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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Töö alus 
Käesolev töö on koostatud Tartu vallas Lähte terviseradade ja maastikupargi kohta. 
Käsitletava alal suurus on kokku umbes 40 ha.  
 
Töö eesmärgiks on analüüsida olemasoleva maastiku potentsiaali rekreatiivsete 
tegevuste läbi viimiseks ning olemasoleva tervisespordikeskuse laiendamiseks. 
Põhjalikumalt käsitletavaks teemaks oli lumelaua nõlva projekteerimine olemasolevasse 
töös olevasse karjääri ning karjääri rekultiveerimispõhimõtte määramine. 
 
Käesolev töö määratleb üldkontseptsiooni, konkreetsete ehitiste tegemiseks tuleb teha 
vastav projekt. 
 

 
 
Skeem 1. Käsitletava ala asukoht Tartu vallas (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 19.09.2012). 
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2   Lahendused 

2.1 Üldkontseptsioon 

Üldkontseptsiooniks on: 
• olemasoleva spordikooli laiendamine ja turvaline ühendamine olemasolevate 

terviseradadega ning tulevaste kõrvaltegevustega; 
• looduslikult kauni maastiku kasutusele võtmine rekreatsioonialana ja piirkonna 

kogunemiskohana; 
• töös oleva karjääri rekultiveerimine peale kaevandamise lõpetamist 

rekreatiivseteks tegevusteks; 
• olemasoleva muinsusobjekti eksponeerimine teemapargina; 
• majutusvõimaluste loomine puhkajatele ja sportijatele; 
• puhke- ja spordikeskuse tugifunktsioonide mõlemale poolele kasulik 

ühendamine. 

2.2 Lähte terviseradade ja maastikupargi planeering 

Terviseradade ja maastikupargi planeering on esitatud tervikuna eraldi joonisel, allpool 
on tekstiline kirjeldus. 
 
Spordihoone lähedus on esitatud ehitiste laienemise kava. Uuteks ehitisteks on 
jalgpallihall ja hokiväljak. Mõlemad väljakud võib rajada ka kinniste hoonetena. 
Hoonetele on kavandatud ühine sissepääs ja riietusruumi blokk. Uus parkimisala on 
kavandatud selliselt, et parklast on võimalik minna nii spordihoonetesse kui ka 
terviseradadele; praegune juurdepääs spordihoonele saab suurürituste korral jääda 
korraldajate alaks ja kogunemisalaks. Täiendavate hoonete täpne suurus (sh ka kõrgus) 
tuleb määrata edasise projekteerimise käigus. 
 
Spordihoonetest üle tee jäävale praegusele heinamaale on kavandatud avalike ürituste 
toimumiseks laululava ja lõkkeplats. Laululava ümbrusesse on kavandatud ka 
kõrghaljastust nii tuuletõkkeks kui ka maastikuruumi loomiseks ja parema akustika 
tagamiseks. 
 
Ürituste platsiga külgneb kämping. Kämpingusse on kavandatud erineva suurusega 
kämpinguhooned, telkimisplatsid, kohad matkaautodele ja telkidele ning mängu- ja 
spordiväljakud koos teenindushoonega (köögi- ja pesuvõimalus, wc).  
 
Karjääri-alale on kavandatud kolm põhilist tegevuspiirkonda – kelgumägi, lumelaua- / 
mäesuusamägi ja snowtubing rada. Lumelaua, mäesuusa ja snowtubing peale kokku on 
kavandatud üks universaalne tõstuk. Karjääri suviseks kasutamiseks on välja pakutud 
tobogganing rada – nö suvine kelgurada spetsiaalsel relsil või rennis. Karjääri alumisele 
osale on kavandatud veesilm ning karjääri nõlvad tuleb haljastada nii okas- kui 
lehtpuudega. Karjääri tegevuste kavandamisel on arvestatud praeguse reljeefi ja 
kavandatava kaevandusmahuga, samuti kaevandamisest üle jääva nn aherainega, mida 
on võimalik kasutada reljeefi loomiseks. Kuna kaevandaja ei suuda praegu määrata 
täpset mahtu, siis on reljeefilahendused tehtud orienteeruvad ja vajavad edasisel 
projekteerimisel/ehitamisel täpsustamist. 
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Sootaga teele on planeeritud terviseradadega ristuvale kohale jalgteetunnel, et tagada 
kogu ala tervikkasutus, ohutu liiklemine ja talvisel ajal suuskadega sõitmine. Tunneli 
tegemiseks tuleb madalamale lasta olemasolevat terviserada, nii maanteega ristumise 
juures kui torni piirkonnas. Tunneli tegemisel tuleb tagada talvisel ajal rajatraktori 
läbipääs tunnelist (arvestada ka raja lumepaksusega lisaks masina kõrgusele), sademe- 
ja lumesulamisvesi juhtida tunnelist eemale.  
 
Vaatetorni juurde on kavandatud üle terviseraja kergliiklussild. Terviseraja madalamale 
laskmine tunneli jaoks võimaldab ka kergliiklussilla lihtsamat rajamist. Sild on vajalik 
jalgsi liikujate (torni külastajad, snowtubeitajad ja suusanõlva kasutajad, pealtvaatajad 
nii nõlvadel kui murdmaa rajal) üle viimiseks suusarajast ning suvisel ajal võistlusrajast 
ilma rada rikkumata/takistamata. Karjääri-poolsele küljele ei mahu suuremat parklat 
tegema, seetõttu on silla vajadus paratamatu. 
 
Ala läänekülge jääb arheoloogiamälestis Linnus "Lähte Palalinn" (reg nr 12999). Tööga 
tehakse ettepanek linnuse territooriumi paremaks eksponeerimiseks luues alale linnuse 
teemapark. Teemapargi tegemisel on võimalik, et vajalik on läbi viia arheoloogilised 
uurimised. 
 
Palalinna järve ääres asuvad ujumiskohad jagunevad liivarannaga ujumiskohtadeks ja 
puidust purdega ujumiskohtadeks. Järve põhjakaldale on soodne koht rajada väikest 
telkimis- ja lõkkekohta. Järve äärde on võimalik juurde pääseda jalgsi terviseradade 
kaudu, lähim parkla asub laululava juures. 
 

2.3 Karjääri rekultiveerimine 
Palalinna karjääri on projekteeritud: 

• snowtubeingu rada; 
• lumelaua- ja suusanõlv; 
• kelgunõlv; 
• suvine kelgutamiserada – tobogganing. 

Plaan on vormistatud plakati stiilis ning käsitleb Palalinna karjääri maa-ala. Töö 
eesmärgiks on pakkuda erinevaid lahendusi karjääri taaskasutusele võtmiseks. Põhiline 
rõhk on asetatud talispordivõimaluste loomisele. Juba praegu kasutatakse karjääri 
nõlvasid lumelaua ja mäesuuskadega sõitmiseks. Tööga esitatakse lisaks snowtubeing 
raja asukoht, kelgunõlv ja tiik uisutamiseks. Mäenõlvast ülesse saamise hõlbustamiseks 
on kavandatud tõstuk. Lisaks on välja pakutud võimalus kasutada nõlvasid ka suvel. 
Selleks on Lätis üsna populaarne toboggan kelgurada, kus kelguga sõidetakse 
spetsiaalses rennis või relssidel.  
 
Plakatil on esitatud tööst kaks versiooni, mis erinevad üksteisest tõstukite ja tiikide arvu 
poolest.  
 

2.4 Lähte terviserajad  
Kolmandaks plaaniks on Lähte terviseradade/suusaradade skeem. Skeemil on esitatud 
neli erineva pikkusega rada – 1, 2, 3 ja km pikkune terviserada. Terviseradasid saab 
kasutada suvel jooksmiseks, käimiseks ja rattaga sõitmiseks ning talvel suusatamiseks. 
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B  P L A A N I M A T E R J A L   

1   Lähte terviseradade ja maastikupargi 
planeering         - M 1:1000 

2   Lähte terviseradade skeem      - M 1:3000 

3   Lähte spordi ja vaba-aja keskus   - plakat 
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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Töö alus 
Käesolev töö on koostatud Tartu vallas Lähte terviseradade ja maastikupargi kohta. 
Käsitletava alal suurus on kokku umbes 40 ha.  
 
Töö eesmärgiks on analüüsida olemasoleva maastiku potentsiaali rekreatiivsete 
tegevuste läbi viimiseks ning olemasoleva tervisespordikeskuse laiendamiseks. 
Põhjalikumalt käsitletavaks teemaks oli lumelaua nõlva projekteerimine olemasolevasse 
töös olevasse karjääri ning karjääri rekultiveerimispõhimõtte määramine. 
 
Käesolev töö määratleb üldkontseptsiooni, konkreetsete ehitiste tegemiseks tuleb teha 
vastav projekt. 
 

 
 
Skeem 1. Käsitletava ala asukoht Tartu vallas (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 19.09.2012). 
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2   Lahendused 

2.1 Üldkontseptsioon 

Üldkontseptsiooniks on: 
• olemasoleva spordikooli laiendamine ja turvaline ühendamine olemasolevate 

terviseradadega ning tulevaste kõrvaltegevustega; 
• looduslikult kauni maastiku kasutusele võtmine rekreatsioonialana ja piirkonna 

kogunemiskohana; 
• töös oleva karjääri rekultiveerimine peale kaevandamise lõpetamist 

rekreatiivseteks tegevusteks; 
• olemasoleva muinsusobjekti eksponeerimine teemapargina; 
• majutusvõimaluste loomine puhkajatele ja sportijatele; 
• puhke- ja spordikeskuse tugifunktsioonide mõlemale poolele kasulik 

ühendamine. 

2.2 Lähte terviseradade ja maastikupargi planeering 

Terviseradade ja maastikupargi planeering on esitatud tervikuna eraldi joonisel, allpool 
on tekstiline kirjeldus. 
 
Spordihoone lähedus on esitatud ehitiste laienemise kava. Uuteks ehitisteks on 
jalgpallihall ja hokiväljak. Mõlemad väljakud võib rajada ka kinniste hoonetena. 
Hoonetele on kavandatud ühine sissepääs ja riietusruumi blokk. Uus parkimisala on 
kavandatud selliselt, et parklast on võimalik minna nii spordihoonetesse kui ka 
terviseradadele; praegune juurdepääs spordihoonele saab suurürituste korral jääda 
korraldajate alaks ja kogunemisalaks. Täiendavate hoonete täpne suurus (sh ka kõrgus) 
tuleb määrata edasise projekteerimise käigus. 
 
Spordihoonetest üle tee jäävale praegusele heinamaale on kavandatud avalike ürituste 
toimumiseks laululava ja lõkkeplats. Laululava ümbrusesse on kavandatud ka 
kõrghaljastust nii tuuletõkkeks kui ka maastikuruumi loomiseks ja parema akustika 
tagamiseks. 
 
Ürituste platsiga külgneb kämping. Kämpingusse on kavandatud erineva suurusega 
kämpinguhooned, telkimisplatsid, kohad matkaautodele ja telkidele ning mängu- ja 
spordiväljakud koos teenindushoonega (köögi- ja pesuvõimalus, wc).  
 
Karjääri-alale on kavandatud kolm põhilist tegevuspiirkonda – kelgumägi, lumelaua- / 
mäesuusamägi ja snowtubing rada. Lumelaua, mäesuusa ja snowtubing peale kokku on 
kavandatud üks universaalne tõstuk. Karjääri suviseks kasutamiseks on välja pakutud 
tobogganing rada – nö suvine kelgurada spetsiaalsel relsil või rennis. Karjääri alumisele 
osale on kavandatud veesilm ning karjääri nõlvad tuleb haljastada nii okas- kui 
lehtpuudega. Karjääri tegevuste kavandamisel on arvestatud praeguse reljeefi ja 
kavandatava kaevandusmahuga, samuti kaevandamisest üle jääva nn aherainega, mida 
on võimalik kasutada reljeefi loomiseks. Kuna kaevandaja ei suuda praegu määrata 
täpset mahtu, siis on reljeefilahendused tehtud orienteeruvad ja vajavad edasisel 
projekteerimisel/ehitamisel täpsustamist. 
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Sootaga teele on planeeritud terviseradadega ristuvale kohale jalgteetunnel, et tagada 
kogu ala tervikkasutus, ohutu liiklemine ja talvisel ajal suuskadega sõitmine. Tunneli 
tegemiseks tuleb madalamale lasta olemasolevat terviserada, nii maanteega ristumise 
juures kui torni piirkonnas. Tunneli tegemisel tuleb tagada talvisel ajal rajatraktori 
läbipääs tunnelist (arvestada ka raja lumepaksusega lisaks masina kõrgusele), sademe- 
ja lumesulamisvesi juhtida tunnelist eemale.  
 
Vaatetorni juurde on kavandatud üle terviseraja kergliiklussild. Terviseraja madalamale 
laskmine tunneli jaoks võimaldab ka kergliiklussilla lihtsamat rajamist. Sild on vajalik 
jalgsi liikujate (torni külastajad, snowtubeitajad ja suusanõlva kasutajad, pealtvaatajad 
nii nõlvadel kui murdmaa rajal) üle viimiseks suusarajast ning suvisel ajal võistlusrajast 
ilma rada rikkumata/takistamata. Karjääri-poolsele küljele ei mahu suuremat parklat 
tegema, seetõttu on silla vajadus paratamatu. 
 
Ala läänekülge jääb arheoloogiamälestis Linnus "Lähte Palalinn" (reg nr 12999). Tööga 
tehakse ettepanek linnuse territooriumi paremaks eksponeerimiseks luues alale linnuse 
teemapark. Teemapargi tegemisel on võimalik, et vajalik on läbi viia arheoloogilised 
uurimised. 
 
Palalinna järve ääres asuvad ujumiskohad jagunevad liivarannaga ujumiskohtadeks ja 
puidust purdega ujumiskohtadeks. Järve põhjakaldale on soodne koht rajada väikest 
telkimis- ja lõkkekohta. Järve äärde on võimalik juurde pääseda jalgsi terviseradade 
kaudu, lähim parkla asub laululava juures. 
 

2.3 Karjääri rekultiveerimine 
Palalinna karjääri on projekteeritud: 

• snowtubeingu rada; 
• lumelaua- ja suusanõlv; 
• kelgunõlv; 
• suvine kelgutamiserada – tobogganing. 

Plaan on vormistatud plakati stiilis ning käsitleb Palalinna karjääri maa-ala. Töö 
eesmärgiks on pakkuda erinevaid lahendusi karjääri taaskasutusele võtmiseks. Põhiline 
rõhk on asetatud talispordivõimaluste loomisele. Juba praegu kasutatakse karjääri 
nõlvasid lumelaua ja mäesuuskadega sõitmiseks. Tööga esitatakse lisaks snowtubeing 
raja asukoht, kelgunõlv ja tiik uisutamiseks. Mäenõlvast ülesse saamise hõlbustamiseks 
on kavandatud tõstuk. Lisaks on välja pakutud võimalus kasutada nõlvasid ka suvel. 
Selleks on Lätis üsna populaarne toboggan kelgurada, kus kelguga sõidetakse 
spetsiaalses rennis või relssidel.  
 
Plakatil on esitatud tööst kaks versiooni, mis erinevad üksteisest tõstukite ja tiikide arvu 
poolest.  
 

2.4 Lähte terviserajad  
Kolmandaks plaaniks on Lähte terviseradade/suusaradade skeem. Skeemil on esitatud 
neli erineva pikkusega rada – 1, 2, 3 ja km pikkune terviserada. Terviseradasid saab 
kasutada suvel jooksmiseks, käimiseks ja rattaga sõitmiseks ning talvel suusatamiseks. 
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B  P L A A N I M A T E R J A L   

1   Lähte terviseradade ja maastikupargi 
planeering         - M 1:1000 

2   Lähte terviseradade skeem      - M 1:3000 

3   Lähte spordi ja vaba-aja keskus   - plakat 
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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Töö alus 
Käesolev töö on koostatud Tartu vallas Lähte terviseradade ja maastikupargi kohta. 
Käsitletava alal suurus on kokku umbes 40 ha.  
 
Töö eesmärgiks on analüüsida olemasoleva maastiku potentsiaali rekreatiivsete 
tegevuste läbi viimiseks ning olemasoleva tervisespordikeskuse laiendamiseks. 
Põhjalikumalt käsitletavaks teemaks oli lumelaua nõlva projekteerimine olemasolevasse 
töös olevasse karjääri ning karjääri rekultiveerimispõhimõtte määramine. 
 
Käesolev töö määratleb üldkontseptsiooni, konkreetsete ehitiste tegemiseks tuleb teha 
vastav projekt. 
 

 
 
Skeem 1. Käsitletava ala asukoht Tartu vallas (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 19.09.2012). 
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2   Lahendused 

2.1 Üldkontseptsioon 

Üldkontseptsiooniks on: 
• olemasoleva spordikooli laiendamine ja turvaline ühendamine olemasolevate 

terviseradadega ning tulevaste kõrvaltegevustega; 
• looduslikult kauni maastiku kasutusele võtmine rekreatsioonialana ja piirkonna 

kogunemiskohana; 
• töös oleva karjääri rekultiveerimine peale kaevandamise lõpetamist 

rekreatiivseteks tegevusteks; 
• olemasoleva muinsusobjekti eksponeerimine teemapargina; 
• majutusvõimaluste loomine puhkajatele ja sportijatele; 
• puhke- ja spordikeskuse tugifunktsioonide mõlemale poolele kasulik 

ühendamine. 

2.2 Lähte terviseradade ja maastikupargi planeering 

Terviseradade ja maastikupargi planeering on esitatud tervikuna eraldi joonisel, allpool 
on tekstiline kirjeldus. 
 
Spordihoone lähedus on esitatud ehitiste laienemise kava. Uuteks ehitisteks on 
jalgpallihall ja hokiväljak. Mõlemad väljakud võib rajada ka kinniste hoonetena. 
Hoonetele on kavandatud ühine sissepääs ja riietusruumi blokk. Uus parkimisala on 
kavandatud selliselt, et parklast on võimalik minna nii spordihoonetesse kui ka 
terviseradadele; praegune juurdepääs spordihoonele saab suurürituste korral jääda 
korraldajate alaks ja kogunemisalaks. Täiendavate hoonete täpne suurus (sh ka kõrgus) 
tuleb määrata edasise projekteerimise käigus. 
 
Spordihoonetest üle tee jäävale praegusele heinamaale on kavandatud avalike ürituste 
toimumiseks laululava ja lõkkeplats. Laululava ümbrusesse on kavandatud ka 
kõrghaljastust nii tuuletõkkeks kui ka maastikuruumi loomiseks ja parema akustika 
tagamiseks. 
 
Ürituste platsiga külgneb kämping. Kämpingusse on kavandatud erineva suurusega 
kämpinguhooned, telkimisplatsid, kohad matkaautodele ja telkidele ning mängu- ja 
spordiväljakud koos teenindushoonega (köögi- ja pesuvõimalus, wc).  
 
Karjääri-alale on kavandatud kolm põhilist tegevuspiirkonda – kelgumägi, lumelaua- / 
mäesuusamägi ja snowtubing rada. Lumelaua, mäesuusa ja snowtubing peale kokku on 
kavandatud üks universaalne tõstuk. Karjääri suviseks kasutamiseks on välja pakutud 
tobogganing rada – nö suvine kelgurada spetsiaalsel relsil või rennis. Karjääri alumisele 
osale on kavandatud veesilm ning karjääri nõlvad tuleb haljastada nii okas- kui 
lehtpuudega. Karjääri tegevuste kavandamisel on arvestatud praeguse reljeefi ja 
kavandatava kaevandusmahuga, samuti kaevandamisest üle jääva nn aherainega, mida 
on võimalik kasutada reljeefi loomiseks. Kuna kaevandaja ei suuda praegu määrata 
täpset mahtu, siis on reljeefilahendused tehtud orienteeruvad ja vajavad edasisel 
projekteerimisel/ehitamisel täpsustamist. 
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Sootaga teele on planeeritud terviseradadega ristuvale kohale jalgteetunnel, et tagada 
kogu ala tervikkasutus, ohutu liiklemine ja talvisel ajal suuskadega sõitmine. Tunneli 
tegemiseks tuleb madalamale lasta olemasolevat terviserada, nii maanteega ristumise 
juures kui torni piirkonnas. Tunneli tegemisel tuleb tagada talvisel ajal rajatraktori 
läbipääs tunnelist (arvestada ka raja lumepaksusega lisaks masina kõrgusele), sademe- 
ja lumesulamisvesi juhtida tunnelist eemale.  
 
Vaatetorni juurde on kavandatud üle terviseraja kergliiklussild. Terviseraja madalamale 
laskmine tunneli jaoks võimaldab ka kergliiklussilla lihtsamat rajamist. Sild on vajalik 
jalgsi liikujate (torni külastajad, snowtubeitajad ja suusanõlva kasutajad, pealtvaatajad 
nii nõlvadel kui murdmaa rajal) üle viimiseks suusarajast ning suvisel ajal võistlusrajast 
ilma rada rikkumata/takistamata. Karjääri-poolsele küljele ei mahu suuremat parklat 
tegema, seetõttu on silla vajadus paratamatu. 
 
Ala läänekülge jääb arheoloogiamälestis Linnus "Lähte Palalinn" (reg nr 12999). Tööga 
tehakse ettepanek linnuse territooriumi paremaks eksponeerimiseks luues alale linnuse 
teemapark. Teemapargi tegemisel on võimalik, et vajalik on läbi viia arheoloogilised 
uurimised. 
 
Palalinna järve ääres asuvad ujumiskohad jagunevad liivarannaga ujumiskohtadeks ja 
puidust purdega ujumiskohtadeks. Järve põhjakaldale on soodne koht rajada väikest 
telkimis- ja lõkkekohta. Järve äärde on võimalik juurde pääseda jalgsi terviseradade 
kaudu, lähim parkla asub laululava juures. 
 

2.3 Karjääri rekultiveerimine 
Palalinna karjääri on projekteeritud: 

• snowtubeingu rada; 
• lumelaua- ja suusanõlv; 
• kelgunõlv; 
• suvine kelgutamiserada – tobogganing. 

Plaan on vormistatud plakati stiilis ning käsitleb Palalinna karjääri maa-ala. Töö 
eesmärgiks on pakkuda erinevaid lahendusi karjääri taaskasutusele võtmiseks. Põhiline 
rõhk on asetatud talispordivõimaluste loomisele. Juba praegu kasutatakse karjääri 
nõlvasid lumelaua ja mäesuuskadega sõitmiseks. Tööga esitatakse lisaks snowtubeing 
raja asukoht, kelgunõlv ja tiik uisutamiseks. Mäenõlvast ülesse saamise hõlbustamiseks 
on kavandatud tõstuk. Lisaks on välja pakutud võimalus kasutada nõlvasid ka suvel. 
Selleks on Lätis üsna populaarne toboggan kelgurada, kus kelguga sõidetakse 
spetsiaalses rennis või relssidel.  
 
Plakatil on esitatud tööst kaks versiooni, mis erinevad üksteisest tõstukite ja tiikide arvu 
poolest.  
 

2.4 Lähte terviserajad  
Kolmandaks plaaniks on Lähte terviseradade/suusaradade skeem. Skeemil on esitatud 
neli erineva pikkusega rada – 1, 2, 3 ja km pikkune terviserada. Terviseradasid saab 
kasutada suvel jooksmiseks, käimiseks ja rattaga sõitmiseks ning talvel suusatamiseks. 
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B  P L A A N I M A T E R J A L   

1   Lähte terviseradade ja maastikupargi 
planeering         - M 1:1000 

2   Lähte terviseradade skeem      - M 1:3000 

3   Lähte spordi ja vaba-aja keskus   - plakat 
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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Töö alus 
Käesolev töö on koostatud Tartu vallas Lähte terviseradade ja maastikupargi kohta. 
Käsitletava alal suurus on kokku umbes 40 ha.  
 
Töö eesmärgiks on analüüsida olemasoleva maastiku potentsiaali rekreatiivsete 
tegevuste läbi viimiseks ning olemasoleva tervisespordikeskuse laiendamiseks. 
Põhjalikumalt käsitletavaks teemaks oli lumelaua nõlva projekteerimine olemasolevasse 
töös olevasse karjääri ning karjääri rekultiveerimispõhimõtte määramine. 
 
Käesolev töö määratleb üldkontseptsiooni, konkreetsete ehitiste tegemiseks tuleb teha 
vastav projekt. 
 

 
 
Skeem 1. Käsitletava ala asukoht Tartu vallas (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 19.09.2012). 
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2   Lahendused 

2.1 Üldkontseptsioon 

Üldkontseptsiooniks on: 
• olemasoleva spordikooli laiendamine ja turvaline ühendamine olemasolevate 

terviseradadega ning tulevaste kõrvaltegevustega; 
• looduslikult kauni maastiku kasutusele võtmine rekreatsioonialana ja piirkonna 

kogunemiskohana; 
• töös oleva karjääri rekultiveerimine peale kaevandamise lõpetamist 

rekreatiivseteks tegevusteks; 
• olemasoleva muinsusobjekti eksponeerimine teemapargina; 
• majutusvõimaluste loomine puhkajatele ja sportijatele; 
• puhke- ja spordikeskuse tugifunktsioonide mõlemale poolele kasulik 

ühendamine. 

2.2 Lähte terviseradade ja maastikupargi planeering 

Terviseradade ja maastikupargi planeering on esitatud tervikuna eraldi joonisel, allpool 
on tekstiline kirjeldus. 
 
Spordihoone lähedus on esitatud ehitiste laienemise kava. Uuteks ehitisteks on 
jalgpallihall ja hokiväljak. Mõlemad väljakud võib rajada ka kinniste hoonetena. 
Hoonetele on kavandatud ühine sissepääs ja riietusruumi blokk. Uus parkimisala on 
kavandatud selliselt, et parklast on võimalik minna nii spordihoonetesse kui ka 
terviseradadele; praegune juurdepääs spordihoonele saab suurürituste korral jääda 
korraldajate alaks ja kogunemisalaks. Täiendavate hoonete täpne suurus (sh ka kõrgus) 
tuleb määrata edasise projekteerimise käigus. 
 
Spordihoonetest üle tee jäävale praegusele heinamaale on kavandatud avalike ürituste 
toimumiseks laululava ja lõkkeplats. Laululava ümbrusesse on kavandatud ka 
kõrghaljastust nii tuuletõkkeks kui ka maastikuruumi loomiseks ja parema akustika 
tagamiseks. 
 
Ürituste platsiga külgneb kämping. Kämpingusse on kavandatud erineva suurusega 
kämpinguhooned, telkimisplatsid, kohad matkaautodele ja telkidele ning mängu- ja 
spordiväljakud koos teenindushoonega (köögi- ja pesuvõimalus, wc).  
 
Karjääri-alale on kavandatud kolm põhilist tegevuspiirkonda – kelgumägi, lumelaua- / 
mäesuusamägi ja snowtubing rada. Lumelaua, mäesuusa ja snowtubing peale kokku on 
kavandatud üks universaalne tõstuk. Karjääri suviseks kasutamiseks on välja pakutud 
tobogganing rada – nö suvine kelgurada spetsiaalsel relsil või rennis. Karjääri alumisele 
osale on kavandatud veesilm ning karjääri nõlvad tuleb haljastada nii okas- kui 
lehtpuudega. Karjääri tegevuste kavandamisel on arvestatud praeguse reljeefi ja 
kavandatava kaevandusmahuga, samuti kaevandamisest üle jääva nn aherainega, mida 
on võimalik kasutada reljeefi loomiseks. Kuna kaevandaja ei suuda praegu määrata 
täpset mahtu, siis on reljeefilahendused tehtud orienteeruvad ja vajavad edasisel 
projekteerimisel/ehitamisel täpsustamist. 
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Sootaga teele on planeeritud terviseradadega ristuvale kohale jalgteetunnel, et tagada 
kogu ala tervikkasutus, ohutu liiklemine ja talvisel ajal suuskadega sõitmine. Tunneli 
tegemiseks tuleb madalamale lasta olemasolevat terviserada, nii maanteega ristumise 
juures kui torni piirkonnas. Tunneli tegemisel tuleb tagada talvisel ajal rajatraktori 
läbipääs tunnelist (arvestada ka raja lumepaksusega lisaks masina kõrgusele), sademe- 
ja lumesulamisvesi juhtida tunnelist eemale.  
 
Vaatetorni juurde on kavandatud üle terviseraja kergliiklussild. Terviseraja madalamale 
laskmine tunneli jaoks võimaldab ka kergliiklussilla lihtsamat rajamist. Sild on vajalik 
jalgsi liikujate (torni külastajad, snowtubeitajad ja suusanõlva kasutajad, pealtvaatajad 
nii nõlvadel kui murdmaa rajal) üle viimiseks suusarajast ning suvisel ajal võistlusrajast 
ilma rada rikkumata/takistamata. Karjääri-poolsele küljele ei mahu suuremat parklat 
tegema, seetõttu on silla vajadus paratamatu. 
 
Ala läänekülge jääb arheoloogiamälestis Linnus "Lähte Palalinn" (reg nr 12999). Tööga 
tehakse ettepanek linnuse territooriumi paremaks eksponeerimiseks luues alale linnuse 
teemapark. Teemapargi tegemisel on võimalik, et vajalik on läbi viia arheoloogilised 
uurimised. 
 
Palalinna järve ääres asuvad ujumiskohad jagunevad liivarannaga ujumiskohtadeks ja 
puidust purdega ujumiskohtadeks. Järve põhjakaldale on soodne koht rajada väikest 
telkimis- ja lõkkekohta. Järve äärde on võimalik juurde pääseda jalgsi terviseradade 
kaudu, lähim parkla asub laululava juures. 
 

2.3 Karjääri rekultiveerimine 
Palalinna karjääri on projekteeritud: 

• snowtubeingu rada; 
• lumelaua- ja suusanõlv; 
• kelgunõlv; 
• suvine kelgutamiserada – tobogganing. 

Plaan on vormistatud plakati stiilis ning käsitleb Palalinna karjääri maa-ala. Töö 
eesmärgiks on pakkuda erinevaid lahendusi karjääri taaskasutusele võtmiseks. Põhiline 
rõhk on asetatud talispordivõimaluste loomisele. Juba praegu kasutatakse karjääri 
nõlvasid lumelaua ja mäesuuskadega sõitmiseks. Tööga esitatakse lisaks snowtubeing 
raja asukoht, kelgunõlv ja tiik uisutamiseks. Mäenõlvast ülesse saamise hõlbustamiseks 
on kavandatud tõstuk. Lisaks on välja pakutud võimalus kasutada nõlvasid ka suvel. 
Selleks on Lätis üsna populaarne toboggan kelgurada, kus kelguga sõidetakse 
spetsiaalses rennis või relssidel.  
 
Plakatil on esitatud tööst kaks versiooni, mis erinevad üksteisest tõstukite ja tiikide arvu 
poolest.  
 

2.4 Lähte terviserajad  
Kolmandaks plaaniks on Lähte terviseradade/suusaradade skeem. Skeemil on esitatud 
neli erineva pikkusega rada – 1, 2, 3 ja km pikkune terviserada. Terviseradasid saab 
kasutada suvel jooksmiseks, käimiseks ja rattaga sõitmiseks ning talvel suusatamiseks. 
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B  P L A A N I M A T E R J A L   

1   Lähte terviseradade ja maastikupargi 
planeering         - M 1:1000 

2   Lähte terviseradade skeem      - M 1:3000 

3   Lähte spordi ja vaba-aja keskus   - plakat 
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A  S E L E T U S K I R I 

1   Sissejuhatus 

1.1 Töö alus 
Käesolev töö on koostatud Tartu vallas Lähte terviseradade ja maastikupargi kohta. 
Käsitletava alal suurus on kokku umbes 40 ha.  
 
Töö eesmärgiks on analüüsida olemasoleva maastiku potentsiaali rekreatiivsete 
tegevuste läbi viimiseks ning olemasoleva tervisespordikeskuse laiendamiseks. 
Põhjalikumalt käsitletavaks teemaks oli lumelaua nõlva projekteerimine olemasolevasse 
töös olevasse karjääri ning karjääri rekultiveerimispõhimõtte määramine. 
 
Käesolev töö määratleb üldkontseptsiooni, konkreetsete ehitiste tegemiseks tuleb teha 
vastav projekt. 
 

 
 
Skeem 1. Käsitletava ala asukoht Tartu vallas (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 19.09.2012). 
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2   Lahendused 

2.1 Üldkontseptsioon 

Üldkontseptsiooniks on: 
• olemasoleva spordikooli laiendamine ja turvaline ühendamine olemasolevate 

terviseradadega ning tulevaste kõrvaltegevustega; 
• looduslikult kauni maastiku kasutusele võtmine rekreatsioonialana ja piirkonna 

kogunemiskohana; 
• töös oleva karjääri rekultiveerimine peale kaevandamise lõpetamist 

rekreatiivseteks tegevusteks; 
• olemasoleva muinsusobjekti eksponeerimine teemapargina; 
• majutusvõimaluste loomine puhkajatele ja sportijatele; 
• puhke- ja spordikeskuse tugifunktsioonide mõlemale poolele kasulik 

ühendamine. 

2.2 Lähte terviseradade ja maastikupargi planeering 

Terviseradade ja maastikupargi planeering on esitatud tervikuna eraldi joonisel, allpool 
on tekstiline kirjeldus. 
 
Spordihoone lähedus on esitatud ehitiste laienemise kava. Uuteks ehitisteks on 
jalgpallihall ja hokiväljak. Mõlemad väljakud võib rajada ka kinniste hoonetena. 
Hoonetele on kavandatud ühine sissepääs ja riietusruumi blokk. Uus parkimisala on 
kavandatud selliselt, et parklast on võimalik minna nii spordihoonetesse kui ka 
terviseradadele; praegune juurdepääs spordihoonele saab suurürituste korral jääda 
korraldajate alaks ja kogunemisalaks. Täiendavate hoonete täpne suurus (sh ka kõrgus) 
tuleb määrata edasise projekteerimise käigus. 
 
Spordihoonetest üle tee jäävale praegusele heinamaale on kavandatud avalike ürituste 
toimumiseks laululava ja lõkkeplats. Laululava ümbrusesse on kavandatud ka 
kõrghaljastust nii tuuletõkkeks kui ka maastikuruumi loomiseks ja parema akustika 
tagamiseks. 
 
Ürituste platsiga külgneb kämping. Kämpingusse on kavandatud erineva suurusega 
kämpinguhooned, telkimisplatsid, kohad matkaautodele ja telkidele ning mängu- ja 
spordiväljakud koos teenindushoonega (köögi- ja pesuvõimalus, wc).  
 
Karjääri-alale on kavandatud kolm põhilist tegevuspiirkonda – kelgumägi, lumelaua- / 
mäesuusamägi ja snowtubing rada. Lumelaua, mäesuusa ja snowtubing peale kokku on 
kavandatud üks universaalne tõstuk. Karjääri suviseks kasutamiseks on välja pakutud 
tobogganing rada – nö suvine kelgurada spetsiaalsel relsil või rennis. Karjääri alumisele 
osale on kavandatud veesilm ning karjääri nõlvad tuleb haljastada nii okas- kui 
lehtpuudega. Karjääri tegevuste kavandamisel on arvestatud praeguse reljeefi ja 
kavandatava kaevandusmahuga, samuti kaevandamisest üle jääva nn aherainega, mida 
on võimalik kasutada reljeefi loomiseks. Kuna kaevandaja ei suuda praegu määrata 
täpset mahtu, siis on reljeefilahendused tehtud orienteeruvad ja vajavad edasisel 
projekteerimisel/ehitamisel täpsustamist. 
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Sootaga teele on planeeritud terviseradadega ristuvale kohale jalgteetunnel, et tagada 
kogu ala tervikkasutus, ohutu liiklemine ja talvisel ajal suuskadega sõitmine. Tunneli 
tegemiseks tuleb madalamale lasta olemasolevat terviserada, nii maanteega ristumise 
juures kui torni piirkonnas. Tunneli tegemisel tuleb tagada talvisel ajal rajatraktori 
läbipääs tunnelist (arvestada ka raja lumepaksusega lisaks masina kõrgusele), sademe- 
ja lumesulamisvesi juhtida tunnelist eemale.  
 
Vaatetorni juurde on kavandatud üle terviseraja kergliiklussild. Terviseraja madalamale 
laskmine tunneli jaoks võimaldab ka kergliiklussilla lihtsamat rajamist. Sild on vajalik 
jalgsi liikujate (torni külastajad, snowtubeitajad ja suusanõlva kasutajad, pealtvaatajad 
nii nõlvadel kui murdmaa rajal) üle viimiseks suusarajast ning suvisel ajal võistlusrajast 
ilma rada rikkumata/takistamata. Karjääri-poolsele küljele ei mahu suuremat parklat 
tegema, seetõttu on silla vajadus paratamatu. 
 
Ala läänekülge jääb arheoloogiamälestis Linnus "Lähte Palalinn" (reg nr 12999). Tööga 
tehakse ettepanek linnuse territooriumi paremaks eksponeerimiseks luues alale linnuse 
teemapark. Teemapargi tegemisel on võimalik, et vajalik on läbi viia arheoloogilised 
uurimised. 
 
Palalinna järve ääres asuvad ujumiskohad jagunevad liivarannaga ujumiskohtadeks ja 
puidust purdega ujumiskohtadeks. Järve põhjakaldale on soodne koht rajada väikest 
telkimis- ja lõkkekohta. Järve äärde on võimalik juurde pääseda jalgsi terviseradade 
kaudu, lähim parkla asub laululava juures. 
 

2.3 Karjääri rekultiveerimine 
Palalinna karjääri on projekteeritud: 

• snowtubeingu rada; 
• lumelaua- ja suusanõlv; 
• kelgunõlv; 
• suvine kelgutamiserada – tobogganing. 

Plaan on vormistatud plakati stiilis ning käsitleb Palalinna karjääri maa-ala. Töö 
eesmärgiks on pakkuda erinevaid lahendusi karjääri taaskasutusele võtmiseks. Põhiline 
rõhk on asetatud talispordivõimaluste loomisele. Juba praegu kasutatakse karjääri 
nõlvasid lumelaua ja mäesuuskadega sõitmiseks. Tööga esitatakse lisaks snowtubeing 
raja asukoht, kelgunõlv ja tiik uisutamiseks. Mäenõlvast ülesse saamise hõlbustamiseks 
on kavandatud tõstuk. Lisaks on välja pakutud võimalus kasutada nõlvasid ka suvel. 
Selleks on Lätis üsna populaarne toboggan kelgurada, kus kelguga sõidetakse 
spetsiaalses rennis või relssidel.  
 
Plakatil on esitatud tööst kaks versiooni, mis erinevad üksteisest tõstukite ja tiikide arvu 
poolest.  
 

2.4 Lähte terviserajad  
Kolmandaks plaaniks on Lähte terviseradade/suusaradade skeem. Skeemil on esitatud 
neli erineva pikkusega rada – 1, 2, 3 ja km pikkune terviserada. Terviseradasid saab 
kasutada suvel jooksmiseks, käimiseks ja rattaga sõitmiseks ning talvel suusatamiseks. 
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B  P L A A N I M A T E R J A L   

1   Lähte terviseradade ja maastikupargi 
planeering         - M 1:1000 

2   Lähte terviseradade skeem      - M 1:3000 

3   Lähte spordi ja vaba-aja keskus   - plakat 
 
 
 


