosiooni vältimiseks murustada 

rullmuruga. Muru alus tuleb tasandada ja tihendada (kerge rulliga), min kasvumulla kiht 15 cm. 

Mururullid tuleb nõlvale kinnitada puittikkudega. Rullmuru (siirdmuru) tuleb paigaldada 48 tunni 

jooksul peale objektile toomist, paigaldamisel jälgida tootja juhendit. Peale paigaldamist tuleb kuni 

juurdumiseni (14-20 päeva) igapäevaselt kasta. Juurdumisperioodil ei tohi siirdmurul kõndida! 

Esimese niite võib teha mitte varem kui 7 päeva peale paigaldamist. 

3.10.4 Nõuded istikutele, istutamine 

Puude istutamisel kvaliteedinõuetel lähtuda juhendist "Avalikule alale puude istutamise kord" (RT IV, 

07.06.2013, 1)6. Kasutada ainult kvaliteetset Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille 

päritolumaa vastab Põhja-Eesti kliimatsoonile (5. tsoon). Mitte kasutada mehaaniliselt vigastatud ja 

haigustest kahjustatud juurte, okste ja tüvega istikuid, mitte kasutada deformeerunud võraga (mitte 

liigi- või vormiomase tüve ja võraga) istikuid. Potis spiraali keerdunud juurtega, ühepoolsete juurtega 

vm viisil deformeerunud või vigastatud juurestikuga istikuid kasutada ei tohi – kontrollida puukoolis 

enne ostmist. Tarnitud vigase juurestikuga istikud tuleb vahetada ümber normaalse juurekavaga 

istikute vastu. Istikute suuruse valikul lähtuda alljärgnevast: 

puud: 

 kõrgus: mitte alla 3,5...4,5 m; 

 rinnasdiameeter: mitte alla 4 cm; 

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

 tüve ja võra suhe istiku kõrgust arvestades 2/3...1/2; 

 juurepalli minimaalne läbimõõt: min 60 cm; 

põõsad: 

 põõsad vähemalt 5 elujõulise haruga (ülevalt poolt pookekohta); 

 harude kõrgus mitte alla 50 cm; 

 eelistada paljasjuurseid istikuid; 

hekitaimed: 

 sarnased nõuded põõsastega; 

 ühe kõrguse ja võra laiusega istikud; 

 paljasjuursed. 

                                                           

6 https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013001 
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Istutusaugud, istutusalad, istutuskraavid jne täita viljaka (huumusrikka) keskmise lõimisega (SL) 

neutraalse happesusega (pH = 6,5) kasvumullaga, mulla kvaliteedinõuetel lähtuda "Avalikule alale 

puude istutamise korrast"7. Kõigile istikutele tuleb tagada piisav kasvupinnase olemasolu vastavalt 

juhendile "Avalikule alale puude istutamise kord"8. Keelatud on kasutada lagunemata turvast vm 

lagunemata orgaanikat sisaldavat kasvupinnast. Keelatud on lagunemata sõnniku vm lagunemata 

kontsentreeritud orgaanilise lisandi kasutamine. Muld peab olema vaba lisanditest (kivid, juurikad, 

suured savikänkrad, praht). Soovitatavalt lisada kasvumullale põõsastele, lehtpuudele ja okaspuudele 

sobivat pikaajaliselt lagunevat väetist, väetise valikul lähtuda liigiomastest nõuetest (vt täpsemalt ptk 

3.10.5). 

Mullapalliga puude istutamisel lähtuda alljärgneval skeemil ja loetelus antud põhimõtetest: 

 

Skeem 2. Mullapalliga puuistikute istutusskeem. 

 juurepalli ümbert tuleb eemaldada pakkematerjal (sh ka nn biolagunev riie ja pakkevõrk); 

 puu istutusauk tuleb teha juurepallist ca 15 cm sügavam ja külgedelt kummaltki poolt 

vähemalt juurepalli laiuse võrra laiem; 

 istutusaugu põhi täita ja tihendada ca 15 cm paksuselt istutusmullaga ja kergelt tihendada; 

                                                           

7 https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013001 
8 https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013001 
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 istik tõsta tihendatud alusele; arvestada tuleb, et peale istutusaugu kasvumullaga täitmist 

peab jääma juurekael vabaks ja istutuspalli keskosa ca 1..2 cm kõrguselt olemasolevast 

maapinnast kõrgemale; 

 tagasitäidetava istutusmulla sekka segada pikalt lagunevat kasvu soodustavat puittaimedele 

sobivat väetist (okaspuudel kasutada ainult spetsiaalset okaspuude väetist); 

 tagasitäidetud istutusauk rikkalikult kasta ja vajadusel lisada mulda nii, et istiku ümber ei 

jääks muust maapinnast madalamat lehtrit; 

 ümbritseva maapinna planeerimisel jälgida, et puu ei jääks sulglohku, kuhu hakkab 

kogunema pinnavesi; 

 istutusjärgselt rajada puu tüvest ca 40...60 c raadiusega ca 15 cm kõrgune pinnasest 

kastmisvall; kastmisvall tuleb labidaga tihendada määral, mis tagab valli püsimise; 

 kõik puuistikud toestada 2...4 tugiteibaga, tugivaiad rammida maasse ca 1/3 ulatuses tugivaia 

kõrgusest; rammimisel rikutud vaiade otsad lõigata maha; vaiad peavad olema peale maha 

lõikamist ühepikkused (jälgida, et lõigatud vaiade pikkus oleks orienteeruvalt samal tasemel 

kõigil istikutel); tugivai peab olema istiku kõrgusest 1/3...1/2, vaiad ei tohi olla kõrgemad ega 

madalamad; 

 istik seotakse tugivaia ülaservast ca 50...100 mm spetsiaalse sidumisnööri või lindiga ja 

kinnitatakse tugivaiadele vastavalt sidumisnööri spetsiifikale (lint spetsiaalnaeltega); 

 nööri ja tüve vahele panna hõõrdumist takistav materjal (kasekoor, spetsiaalne kangas jne); 

 puu peab peale toestamist olema fikseeritud, sidumisnöör (lint) ei tohi rippuda lõdvalt, kuid 

sidumisnöör ei tohi muljuda koort 

 kõikidele istikutele paigaldada tüvekaitse (muruhooldusel tekkivate vigastuste kaitseks).  

Põõsaistikud istutatakse gruppides ühiselt ettevalmistatud istutusalale, mitte murusse tehtud eraldi 

aukudesse. Istutusalad valmistada ette 60 cm sügavuselt: mätas koorida, aluspinnas kobestada. 

Juhul, kui aluspinnas on toitainevaene, kaevata see välja ja asendada viljaka kasvumullaga. 

Eemaldatud mätas purustada ja kasutada kasvumullana istutustöödel. Põõsaistikuid ei toestata. 

Istikualune pind multšitakse okaspuukoorepuruga 8...10 cm paksuselt, juurekaelad jäetakse vabaks. 

Kui on tagatud rohimine, võib multšida ka kasvumullaga. Multšimine on vajalik mullaniiskuse 

pikemaks hoidmiseks, umbrohtude kasvamise pärssimiseks ning hooldustööde vähendamiseks. 

Okaspuukoorepuru vm orgaanilise multši alla ei tohi panna filterkangast.  

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid 

kuivanud ja vigastatud oksad ning juured, võrakujunduslõikust mitte teha.  

Istutustöid võib teostada kvalifitseeritud haljastustööline või aednik, tööde teostamisel on nõutav 

pakkumises näidatud spetsialisti reaalne kohalolu objektil.  

3.10.5 Istutusjärgne hooldus, muru hooldus 

Pärast istutamist kontrollida istikute seisundit järgneva 2 aasta jooksul, kuivanud istikud asendada 

uutega. 

Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord nädalas, põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb 

kasta istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul (vähemalt 4 x kuus, va tugevate vihmasadudega). 

Puuistikuid tuleb kasta kord nädalas, ühe korra kastmisnorm ühe puu kohta on min 50 l. Istikutealune 

pind, sh multšitud pind, hoida umbrohuvaba. Multši täiendada igal kevadel. Põõsagruppide 

välisservad esimesel kahel istutusjärgsel aastal muru niitmise ajaks tähistada. 
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Tugiteibad ja kastmisvall peavad jääma ja toimima efektiivselt min 2 aasta jooksul peale istutamist. 

Seejärel võib tugiteibad eemaldada (saetakse maapinnalt maha, välja tõmmata ei tohi). 

Istutuste järgne hooldus tellida varasemalt töid teostanud spetsialistilt. 

Hästitaastuva murukamara saamiseks väetada pikaajalise toimega muruväetisega üks kord kevadel 

pärast rohu kasvu algust ja soovitatavalt teine kord augusti I dekaadil. Väetamise normil lähtuda 

konkreetse tootja ettekirjutustest. Mulla hapestumisel (murupinna sammaldumine, murupinna 

tihenemine) tuleb muru õhustada ja vajadusel lubjata. Muruumbrohte ei ole vaja eemaldada või võib 

need eemaldada käsitsi. Nn taimekaitsevahendeid muruumbrohtude eemaldamiseks kasutada ei 

tohi.   

Eemaldamata võib jätta multšiva niidukiga tehtava mängumuru niite. Siirdmuru (rullmuru) hooldada 

sarnaselt tavamuruga, esimesel kahel aastal põuaperioodil kolletumistunnuste ilmnemisel kasta. 

Mängumuru niita 8...12 korda vegetatsiooniperioodil. Muru niide tuleb niitmise järel eemaldada. 

Teepindadele sattunud niide tuleb eemaldada sealt koheselt peale niitmist. 

Aasamuru niita 1...2 x vegetatsiooniperioodil, esimene niide teha juuli II dekaad - juuli III dekaad, 

teine niide vajadusel septembri I dekaad. Esimesel aastal tuleb niita kaks korda. Esimesel aastal mitte 

niita madalamalt kui 10 cm. Järgmistel aastatel teha niide 10...15 cm kõrguselt ja vajadusel võib 

nädala pärast teha täiendava niite murupinna tasandamiseks 7...10 cm kõrguselt. Aasamuru suvine 

niide tuleb maha kuivama jätta vähemalt neljaks päevaks ja seejärel ära viia. Sügisene niide tuleb ära 

viia kohe pärast niitmist. Aasamuru tee servades on soovitatav hooldada tavamuruna ca 40 cm laiuse 

ribana tee servast, et vältida muru lamandumist teepindadele. 

 Vähemalt 1 x vegetatsiooniperioodil (soovitatavalt kevadel) tuleb murupinnad õhustada ja riisuda. 

Ilupuud ja - põõsad ei vaja üldjuhul täiendavat väetamist kui muru väetatakse. Kui muru ei väetata, 

on soovitatav puittaimi väetada 1 kord aastas novembri I dekaadis (peale kasvu lõppemist sügisel, kui 

muld pole külmunud)  või aprilli III- mai I dekaadis (vahetult enne kasvu algust, kui muld on sulanud ja 

tahenenud) puittaimedele ette nähtud kompleksväetistega, mis ei tekita mullas happelisemaks 

muutumist. Väetada on vaja juhul, kui taimed hakkavad kiduma, juurdekasvud vähenema, vanad 

lehed kolletuvad juba vegetatsiooniperioodi I poolel. Väetamisvajadus konsulteerida aednikuga. 

Istutuskastide väetamine teha vastavalt kasutatavate taimede vajadusele kompleksväetisega 2...3 

korda suve jooksul.  

4 Tööde mahud (kululoend) 
/digiversioonis esitatud eraldi failina, paberköites seletuskirjast eraldiseisva dokumendina/ 
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5 Ehitustööd 

5.1 Etapid 
Tööde teostamise lõplikud etapid ja järjekorra määrab Jõhvi Vallavalitsus. 

I ja II etapi tööd täpsemalt vt kululoend /digiversioonis eraldi failid/ ja joonis 9, joonis 10. 

I etapis tehakse: 

1. amortiseerunud hekkide raie ja juurimine, äravedu; 

2. pinnase planeerimine, künka teisaldamine; 

3. teekünade kaevamine, pinnase planeerimine ja teisaldamine; 

4. olemasolevate mänguvahendite ümbertõstmine; 

5. vee- ja liivaala torustiku ehitus; 

6. tee- jm pinnakatete ehitus, sh ääriste paigaldamine (pakk-katted liivakastide ümber võib ehitada 

I või II etapis), va muru; 

7. liumäe paigaldamine; 

8. pinkide paigaldamine, istutuskastide paigaldamine; 

9. kahe paviljoni ja kuuri paigaldamine. 

 

II etapis tehakse: 

1. projekteeritud mänguvahendite paigaldamine; 

2. piirdeaia ehitamine väikelaste mänguala ümber; 

3. loodusraja ehitamine; 

4. loodusraja huvipunktide tähistamine; 

5. loodusrajaga seotud paviljoni paigaldamine; 

6. projektiga ette nähtud asfaldiosade värvimine; 

7. istutustööd; 

8. muru rajamine. 

5.2 Täiendav projekteerimine, projekti tõlgendamine 
Käesolev projekt on koostatud põhiprojekti tasandil (va vee- ja liivaala veevarustuse ja 

kanaliseerimise lahendus). Ehitaja on kohustatud tööde eelselt veenduma projektmaterjali 

täpsusastme piisavuses projektikohaste rajatiste tegemiseks. Kõigi käesolevas projektis esitatud 

mänguvahendite, välimööbli ja rajatiste ehitamisel lähtuda tootjate paigaldusjuhendist ja tootja poolt 

esitatud nõuetest paigaldusele. Muud konstruktsioonid täpsustada vajadusel tööjoonistega. Vee- ja 

liivaala vee- ja kanalisatsooni lahendus täpsustada tööjoonistega. Täiendav projekteerimisvajadus 

määratakse koostöös tellija ja ehitajaga, võimalike erinevate projekti tõlgenduste korral 

konsulteerida 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 
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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. 

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 ohutus, 

välimus, tugevusomadused ning püsivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite 

kujunduses konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga. 

5.3 Tööde teostamine 

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: 

 Maa RYL 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 nõuetele9.  

Tööde teostamisel jälgida Tee ehitamise kvaliteedinõudeid10 ning lähtuda "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"11 antud tööde kirjeldustest 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; 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. 

Mänguvahendite, pargimööbli jm valmistoodangu paigaldamisel jälgida tootjapoolseid juhiseid või 

paigaldada tootjapoolse järelvalve all. Ehitaja on kohustatud nõudmisel järelvalvele esitama 

valmistoodangu paigaldamise juhised, et oleks võimalik kontrollida paigalduskvaliteeti. 

                                                           

9 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). 
10 RT I, 07.08.2015, 1 
11 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

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

sätestatud isikuga;  

▪ tarindeid ehitaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste konstruktsioonide 

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. 

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. 

Ehitusmaterjal ladustatakse objektil kohtades, mis ei takista pääsu lasteaeda ning lasteaia igapäevast 

teenindamist. Piirkondade täpsed asukohad ja ulatuse määrab ehitaja koostöös Jõhvi Vallavalitsuse 

esindajatega. Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud enne tööde algust piiritlema, sh 

vajadusel ehitama ajutise piirde, vajadusel paigaldama ajutise pinnakatte. 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 ja piirkondades, mis takistavad pääsu lasteaeda ning lasteaia igapäevast teenindamist. 

Ladustamine peab olema korraldatud viisil, mis välistab kõrvaliste isikute, sh väikelaste, juhusliku 

sattumise laoplatsile.  

Ehitustöödel väljakaevataval pinnasel kooritakse esmalt kamar ja ladustatakse väljakaevamiskoha 

lähedal. Kamar purustada ja kasutada ära haljastustöödel. Ladustamisel panna ladustatava pinnase 

alla vett läbilaskev geotekstiil, mis eemaldatakse pinnasekuhja teisaldamisel. Samuti ladustatakse 

eraldi kuhja väljakaevatav aluspinnas. Väljakaevatud pinnast, mida ei saa kasutada rajatiste juures 

süvendite tagasitäiteks või pinna tasandustöödel, kasutatakse tööde lõpetamisel pinnasekahjustuste 

kõrvaldamisel või veetakse ära (käideldakse omavalitsuses kehtestatud korra kohaselt).  

Materjali vedu teostada olemasolevatel teedel või projekteeritud teede asukohtadel. Kaeve- jt 

mullatööde ajaks näha ette tähistatud tehnorajad tehnika liikumiseks tööpiirkonnas.  

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik ehitusjäägid ning utiliseeritakse vastavalt 

kohalikule jäätmekäitluse korrale.  

5.4 Mänguvahendite ja inventari vastavus ohutusnõuetele 
Kõik mänguvahendid peavad vastama ohutusstandardile EVS-EN 1176-1:2017 (TÜV-serfititseeritud) 

või omama eesti-, inglise- või saksakeelseid vastavusdeklaratsioone toodete ohutuse osas. 



1927KP2 Lasteaed "Sipsik" õueala projekt  

 

26/16 AB Artes Terrae OÜ 
 

5.5 Mänguvahendite ja inventari garantii 

Mänguvahenditele peab kehtima tootjapoolne garantii metallkonstruktsioonidele vähemalt 20 a, 

puitkonstruktsioonidele vähemalt 10 a, vedrudele, plastmassist komponentidele, võrkudele ja köitele 

vähemalt 5 a. 

5.6 Nõuded materjalidele ja valmistoodangule 
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; 

▪ valmistooted, sh sillutiskivid, pargimööbel, mänguvahendid jm peavad olema sertifitseeritud 

avalikuks kasutamiseks;  

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega; 

▪ kruvivaiad ja kruvivaiade tala- ja postikinnitused peavad vastama C4 keskkonnaklassi nõuetele; 

▪ metalldetailid, sh liitmikud, kinnitusvahendid peavad vastama "Teetööde tehniline kirjeldus"12 

ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; (lk 79) kirjeldatud nõuetele; 

▪ betoonitööde teostamisel lähtuda Teetööde tehniline kirjeldus13 ptk Betoonkonstruktsioonid (lk 

74) nõuetest; 

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

võib maapinnaga kokkupuutuvates kasutada ka tamme või lehist; materjal peab vastama 

"Teetööde tehniline kirjeldus" ptk  Puitkonstruktsioonid toodud nõuetele; 

▪ maapinnas asuvates, maapinnaga kokkupuutuvates puitdetailidena kasutada A klassile (P8/HC4) 

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

sademete eest kaitstud puitdetailidena võib kasutada AB klassile (P8/HC3) või A klassile (P8/HC4) 

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

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

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

puidukaitsevahendiga; 

▪ kõik metallkonstruktsiooniosad tuleb valmistada ja korrosioonikindlaks töödelda tehases, objektil 

keevitamine ei ole lubatav; 

▪ ehitusplatsil ladustatavad materjalid (va puistematerjalid), sh kinnitusdetailid, puit-  ja 

metallmaterjalid tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest ning saama vabalt 

tuulduda. 

5.7 Keskkonnanõuded 

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide 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 alad murustatakse 

                                                           

12 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
13 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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pealekülviga. Raiejäägid töödelda ümber kütteks või saematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. 

Mitteohtlikud jäätmed võib ladustada ajutiselt objektil.  

Säilitatavate puude juurte piirkonnas mullatöid teha ei tohi (erandjuhtudel lubatav käsitsi). Puude 

tüved tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. Juurte piirkonnas sõitmisel tuleb juurestiku piirkond 

katta sõiduraja ulatuses puitkilpidega. 

Ehitaja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja põhjavette. Kütuste ja õlide ladustamine 

objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate immutite, värvide jm ladustamine on lubatud vaid 

vastavate kemikaalidega seotud tööde teostamise ajal, tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Nn 

taimekaitsevahendite (mürkide) kasutamine (keemiline umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes 

eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on keelatud. 

5.8 Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

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

majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"14. 

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

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib koostöös Jõhvi Vallavalitsusega ehitaja. 

                                                           

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

Lisa 1. Lähteülesanne ( Jõhvi VV hanke tehniline kirjeldus) 
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Lisa 2. Lasteaia “Sipsik” krundi mängu-, õppe- ja spordiväljakute tsoneerimise skeem 
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Lisa 3. Koostöö tellijaga 

Projekti koostamisel on arvestatud tellija ettepanekutega: 

 Jõhvi VV koosoleku protokoll (tagasiside esmasele eskiisile) 24.04.2019 (Riho Nõmmiku e-

kiri); 

 Jõhvi VV tagaside 8.05.2019 eskiisile 20.05.2019 (Riho Nõmmiku e-kiri); 

 Jõhvi VV koosoleku protokoll 24.05.2019 (Riho Nõmmiku e-kiri); 

 Jõhvi VV täiendavad ettepanekud koosoleku protokollile 05.06.2019 (Maria Laanemäe e-kiri); 

 Jõhvi VV koosoleku protokoll 20.06.2019 (Riho Nõmmiku e-kiri); 

 koosolekul 02.07.2019 Jõhvi vallavalitsuses tehtud ettepanekud. 



1927KP2 Lasteaed "Sipsik" õueala projekt  

 

34/16 AB Artes Terrae OÜ 
 

Lisa 4. Olemasoleva puistu koondtabel 

Tabelis kasutatud liigilühendid 

El harilik elupuu Thuja occidentalis 

Ja harilik jalakas Ulmus glabra 

KdS sabiina kadakas Juniperus sabina 

KsA arukask  Betula pendula 

KuT torkav kuusk Picea pungens 

NuS siberi nulg Abies sibirica 

Pi harilik pihlakas Sorbus aucuparia 

Sa harilik saar Fraxinus excelsior 

Ta harilik tamm Quercus robur 

TpL läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus 

Va harilik vaher Acer platanoides 

VaS saarvaher Acer negundo 

 

Nr Puuliik Seisundi- 
klass 

Diameeter  
(cm) 

Märkused 

1. KdS 4 
  2. El 5 
 

3-grupis 

3. KuT 3 19 vaigujooks 

4. KuT 4 22 
 5. KuT 3 23 
 6. TpL 4 

 
hekk 

7. KuT 4 27 
 8. KuT 5 

 
istik 

9. KuT 5 
 

istik 

10. KuT 4 25 
 11. MäM 3 

  12. KuT 4 30 juurevigastus 

13. KuT 4 30 
 14. El 5 

 
grupp 

15. KdS 5 
  16. Pi 5 8/6/7/6 

 17. KuT 4 26 
 18. NuS 3 13 ühepoolne 

19. Ja 4 32/22 võrahooldus 

20. Pa 3 36 seen, TV - murdumisoht 

21. VaS 4 20 võrahooldus 

22. VaS 3 ~18/~28/~25 võrahooldus 

23. TpL 3 
  24. KsA 5 6 

 25. Ta 5 28/22/35 
 26. KsA 4 41 seen  

27. Va 4 40 külmalõhe/ koorevigastus 

28. Va 4 51 
 29. Ja 4 38 seen 

30. Va 3 17 tv, traat - võib olla traadi sissekasvamise kohalt murdumisohtlik 

31. Sa 5 6 
 32. TpL 3 

  33. TpL 2 
  34. Va 3 62 harude vahel lõhe, säilitamiseks toestada 

35. TpL 3 
  36. TpL 3 
  37. TpL 3 
  38. TpL 3 
  39. TpL 3 
  40. TpL 3 
  41. TpL 3 
  42. TpL 3 
  43. TpL 3 
  44. El 4 
 

lumekahjustus 
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Lisa 5. Aasamurusse sobivate rohttaimede nimekiri 

Aasamurusse sobivaid looduslikke liike: 

1. harilik raudrohi     Achillea millefolium 

2. kollane karikakar Anthemis tinctoria 

3. koirohi  Artemisia absinthium 

4. põldpuju      Artemisia campestris 

5. kurekell  Aquilegia vulgaris 

6. suureõiene kellukas Campanula persicifolia 

7. arujumikas     Centaurea jacea 

8. põldjumikas     Centaurea scabiosa 

9. nurmnelk  Dianthus deltoides 

10. nõmmnelk  Dianthus arenarius 

11. harilik ussikeel Echium vulgare  

12. valge madar     Galium album 

13. hobumadar     Galium verum 

14. liht-naistepuna     Hypericum perforatum 

15. harilik äiatar     Knautia arvensis 

16. sügisene seanupp    Leontodon autumnalis 

17. veiste südamerohi  Leonurus cardiaca 

18. harilik härjasilm     Leucanthemum vulgare 

19. harilik nõiahammas  Lotus corniculatus 

20. tõrvalill      Lychnis viscaria 

21. harilik paelrohi  Phalaris arundinacea 

22. punane karutubakas  Pilosella aurantiaca  

23. süstlehine teeleht  Plantago lanceolata 

24. keskmine teeleht     Plantago media 

25. nurmenukk  Primula veris 

26. harilik käbihein     Prunella vulgaris 

27. kibe tulikas     Ranunculus acris 

28. punane pusurohi     Silene dioica 

29. harilik põisrohi Silene vulgaris 

30. longus põisrohi     Silene nutans 

31. aasristik      Trifolium pratense 

32. kassiristik   Trifolium arvense 

33. üheksavägine Verbascum thapsus 

34. kassisaba  Veronica spicata 

 

Aasamurusse sobivaid aktsentseid dekoratiivsete püsikute liike: 

1. stepirohu liigid  Stipa sp 

2. harilik pune  Origanum vulgare 

3. metsporgand Daucus carota 

4. hiidiisop  Agastache sp 

5. must vägihein Verbascum nigrum 

6. lauguliigid  Allium sp 

7. pööris-kipslill Gypsophila paniculata 

8. kollane tähtpea Scabiosa ochroleuca 

9. kellukaliigid  Campanula sp 

10. magunaliigid  Papaver sp 
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11. mesiohaka liigid Echinops sp 

12. ogaputkeliigid Eryngium sp 

13. lõhnav neitsikummel Tanacetum parthenium 

14. metssalvei  Salvia nemorosa 

15. suur härjasilm Leucanthemum maximum 

16. Schmidti puju Artemisia schmidtiana 

17. kukekannused Delphinium sp 

18. tulinelgid  Lychnis 

19. püsiklina  Linum perenne 



Lasteaed "Sipsik" õueala projekt 1927KP2 

 

AB Artes Terrae OÜ 37/16 
 

Lisa 6. Projekteeritud mänguvahendite näidised 

A - rippkiik (kahekohaline), Lappset 175075 
 

 

   

 

 

Täpsem info: https://www.lappset.com/Products/Product-search/Swing-Frame/175075 
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B - turnimiskompleks/ronila, Lappset 137073M 

 

  

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/3D-Climbing-Frame/137073M 
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B1 -  turnimiskompleks/ronila, Lappset 137074M 

 

  

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/3D-Climbing-Frame/137074M 
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C - liivakast, Lappset 175080 

 

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Sandbox/175080 
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G - turnimiskompleks/ronila, Lappset 104072M 
 

 

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Climbing-Frame/104072M 
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G1 - turnimiskompleks/ronila, Lappset 137072M 
 

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Climbing-Frame/137072M 
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H - liivakast, Lappset 175081 

  

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Sandbox/175081 
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I - liumägi, Lappset 137025M 

 

 

  

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Embankment-Slide/137025M 
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J - kaalukiik Lappset 137303M Grasshopper 

 

  

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Grasshopper/137303M 
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K1 - vedrukiik, Lappset 096325 Ladybird 
 

 

  

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/LADYBIRD-SWING/096325 
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L - liumägi, Lappset M96371 Ladybird 

  

 

  

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Ladybird-Playhouse/M96371 
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P - liivamängulaud pinkidega Lappset 104333 Ella 
 

 

       

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Ella/104333M 
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Q - veemängulaud Lappset J31934M Nico 
 

 

   

 

 

 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Nico/J31934M 
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R - veepump Fixman 221500 
 

 

 

http://www.fixman.ee/toode/?id=27173 
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S - veerennide süsteem HAGS 8066399 Awa 
 

 

 Age Range: 5-12, 3-5 
 Assembly Time: 1 hours 
 Length (mm): 2000 mm 
 Width (mm): 300 mm 
 Height (mm): 600 mm 
 Volume (m3): 0.15 m³ 
 Fall Height (mm): 600 mm 
 Safety Area Width (mm): 5000 mm 
 Safety Area Length (mm): 3300 mm 

 

http://www.hags.com/en-us/play/hags-play-brands/solo/awa 
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T - puidust istumispiire 
 

Vt täpsemalt joonis 6 

 


