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

1   Sissejuhatus 
1.1 Projekteerimise alus 

Käesolev põhiprojekt on koostatud Harku Vallavalitsuse tellimusel Tui pargi kohta 
(Juhani 1, kat tunnus 19801:002:0181).  
 

 
Skeem 1. Käsitletava ala asukoht  Tabasalu alevikus (punasega tähistatud ala) 
(Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 24.01.2013). 
 
Tui pargi projekteerimisel on aluseks võetus: 

• Harku valla, Tabasalu aleviku, Tabasalu keskuse II etapi detailplaneeringu 
eskiisprojekt (koostanud OÜ GPK Partnerid, November 2011); 

• ideekonkursile esitatud 3 parimat ideekavandit; 
• EV kehtivad projekteerimisnormid. 

 
Alusmaterjalina on kasutada OÜ GPK Partnerid poolt 2011. a mais mõõdistatud 
digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusastmega 1:500 (töö nr G-042-11).  
 
Käesolev projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest.  
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1.2 Projekteerimiseelse situatsiooni kirjeldus 

Projektala põhjaküljes asub Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee. Lõunas 
Teenuste tänav. Projektalal kõnniteed puuduvad, kuid ala läbivad mitmed sissetallatud 
jalgrajad. 
 
Haljastusest kasvavad alal kaootilise asetusega puud ja põõsad. Täpsem haljastuse 
ülevaade on esitatud dendroloogilise inventeerimise peatükis.   
 
Reljeefilt on projektala tasane. Võrreldes ümbritsevate teedega asub projektala 
madalamal.  
 
Projektala läbivad mitmed tehnovõrguliinid.  

2   Dendroloogiline hindamine 

2.1 Sissejuhatus 

Projekti raames on koostatud alale dendroloogiline hindamine. Töö eesmärgiks on anda 
hinnangud maa-alal kasvavale puistule lähtuvalt nende seisukorrast. Välitööd teostasid 
Tanel Breede ja Heiki Kalberg 6.11.2012 a.  
 

2.2 Metoodika 

Käesolev dendroloogiline hinnang on koostatud üksikpuude/põõsaste kaupa.  
 
Puistu hindamisel on takseeritud või kirjeldatud alljärgnevad parameetrid: 
− tüvediameeter või tüveümbermõõt; 
− tervislik seisukord; 
− vigastused ja kahjustused; 
− võra ning tüve seisukord. 

 
Mõõdetud on üksikpuude rinnasdiameeter. Diameetrid on mõõdetud 1 cm 
täpsusastmega 100 cm täpsusklupiga.  
 
Puu tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljärgnevat skaalat (hindamisastmestik 
põhineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel1): 
− kuivav või kuivanud puu (1):   

o võrsete juurdekasvud puuduvad; 
o kuivaladvalised või vähemalt 1/3 võra ladvaosast või kuni 2/3 kogu 

võrast moodustavad kuivanud oksad;  
o üle  2/3 tüvest või peajuurte läbimõõdust kahjustatud tüvemädanikust;   
o koore või kambiumi vigastused üle  2/3  tüve  või  peajuurte 

ümbermõõdust; 
o kahjustatud üle 2/3 lehestikust või okastikust; 

− tugevasti kahjustatud puu (2): 
o võrsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud või lõppenud; 
o ladvaosas (või kogu võras) esineb hulgaliselt kuivanud oksi (1/3...2/3 

kogu võrast);   

                                                
1 Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi III osa rekonstrueerimine. EPMÜ Metsanduse teaduskond 
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o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 2/3 läbimõõdu 
ulatuses; 

o koore või kambiumi vigastused kuni 2/3 ümbermõõdu ulatuses; 
o kahjustatud  1/3...2/3 lehestikust või okastikust; 

− nõrgestatud puu (3): 
o juurdekasv pidurdunud; 
o üksikud kuivad oksad kogu võras, või võra alaosas; 
o tüve või kambiumi vigastused kuni 1/5...1/3 ulatuses tüve või peajuurte 

ümbermõõdust; 
o tüve või peajuurte kahjustatud tüvemädanikust kuni 1/5...1/3 läbimõõdu 

ulatuses; 
o lehed või okkad on normaalsest väiksemad või anomaaliatega, võivad 

esineda muudatused värvuses; 
− kergelt vigastatud puud (4): 

o juurdekasv pole oluliselt pidurdunud; 
o peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused; 
o koore või  kambiumi vigastused vähem, kui 1/5  tüve või peajuurte 

ümbermõõdust;  
o tüvemädanikku ei esine (ei ole nähtavaid tunnuseid); 
o lehed või okkad on enamuses normaalsed, liigile omase värvuse ja 

suurusega; 
− kahjustamata, terved puud (5): 

o juurdekasvud on normaalsed; 
o ei esine mehaanilisi vigastusi; 
o lehed või okkad on normaalsed, liigile omase värvuse ja suurusega. 

 
Vigastustena on käsitletud mehhaanilisi vigastusi, mis võivad esineda puu peajuurtel, 
tüvel või võras. Vigastuste kirjeldamisel on üldjuhul silmamõõduliselt hinnatud 
kirjeldatud alljärgnev: 
 
− vigastuse tüüp (koore- või puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne); 
− vigastuse asukoht; 
− vigastuse ulatus (orienteeruv suurus). 

 
Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest 
ja kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks 
kahjustusteks on seen-, bakter- ja viirushaigused, mille tagajärjel tekivad muutused 
juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. Kuna seenhaiguste jms täpseks 
määramiseks on vajalik dendropatoloogiline uuring, on käesolevas töös piirdutud seen- 
jt haiguste sekundaarsete tunnuste nimetamisega. Üldjuhul ei ole haiguse esinemine 
puul selle likvideerimiseks piisav põhjus – ilma haigusteta kasvab kõikjal haljasaladel 
suhteliselt vähe vanu puid. Ebasoodsatest kasvutingimustest on üks peamisi ahas 
kasvuruum, mis tingib võra ja tüve deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, 
kõveraks või viltu kasvamine jne). Kahjustusi tekitab lisaks eelpoolmainitule õhusaaste, 
pinnasesaaste, vibratsioon, veerežiimi muutused, külma- ning piksekahjustused jne.  
 
Kahjustuste hindamisel on kirjeldatud üldjuhul alljärgnev: 
− kahjustuse tüüp ja põhjus: 
− kahjustuse asukoht (paiknemine); 
− kahjustuse ulatus. 
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Tüve hindamisel on kirjeldatud: 
− seisukord (tüvi on terve või vigastatud – praod, õõnsused jms); 
− harulisus; 
− deformeerumised (märgatav kõverus, viltusus maapinna suhtes jne); 
− dekoratiivsus. 

 
Võra hindamisel on kirjeldatud: 
− kuivade okste hulk ning paiknemine võras; 
− ladvaosa olukord; 
− võra deformatsioonid (ühepoolsus ja selle ulatus, laasumus jms); 
− võra dekoratiivsus. 

 
Kui vigastusi või kahjustusi ei esine, puu on normaalse liigiomase kasvukujuga, siis on 
kirjelduste osa hindamistabelis (lisa 1)  jäetud tühjaks. 
 
Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 1 asuvas tabelis (seletuskiri ja tabelid 
on kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi).  
 
Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel 
kirjeldatud silmaga nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelite 
märkuste veergu. 
 

2.3 Puistu hinnang 

Puistu liigiline koosseis on esitatud lisas nr 1 asuvad tabelis.  Enam esinenud liikideks 
on harilik vaher (Acer platanoides),  harilik saar (Fraxinud excelsior), harilik pärn (Tilia 

cordata) ning harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum). 

 
Üldine puistu tervislik seisund on hea. Üle poolte hinnatud puudest kuulub klassi 4 
(kergelt vigastatud puud), kolmandik puudest kuulub klassi 3 (nõrgestatud puu) ning 
ülejäänud puud on klassis 5 (terve puu). Kuivanud, kuivavaid või tugevalt kahjustatud 
puid alal ei esinenud.  
 
Probleemiks on osaliselt puistu liiga suur tihedus, mille tõttu hakkavad võrad 
deformeeruma ning seetõttu väheneb avaliku haljasala esteetiline välimus. Tihedamates 
puistuosades esinev looduslik uuendus vajab kindlasti eemaldamist.  
 
Vastavalt hinnangu tulemustele on projektiga määratud raiutavad puud ja põõsad.  
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3   Projektlahendus 
3.1 Projektala üldkujundus 

Projektiga kavandatakse Juhani 1 kinnistule avalik park. Pargi keskmeks on väljak, 
millest lähtuvad jalgteed erinevatesse suundadesse. Pargi läänepoolsesse külge on 
kavandatud laste mänguväljak. Väljakust põhjapool asub tugevdatud muruala, kuhu 
saab paigaldada väliürituste tarvis ajutise lava. Väljaku ning jalgteede äärde on 
kavandatud pargipinkide gruppe.  
 

3.2 Teed ja väljakud 

Pargi keskpunktiks on suur avatud kolmnurgakujuline väljasopistustega väljak, mille 
liigendamine on kavandatud sillutise mustriga. Väljaku ääres olevates sopistustes 
asuvad pargipingid ning prügikastid.  
 
Suurest väljakust ida pool asub väiksem väljak, mille keskel on sillutise mustrisse 
laotud malelaud. Väljaku ääres asuvates sopistustes on pargipingid.  
 
Projektala edelanurgas asub väike väljak, mille ääres on pargipingid ja  prügikastid ning 
keskel ringikujuline lillepeenar.  
 
Pargi kagunurgas asub väike plats kahe pargipingi ja lillepeenraga. 
 
Pargiteed on kavandatud looklevad järgides võimalikult optimaalseid liikumissuundi. 
Teede laiuseks on kavandatud 2,5 m.  
 
Teede ja väljakute sillutamiseks on kasutatud klinkersillutustelliseid mõõdus 
200x100x52. Kive on kasutatud kolmes toonis – tumepunane (STT Aseri punane kare), 
tumepruun (STT Terra Kare) ja pruunikirju (STT Terra-kirju kare). 
 
Erinevat tooni sillutustelliste ladumise muster on kantud koondplaanile. Mustri 
ladumise täpsem skeem on esitatud joonisel 4.  
 
Lava alale ja pumpla juurdepääsuteele on kavandatud murukärgkate. Kuna pumpla 
juurdepääsuteed kasutab ka rasketehnika, tuleb teele rajada vastav killustikalus. 
Ristlõige on esitatud joonisel nr 3. Pumpla juurdepääsutee laiuseks on kavandatud 3,5 m  
 
Äärekive ei kavandata. Äärekivide asemel on kavandatud spetsiaalset peidetud metallist 
või plastikust äärist. Soovitav on kasutada Hauraton Linefix (vt lisa 4) äärist või 
mistahes muu tootja sarnast äärist, mis tagab katendi püsimise ning on visuaalselt 
nähtamatu. 
 
Teede ristlõiked on esitatud vertikaalplaneerimise joonisel (joonis nr 3). 
 

3.1 Mänguväljak 

Projektala läänekülge on kavandatud kaheosaline laste mänguväljak. Lõunapoolne osa 
on mõeldud väikematele lastele (kuni 6 a) ning põhjapoolne osa suurematele lastele 
(alates 6 a).  
 
Mänguväljakute atraktsioonid on esitatud lisas 3 ja nende asukohad on esitatud 
koondplaanil.   
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Väiksematele lastele mõeldud mänguväljakule on kavandatud lisaks ka liiva-ala.  
Liivakihi paksus on kavandatud vähemalt 30 cm. Liivakihi alla paigaldada filterkangas. 
Liiva-ala on kavandatud ümbritseva kõnnitee ja turvaalaga samasse tasapinda. Liiva-
alal eraldamiseks kasutada sügavimmutatud puitäärist 25x150 mm. Kuna liiva-ala ääred 
on kaarjad tuleb puitäärist painutada. Puitääris fikseerida sügavimmutatud tikkudega, 
samm minimaalselt 50 cm.  
 
Mänguväljaku ala (välja arvatud liivaala) on kaetud spetsiaalse kummist turvakattega. 
Aluskihid rajada vastavalt tootja soovitustele. Turvakatte värvus – pruunikaspunane. 
Turvakatte äärde mitte paigaldada äärekivi. Vajadusel kasutada äärekivi asemel 
peidetud plastik- või metalläärist (vt lisa 4). 
 
Mänguväljaku juurde tuleb paigaldada järgmistele kriteeriumitele vastav infotahvel: 

1. Infotahvel peab sisaldama järgmist:  
1) mänguväljaku plaani, infot mänguvahendite kasutusvõimalustest ja mis 
vanusegrupile on vastav atraktsioon suunatud;  
2) keelumärke järgnevate tegevuste kohta: suitsetamine, alkoholi tarbimine, 
koerad, mootorsõidukid;  
3) järgnevat teksti:  
 
Tähelepanuks mänguväljaku kasutajatele! 
Kasutage mänguväljakut sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult! 
Olge tähelepanelik ja teistega arvestav! 
Korrarikkumisest teatage politseile 110. 
Õnnetuse korral kutsuge abi 112. 
Lõhutud inventarist teatage telefonile… [number antakse tellija poolt] 
 

2. Infotahvel seisab kahel metallist jalal (läbimõõt 60…100 mm), mille 
maksimaalne kõrgus maapinnast on 1600 mm. 

3. Infotahvli suurus on vahemikus 500x500 … 700x700 mm. 
 
 

3.2 Inventar 

Projektiga kavandatakse avalikku parki sobiv pargiinventar (pingid ja prügikastid). 
Pinkide ja prügikastide valikul on oluliseks kriteeriumiks olnud kasutusmugavus, 
välimus ja vandaalikindlus. Pingid on kavandatud valdavalt 3 kaupa teede ja platside 
ääres olevatesse sopistustesse. Iga pingigrupi juurde on kavandatud ka prügikast. Lisaks 
traditsioonilistele pargipinkidele on kavandatud kolme kohta ka kiikuvad pingid. 
Pinkide ja prügikastide tüüp on esitatud lisas 2.  
 
Pargi noortekeskuse poole on kavandatud paigaldada betoonist lauatennise laud. 
Lauatennise laua näide on esitatud lisas 2.  
 

3.3 Valgustus ja elekter 

Käesoleva projektiga on esitatud ala välisvalgustus ja täiendav elektrivarustatus, vt ptk 
8. Valgustiteks on kasutatud ca 4 m kõrgusi pargivalgusteid. Koondplaanil on esitatud 
valgustite asukohad ning lisas nr 4 on esitatud valgusti tüüp. Ala põhjaosas asuva lava 
juurde on kavandatud ürituste korraldamiseks eraldi kilp.  
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3.4 Vertikaalplaneerimine ja tehnorajatised 

Projektiga on lahendatud teede ja väljakute vertikaalplaneerimine.  
 
Projekteerimisel on järgitud ja tuleb järgida ka rajamisel, et kavandatavate teede 
katendite pind jääks ümbritsevast haljasalast veidi  kõrgemale. Teedele tuleb anda 
ristikalle (2 %), et pinnavesi voolaks teekattelt muru-alale. Haljasalal olevad lohud ja 
künkad tuleb tasandada. Vertikaalplaneerimine ja teede tüüpristlõiked on esitatud 
joonisel nr 3.  
 
Teede rajamise käigus teostatavate maapinnasüvendamistega ei tohi läbi kaevata 
jämedaid puude juuri!  
 
Pargi põhjakülge on kavandatud rajada küngas, mis aitab eraldab pargi-ala maanteest 
ning ühtlasi aitab tõkestada maanteelt levivat müra ja tolmu.  
 
Pargi kavandamisel on arvestatud olemasolevate tehnovõrkudega ning ümbertõstmisi ei 
ole tarvis teha. Ehitustööde teostamisel tuleb tagada olemasolevate võrkude säilimine 
tõrgeteta töö. Teede ja mänguväljaku rajamisel kommunikatsioonide kaitsevööndis 
tuleb määrata kindlaks nende täpne paiknemine ja sügavus käsitsi kaevamise teel, 
kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja. Kaevetööd trasside kaitsevööndis tuleb 
teha käsitsi. Teede ja mänguväljaku alla jäävatele sidekaablitele paigaldada poolitatud 
kaablikaitsetoru ø100 mm. Toru otstesse paigaldada pallmarkerid. 
 
Pargi lõunapoolses osas asuva veehaare sanitaarkaitsealale ei ole majandustegevust 
kavandatud. 
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4   Projekteeritud taimmaterjal 
4.1 Raied 

Raiete määramisel on aluseks dendroloogiline hindamine ja kavandatav 
kujunduslahendus. Raiesse on määratud vähemväärtuslikud ja ebadekoratiivse võraga 
puud. Tihedama puistu korral on ette nähtud harvendusraie.  
 

4.1 Uusistutus 

Uusistutuste tegemisel on arvestatud olemasolevate säilitatavate puude ja põõsaste 
liikidega.  
 
Uus puuderida (läänepärn) on kavandatud noortekeskuse juurdepääsutee äärde 
ülekasvanud mägimändide asemele. Kaitsehaljastuse eesmärgil on kavandatud tihedam 
puudegrupp (harilik vaher) lava asukohast põhjapoole. Haljastuse eesmärk on 
vähendada maanteelt levivat müra ja tolmu. Lisaks on kavandatud mõned puud 
(läänepärn) ka mänguväljaku lõunapoolsesse külge. Kujunduslahenduses ette nähtud 
dekoratiivpõõsad pargipinkide juurde ja mänguväljaku äärde. Lillepeenarde juures on 
kasutatud roose, kadakat ja kõrrelisi. 
 
Pargi põhjapoolses osas on kavandatud kõrgema rohuga ala koos niidulilledega. Muru 
külvamisel kasutada vastavalt õitsevate niidutaimede seemnesegu. Lisaks on soovitatav 
tuua sisse ka kevadlilli – siniliilia, valge krookus jt.  
 
Isutatav taimmaterjal on esitatud punktis 4.2 esitatud tabelis ning paiknemine joonisel 
nr 2. 
 

4.2 Kasutatud taimmaterjali loetelu 

Nr Lühend Liiginimi eesti keeles Liiginimi ladina keeles Märkused Istikute arv 

Puud 

1 PäL Läänepärn Tilia x europaea  10 

2 Va Harilik vaher Acer platanoides  9 

Põõsad 

3 KukT Thunbergi kukerpuu Berberis thunbergii h=150 cm 28 

4 KukT ’A’  Thunbergi kukerpuu 
'Atropurpurea' 

Berberis thunbergii 
'Atropurpurea' 

Punaseleheline vorm, h=150 cm 28 

5 SiV Väikeseõieline sirel Syringa microphylla Roosakaslillad õied, 
h=120…150 cm 

5 

6 EnJ ’G’ Jaapani enelas 
’Goldflame’ 

Spiraea japonica 
’Goldflame’ 

Noored lehed  
pronksjaskollased, h= 60 cm 

54 

7 EnJ ’F’ Jaapani enelas ’Froebelii’ Spiraea japonica 
’Froebelii’ 

Roosad õied, h=80…100 cm 144 

8 Ej ’L’ Harilik ebajasmiin 
’Lemoinei’ 

Philadephus coronarius 
’Lemoinei’ 

Valged õied, h=150 cm 14 

9 EnK ’T’ Kaselehine enelas ’Tor’ Spiraea betulifolia ´Tor´  Valged õied, h=100 cm 28 

Lilled 

10 A Pinnakatteroos         ‘Alba 
Meidiland’ 

Rosa ‘Alba Meidiland’ valgeõieline, h=40…60 cm 12 
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11 B Pargiroos                              
`Rose de Rescht` 

Rosa `Rose de 
Rescht` 

Lillakaspunased õied, 
h=90…120 cm 

5 

12 C Roomav kadakas 'Golden 
Carpet' 

Juniperus horizontalis 
'Golden Carpet' 

h= 20 cm 18 

13 D Luht-kastevars Deschampsia cespitosa h=70 cm 10 

14 E Vaip-aruhein Festuca gautieri h=15 cm 30 

 

 

4.3 Nõuded kasutatavatele istikutele 

Kõik istikud peavad olema elujõulised, puude istikud peavad olema ühevanuselised 3… 
4,5 m kõrgused ning rinnasdiameetriga mitte vähem, kui 6 cm. Istikud peavad vastama 
Eesti Vabariigis kehtivatele ilupuude ja põõsaste standardile EVS 778:2001. Taimed 
peavad olema terved (st kahjuritevabad, haigusvabad ning mehhaaniliste vigastusteta) 
ning liigile iseloomuliku tüve- ja võra kujuga.  
 

4.4 Istutamine 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele 
viimase läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad.  
 
Istikutealune pind multšitakse okaspuukoorepuruga min 20 cm paksuselt. Istutusaugud 
täietakse viljaka kasvumullaga. Istutusmulla hulka väetisi üldjuhul ei segata.  
 
Puuistikud tuleb toestada 3 tugiteibaga (tugiteivasteks sobib Ø 60...80 mm kooritud 
sirge okaspuu ümarmaterjal) Tugiteibad hoitakse vähemalt 2 aastat peale istutamist ja 
lõigatakse seejärel maapinnalt ära. Sidumisnööri  ja tüve vahele tuleb panna koort 
kaitsev materjal. Jälgida, et puuistikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. 
 
Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais. Istutamisel lõigata ära kuivanud ja vigastatud 
oksad ning juured ning lisaks sellele kärpida puude võrasid vajadusel kuni 1/4 - 1/3 
ulatuses. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi kastetakse kord nädalas. 
Regulaarne kastmine tuleb tagada vähemalt kahe istutusjärgse aasta jooksul, edaspidi 
kasta vastavalt vajadusele. 
 

4.5 Edasine hooldus 

Edaspidi vajavad taimed ülevaatust igal kevadel. Ära lõigatakse kõik sammaldunud, 
kuivanud ja vigastatud oksad, vigastatud koor puhastatakse ja vigastused suletakse 
vahaga.  
 
Okaspuukoorepuru täiendatakse igal kevadel vähemalt 3 a jooksul peale istutamist. Puid 
ja põõsaid tuleb iga 2...3 a tagant väetada nõrgakontsentratsioonilise ilupuudele ja 
põõsastele sobiva kompleksväetisega. 
 
Puud ja põõsad vajavad lõikust elujõu ja püsivuse suurendamiseks ja võra 
kujundamiseks. Alla 2 cm suuruse läbimõõduga oksad võib lõigata tagasi igal ajal, 
suuremad oksad vaid kevadel  (aprilli algul) enne mahlade liikuma hakkamist. 
Oksalõiked tehakse tüve või suurema oksa suhtes poolviltu. Võra hooldusel 
(hoolduslõikus) lõigatakse välja risti kasvavad oksad, hargnevad juhtoksad ning tüvest 
liiga väikese ja liiga suure nurga all (alla 30 kraadise ning üle 60 kraadise kaldega - 
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oksad muutuvad kasvades rebenemisohtlikuks) välja kasvavad külgoksad. Võrade 
hooldus tuleb tellida vastava haridusega ja kogenud spetsialistidelt. 
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5   Orienteeruvad regulaarsete hooldustööde 

mahud 

 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1 Klinkersillutisega teede ja platside hooldus (puhastamine) vastavalt 
vajadusele kuid mitte harvem kui 1 x nädalas. 

m2 2785 

2 Murukärgkattega teede ja platside hooldus (niitmine) muru kõrgus 
mitte üle 10 cm (vähemalt 5 korda vegetatsiooniperioodil) 

m2 355 

3 Muru niitmine - muru kõrgus mitte üle 10 cm (vähemalt 5 korda 
vegetatsiooniperioodil) 

m3 6525 

4 Muru niitmine - muru kõrgus 10…30 cm (1…2 korda 
vegetatsiooniperioodil) 

m2
 1335 

5 Pinkide hooldamine 1 x aastas tk 38+5 

6 Prügikastid hooldamine 1 x aastas tk 15 

7 Prügikastide tühjendamine 1 x kuus või vastavalt vajadusele tk 15 

8 Mänguvahendite hooldus 1 x aastas tk 13 

9 Valgustite ülevaatus ja hooldus 1 x aastas tk 31 

10 Põõsaste hooldus (pügamine, piiramine, tagasilõikus) 1 kord aastas tk 301 

11 Puude ülevaatus ja hooldus 1 kord aastas (kuivanud okste lõikus) tk 1 

12 Lillepeenarde hooldus vegetatsiooniperioodil 1 x nädalas. m² 45 

 
Märkused: 

1. Töö teostaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima! 
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6   Orienteeruvad põhiliste ehitustööde mahud 
 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

1 Tee- ja pinnakatted 

1.1 SST Aseri punane Kare klinkertellis (200x100x52 mm) m2 645 

1.2 SST Aseri Terra Kare klinkertellis (200x100x52 mm) m2 1435 

1.3 SST Aseri Terra-kirju Kare klinkertellis (200x100x52 mm) m2 705 

1.4 Murukärgkate m2 400 

1.5 Mänguväljaku turvakate m2 656 

1.6 Mänguväljaku liivakate m2 40 

1.7 Muru rajamine  m2
 8215 

1.8 Muru rajamine lillemuru seemneseguga m2 1335 

1.9 Hauraton Linefix ääris või sarnane toode jm 1140 

2 Inventar ja mänguväljaku atraktsioonid 

2.1 Pargipingid vastavalt lisale 2 tk 38 

2.2 Kiikuvad pingid vastavalt lisale 2 tk 5 

2.3 Prügikastid vastavalt lisale 2 tk 15 

2.4 Mänguväljaku atraktsioonid vastavalt lisale 3 tk 13 

2.5 Lauatennise laud vastavalt lisale 2 tk 1 

3 Likvideeritavad objektid 

3.1 Puud – raiutavad (koos kändude likvideerimisega) tk 43 

4 Taimmaterjal 

4.1 Puud  tk 19 

4.2 Põõsad tk 301 

4.3 Istikualune multš (okaspuukoorepuru) (15 cm paksune kiht) m² 250 

4.4 Puuistikute toestuspuude komplekt (3tk 1 puu kohta) tk 19 

 
Märkused: 

1. Ehitaja on kohustatud mahud enne tööde alustamist üle kontrollima! 
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7   Soovitav rajamise järjekord 
 

• Raiete tegemine. 
• Pinnase planeerimine 
• Valgustite paigaldamine 
• Teede ja platside rajamine. 
• Mänguvahendite paigaldamine.  
• Inventari paigaldamine. 
• Teha istutustööd ja paigaldada istikute toetuspuud. 
• Muru taastamine. 
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8   Elektri osa 
 

8.3 Pargivalgustuse seletuskiri 

8.3.1 Üldosa 
 

          Tööprojekt on kooskõlas Artes Terrae OÜ poolt koostatud Tui pargi 
heakorrastuse põhiprojekti osaga. Valgustite tüübid on kooskõlastatud Harku 
Vallavalitsusega. 
     Projekteerimisel on arvestatud järgmiste dokumentidega: 

- CIE poolseid soovitusi; 
- Standardit CEN/TR 13201-1:2004;  
- Eesti Standard EVS-EN 13201 (osad 2 – 4 2007), EVS 907:2010- 

Ehitusseadus ES; 
- Asjaõigusseadus AÕS; 
- EE 10421629-JV ST 5-6:2001 (0,4…20) kV võrgustandard osa 6:  0,4 

kV kaabelliinid; 
                      - EE 10421629-JV ST 5-10:2011 (0,4…20) kV võrgustandard osa 10: 
Tähistused; 
                      - muud Eesti Vabariigi kehtivad õigusaktid ning muud 
normatiivdokumendid. 
 
       Ehitajal on kohustus enne hinapakkumuse tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. 
Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal taotleda luba kohalikult omavalitsuselt ning 

projekteeritud kaablitrassid looduses maha märkida.  
     Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud 

kinnistu(te) omanikke töödega alustamises, tähitud kirjaga v. allkirja vastu vähemalt 3 

päeva enne töödega alustamist. 

     Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel 

täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja 

poolne esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb 

nõuetekohaselt taastada. 

     Tööd teostada tellijaga kooskõlastatult. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja 

probleemid lahendatakse tööde käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

     Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. 

haljastuse. Ehitustöödeks valida aeg, mil pinnakahjustused on võimalikult minimaalsed. 

 
 

8.3.2 Valgustuse tehniline lahendus 
     0,4 kV kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda EE 10421629-JV ST 5-6:2001 
(0,4…20) kV võrgustandard osa 6: 0,4 kV kaabelliinid. 
     Projekteeritud pargivalgustuse kaabelliinide elektrilised ühendused on ette nähtud 
teostada uuest valgustuse juhtkilbist maakaabliga AXPK 4G16. 
     Kaabelliinide rajamisel arvestada asendiplaanil TV 001 toodud vahekaugustega ning 
teiste projektdokumentatsiooni joonistega. 
     Projekteeritud kaablitrasside pikkused on märgitud asendiplaanile TV 001, kaablite 
kogupikkused varuteguriga on märgitud valgustuse elektrilisele põhimõtteskeemile TV 
002 ning kajastatud materjalide spetsifikatsioonis. 
     Kaablite sooned tähistada L1, L2, L3. Kaablite otsad varustada märkelipikutega, 
kaabli mark koos pingetähise ja ristlõikega ning kaabelliini algus- ja lõpp-punkt, kaabli 
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pikkus meetrites, paigaldamise aeg (vastavalt EE 10421629-JV ST 5-10:2011 (0,4…20) 
kV võrgustandard osa 10: Tähistused). 
     Kaablite paigaldamisel järgida nõutavat vähimaid horisontaalseid ja vertikaalseid 
vahekauguseid teiste kommunikatsioonidega, vt. tabel 8.3.1. Kaablite montaažil jälgida 
kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 
 
Tabel 8.3.1. Elektrikaabli horisontaalsed  ja vertikaalset vahekaugused  teiste 

kommunikatsioonidega ristumisel, torus/ilma toruta 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 
Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0/ >1,0 ≥ 0,25/ ≥0,5 
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 ≥ 0,15/ ≥0,5 
Gaasitoru ≥ 1,0/ 1,0 / ≥0,3 
Kaugküttetorustik v. kanali 

pealispind 
≥ 2,0/ - ≥ 0,25/ ≥0,5 

Elektrikaabel ≥ 0,07/ ≥0,1 ≥0,1/≥0,25...0,5 

 
     Toitekaablid paigaldada kogu trassi ulatuses kaablikaitsetorudesse (PVC toru – Ø50 
mm, 450N). 
      

Pargi valgustiteks on projekteeritud Siteco DL 20 LED valgustid koos 4m valgusti 
mastiga (valgusti tellida komplekselt koos mastiga) II klass, IP66, vandaalikindla 
klaasiga. Valgustid paigaldada kõnnitee servast 0,3m kaugusele, valgustuse klass S4. 
Valgusti masti paigaldamiseks kasutada betoonvundamenti SJR13 , paigaldada 
armatuuri ja masti vaheline ühenduskomplekt SE15.06. Lühise eest kaitsta kaabel 
mastis mastikaitsme-komplektiga (paigaldada sulavkaitse gG 4A). 

Valgustite ümbruses kärpida vajadusel puude oksi, et oleks tagatud valgustatus 
kõnnitee pinnal. 
     Maandusseaded maandustakistusega R< 100Ω ehitada joonistel TV 001 ... 002 
näidatud valgustuspunktidele. 
Enne valgustite tellimist määrata valgustite säästurežiimile minemise aeg. 
  
 

8.3.3 Valgustuse juhtkilp TVK 
Valgustuse juhtkilp paigaldada vastavalt asendiplaani  joonisele-TV 001. Kilp 

komplekteerida vastavalt joonisele TV 003, IP 34D sokliga pinnases. Kilbi 0,4kV toide 
on ette nähtud Elektrilevi OÜ poolt paigaldatavast liitumiskilbist LK maakaabliga  
AXPK 4G70. Ehitada valgustuskilbile maanduspaigaldis ja potentsiaaliühtlustusring 
100Ώ. Valgustust juhitakse hämaralüliti ja programmkella abil. Kilbist TVK on 
projekteeritud elektriline toide ürituste kaablikilbile KK. 

Elektrilevi OÜ śt tellida elektriliitumine 3x80A (sisaldab valgustuse ja ürituste kilbi 
liitumist) 
 

8.3.4 Ürituste kaablikilp KK 
Tui pargi põhja osasse planeeritud lava kõrvale on projekteeritud ürituste 

korraldamiseks sokliga pinnases kaablikilp IP34D 100A. Kaablikilp koostada vastavalt 
joonisele TV 003. Elektriline ühendus teostada projekteeritud valgustuse kilbist TVK 
maakaabliga AXPK 4G70, kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse (PVC toru – Ø75 mm, 
450 N), kaabel kaitsta lühise eest valgustuse juhtkilbis automaatkaitselülitiga 3x80A.  

Kaablikapile ehitada välja maanduspaigaldis maandustakistusega R< 100Ω ja 
teostada potentsiaali-ühtlustusring. 
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8.4 Töökirjeldused 

8.4.1 Mehhaniseeritud kaevetööd 
     Elektrikaablid paigaldada lahtise kaeviku meetodil. Kaevetööd teostada vastavalt 
normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaablite paigaldamisel järgida EE 10421629-JV 
ST 5-6:2001 (0,4…20) kV võrgustandard osa 6:  0,4 kV kaabelliinid ja valmistajatehase 
nõudeid. Kaablitrasside sügavus pinnas- ja haljasalal ja kõnniteedel min. 0,7 m.  

Kaablid paigaldada kogupikkuses kaitsetorudesse (450 N). Kaablite kohale kõrgusele 
0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile („Elektrikaabel”).  
     Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus 
käsitsi kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt 
kõrgusgabariidile otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks (vt tabel 3.1). 
Kaevetööd  teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis teostada käsitsi. Samuti teostada 
kaevetööd käsitsi puudele ligemal kui 2,0 m. Sidetrassiga ristumine teostada altpoolt 
>0,25m sidetrassi, sidekaabli puhul paigaldada sidekaablile poolitatud kaablikaitsetoru 
d100mm. 
     Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.  
     Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal 
nõuetekohaselt taastada. 
     Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest 
ehitustööde tegemise ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja 
ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. Kahtluse korral tuleb teha 
kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 
     Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades see 
omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile. 
     Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine 
horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega. 
     Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus 
taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks.  
 

- Kaabelliinid tuleb paigaldada enne pargiteede rajamist, et hiljem ei rikutaks juba 
rajatud pargitee kruusa/killustiku katet. Projektis ei ole arvestatud olemasolevate 
katete taastamist, mis rekonstrueeritakse teede ehituse käigus.  
 

8.5 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitaja 
peab tööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 
päeva enne tööde algust. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning 
tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate 
lubade olemasolul.  
     Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema 
varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
     Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde 
teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning 
tööohutuse nõudeid.  Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud 
dokumendid. 
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8.6 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve 

     Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt ehitusseadusele ja vastavalt 
tellija poolt kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates 
protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse 
ehitusjärelvalve teostamisega. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest 
vastutab tööde teostaja.  
     Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei 
vabasta töövõtjat vastutusest.  
     Ehitaja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli 
toimingud vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt 
tellija ja ehitaja poolt. Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja 
puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest. 
     Pärast ehitustööde teostamist ja montaaži teostada kontrolltoimingud ning koostada 
sidepaigaldise teostusdokumentatsioon ja käidujuhend. Garantiitingimused määratakse 
töövõtuprogrammiga. 
 

8.7 Maastiku ja teede taastamine 

     Ehitustööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Korrastada kõik 
ehitusjäljed. Muru rajamisel kasutatada kasvumulla kihti, mille paksus on 0,15 m. 
Võimalusel kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja 
sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutada eestimaise päritoluga ja kvaliteetset 
muruseemet, seemne külvamistihedus 12-15 g/m². 
     Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist.  
     Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna 
täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja 
kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile. 
 

8.8 Pargivalgustuse materjalide spetsifikatsioon 

Seadme nimetus Tüüp Tehnilised andmed Kogus Mõõtühik 

Maakaabel  AXPK 4G70 1kV 120 m+4% 

Maakaabel  AXPK 4G16 1kV 708 m+4% 

Kaablikaitsetoru  450N, Ø50mm  645 m+4% 

Kaablikaitsetoru  450N, Ø75mm  115 m+4% 

Kaablihoiatuslint   760 m+4% 

Valgustikilp sokliga  

IP 34D, 100A, 

komplekteerida 

vastavalt skeemile 

1 tk 

Ürituste kaablikilp  

IP 34D, 100A, 

komplekteerida 

vastavalt skeemile 

1 tk 

Otsamuhv EPKT 0015 1kV, 16mm² 60 tk 

Otsamuhv EPKT 0031 1kV, 70mm² 4 tk 

Valgusti + 

metallpost 

DL 20 LED + 

5NY318740KM08 

LED 30W, H=4m. 

Valgustuse 

30 tk 
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võimsuse 

vähendus  50% 

Metallposti jaland SJR13  30 tk 

Kaitsekumm 

jalandile  

Jaland Ø300 

Post Ø140 

 

 30 tk 

Posti 

klemmikomplekt 
SV15.06 

 30 tk 

Posti 

klemmikomplekt 
SV15 

 6 tk 

Sular 

klemmikomplektile 

SV15.06 

6A 

 30 tk 

Installatsiooni 

kaabel 
PPJ 3x1,5 

 150 m 

Maandusvarda 

komplekt 
 

2m 34 kmpl 

Maandusjuht HK 25 Cu 25mm² 180 m 

Mineraalmuld   17 m³ 

Sõelutud liiv   120 m³ 

Kergkruus (TVK ja 

KK) 

  200 l 

Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et 

seadmete parameetrid jääksid samaks (kooskõlastada tellija ja projekteerijaga). Ehitajal on 

kohustus enne hinnapakkumist tutvuda olukorraga kohapeal ja antud osa teeprojektiga. 

Seletuskiri on spetsifikatsiooni osa. * suurus ligikaudne, võib kasutada ka 110mm A klassi 

toru, Kaevetööde maht sõltub tehnikast ja tööde järjekorrast. 

 

8.9 Pargivalgustuse töödemahud 

Töö Kogus Mü 

Pargivalgustuse kaablitrass kaabel torus, kaevamine 483 jm 

Pargivalgustuse kaablitrass kaabel torus, puurimine 8 jm 

Haljastuse taastamine 110 m² 

Tänavavalgustuskilbi paigaldus  1 tk 

Ürituste kilbi paigaldus 1 tk 

Pargivalgustite paigaldus ( mast, valgusti, vundament) 30 tk 

Maanduste paigaldus  R<100Ω  17 tk 

Otsamuhvide paigaldus TV 64 tk 
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8.10 Lisa – Valgustuse arvutustulemused 
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Elektri osa teostaja Line Engineering OÜ, vastutav isik Enn Kippasto 
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B  J O O N I S E D 

1   Dendroloogiline hindamine          M 1:500 

2   Koondplaan              M 1:500 

3   Vertikaalplaneerimine    M 1:500 

4   Sillutise ladumise muster    M 1:100 

5   Osa: valgustus  - Asendiplaan   M 1:500 

6   Osa: valgustus  - Ühendusskeem  M 1:500 

7   Osa: valgustus  - TVK ja KK skeemid  

8   Osa: valgustus  - Kaevikute ristlõiked    
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C  K O O S K Õ L A S T U S E D 

1   Kooskõlastuste kokkuvõte 
 

•  
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D  L I S A D 

Sisukord 

 
Lisa 1 – Puistu dendroloogilise hinnangu koondtabel 
 
Lisa 2 – Inventar 
 
Lisa 3 – Mänguväljaku atraktsioonid 
 
Lisa 4 – Teekatte näidised 
 
Lisa 5 – Valgusti 
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Lisa 1 – Puistu dendroloogilise hinnangu koondtabel 

nr 
Liiigi 
lühend 

Liigi nimi  
eesti keeles 

Liigi nimi  
ladina keeles Tüvdiameeter 

Tüve lisaharude 
diameeter Seisund 

märkused 

1 MäM mägimänd Pinus mugo     3 4 suurt põõsast, veidi ülekasvanud. Seest välja raiuda lehtpuuuendus 

2 Ku harilik kuusk Picea abies   32, 26, 27, 27, 24, 36, 34 4 7 puud, tihedas, osalislet võrad liitunud 

3 Kb kibuvits sp Rosa sp     4 pügatud, likvideerida sees kasvav lehtpuuuendus 

4 Va harilik vaher Acer platanoides 28   5 all kasvab lumimari 

5 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   3 üksikud kuivanud oksad 

6 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 43   3 üksikud kuivanud oksad 

7 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 32   3 üksikud kuivanud oksad, juurevõsu likvideerida 

8 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 33 /33 3 üksikud kuivanud oksad 

9 Va harilik vaher Acer platanoides 27   3 tüükad 

10 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4 tüükad 

11 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4   

12 Va harilik vaher Acer platanoides 28   4   

13 Va harilik vaher Acer platanoides 27 /28 4 2 haruline 

14 Va harilik vaher Acer platanoides 32   3 lõhe 
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15 Va harilik vaher Acer platanoides 26 /26/26 4 3 haruline, tüükad 

16 Va harilik vaher Acer platanoides 32 /25/30 4 3 haruline, tüükad 

17 Ph pähklipuu sp Juglans sp 30   4 harudevaheline väike lõhe 

18 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 20   4   

19 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 3   3 deformeerunud võra, kasvab võrkaiale liiga lähedal 

20 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 7   3 deformeerunud võra 

21 Ku harilik kuusk Picea abies 31   3 tüükad, likvideerida all kasvava lehtpuuuendus 

22 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 31   4 likvideerida juurevõsu 

23 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 35   3 traat tüves, tüükad 

24 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 9 /11 3 2 haruline, allajäänud 

25 KopS siberi kontpuu Cornus alba     3   

26 Tm harilik toomingas Padus avium 9 /6/7 4   

27 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 34   4 all siberi kontpuu 

28 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 23   5   

29 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 20 /13/18 4   

30 Ku harilik kuusk Picea abies   10, 9, 11, 13 5 noored puud 

31 Et harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 10   3   

32 Vi viirpuu sp Crataegus sp     4   
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33 Ku harilik kuusk Picea abies 27   3 ühepoolne võra, all lehtuu- ja põõsauuendus likvideerida 

34 NuKo korea nulg Abies koreana 16   3   

35 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 21 /18/16 3 tüükad 

36 Ku harilik kuusk Picea abies 26   4   

37 LdJ harilik lodjapuu Viburnum opulus     4   

38 Va harilik vaher Acer platanoides 22   4 külmalõhe 

39 Tm harilik toomingas Padus avium     4   

40 Pä harilik pärn Tilia cordata 19   4 likvideerida juurevõsu 

41 Tm harilik toomingas Padus avium 10 /6/7/6 4   

42 Pä harilik pärn Tilia cordata 17 /14 4 tüvevigastus 

43 KsA arukask Betula pendula 9 /8 4 tüvevigastus 

44 Pä harilik pärn Tilia cordata 15 /12/7 4 allajäänud 

45 KsA arukask Betula pendula 11   4   

46 NuKo korea nulg Abies koreana   12, 7, 13, 11 3 võrad deformeerunud 

47 Va harilik vaher Acer platanoides 25   3   

48 Va harilik vaher Acer platanoides 9 /9 4 2 haruline 

49 Va harilik vaher Acer platanoides 12   4 tüükad 

50 Va harilik vaher Acer platanoides 12   3   
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51 Va harilik vaher Acer platanoides 25   4 külmalõhe 

52 Pä harilik pärn Tilia cordata 31   4   

53 Pä harilik pärn Tilia cordata 22 /21 4   

54 Va harilik vaher Acer platanoides 28   5   

55 Pä harilik pärn Tilia cordata 29   5   

56 Pä harilik pärn Tilia cordata 27 /21 5 likvideerida juurevõsu 

57 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 34 /24/19 5   

58 Va harilik vaher Acer platanoides 24 /19/13/20 4 tüvevigastus 

59 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 41   4   

60 NuKo korea nulg Abies koreana 11   3   

61 NuKo korea nulg Abies koreana 8   3   

62 Pä harilik pärn Tilia cordata 31 /22/23 4   

63 Va harilik vaher Acer platanoides 46   4 tüvevigastus 

64 Pä harilik pärn Tilia cordata 28 /22/19/24/19/25 4 ühepoolne võra 

65 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 37   4   

66 Va harilik vaher Acer platanoides 36   4   

67 Va harilik vaher Acer platanoides 26   3 tüvevigastus 
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68 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 34   4   

69 Pä harilik pärn Tilia cordata 42   4 likvideerida juurevõsu 

70 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 tüükad 

71 Po pooppuu Sorbus intermedia 15 /14 4   

72 Va harilik vaher Acer platanoides 41   5   

73 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 32 /26 4 tüükad 

74 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 45   5   

75 Va harilik vaher Acer platanoides 29   5   

76 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 36   5   

77 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 32 /28 5   

78 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 38 /28/24 5   

79 KsA arukask Betula pendula 18 /17 4   

80 Pä harilik pärn Tilia cordata 33 /24 3 tüvevigastus, ühepoolne 

81 Hk 
harilik 
hobukastan 

Aesculus 
hippocastanum 38   4   
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82 Va harilik vaher Acer platanoides 29   4 tüükad 

83 Pä harilik pärn Tilia cordata 41   4 ühepoolne 

84 Sa harilik saar Fraxinus excelsior 28 /24 3 tüvevigastus 

85 KuT torkav kuusk Picea pungens 20 /20/14 4 mitmeharuline, ebadekoratiivne 
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Lisa 2 – Inventar 

1. Pargipink Contour 325 

Kõrgus: 0,82 m 

Istumisosa kõrgus: 0,45 m 

Sügavus: 0,69 m 

Pikkus: 1,77 m 

Materjal: Metall ja ilmastikukindel puit 

Värvus:  Vastavalt fotole 

Näite valmistaja: Euroform W, edasimüüja Parkdisain OÜ www.parkdisain.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Euroform W inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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2. Kiikuv pargipink  LAPPSET PARK GARDEN SWING - NFJ2131 

Kõrgus: 1,7 m 

Istumisosa kõrgus: 0,45 m 

Sügavus: 0,99m 

Pikkus: 2,42 m 

Materjal: Metall ja ilmastikukindel puit 

Värvus:  Vastavalt fotole 

Näite valmistaja: Lappset.com, edasimüüja Fixman OÜ www.fixman.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Lappset inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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3. Prügikast Contour – Type 276H 

Kõrgus: 1,11 m 

Läbimõõt: 0,4 m 

Maht: 60 L 

Materjal: Metall ja ilmastikukindel puit 

Värvus:  Vastavalt fotole 

Näite valmistaja: Euroform W, edasimüüja Parkdisain OÜ www.parkdisain.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Euroform W inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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4. Betoonist lauatennise laud  

Materjal: lihvitud betoon ja metall (võrk) 

Värvus:  värvimata betoon  

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud hengetable.com inventari.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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Lisa 3 – Mänguväljaku atraktsioonid 

1. 1500 Mänguväljak Climbing Parkour                               

Sobiv vanusele: 5+ a.  

Kõrgus: 2,9 m 

Kukkumiskõrgus: 2,9 m 

Materjal: Vastavalt tootele 

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Concord, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Concord mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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2. Ronila ELE500181 - CREST URBAN                               

Sobiv vanusele: 6+ a.  

Kõrgus: 4,8 m 

Kukkumiskõrgus: 2,4 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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3. M87402 - STEPPING POD                               

Sobiv vanusele: 6+ a.  

Kõrgus: 0,3 m 

Kukkumiskõrgus: 0,3 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 

 

 



60KP12 – TUI PARGI PÕHIPROJEKT 
 

ARTES TERRAE OÜ  – 48– 

4. Karusell GXY934 - ROCK-IT                               

Sobiv vanusele: 6+ a.  

Kõrgus: 1,25 m 

Kukkumiskõrgus: 0,6 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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5. Pesakiik eibe 555359023                               

Sobiv vanusele: 3+ a.  

Kõrgus: 2,55 m 

Kukkumiskõrgus: 2,03 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Eibe, edasimüüja Vivocard Pluss OÜ www.vivocardpluss.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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6. Ronila ELE400051 - MOVER                               

Sobiv vanusele: 2…6 a.  

Kõrgus: 1,91 m 

Kukkumiskõrgus: 1,42 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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7. Ronila MSC6408P - OCEAN/JUNGLE                              

Sobiv vanusele: 2…6 a.  

Kõrgus: 2,86 m 

Kukkumiskõrgus: 2,37 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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8. Rippkiik ELE400403 - SWING                               

Sobiv vanusele: 1…4 a.  

Kõrgus: 2,33 m 

Kukkumiskõrgus: 1,3 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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9. Vedrukiik Hobune M172P - HORSE                               

Sobiv vanusele: 2…6 a.  

Kõrgus: 0,82 m 

Kukkumiskõrgus: 0,47 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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10. Vedur KPL501-0601 - TRAIN                               

Sobiv vanusele: 2…6 a.  

Kõrgus: 1,3 m 

Kukkumiskõrgus: 0,48 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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11. Vagun M526P - RAILWAY CARRIAGE                               

Sobiv vanusele: 2…6 a.  

Kõrgus: 1,65 m 

Kukkumiskõrgus: 0,28 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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12.  Karussell ELE400024 - SPINNER BOW                               

Sobiv vanusele: 4…15 a.  

Kõrgus: 0,6 m 

Kukkumiskõrgus: 0,6 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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13.  Keerlev laud M571P - ROTATING TABLE                               

Sobiv vanusele: 2…6 a.  

Kõrgus: 0,56 m 

Kukkumiskõrgus: 0 m 

Materjal: Vastavalt tootele  

Värvus:  Vastavalt tootele 

Näite valmistaja: Kompan, edasimüüja Eestis Atix OÜ www.atix.ee 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Kompan mänguvahendit.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 
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Lisa 4 – Teekatte näidised 

Wienerberger klinkersillutustellised. http://www.wienerberger.ee 
 

  

  
 

Äärekivi asemele paigaldatav piire Hauraton Linefix 
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Lisa 5 - Valgustid – Siteco DL 20 Led 

      

 

Näite valmistaja: Siteco (http://www.siteco.com), edasimüüja AS Viru Elektrikaubandus 

(http://www.ve.ee) 

 

Märkused: 

• Näitena on kasutatud Siteco valgustit DL 20 Led.  

• Projektis võib kasutada mistahes tootja sarnaseid tooteid, kuid valik tuleb kooskõlastada 
projekt autoriga. 

 
 
 

 


