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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Nõo lasteaia Krõll mängualade eelprojekt 

 

OBJEKTI ASUKOHT: 
 

Tartumaa, Nõo vald, Nõo alevik, Kivi tn 6, Kivi tn 6a ja Kivilinna 
kinnistu (katastritunnused: 52801:010:0352, 52801:009:0478, 
52801:010:0061). 

TÖÖ EESMÄRK: 
 

Eelprojekti koostamise eesmärk on lasteaia õuealal paiknevate 
mänguatraktsioonide ümber paigutamine ja uute atraktsioonide 
projekteerimine vastavalt laste vanuserühmade vajadustele. Lisaks 
kavandatakse alale spordi- ja liiklusõppeväljak. 

TÖÖ LIIK: Kujundusprojekt, eelprojekt. 

TÖÖ TELLIJA: 
 
 

Nõo Vallavalitsus 
Voika 23  
Nõo alevik 
61601 Tartumaa 
 

Kontaktisik: Kristi Voore 
Tel 745 5185, 5305 1360 
kroll@nvv.ee  
 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS 
Registrikood 10171636 
Riia 35, 50410 Tartu  
Tel 730 0310, faks 730 0315 
http://www.kobras.ee   
 

Projekti juht: Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija  
Tel 730 0310 
teele@kobras.ee   

Eelprojekti koostajad:  Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija 
Kreete Lääne - maastikuarhitekt-planeerija 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu 
keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist 
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Erki Kõnd - projekteerija 
 

Kontrollijad: Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 
Ene Kõnd - tehniline kontrollija 
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  Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:  

KMH0046 Urmas Uri; 
KMH0047 Anne Rooma; 

2. Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr 379.  

3. Geodeetilised ja kartograafilised tööd. Tegevuslitsents 762 MA. 

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. Ettevõtte Majandustegevuse teated: 

• Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
• Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001; 
• Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
• Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Ettevõtte registreeringud Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER): 

• Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
• Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
• Maaparanduse uurimistöö MU0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 
koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve  (s.h muinsuskaitsealadel) 
maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, 
heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14. 
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1. Üldandmed 

1.1. Seletuskirja ülesehitus 

Seletuskirja koostamisel on juhindutud Eesti standardi EVS 865:2 2014 Osa-2 „Põhiprojekti 

seletuskiri", EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“ ning  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

25.09.2010 määruse nr 67 “Nõuded ehitusprojektile” soovitustest. Tulenevalt ehitusobjekti 

eripäradest on seletuskirja struktuur ja alajaotiste numeratsioon kohandatud sobivaks. 

Projekt koos jooniste ja seletuskirjaga on üks tervik, mida tuleb koos käsitleda. Mittevastavuste 

esinemisel konsulteerida projekteerijaga lõplike otsuste ja valikute tegemise osas. 

1.2. Projekteerimistöö piiritletus 

Käesolev projekt on koostatud Nõo Vallavalitsuse tellimusel Nõo alevikus asuva Nõo lasteaia Krõll 

mängualade kujundamise kohta. Projekti koostamise eesmärk on lasteaia õuealal paiknevate 

mänguatraktsioonide organiseerimine vastavalt laste vanuserühmade vajadustele ning spordi- ja 

liiklusõppeväljaku kujundamine. Töö on koostatud eelprojekti staadiumis. Projekt sisaldab järgnevat: 

• säilitatavad ja likvideeritavad objektid; 

• juurdepääs projektalale, mänguväljaku tsoonid, katendid, põhimõõtmed ning materjalid; 

• olemasoleva haljastuse analüüs: säilitatav ja likvideeritav haljastus; 

• mänguväljaku seadmete organiseerimine vastavalt laste vanuserühmade vajadustele ning 

uute atraktsioonide paiknemine; 

• liiklusõppeväljaku põhimõtteline lahendus; 

• spordiväljaku põhimõtteline lahendus. 

1.3. Alusdokumendid 

1.3.1. Lähteandmed 

Projekti koostamise aluseks on Nõo Vallavalitsuse ning Kobras AS vahel sõlmitud töövõtuleping  

nr 2-2/10-2015. 

1.3.2. Uuringud ja hinnangud 

Projekti koostamise aluseks on alljärgnevad uuringud ja hinnangud: 

• Nõo lasteaia geodeetiline mõõdistus. Kobras AS, 21.07.2015, M 1:500 (töö nr 2015-098). 

1.3.3. Seadusandlikud ja normatiivsed dokumendid 

Projekti koostamise aluseks on alljärgnevad normdokumendid: 

• EVS 907:2010 – Rajatise ehitusprojekt; 

• EVS 865-2 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“; 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2010 määrus nr 67 “Nõuded ehitusprojektile”. 

• EVS EN 1176-1:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 1: Üldised ohutusnõuded 

ja katsemeetodid“; 
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• EVS EN 1176-7:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 7: Juhised paigaldamise, 

kontrollimise, hooldamise ja kasutamise kohta“; 

• EVS-EN 1177:2008 „Lööke summutava mänguväljaku kate“; 

• Nõo alevikus asuva Nõu lasteaia „Krõll“ territooriumi ja selle lähiümbruse maa-ala 

detailplaneering (Omandi OÜ, 2007, töö nr DP 2246). 

2. Olemasolev olukord 

2.1. Paiknemine 

Projektala asub Nõo alevikus Kivi tn 6, Kivi tn 6 a ning osaliselt ka Kivilinna kinnistul 

(katastritunnused: 52801:010:0352, 52801:009:0478, 52801:010:0061). Mängualad- ning väljakud on 

suhteliselt päikeselised ent kohati tuultele avatud. Ala külgneb põhjast ja idast kortermajadega, 

lõunast ja läänest haritava põllumaaga. Projektala põhjaküljelt Kivilinna kinnistult on alale kaks 

jalakäijate ja autode juurdepääsu. Täiendavalt on ala loodeküljel jalgvärav ligipääsuks. 

2.2. Olemasolev haljastus 

Ala on suures osas kaetud muruga. Teede äärde on istutatud üksikuid ilutaimi ning üle ala on 

hajusalt ka kõrghaljastust.  

2.3. Olemasolevad ehitised, rajatised, olulised objektid 

Tehnovõrkudest asuvad alal kaugküttetorustik, reoveekanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, 

drenaaži trass, veetrass, madalpingekaabel ning sidetrass. Ümberringi paikneb ca 1,5 meetri 

kõrgune kivipostidel võrkaed. Ümber hoone ning osaliselt ümber mänguplatsi paikneb ca 3,5 meetri 

laiune asfalteeritud tee. Ala kirdenurgas prügikastide asukohas paikneb ca 1,3 x 6 x 0,3 m suurune 

betoonist platvorm. 

2.4. Olemasolev reljeef 

Projektala on suhteliselt tasane ida-läänesuunalise langusega. Absoluutkõrgused jäävad 

orienteeruvalt vahemikku 64,24 – 66,24 (abs. kõrgus). Hoone läänepoolsema otsa ees paikneval 

murualal asub ca 0,8 m järsem langus. 

2.5. Kaitsealused objektid ja kinnismälestised 

Alal ei asu ühtegi kaitsealust objekti ega kinnismälestist. 

3. Projekteeritud lahendus 

3.1. Mängualade üldlahendus 

Antud projekt näeb ette olemasolevate mänguatraktsioonide ümberpaigutamise vastavalt laste 

vanuserühmade vajadustele, liiklusõppe- ning spordiväljakute kujunduse, loodusõpperaja 

kujundamise ning ümbritseva keskkonna mängulisemaks loomise. 

Mänguatraktsioonid jaotatakse 7 platsi vahel, millest üks on sõime ala. 6 platsi pakuvad tegevust 

vanuserühmale 3 – 6 aastat ning sõime ala on ette nähtud kuni 3-aastastele. Igale platsile on 

kavandatud liumägi, kiik, liivakast ning erineva kujundusega ronimisatraktsioon. Erinevad mängulise 
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väärtusega elemendid on paigutatud kaootiliselt, võimaldades lastel pigem ise mäng välja mõelda, 

kui teha ettekirjutus, mida mängida tuleb. Samuti on iga ala juures pink-hoiukast mänguasjade 

hoiustamiseks. Lisaks võib igal alal olla täiendav atraktsioon, et muuta mängualasid 

mitmekesisemaks. 

Projektala lääneossa on kavandatud spordiväljakud, mis võimaldavad läbi viia erinevaid pallimänge 

ning füüsilist pingutust nõudvaid harjutusi. 

Hoone ette põhjakülge on kavandatud teisaldatavad taimekastid. Taimekaste saab kasutada nii 

kujunduslikul kui ka õppe-eesmärgil. Taimekastide kõrvale on ette nähtud seenering, kus lapsed 

saavad istuda ning koguneda. 

Kõiki alasid ühendab omavahel sillutiskattega tee. Hoonest idas paiknevale teelõigule nähakse ette 

liiklusõppeväljak. Liiklustemaatikat on mõningal määral laiendatud kogu lasteaia teede võrgustikule.  

 

Seenering (Müüja: Atix OÜ). 

3.2. Ehitusetapid 

Eelprojekt näeb ette üldise lahenduse kogu alale. Ehitusjärjekord ja maht sõltub ala omaniku 

võimalustest. Tähelepanu tuleb pöörata faktile, et antud töö ei ole aluseks kogu lasteaia õueala 

ehitustöödele. Mitmes etapis ehitamise korral tuleb tagada laste ohutus kogu ehituse jooksul. Vajalik 

on täiendavalt tööprojekti koostamine. Üksikute mänguelementide likvideerimine, ümbertõstmine ning 

vahendite paigaldamine ehitaja poolt koostatud tööprojekti alusel on lubatud. 

3.3. Haljastus 

Antud töö ei sisalda dendroloogilist hindamist ega haljastusprojekti. Küll aga on näidatud 

soovituslikud kohad täiendavaks haljastuseks tuisklume, tuule-, müra-, ja tolmutõkke eesmärgil. 

Haljastuses kasutada vastupidavaid liike. Antud liikide valikul on lähtutud mitmekesise keskkonna 

loomise printsiibist. Kasutatud on erinevaid liike erineva kuju ja suurusega. See võimaldab täiendada 

laste teadmisi eri puuliikide kohta. 

Kõrghaljastus on kavandatud rohkem ala lõuna- ja lääneserva, et takistada tuule, müra ja tuisklume 

levikut mängualadele. Samuti on puid kavandatud teedele rajatavatele ringteede keskele. Ala 

keskosas hajusalt kasvavad üksikud puud aitavad tõkestada heki tagant tekkida võivaid 

tuulekeeriseid. 
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Soovituslike puude loetelu: 

 
Harilik vaher "Crimson 
sentry" / Acer platanoides 

 
Himaalaja kask `dorenbos`/ 
Betula utilis  

 
Harilik pihlakas / Sorbus 
aucuparia 

 
Rabe remmelgas ’Bullata*/ 
Salix frangilis   

Kuradipuu e.araalia / Aralia 

 
Viltjas kirsipuu / Prunus 
tomentosa 

  
Frazeri nulg / Abies fraseri 

 
Harilik kadakas / Juniperus 
communis 

 
Harilik kuusk / Picea abies 

 
Harilik sarapuu / 
Corylus avellana 

 
Amuuri toomingas / Prunus 
maackii 
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Hetkel piirab ala kahest küljest madal pöetav hekk. Projektiga nähakse ette heki likvideerimine lõuna 

piiril. Likvideeritav hekk asendatakse uuega ning pikendatakse mööda läänekülge kuni põhjaküljeni. 

Lõunapoolsel küljel, kus on oluline puude vari, on soovitatav kasutada magesõstart. Istutatav hekk on 

samuti pöetav. Hekk pakub ala piiritletust ning kaitseb ka tuisklume, tuule, müra ja tolmu eest. Tõhus 

tuulevari võrdub umbes 10…15 kordse tõkke kõrgusega ning soovituslik heki kõrgus on ca 1,5 m 

(tuulevari ca 15 m), et vältida hekiga külgnevatel mängualadele liigse varju tekkimist ent samas 

pakkuda tuulevarju. Samuti vähendab tuulekeeriste tekkimist trapetsikujuline heki ristlõige. Eelistada 

kompaktse võraga liike. 

Soovituslike hekipõõsaste loetelu: 

 

Üheemakaline viirpuu / 

Crataegus monogyna 

 
Karvane viirpuu / Crataegus submollis 

 

Magesõstar / Ribes alpinum 

Mängualade piiritlemiseks on samuti kasutatud madalaid hekke või põõsagruppe. Looduslik piire 

eraldab vajalikke ruume ent jätab avarama ja vabama mulje. Põõsad istutada multšiga kaetud 

peenardesse. 

Soovituslike piirdepõõsaste loetelu: 

 

Tähklavendel /  Lavandula 

angustifolia 

 

Forsüütia / Forsythia intermedia 

 

Peeneõieline kuslapuu 'Clavey's 

Dwarf' / Lonicera x xylosteoides 
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Harilik parukapuu 'Royal Purple' /  

Cotinus coggygria 

 

Võsund-kontpuu 

‘Flaviramea’ / Cornus 

stolonifera 

Suurematele murualadele on ette nähtud looduslike madalakasvuliste kõrreliste ja värvikirevate 

õitsevate taimedega lilleaasad. Aasad mitmekesistavad mängukeskkonda, pakkudes konkreetsete 

mänguatraktsioonide ja -alade kõrval looduslikku ning loomingulisemat keskkonda. Viimane edendab 

laste seiklushimu ning suurendab sidet looduskeskkonnaga. Tänu kõrgemale taimestikule mängleb 

aas nii tuulte käes kui ka aastaaegade vaheldumisel. Samuti arendavad lilleaasad lõhna ja 

tajumismeelt. 

Soovituslike lillemuru taimede loetelu: 

  

Lilleniidu seemnesegudes on koos looduslikud lilled ja niidukõrrelised: puhmikuline punane aruhein, harilik 

kastehein, lamba aruhein, keskmine värihein, harilik raudrohi, kollane ja valge karikakar, härjasilm, madarad, 

ümaralehine kellukas, harilik ja suureõieline kellukas, kerakellukas, nurmnelk, harilik karutubakas, nõiahammas, 

nõmm-liivatee, keskmine või süstlehine teeleht, kassikäpp, karvane hunditubakas, kibe tulikas, mets- ja aas 

kurereha, harilik köömen, arujumikas, äiatar, hiirhernes, nõiahammas, rukkilill, külmamailane, põldmagun, siberi 

magun, kukemagun, longus põisrohi, harilik kukehari, harilik maajalg, roomav metsvits, hanijalg, kirikakar, harilik 

kibetulikas, harilik käbihein, valge ristik, humallutsern, seaohakas, kerakellukas, kurekellukas. 

Lisaks eelmainitule on hoone põhjaküljele ette nähtud portatiivsed ca 1 m2 suurused taimekastid. 

Kaste saab kasutada õppe-eesmärgil. Üks võimalus on õpetada lastele ruutmeetriaiandust, andes 

neile võimaluse kogeda tervet taime elutsüklit seemnest kuni viljumise või õitsemiseni.  

Uusi ja huvitavaid kavandatud puid on soovituslik istutada loodusõpperaja äärde. 
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Näiteid portatiivsetest lillekastidest: 

 

Üks võimalus lillekasti liigutamiseks on rattad. 

 

Kastides saab praktiseerida ruutmeetriaiandust. 

 
Lillekastid võivad olla erikõrgused. 

 
Lillekaste võib värvidega 

lõbusamaks muuta. 

3.4. Teed ja platsid 

Jalakäijate ja autode juurdepääs toimub projektala põhjaküljel kahest kohast. Täiendavalt on ette 

nähtud jalakäijate juurdepääs ala loodeküljelt. Hoonele pääseb ligi ümberringi ning teedevõrk 

ulatub kuni ala lääneosas paikneva spordiväljakuni. U-kujuline asfalteeritud kõnnitee ala lõunaosas 

kuulub likvideerimisele. 

Kõik teed on ette nähtud sillutiskattega ning vajadusel operatiivautoga läbitavad, teede laius 2…3,5 

m. Loodusõpperaja ning sillutatud tee ristumine on rajatud musta värvi sillutiskiviga, et anda märku 

teede ristumisest ning samuti võib seda tõlgendada kui jalakäijate ülekäigukohta1. Hoone idaküljele 

on ette nähtud liiklusõppeväljak. Väljak kujutab endast liikluskeskkonda: ringtee, jalakäijate 

ülekäigurada2 ja -koht, teekitsendus, sõidusuunad jne. Suuremad mustrid saab markeerida 

väljakule erivärvi sillutiskividega, väiksemad detailid spetsiaalse värviga.  

Mängualad on enamjaolt kaetud murukattega. Mänguatraktsioonide turvaalad peavad olema lööki 

nõrgendava kattega. Soovituslik kasutada EPDM (Etüleen propüleen dieen kopolümeerkumm) 

märjalt valatavat kummikatet, et vältida rohkesti tallatavates kohtades porise muru tekkimist. Iga 

atraktsiooni puhul täpsustada pinnakattematerjal edasise projekteerimise käigus. Portatiivsete 

lillekastide all kasutatav kate sõltub kastide liigutatavusest. Kui kastid on ratastel, sobib katteks 

                                                      

1 Ülekäigukoht – jalakäijatele sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ja jalakäijate hajumise vältimiseks ette nähtud 
jalakäijatele arusaadavalt rajatud ja vastavalt tähistatud teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust. 
2 Ülekäigurada – jalakäijatele sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ette nähtud vastava liiklusmärgi ja 
teekattemärgisega tähistatud teeosa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed. 
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betoonkivisillutis, kui kastid on lihtsalt tõstetavad, sobib katteks nt puistekate (koorepuru, 

hakkepuit). 

Projektalal asub 1 m laiune puistekattega loodusõpperada. Soovituslik on kasutada koorepuru või 

hakkepuitu. Rada möödub õpperajal eksponeeritavatest puudest ja põõsastest ning paviljonist. 

Mitmekesisuse andmiseks võib rajale paigutada näiteks madalaid sillakesi, astmeid vmt. 

Näiteid alal kasutatavatest katenditest: 

 

Teedevõrk on kaetud betoonkivisillutisega. 

Erinevat tooni kividega saab teele anda liik-

lust jäljendavaid mustreid. 

 
Keerukamad mustrid saab anda värviga. 

  
Atraktsioonide ees ja/või ümber on soovitav kasutada valatavat EPDM kummikatet, et vältida mudase pinna teket. 

 

Koorepurukattega lillekastde ala. 

 

Hakkepuit. 

3.5. Tehnovõrkude ja –rajatiste paiknemine 

Projektala loode alale on liigniiskuse eemaldamiseks projekteeritud täidisdrenaaž (sõimeala, 

palliplats). Drenaaž rajada vähemalt Ø 90 mm (augud täisringis) kuivendustorudest ning Ø 160 mm 
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(augud poolringis) kollektortorudest. Torude sügavus orienteeruvalt 1,1 m. Vesi juhitakse 

naaberkinnistul (katastritunnus 52801:010:0061) asuvasse sademeveekaevu. 

3.6. Vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneering on koostatud projekthorisontaalide meetodil intervalliga 0,1 m. 

Projekthorisontaalid on lihtsustatud ning antud nurgelistena. Ehitamisel tuleb pinnavormide lõplikul 

viimistlemisel anda sujuvalt looklevad ning ümarad pinnavormid. Samuti tuleb ehitustööde käigus 

rajada sujuv reljeefi üleminek projektala ja olemasoleva ümbritseva maapinna vahel. Maapinna 

rajamisel ei tohi olemasolevat haljastust kahjustada. 

Olemasolevat reljeefi oluliselt ei muudeta. Ala põhjaosas asuvale sõime alale on ette nähtud 

olemasoleva nõlva kohandamine vastavalt projektile. Nõlva korrigeeritakse kuni 0,7 m kõrguseks 

ning 1:4 langusega. Nõlv pakub talveperioodil eraldatud kelgutamise võimalust sõimeealistele ning 

samuti saab nõlva kasutada maapinnale paigaldatava liumäe jaoks. 

Hoone läänetiiva otsa kavandatud lava-varjualuse ette on projekteeritud kuni 1,1 m kõrgune ning 

1:4 langusega kõrgendik amfiteatri tarbeks. 

 

Maapind rajada sujuvalt teatripinkide ümber. 

 

Madalad maapinnakõrgendikud. 

3.7. Mängualad 

3.7.1. Sõimeala 

Projektala põhjaossa on ette nähtud sõime ala kuni 3-aastastele lastele. Hetkel asub alal vaid üks 

kuivatusrest, mis likvideeritakse. Alale nähakse ette nõlvale paigaldatav liumägi koos nõlvale 

süvistatud astmetega, tegeluspaneel loomalabürint, astumispakud, 4 vedrukiike, 3 x 3 m liivakast 

ning varjualune koos lukustatava ruumi ja tahvliga. Olemasolevatest atraktsioonidest tõstetakse 

sõimealale ümber korvkiik ja rollimänguvahend auto. Sõime ala läänenurk piiritletakse madala 

piirdeaiaga. Varjualuse kõrvale aia nurka on ette nähtud istutada üks puu.   
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Olemasolevad ning sõimealale ümbertõstetavad atraktsioonid: 

 

Korvkiik. 
 

Rollimänguvahend auto. 

 
Sõimealale kavandatud atraktsioonid: 

 

Nõlvale paigaldatav liumägi 

(müüja: Tommi Play OÜ). 

 

Liumäele pääsemise muudavad 

kergemaks nõlvale rajatavad ast-

med. 

 

Loomalabürint   

(müüja: Tommi Play OÜ). 

 

Varjualune Klaabu  

(müüja: Tommi Play OÜ). 

  

Liivakast  

(müüja: Tommi Play OÜ).  

 

Piirav madal aed  

(müüja: Tommi Play OÜ). 

 

Astumispakud  

(müüja: Tommi Play OÜ). 

Vedrukiik   
(müüja: Tommi Play OÜ). 
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3.7.2. Ala 1 

Ala üks külgneb loodusõpperaja ning kõnniteega. Ala täiendavaks piiritlemiseks on kasutatud 

madalate põõsastega peenart. Olemasolev liivakast ja karussell likvideeritakse ning üks kiikedest 

teisaldatakse alale 2. Uute atraktsioonidena on ette nähtud mängulinnak, liivakast ning pink-

hoiukastid. 

Kavandatud ning säilitatavad atraktsioonid alal 1: 

 
Uus mängulinnak Robin  

(pakkuja: Tommi Play OÜ).  

 
Uus tahvel  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

Uus liivakast  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Uued pink-hoiukastid  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Olemasolev säilitatav 2-kohaline kiik. 

 
3.7.3. Ala 2 

Kõik olemasolevad atraktsioonid säilitatakse. Olemasolevatest atraktsioonidest säilitatakse liumägi, 

vedrukiiged, kaalukiik ning liivakast. Rippsild teisaldatakse spordiväljakule ning pargipink 

likvideeritakse. Uute atraktsioonidena on ette nähtud mängumajake, ronila ning tasakaalurada. Ala 

piiritlemiseks on kasutatud madalate põõsastega peenraid. 
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Uued atraktsioonid alal 2: 

 
Mängumajake  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Ronila Papagoi  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Tasakaalurada  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Uued pink-hoiukastid  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

Olemasolevad, säilitatavad atraktsioonid alal 2: 

 
Säilitatav liumägi.  

 
Säilitatavad kaks vedrukiike. 
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Säilitatav  kaalukiik kahele. 

 
Likvideeritav pargipink. 

3.7.4. Ala 3 

Ala 3 jääb suuresti selliseks nagu ta täna on. Hetkel on alal mängulinnak, ronila, liivakast, pink-kiik 

ja 4 hobuse vedrukiike. Täiendavalt nähakse ette üks mängumajake-ronila, kaks pink-hoiukasti 

ning ala lõunaosa läbib loodusõpperada. Ala piiritlemiseks on kasutatud madalate põõsastega 

peenraid. 

Säilitatavad ja kavandatud atraktsioonid alal 3: 

 
Olemasolev säilitatav mängulinnak kiige ja liumäega. 

 
Olemasolev  säilitatav ronila. 

 
Olemasolev  säilitatav liivakast. 

 
Olemasolev säilitatav kiik-tool. 
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Olemasolevad säilitatavad vedrukiiged 

(mänguhobused).  

 

Uus mängumaja   

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Uued pink-hoiukastid  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

3.7.5. Ala 4 

Alalt 4 teisaldatakse kõik olemasolevad atraktsioonid (toru, kiik, siksakpoom, vedrupoom, ja redel) 

spordiväljakule. Ala piirav olemasolev U-kujuga tee likvideeritakse. Ala piiritlemiseks on kasutatud 

madalate põõsastega peenraid. Uute atraktsioonidena on kavandatud ronimispüramiid, 

lõuatõstetoru, pesakiik, liivakast ning väike nõlv koos liumäega. Liumäele pääsemiseks võib nõlvale 

rajada paar astet. 

Alal 4 kavandatud atraktsioonid: 

 
Püramiid Small  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

Võrkpesakiik  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 
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Lliivakast  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

  

Nõlvale paigaldatav liumägi koos astmetega  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Lõuatõstetoru  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Pink-hoiukastid  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

3.7.6. Ala 5 

Antud ala külgneb kahest servast kõnniteega, ühest amfiteatriga ning ühest teise mänguplatsiga. 

Ala piiritlemiseks on kasutatud madalate põõsastega peenraid. Olemasolevatest atraktsioonidest 

säilitatakse liivakast ja kiiktool, alalt 7 tõstetakse ümber köitest ronimissein ning likvideeritakse 

autokummidest takistuste rada, mängumajake ja tool. Juurde on kavandatud mängumaja-labürint, 

toru, nõlvale paigaldatav liumägi koos nõlva ja astmetega, tarzanikiik ning pink-hoiukastid. 

Atraktsioonid alal 5: 

 

Kavandatud mängumaja lilledega  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

Kavandatud  tarzanikiik   

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 
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Kavandatud toru  

(pakkuja: Tommi Play OÜ)  

 
Kavandatud pink-hoiukastid  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Olemasolev ja säilitatav liivakst.. 

  

 

Kavandatud nõlvale paigaldatav liumägi  koos astmetega (pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

Olemasolev ja säilitatav kiiktool. 
 

Alalt 7 ümbertõstetav ronisein. 

 
Likvideeritav pink. 

 

Likvideeritavad autokummid. 
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3.7.7. Ala 6 

Antud ala külgneb kahest servast kõnniteega, ühest amfiteatriga ning ühest teise mänguplatsiga. 

Ala piiritlemiseks on kasutatud madalaid põõsaid. Olemasolevatest atraktsioonidest säilitatakse 

mängulinnak ning ronila, ümber tõstetakse köitest ronimissein. Juurde on kavandatud mängumaja-

labürint, korvistmega kiik, liivakast, pöörlev poom ning pink-hoiukastid. 

Säilitatavad ja kavandatud atraktsioonid alal 6: 

 
Kavandatud püramiid Small  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

Kavandatud  võrkpesakiik  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 

Kavandatud  lliivakast  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Pink-hoiukastid  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Pöörlev poom (pakkuja: Tommi Play OÜ). 
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Olemasolev ja säilitatav ronila. 

 
Olemasolev ja säilitatav mängulinnak. 

Likvideeritavad objektid alal 6: 

 
Likvideeritav kahekohaline kiik. 

 
Likvideeritav rakett. 

3.7.8. Spordiväljak 

Projektala kaguosas asub spordiväljakute ala, kuhu on ette nähtud multifunktsionaalne palliplats, 

üllatuste korviga plats, takistuste rada ning kelgumägi. 

Multifunktsionaalsele palliplatsile on ette nähtud korvid, jalgpalliväravad ning võimalusel 

teisaldatavad postid võrgu kinnitamiseks. Väljak on spetsiaalse spordiväljaku kummikattega (nt 

EPDM kummikate, tartaan). Palliplatsiga külgnevale kinnistu servale on ette nähtud kõrgem (ca 3 

m) võrkaed, et vältida palli sattumist naaberkinnistule. 

Palliplatsi kõrvale on ette nähtud ringikujuline plats, mille keskpunkti paigaldatakse mitme auguga 

pallikorv. Maapinnale märgitakse erinevaid kujundeid või mustreid, mis võimaldab platsil läbi viia 

erinevaid mänge. 

Eelmainitud väljakute lähedale on kavandatud puistekattega (puukoor, hakkepuit) takistuste rada 

(elutee ring). Rajale paigaldatavate takistuste asetus järgib elutee ideed. Atraktsioonide sisu ja 

raskusaste jäljendab lapse arengut. Rada saab alustada toru läbimisega (roomamine), seejärel 

tulevad rippsild (kõikuvad astmed), poomid (kõndimine), astmed (keerulisem käimine), 

kaugushüppe kast (jooksmine) ning redel (ronimine). Elutee keskele on kavandatud labürint. 

Piiretena saab kasutad pakke, laudu, prusse vms. 

Spordiala lõunaossa on ette nähtud kuni 1,5 m kõrgune kelgumägi. 
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Atraktsioonid elutee ringil: 

 

Olemasolev ning rajale ümbertõstetav toru. 

 

Olemasolev ning rajale ümbertõstetav rippsild. 

 

Olemasolevad ning rajale ümbertõstetavad poomid. 

 

Olemasolev ning rajale ümbertõstetav astmed. 

 

Kavandatud kaugushüppe kast. 

 

Olemasolev ning rajale ümbertõstetav redel. 
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Kavandatud atraktsioonid palliplatsil: 

  
 

 
Kavandatud lasteaia korvpall  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Kavandatud jalgpallivärav Mini  

(pakkuja: Tommi Play OÜ). 

 
Kavandatud pink-hoiukastid (pakkuja: 

Tommi Play OÜ). 

 

Kavandatud võrkpalli võrk, 

võimalusel teisaldatavate 

postidega (pakkuja: Tommi 

Play OÜ). 

 
Kavandatud korv  

Üllatus (pakkuja: 

Tommi Play OÜ). 

 

3.7.9. Liiklusõppeväljak 

Projektala idaküljele hoone ning krundipiiri vahele on ette nähtud liiklusõppeväljak. Väljaku võib 

tinglikult jagada kasutajagruppide järgi kolmeks. Paralleelselt hoonega asub väljaku lääneküljel 1 m 

laiune kahesuunaline jalakäijate ja jalgratturite tee. Tee on mõeldud kasutamiseks igapäevaselt 

hoonesse ning ümber hoone pääsemiseks. Väljaku põhjaosas asub kergem rada pisematele ning 

lõunaosas rohkemate takistustega rada vanematele lastele. Selline jaotus annab ühelt poolt 
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võimaluse väljaku igapäevaseks ning reeglipäraseks kui ka erinevate vanuserühmade üheaegseks 

kasutamiseks. 

Pisipõnnide liiklusrada on 1 m laiune rohelise kattega tee ning ristub jalakäijate ja jalgratturite teega 

ühest kohast. Rada sisaldab kahte 2 m raadiusega ringteed ning 0,5 m laiust kollase kattega 

looklevat teelõik. Ühe ringtee keskele on ette nähtud väiksem puu või põõsas (elupuu, mägimänd). 

Strateegiliselt tähelepanu nõudvad kohad on markeeritud punase sillutiskiviga. 

Lõunapoolsem liiklusrada koosneb kahest rajast: 1 m laiune musta ning 0,4 m laiune kollase 

kattega tee, mis ristuvad omavehal ning jalakäijate ja jalgratturite teega. Laiemal rajal asuvad 

takistused nagu teekitsendus, slaalom, jalakäijate ülekäigurada, ringtee ning teedega ristumine 

(peatee ja anna teed). Kitsamal rajal asub takistustest jalakäijate ülekäigurada, ringtee ning 

ristmikud. Samuti valmistab väljakutset raja laius (0,4 m) ning looklev trajektoor. Mõlemal rajal on 

strateegiliselt tähelepanu nõudvad kohad on markeeritud punase sillutiskiviga. Ka siin on ringtee 

keskele ette nähtud väiksem puu või põõsas (elupuu, mägimänd). 

Jalakäijate ja jalgratturite tee on lihtne 1 m laiune musta sillutiskattega tee. Teele on märgitud 

liikumissuunad, jalajäljed ja jalgratta märk. Eelmainitud liiklusradadel liikleja peab jalakäijate ja 

jalgratturite teel liiklejale teed andma. Vastavalt liikluspäeva läbiviija korraldustele saab antud teed 

kasutada teisaldatavate takistuste (kaldtee, kiik jne) kasutamiseks. 

Väljak asub ühes tasapinnas ning radade eraldamiseks on kasutada erivärvi sillutiskive (roheline, 

punane, kollane, hall ja must). Keerukamad kujutised (liiklemissuunad, jalajäljed, ratturi märk) 

märgitakse rajale spetsiaalse markeerimisvärviga. Väljakule ei ole kavandatud statsionaarseid 

liiklusmärke, sest nii annab väljakut mitmekesisemalt kasutada ning teisaldatavate märkidega luua 

erinevaid liiklusolukordi. 

Liiklusõppeväljaku näiteid: 

 
Liiklusrajad märgitakse erivärvi sillutiskividega. 

 

Keerulisemad kujutised antakse spetsiaalse 

markeerimisvärviga. 
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Rajale saab 

paigaldada 

teisaldatavaid 

liikluskorraldus-

vahendeid. 

 
Ringteede keskele istutatakse puu. 

 

3.7.10. Loodusõpperada 

Antud alale on eelnevalt õpetuslikul eesmärgil istutatud erinevaid puuliike (vaata 2 lk 32). Antud 

projektiga on olemasolevad puud ühendatud 1 m laiuse puistekattega teega. Soovituslik kasutada 

koorepuru või hakkepuitu. Rada möödub õpperajal eksponeeritavatest puudest ja põõsastest ning 

paviljonist. Tuulte vältimiseks ning mugavamaks kasutamiseks on soovituslik paviljoni tuultele 

avatud külgedele paigaldada ajutised tuulevarjud (nt tekstiil). Mitmekesisuse andmiseks võib rajale 

paigutada näiteks sillakesi, astmeid vms. Iga õpperaja puu juurde on ette nähtud tahvel puud 

tutvustava informatsiooniga. 

Näiteid loodusraja kattest ning seal paiknevatest väikevormidest: 

 

Rajale võib asetada silla, et muuta 

keskkond mitmekesisemaks. Kaar-

jas sild võimaldab tekitada vaate-

koha ning arendab laste tasakaalu. 

 
Pakkudest astmed rajal. 
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Kohati võib rajale paigutada erinevaid 

pinnakatteid, et tutvustada lastele erine-

vaid materjale nagu puukoor, liiv, väikesed 

kivid, pakud jne. Erinev pind jalge all 

arendab lapse aistingumeeli. 

 
Hea katte loodusõpperajale on koorepuru või 

hakkepuit. 

 
Skeem 1. Olemasoleva õpperaja skeem. 
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3.8. Mänguväljaku kasutamine ja hooldus 

Mänguväljaku seadmete kontroll ning hooldamine tuleb korraldada mänguväljaku omaniku poolt. 

Kontrolli ning hoolduse peab läbi viima pädev isik. 

Mänguväljaku omanik või operaator peab regulaarselt, vähemalt kord aastas ning süstemaatiliselt 

hindama kõigi kasutatavate ohutusmeetmete toimimist ja asendama need uutega, kui see osutub 

vajalikuks.  

Puudused, millised ilmnevad kasutamise käigus ning mõjutavad ohutust, tuleb kõrvaldada 

viivitamatult. Kui see ei osutu võimalikuks, tuleb tõkestada seadme kasutamine. Näiteks muuta 

seade liikumisvõimetuks või eemaldamine. 

Mänguväljaku operaator peab välja töötama sobiva mänguväljaku ohutuse tagamise süsteemi ehk 

peab olema koostatud organisatsioonilised meetmed määramaks tingimused mänguväljaku kui 

terviku, k.a seadmete ning pindade, ohutuse hindamiseks, säilitamiseks ja vajadusel 

parandamiseks. 

Mänguväljakule või sealt välja viivad sisse- ja väljapääsud ning evakuatsiooniteed, millised on ette 

nähtud avalikuks või päästeteenistusele kasutamiseks, peavad olema igal ajamomendil läbitavad 

ning vabad mistahes takistustest.  

Remonditöid tuleb vältida seadme kasutamise ajal, kui nende läbiviimine võib panna ohtu 

remondipersonali või kasutaja turvalisuse. 

Ohutust oluliselt mõjutavate seadmete või konstruktsiooniosade asendamist samaväärse või 

alternatiivse osa vastu võib teha vaid peale konsulteerimist tootja või pädeva isikuga. 

4. Kooskõlastused 

Projekt on kooskõlastatud Terviseameti Lõuna talituse (Ehitus-, rekonstrueerimisprojekti 

tervisekaitseline hindamine nr 9.3-1/6422) ning Emajõe Veevärk AS-iga (otsus nr 718). 

Kooskõlastused on esitatud projekti lisades (lisa 1-2). 
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5. Joonised
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5.1. Joonis 1 – olemasolev olukord 
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5.2. Joonis 2 – põhijoonis 
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5.3. Joonis 3 – liiklusväljaku skeem  
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5.4. Joonis 4 – elutee skeem 
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6. Lisad  
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6.1. Terviseameti Lõuna talituse kooskõlastus 
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6.2. AS Emajõe Veevärk kooskõlastus 




