
600

6
0
0

1
5
0

6
0
0

1
5
0

4
4
8

8
9

1
4
4
8

3
4
7

R

309

R

450

3500

375

Märkused:
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Mõõt:

Joonise nr: 6

Eigo Tarkin

Faili nimi:

Tellija:

Joonis:

Töö:

Joonise koostaja:

Asukoht:

72KP13

Kuupäev:
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Puiestee 78, Tartu 51008

Reg nr 10914072
12.11.13

Vastutav spetsialist:

Sulev Nurme
Projekti juht:

Mart Hiob 72KP13_Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekt

Kõpu Vallavalitsus

Suure-Kõpu pargi rekonstrueerimisprojekt

Kõpu alevik, Kõpu vald

500 mm

700 mm

400 mm

dolomiidist vaas (käsitöö)

dolomiidist postament (käsitöö)

150 mm

100 mm

100 mm

100 mm

400 mm

1000 mm

1300 mm

Lõige F-F
graniit äärekiviga ääristatud tugevdatud alusel purustatud kruusast tee

Väravapost

Lõige C-C
lillepeenar

1:20

Detailjoonis 2

Olemasolev restaureeritav sild
proj kohalvalatud betoonist posti müts

proj betoonist katteplaat

mastvalgustit või selle tootega sarnast teise firma toodet

kasutada Tehomet Baltic OÜ poolt valmistatavat 

0.5% 0.5%

Gardenfix peenrapiire - 190 mm (värvus: must)

tihendatud pinnas

tihendatud killustik

armeeritud betoonvundament

2. samasugust postamenti kasutada ka ajutiste väljapanekute presenteerimiseks.

1. taimede arvu võib peenardes vastavalt saadaolevate istikute suurusele muuta;

Märkused:

tihendatud pinnas

filterkangas Typar SF 37 või sarnane

tihendatud killustikalus (frak 32...64 mm)

tihendatud killustikalus (frak 16...32 mm)

tihendatud purustatud kruus - tihendatud kivimaterjali segu nr 5 (frak 0...16 mm)

3. teede raadiused peavad olema sujuvalt väljaehitatud.

ehituse eelselt tööjoonistega;

2. filterkanga vajadus projekteeritavate teede alla täpsustada 

1. konstruktsioonid täpsustada tööjoonistega;

tihendatud pinnas

filterkangas Typar SF 37 või sarnane

betoonvundament B25

graniit äärekivi murtud pinnaga (80 x 200 x 1000 mm)

10% 10%2% 2%

aluspinnas

filterkangas Typar SF 37 või sarnane

umbrohujuurtevaba kasvumuld

6. likvideerida sillale paigaldatud pistikupesa.

(nt kohalevalatud betooniga - sobiv täpne materjal selgitada tehnilise uuringuga);

5. teekate silla peal: eemaldada mördiga tehtud lagunenud lapid, puhastada pinnasest jm ning taastada kate

4. postidele ja rinnatisele taastada kohalevalatud katteplaadid (vanadest on säilinud kohati servatükid);

3. säilitada võimalikult olemasolev krohv;

2. restaureerimseks teha silla konstruktsiooni tehniline uuring, millele vastavalt koostada silla restaureerimisprojekt;

1. silla konstrukstiooni praod jm puhastada pinnasest;

Märkused:

tihendatud pinnas

tihendatud killustik

armeetirud betoonvundament

metallankur

graniidist väravapost


