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Jalgpalli harrastajate arv Eestis järjest tõuseb ning sellega kaasneb ka nõudlus korralike 

väljakute järele. Vanad staadionid on juba amortiseerunud ning need on vaja 

rekonstrueerida. Väljakutele paigaldatakse uus murukate, niisutus- ja drenaažisüsteem. 

Magistritöö eesmärgiks on rekonstrueerida amortiseerunud Elva naturaalmuruga 

jalgpalliväljak kaasaegse murukatte, vihmutus- ja drenaažisüsteemidega väljakuks. Uus 

väljak peab vastama Eesti Jalgpalli Liidu poolt esitatud kõrgliiga nõudmistele. 

Töös on välja toodud erinevaid murukatete, vihmutussüsteemide ja drenaaži tehnoloogiaid, 

analüüsitud nende omadusi ja sobivust Eesti oludesse.  

Rekonstrueeritava väljaku vananenud murukate asendatakse Desso Grassmaster 

hübriidmurukattega, kus naturaalmuru tugevdatakse kunstmuru kiududega. Väljakule 

paigaldatakse pop-up vihmutussüsteem, mida juhib automaatkontroller ja SolarSync sensor. 

Enamus vihmuteid paiknevad väljaku äärtes, kaks vihmutit on väljaku peal. Vihmutusvesi 

võetakse Elva linna veetorustikust ning vihmutitele vajaliku surve saamiseks paigaldatakse 

survetõstepump. Väljakule paigaldatakse drenaažisüsteem, mis suunab tekkiva liigvee 

sadevee kanalisatsiooni. Drenaažisüsteemiks kasutatakse Draincore2 dreenikärgesid ja 

perforeeritud dreenitorusid. Drenaaž  paigaldatakse väljaku alla ja ümber väljaku paikneva 

jooksuraja äärde. 

Selles töös välja toodud lahendusi on võimalik kasutada ka tulevikus teiste vanade väljakute 

rekonstrueerimisel või uute väljakute ehitamisel. Niisutusvajadus on arvutatud väljaku 

asukohapõhiselt ning uues kohas peab need uute andmete põhjal uuesti välja arvutama. 

 

Märksõnad: jalgpalliväljak, drenaaž, vihmutussüsteem, niisutusvajadus 
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The number of practitioners of football is continuously increasing and with that comes 

demand for proper pitches. Old stadiums are already depreciated and need to be 

reconstructed. A new turf, irrigation and drainage systems are installed on the pitch. 

The objective of this master’s thesis is to reconstruct depreciated football pitch in Elva to 

a pitch with modern turf, irrigation and drainage systems. New pitch has to meet the 

premier league requirements of Estonian Football Federation. 

In this work there are brought out different turfs, irrigation systems and draining 

technologies, analyzed their characteristics and suitability for Estonian conditions.  

The old turf on this reconstructed pitch is being replaces with Desso Grassmaster hybrid 

turf where natural turf is reinforced by artificial turf fibers. There are pop-up sprinklers 

installed on the field witch are controlled by automatic remote controller and SolarSync 

sensor. Most sprinklers are placed on the edge of the pitch; two sprinklers are on the pitch. 

The water for irrigation is taken from Elva city main water pipes. To ensure the necessary 

pressure for the sprinklers, a pressure booster pump needs to be installed. To lead 

excessive water to the sewer system a drainage system is installed. Draincore2 and 

perforated pipes are used for this drainage system. Drainage is installed under the pitch 

and beside of the running course around the pitch.   

Solutions that has brought out in this work can also be used to reconstruct other old 

football pitches or for building new ones. Water duty is calculated by the location of the 

specific pitch and in new location it has to be recalculated by new data.  

Keywords: Football pitch, drainage, irrigation system, water duty 
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SISSEJUHATUS 

  

Jalgpall on Eestis kõige populaarsem spordiala, millel on kokku üle 19 000 harrastaja üle 

Eesti [1]. Kuna Eestis on kokku üle 60 erineva liiga: noorte liigad, meeste liigad ja naiste 

liigad ning peavad kõik saama kuskil väljakul mängida. Tänu jalgpalli kasvavale 

populaarsusele on tekkinud juba ammu väljakute puudujääk. Ühte ja sama väljakut 

kasutavad sageli mitu erinevat võistkonda, mis omakorda tähendab väljakule väga suurt 

koormust. Lisaks mängudele viiakse seal läbi ka treeninguid ning selle tõttu ei suuda vanad 

muruväljakud enam korralikult taastuda ja muutuvad kiiresti mängukõlbmatuteks. Selliseid 

amortiseerunud väljakuid on Eestis hetkel väga palju. Väljakul on ebatasasused ning suurte 

vihmade korral meenutavad need pigem suuri basseine kui jalgpalliväljakuid. Järgemööda  

on hakatud neid ka korda tegema ning ehitatakse juurde ka kunstmuruväljakuid, mida on 

võimalik kasutada aastaringselt. Muruväljakute kasutamise aeg Eestis on aprilli keskelt kuni 

novembri lõpuni, sõltuvalt ilmastikust võib kasutusaeg varieeruda. Selle aja jooksul on vaja 

väljak korras hoida, kuid üha kasvav koormus muudab seda raskemaks. Eriti keeruline on 

seda teha, kui puuduvad korralikud niisutus- ja kuivendussüsteemid.  

Kuigi kunstmuruväljakul saab mängida aastaringselt on sellel ka omad miinused. Kunstmuru 

kulub ning seega peab seda vahetama iga 4-5 aasta tagant. Lisaks on kunstmurul suvel 

mängimine kurnav, sest kunstmuru katte sees olev kummipuru muudab staadioni väga 

kuumaks ning Eestis pole kunstmuru kastmine väga levinud. Kunstmuru ka põrutab rohkem 

liigeseid kui naturaalmuru. Kunstmuru peab tihti kammima ning vajadusel ka kummipuru ja 

liivaga täitma. Kunstmuruväljakuid saab kasutada ka talviti, siis ilma altküttesüsteemideta 

jäätub alumine kummipuru kiht siiski ära ning muudab väljaku väga libedaks. See suurendab 

aga oluliselt vigastuste ohtu ning pärsib hooajaks ettevalmistust. Hetkel on Eestis olemas 

kaks kattega kunstmuruhalli ning mõlemad asuvad Tallinnas. Üks asub Lilleküla 

jalgpallikompleksis ja teine Männikul.  

Talviseks kasutamiseks ehitatakse Elvasse kunstmuruväljak ning olemasolevat 

muruväljakut tahetakse kaasajastada. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on pakkuda 

võimalikud tehnilised lahendused amortiseerunud väljaku rekonstrueerimiseks. Töös 
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käsitletakse ainult väljaku konstruktsioone (pinnas, murukate, kuivendus ja niisutus). Töös 

on välja toodud erinevad tehnoloogiad murukatte, drenaaži ja vihmutussüsteemide kohta. 

Töö koosneb naturaalmuruväljakute analüüsist ja rekonstrueerimisvõimaluste leidmisest. 

Käesolevas töös analüüsitakse ja leitakse lahendusi: 

 Jalgpalliväljaku nõuetele 

 Murukatte tehnoloogiad ja pinnase konstruktsioon 

 Vihmutussüsteemid 

 Drenaaž 

 Elva jalgpalliväljaku rekonstrueerimine 
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1. NATURAALMURUGA JALGPALLIVÄLJAKUD 

 

1.1.  Nõuded väljakutele 

Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA)  ja Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) juhendites on 

kehtestatud nõuded väljaku suuruse ja üldise murupinnase seisundi kohta [2]. 

Jalgpalliväljaku jaoks on vaja 125x85 m suurust maa-ala, kus mänguplatsi mõõtmed on 

105x68 m.   

Väljakute ehitamisel kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid ja erinevaid tooteid. Väljaku 

parameetrid on küll määratud, kuid niisutus ja dreenimine on erinevad vastavalt vajadusele. 

Kuna otseseid nõudeid pole jalgpalliväljaku dreenimise ja niisutamise kohta Eestis 

kehtestatud, kehtib nii-öelda hea tava olukord. Eesti Jalgpalliliit on välja töötanud muru 

hooldamise juhendi [3] ning ka nõuded erinevatele liigadele [4], mis peaks väljakul olema, 

kuid pole öeldud millist tehnoloogiat ja pinnase konstruktsiooni kasutada. Murupinnas peab 

olema tasane ja roheline. Vihmaga ei tohiks väljakul olla väga suuri loike ning põuaperioodil 

ei tohi lasta maapinnal ära kuivada.   

Lisaks sellele, et pole kirjas otseseid nõudeid pinnasele, pole ka avalikku informatsiooni 

väljakutel kasutatud tehnoloogiate kohta. Rekonstrueeritavate staadionitel kasutatud 

lahendused kuuluvad tehnilisse projekti ja need andmed ei ole avalikud.  

Televiisorist vaadates tunduvad välismaiste väljakute murud alati rohelised ja ilusad. Kui 

telepilt aga väljakut lähemalt näitab, on näha, et muru päris ideaalne siiski ei ole. Selle 

põhjuseks on suur koormus. Suured klubid kasutavad peaväljakut üldjuhul vaid mängudeks 

ning treeningväljakud on peaväljaku läheduses, kuid mänge võib ühes nädalas olla mitu. 

Murukate peab aga üldjuhul olema sama nii peaväljakul kui treeningväljakul, muidu kaob 

ära koduväljaku eelis murupinnase tundmise läbi. Kuna erinevates maades on ka erinevad 

kliimad, kasutatakse muruväljakute ehitamiseks erinevaid lahendusi. 

Väljakute kõige suurema erinevusena tuleks välja tuua altküttesüsteemide olemasolu. 

Inglismaal, Venemaal ja Saksamaal kestab hooaeg augustist maini. See tähendab aga seda, 

et väljakul mängitakse ka talvel ja lumega. Et väljakud ei jäätuks kasutatakse laialdaselt 

altküttesüsteeme. Rootsis, Norras, Soomes ja Lätis altküttesüsteeme eriti vaja ei lähe, kuna 

talviti väljas liiga mänge ei toimu. Baltimaades ja Balkanil mängitakse liiga mänge alates 
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märtsist-aprillist kuni oktoobri-novembrini. Tsehhi jalgpalliliit on kehtestanud nõude, et 

kõik, kes mängivad kõrgliigat, peavad omama altküttega väljakut, vaatamata sellele, et neil 

on talveperioodil paus. Lisaks kasutatakse altküttesüsteemi ka muru kasvu kiirendamiseks 

[5].  

Viimasel ajal on välja töötatud mitmeid tehnoloogiaid, kus ühendatakse naturaalmuru 

kunstmuru kiududega. Selle eesmärgiks on muru kasvupinnase armeerimine ja koormusele 

vastupidavamaks muutmine. Levinuim hübriidmuru tehnoloogia maailmas on Desso 

Grassmasteri murukate, kuid leidub ka teisi tehnoloogiaid, nagu XtraGrass, Mixto ja 

Fibrelastic turf.  

Niisutussüsteemidest pakutakse välja nii teisaldatavaid kui ka statsionaarseid 

niisutussüsteeme.  Eesti Jalgpalliliidu poolt kehtestatud nõuete kohasel peab kõrgematel 

liigadel olema staadionitel statsionaarne vihmutussüsteem [4]. Madalamatel liigadel võib 

olla ka teisaldatavad vihmutid.  

 

1.2. Naturaalmuruväljakud Eestis 

 

Hetkeseisuga on korda tehtud naturaalmuruväljakuid Eestis vähe, umbes 10 ringis, kuid 

viimastel aastatel on see trend järjest tõusnud ning plaanitakse veel väljakuid korrastada. 

Uuemaid süsteeme kasutavad hetkel: Viljandi linnastaadion, Võru linnastaadion, Tartu 

Tamme staadion, A. Le. Coq Arena, valmiv Pärnu linnastaadion, Kuressaare linnastaadion, 

Rakvere linnastaadion, Valga linnastaadion, Maarjamäe staadion ja Männiku 

naturaalmuruväljak. 

Mängijate seisukohast vaadates on olukord rekonstrueeritud staadionitel võrreldes 

varasemaga  kõvasti paranenud. Siiski esineb mõningaid probleeme. Nimelt on erinevatel 

staadionitel erineva ilmaga raske ja kohati väga halb mängida. Selle põhjuseks on kas mitte 

töötav drenaaž või puudulik kastmine. Suvel päiksega on murukate liiga kuiv ja kõva ning 

vihmaga kohati liiga niiske ja pehme. Väljakute intensiivne kasutamine treeninguteks ning  

tihedad mängugraafikud ei lase murul piisavalt taastuda. Selle tõttu saavad staadioni 

murukatted kiiresti kahjustusi ja neid tuleb hooaja vältel parandama hakata. Murulappe 

vahetades ei jõua need sageli liigse kuumuse ning jätkuva koormuse tõttu piisavalt juurduda. 
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Suureneb vigastuste oht ning langeb väljaku kvaliteet. Kõige suurema koormuse saavad 

väravaesised murulapid. 

Sageli on väiksematel staadionitel puudus ka hooldustehnikast ning seetõttu on väljakud 

künklikud ja kive täis. Mõnes kohas on üritatud ka pinnast rullida, kuid aastaid tegemata 

jäetud hooldustöö on jätnud oma jäljed ning väljaku kvaliteedi parandamine sellel teel on 

väga keeruline. Ainus lahendus murukate taas korda saada on kulukas katte ja pinnase 

vahetus. Paljudel omavalitsustel jääb väljakute uuendamine ja nõuetele vastavuses hoidmine 

just finantsiliste võimaluste taha. Selle tõttu peavad paljud meeskonnad oma võistlusmänge 

läbi viima kaugematel väljakutel. Väiksematele staadionitele ei ole rajatud spetsiaalset 

murukatet, mis kannataks suuremat mängukoormust. Õhutamist ei tehta ning kastmine 

jäetakse ilmastiku hooleks. Kuivendussüsteemid on sageli kas välja ehitamata, 

amortiseerunud või lihtsalt mittetoimivad. Paljude väljakute juures puudub ka vajalik taristu 

kastmisvee võtmise jaoks. Selle kõige tulemusena ongi palju halvas seisukorras väljakuid, 

kus võib pidada üksnes madalamate liigade mänge ja kohalikke  võistlusi. Eksisteerib 

väljakuid, kus väravaesine murukate on täielikult hävinenud. Taolistel väljakutel eksisteerib 

suurem vigastuste saamise oht. 

Rekonstrueeritavate staadionite puhul vahetatakse olemasolev murukate ja pinnas uute 

vastu. Viimasel ajal on rohkem hakatud kasutama ka muruvaipa (rullmuru), mis 

paigaldatakse ettevalmistatud pinnasele. Lisaks ehitatakse välja drenaaži- ja 

kastmissüsteemid. Lilleküla staadionil on hetkel ainukesena Eestis kasutusel ka 

naturaalmuruväljaku altküttesüsteem. Altkütet kasutatakse muru kasvu kiirendamiseks 

kevadeti. Kütmise ajaks tõmmatakse väljaku peale kate, et hoida soojendatud keskkond  

murupinna lähedal ning seeläbi optimeerida küttekulusid. 

 

1.3. Murukate ja konstruktsioon 

 

1.3.1. Väljaku katendi konstruktsioon 

 

Enim kasutatakse erinevates maades tavalise murukattega väljakuid. Tavaliste murukatete 

puhul kasutatakse tüüpilist konstruktsiooni, kus on 5 cm kasvupinnast, sellele järgneb 20 cm 
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liivapinnast, geotekstiil ja selle all killustikukiht väljaku dreenimiseks. Killustiku kihis 

paiknevad ka drenaaži torud. 

Juuretsoonis peaks kasutama peenliiva, mille osakeste suurus peaks jääma 0,1 – 0,5 mm 

vahele. Alla 0,1 mm terasid ei tohiks olla pinnases rohkem kui 20%. Viimased uuringud 

soosivad konstruktsioone, kus on 75-90% või rohkem liiva. Need andsid paremad 

kulutolerantsuse, tugevama pinnase ja parema pallipõrke tulemuse. Saksamaal on soovitused 

veidi laiemad. Soovitatud on peenliiva, terade läbimõõduga 0,02 – 0,04 mm ja alla 0,02 mm 

ei tohiks olla rohkem kui 8% kogumassist. Kogumassi kohta võib olla maksimaalselt 4% 

orgaanilist materjali. Et tagada maapinna hapnikuvajadus ja infiltratsioon peavad vähemalt 

10 % pooride mahust olema suuremad kui 0,05 mm. Et see nii oleks, tuleb orgaanilise 

materjali mahtu hoida 1-4 % vahel ja väiksemate kui 0,06 mm osakeste arvu 20 % juures või 

alla selle. Et vältida liivakihi sufosiooni alumistesse kihtidesse peaks juuretasandi ja 

kruusakihi vahel olema umbes 50 mm paksune vahekiht. Seal tuleb kasutada materjale, mille 

osakeste suurus jääb 0,2 – 2 mm vahele. Selle alla jääb kruusakiht dreenitorustiku jaoks [6]. 

 

1.3.2. Pinnase tugevdamine 

 

Kuna konstruktsioon on enamjaolt liivane, siis on hakanud levima naturaalmuruväljakute 

pinnase tugevdamine ja selle dreenivate omaduste parendamine mitmesuguste 

tehismaterjalide lisamisega.  

Väga levinud on Desso GrassMaster (joonis 1) hübriidmuru väljaku tehnoloogia.  
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Joonis 1. Desso GrassMaster muru pinnases [7] 

Desso Grassmasteri hübriidmuru korral sisestatakse spetsiaalsete masinatega iga 2x2 cm 

tagant pinnasesse kunstmuru kiud. Kunstmurukiud ulatuvad kuni 20 cm sügavusele 

maapinda ning tipud jäävad pinnasest maksimaalselt 2 cm kõrgusele (joonis 2).  

 

 

Joonis 2. Desso GrassMaster. (paremal paigaldatud, vasakul paigaldamata) [8] 
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Pinnase peale külvatakse muruseeme ning muru kasvades põimuvad muru juured kunstmuru 

kiududega, moodustades tervikliku katendi. Selliseid väljakuid kasutatakse näiteks 

Suurbritannias, Prantsusmaal, Brasiilias, Itaalia, Hollandis, Austraalias, Kreeka, Belgia, 

Venemaal, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Saksamaal, Ukrainas, Kasahstanis, Singapuris ja 

Austraalias [9]. Desso Grassmasteri väljakuid kasutatakse veel rohkesti ka Ameerika 

jalgpalli (NFL-i) võistkondade väljakutel.  

Desso Grassmasteri lahendus tugevdab murupinnast ning suurendab katendi vastupidavust 

mängukoormusele kuni 3 korda [10]. Lisaks pinnase tugevdamisele, soodustab kunstmuru 

kiudude kasutamine ka väljaku dreenimist. Kiud juhivad sadevee kiiremini pinnasesse ning 

seeläbi jõuab liigvesi lühema ajaga drenaažitorustikuni. 

Laialt levinud on ka  puuvillase kunstmuruvaiba kasutamise tehnoloogia (joonis 3) .  

 

  

Joonis 3. Mixto tehnoloogia [11] 

 

Selle tehnoloogia puhul kasutatakse kunstmurukiududega puuvillast vaipa (joonis 4), mis on 

rullis ja paigaldatakse kasvupinnasesse. Vaiba peale lisatakse 3 õhukest mullakihti. Peale iga 

kihi lisamist harjatakse kiud üle, et kiud mulla sisse ei jääks. Pealmisse mullakihti külvatakse 
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muruseeme. Muru kasvab läbi vaiba ja seob kogu vaiba ühtseks tervikuks. Tänu sellele 

muutub kogu konstruktsioon ühtlaseks vaibaks, mida on vajadusel lihtne üles võtta ja hiljem 

ka tagasi panna.  

Sellist tehnoloogiat pakuvad XtraGrass ettevõte koostöös Greenfieldiga [12] ja Mixto 

systems [11] . XtraGrassi kodulehelt on ka detailne video paigaldamismetoodikast, kus on 

ära näidatud, mis järjekorras kihte lisatakse. 

 

 

Joonis 4. Mixto tehnoloogia puuvillast vaip, mille külge on kinnitatud kunstmurukiud [11] 

 

Lisaks eelnevatele kasutatakse pinnase tugevdamiseks ka Fibrelastic tehnoloogiat (Joonis 

5). Fibrelastic murukattes lisatakse pudeda kasvupinnase sisse elastseid ja jäikasid kiudusid, 

et muru juured kasvaksid kiudude ümber. Sedasi moodustub pinnas, mis on ühtne ja terviklik 

ning vastupidavam pindmistele kahjustustele. Selle tehnoloogia puhul ei ulatu pinnast 

tugevdavad kiud  maapinnast välja.  
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Joonis 5. Fibrelastic murukatte tehnoloogia. [13] 

 

1.4. Niisutussüsteemide lahendused 

 

Põuaperioodil on jalgpalliväljakuid vaja veepuudujäägi korvamiseks niisutada. Kasutatakse  

nii teisaldatavaid kui ka maapinna sisse ehitatavaid statsionaarseid süsteeme.  

Maapinnasiseste süsteemide jaoks on välja pakutud palju erinevaid võimalusi 

niisutuslahenduse rajamiseks. Varieerub nii vihmutite arv väljakul kui nende paigalduse 

asukohad. Enimtuntud vihmutitootjad on Hunter, Rainbird, Perrot ja Toro.  

Pinnasiseste süsteemide puhul tuleb lähtuda sellest, et mänguväljakul oleks vihmuteid 

võimalikult vähe ning suurem osa vihmutitest jääks platsi äärtele. Nii väheneb risk, et 

nendega midagi juhtub või keegi nendega ennast vigastab. Vihmuteid on saadaval nii 

kunstumuru- kui naturaalmurukattega. 
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Eesti väljakute puhul: Rakvere, Viljandi, Pärnu, Kuressaare ja Tamme staadionitel on 

kasutatud ühesugust lahendust - 12 vihmutiga asetust, kus 10 vihmutit paiknevad väljaku 

äärtel ja 2 väljaku keskel. Kuna selles lahenduses kasutatavate vihmutite veetarve on suur, 

kastetakse neid väljakuid selliselt, et korraga on töös üks vihmuti. Et murule ei jääks kuivi 

kohti ja muru seal ära ei kõrbeks, peavad vihmutite kastetavad alad üksteist osaliselt katma. 

Võrus on kasutatud väljakul 20 pop-up vihmutit, kus 14 on väljaku ääres ja 6 keskel. 

Teistsuguse asetusega on lahendatud ka Männiku staadioni niisutussüsteem. 

 

1.4.1. Teisaldatavad vihmutid 

 

Teisaldatavatest voolikvihmutusseadmetest on mitu varianti: kas ühe liikuriga või kahe 

paralleelse vihmutiga (Joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Kifco niisutusmasinad [14] 
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Voolikurull asetatakse ühte väljaku otsa ning vihmuti viiakse teise platsi otsa. Seejärel 

hakkab mehhanism vihmutit vooliku abil enda poole tõmbama samal ajal väljakut kastes 

(Joonis 7). Neid süsteeme pakuvad paljud erinevad firmad, näiteks: Kifco, MicroRain, 

WaterReel, Irriland ja Perrot. 

 

 

Joonis 7. Kifco mudel B140 [15] 

 

Lisaks on olemas ka väiksemad vihmutusmasinad, mille tarbeks veetakse üle väljaku tross 

ning masin liigub vee jõul mööda trossi ja niisutab väljakut. Vesi paneb masina kestas 

liikuma turbiini, mis omakorda liigutab hammasrattaid tänu millele masin mööda trossi 

liigub (Joonis 8). Selliseid tooteid pakuvad Perrot,  Nelson, Underhill, Fecoregen. 
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Joonis 8. Perrot Rollercart trossi abil liikuv vihmuti [16] 

 

Kolmanda teisaldatava vihmutitüübina on mitteliikuvad vihmutid. Vihmuti asetatakse aluse 

(statiivi) peale ning tõstetakse vastavalt vajadusele peale kastmist edasi. Neid vihmuteid on 

samuti erinevate võimsustega ning seda niisutusmeetodit kasutatakse ka Otepääl Tehvandi 

staadionil.  
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Joonis 9. Fecoregeni vihmuti statiivil [17] 

 

Nende süsteemide eeliseks on see, et nad on teisaldatavad ja saab kasutada ka mujal. Neid 

ei pea pinnasesse kaevama ja muretsema vahetamise pärast. Samuti on see odavam kui 

pinnasisesed süsteemid.  

 

1.4.2. Maapinnasisesed vihmutussüsteemid 

 

RainBird pakub projekteerijatele välja pinnasiseseid vihmutussüsteeme, kus varieerub 

vihmutite asetus ja kogus. Valikus on lihtsate (joonis 10) ja keerukamate plaanidega 

süsteeme (joonis 11). RainBirdi miinuseks on see, et kõigil nende lahendustel asub väga 

palju vihmuteid väljaku peal, mis teeb raskemaks hooldamise ja suurendab riski, et midagi 

läheb katki.  
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Joonis 10. RainBird lahendusskeem 15 vihmutiga [18] 

 

 

Joonis 11. RainBird keerulisem plaan 36 vihmutiga [19] 
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Väiksema vihmuti arvuga lahenduste puhul kasutatakse suuremaid ja võimsamaid 

vihmuteid. Esimesel plaanil (joonis 10), kasutatakse mudel 8005 rootorvihmuteid (joonis 

12), mille kastmisraadius on 11,9-24,7 m.  

 

 

 

Vajaminev surve on 3,5-6,9 bar ning vooluhulk 0,86-8,24 m3/h [20]. Teisel plaanil (joonis 

11), kasutatakse rootorvihmuteid 6504 (joonis 13), mille kastmisraadius on 11,9-19,8 m. 

 

 

Joonis 12. Rootor 8005 [20] 
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Vajaminev surve on 2,1-6,2 bar ja vooluhulk 0,66-4,93 m3/h [21]. Vihmutite raadiust, 

vooluhulkasid ja surveid saab muuta erinevate düüside abil. Vihmutile paigaldatakse 

vajadusele vastava suurusega düüsid. 

Hunter Industries pakub samuti erinevaid laotisi ning vihmuteid. Antud plaanil (joonis 14) 

on kasutatud I-90 rootorvihmuteid (joonis 15). Neid vihmuteid on võimalik muuta täisringi 

vihmutuse asemel sektorvihmutiks. Sektorvihmuti I-90-ADV vihmutusraadius on 20,1-29,6 

m ning täisringvihmutil I-90-36V raadius 22,3-31,4 m. Soovitatud veesurve vahemik on 5,5-

8,0 bar. Veekulu ADV mudelil 6,7-19,04 m3/h ja 36V mudelil 6,93-18,92 m3/h [22]. 

Vihmutitele on võimalik paigaldada erinevaid düüse kastmisraadiuse reguleerimiseks.  I90 

vihmutile on võimalik paigaldada ka murukattega vihmutikate (Joonis 16).  

Joonis 13. Rootor 6504 [21] 
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Joonis 14.  Hunter Industries 24 vihmutiga [23] 

 

 

Joonis 15. Hunter I-90 rootorvihmuti [24] 

 

 

Joonis 16. Hunter I-90 vihmuti murukattega [24] 
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Saksamaa firma Perrot plaan jalgpalliväljakute jaoks on identne ka Eestis enim levinud 12 

vihmutiga süsteem (Joonis 14). 

  

Joonis 17.  Perrot 12 vihmutiga süsteem [25] 

 

Väljaku äärtesse on paigaldatud 10 sektorvihmutusega LVZR vihmutit ja väljaku keskel 2 

täisring LVZR vihmutit (joonis 18). Väljaku keskel olevatele vihmutitele saab peale panna 

murumättaga katte, et mängijad end ei vigastaks. Väljaku äärtes olevatele vihmutitele sobib 

ka kunstmurukattega kate. Väljaku peal olevate täisringvihmutite kastmisraadius on 27 m ja 

väljaku äärtes olevate sektorvihmutite kastmisraadius 24 m. Vihmutid töötavad survel 3-7 

bar. Survest sõltub nii kastmisraadius kui veehulk. Eelnevalt antud kastmisraadiuste juures, 

peab surve olema 6 bar. Sektorvihmutite tehases paigaldatud düüsi suurus on 9 mm ja 

täisringvihmutil 13mm [26].  
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Joonis 18. Perrot-i LVZR vihmuti murukattega [27] 

 

Välja on töötatud ka pinnasesisene niisutussüsteem Leaky Pipe, kus torustik on paigaldatud 

maapinna sisse ning kastmine toimub maapinna seest. Torustik veetakse väljaku ehitamisel 

umbes 15 cm sügavusele maapinda 30-50 cm vahedega (olenevalt pinnasest) (Joonis 19). 

Tegemist on kummist poorse voolikuga. Süsteem töötab madala survega ning samal ajal 

saab ka väljakut kasutada. Vett tuleb manustada lühikese aja jooksul, et vesi jõuaks pinnases 

jaotuda [28]. 
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Joonis 19. LeakyPipe pinnasisene niisutussüsteemi laotis [28] 

 

1.5. Drenaaži lahendused 

 

Kunas enamus staadione on uuendamata, esineb neil vihmadega palju loike. Ka uuematel 

staadionitel tekivad loigud, kuid üldjuhul kaovad need õige pea. Selleks, et loigud kaoksid, 

peab drenaaž töötama korralikult. Drenaaži toimimisel esineb probleeme ka uuendatud 

staadionitel. Väljak jääb vihmaga liiga pehmeks. Selle põhjuseks on enamasti kas valesti 

ehitatud drenaaž või selle ummistumine. Tänaseks on maailmas välja töötatud erinevaid 

süsteeme väljakute dreenimiseks.  

Üheks uuemaks süsteemiks on vaakumkuivendus (joonis 20).  Firma HG Turf on 

väljatöötanud kompleksse süsteemi mis sobib nii kuivenduseks, niisutuseks kui ka 

altkütteks. Torustik paigaldatakse 30 cm sügavusele siledale pinnale. Torustiku all on 

veekindel materjal, mis ei lase vett alumistesse kihtidesse. Äravoolu torustik tühjeneb otse 

sademevee torustikku või vaakumkambrisse. Kamber on varustatud põhjavee pumpadega ja 

kaugjuhitava vaakumpumbaga. Torustiku peale pannakse liiv, mille sisse on paigaldatud 

mitmed niiskusandurid, mis mõõdavad selle niiskusastet.  

Kui väljakut kastetakse, siis pinnase väliveemahutavust ületav vesi valgub raskusjõu toimel 

dreenidesse. Suuremate vihmade korral, kui on vaja tõhusat ja kiiret liigvee eemaldamist,  
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lülitub sisse vaakumpump, mis suudab kogu väljaku pealt kokku koguda vett suurusjärgus 

6309 l/min. Mõlemal juhul jäetakse pinnasesse siiski optimaalne kogus vett taimede jaoks. 

Dreenitud vett saab kasutada ka niisutamiseks kas pinnapealselt või maapinnasiseselt. 

Mõlemil juhul on selleks vaja paigaldada lisamahutid. Maapinnasisese niisutamise korral 

sulgetakse kuivenduseks  kasutatud vaakumpumba kraanid ning vesi pumbatakse torustikku 

sisse. Lisaks on selle süsteemiga võimalik tekitada sooja veega altküttevõimalus. 

Vaakumdrenaaži lahenduse puhul ei pea väljakut tegema kalletega, vaid see võib olla ka 

täiesti sile [29].  

 

 

Joonis 20. HG Turf vaakumdrenaaž 1) murupinnas, 2) kasvupinnase liivakiht, 3) 

madalaprofiilne drenaažitorustik, 4) kuumkeevitusel ühendatud kummimatt, 5) vesi 

juhitakse pinnasest välja kas gravitatsiooni või vaakumi teel, 6) Niiskusandurid [29] 

 

Samuti kasutab vaakumkuivendust SubAir Systems (joonis 21). Süsteem ühendatakse 

drenaaži kollektorite külge ning see tekitab vaakumi ja imeb maapinnalt liigvee ära (joonis 

22). Drenaaži peakollektor ristub ka õhu liiniga. Õhu liin ühendatakse seejärel vee ja õhu 

eraldajaga. Eraldaja paigaldatakse väljaku ja masina vahele, et eemaldada süsteemist vesi. 

Süsteem tekitab torustikus vaakumi, nii tõmmatakse üleliigne vesi pinnasest ära. Lisaks on 

süsteemil ka maapinna õhustamise funktsioon. Õhustamise funktsiooniga juhitakse läbi 
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dreenitorude värsket õhku pinnasesse. Seda kasutatakse liigse vihmavee ära juhtimiseks 

mängu või ürituste ajal. Väljakult samal ajal ära minema ei pea. Kasutuspraktika on 

näidanud, et see soodustab muru juurte kasvu, muutes need ka tugevamaks. 

Juhtimissüsteemi kaudu saab suruõhu abil lasta pinnasesse õhku, seda nii kurnavate ürituste 

järel või ekstreemsete temperatuuride korral pinnast jahutada või soojendada. Kogu süsteemi 

juhib automaatika, mille andurid on paigaldatud pinnasesse [30].  

 

 

Joonis 21. SubAir vaakumsüsteem [30] 
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Joonis 22. SubAir vaakumsüsteemi paigaldus [31] 

 

Kõige lihtsama kuivendamise viisi puhul kasutatakse dreenitorustikku. Dreenitorustik 

paigaldatakse väljaku ehitamisel killustiku kihi sisse, umbes 400 mm sügavusele. Killustiku 

kihi alla paigaldatakse veekindel geomembraan. Torustikku võib paigaldada igas suunas 

ning kõikidele torudele antakse kalle kollektori poole. Kollektori abil juhitakse vesi väljakult 

minema. Dreenitorustikke saab paigaldada ka olemasolevale väljakule. Selleks lõigatakse 

pinnasesse pilud, paigaldatakse torustik ja seejärel pilud täidetakse. Torudeks kasutatakse 

spetsiaalseid perforeeritud dreenitorusid (joonis 23).  
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Joonis 23. PE dreenitoru [32] 

 

Lisaks tavalisele drenaažitorule on võetud kasutusele ka piklikud drenaažipaneelid. Neid on 

lihtne paigaldada ja need võtavad vähe ruumi. Paneelides kasutatakse geotekstiilist 

membraani, mille sisse on paigaldatud väikesed dreenitorud või plastikust vormitud südamik 

(Joonis 24).  
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Joonis 24. Turfdry Hydraway drenaaži lahendus [33] 

 

Hydraway dreenipaneele paigaldatakse traktoriga, mis lõikab pinnasesse 50 mm laiuse ja 

400 mm sügavuse vahe. Seejärel keritakse sama masina paneel pealt rullist maasse ning vahe 

täidetakse killustikuga. Viimane masin täidab ülejäänud vahe liivaga ning sõtkub kinni. 

Võrreldes tavalise dreenitoruga on paneel kitsam ning vesi saab siseneda 75% dreeni pinnast. 

Tavatorustikku saab vesi siseneda vaid ca 6% pinnast (aukude kaudu). Hydraway 

dreenisüsteemi ei pea paigaldama kaldega [33]. 

Üsna sarnaseid lahendusi pakub ja J-DRain [34]  ja Sportsedge [35] . Nende süsteemidest 

saab teha pinnase alla terve võrgustiku, sest neid on võimalik erinevate liitmikute abil siduda. 

Sarnaselt Hydraway-le paigaldatakse ka seda masinate abil pinnasesse lõigatud vahesse.  

Multiflow pakub aga paneele, kus on mitu drenaažitoru omavahel geotekstiiliga ühendatud 

(Joonis 25).  Mida rohkem süsteemist pinnasega kokku puutub, seda rohkem juhib ära vett. 

Ka nendele paneelidele on olemas erinevad liited (Joonis 26). Lisaks on ta väga paindlik, 

mistõttu on teda lihtne paigaldada. Samuti on ta kitsas konstruktsioon, mida saab paigaldada 
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kitsasse kraavi. Multiflow-d on võimalik paigaldada ka horisontaalselt. Samuti on Multiflow 

dreenisüsteem vastupidav, mida on vaja just ehitusjärgus, kui sõidavad buldooserid ja 

veoautod. Nad suudavad kannatada kuni 287,3 kN/m2 suurust survet [36]. 

 

 

Joonis 25. Mutliflow geotekstiiliga ühendatud torustikud [36] 

 

 

Joonis 26. Multiflow liitmikud [36] 

 

Lisaks torustikele kasutatakse väljakute dreenimiseks ka erinevaid drenaažikärgesid. 

Ettevalmistatud pinnases on drenaažitorude jaoks tehtud väikesed kraavid. Pinnase peale 

paigaldatakse veekindel geomembraan ning kraavidesse geomembraani peale drenaažitorud 

nii, et toru jääks tasapinda ülejäänud pinnasega. Siis paigaldatakse drenaažikärjed. 

Drenaažikärgede peale läheb geotekstiil ning sellele juba liivane kasvupinnas. Kärjed 
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salvestavad juurte jaoks osaliselt vett ning üleliigne vesi juhitakse drenaažitorude abil ära. 

Kui torustikud paigaldatakse mingi teatud vahedega, siis kärjed paigaldatakse kogu väljaku 

ulatuses väljaku alla. Tänu kärjele ei ole vaja paigaldada killustikukihti (Joonis 27). 

 

 

Joonis 27. Draincore2 kärjedrenaaž [37] 

 

Selliseid kärjelahendusi pakuvad AirField systems [38], Atlantis Corporation [39] ja 

Invisible Strucures [37] . 
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2. ELVA JALGPALLIVÄLJAKU REKONSTRUEERIMINE 

 

2.1. Staadioni seisund 

 

Rekonstrueeritav jalgpalli väljak asub Elva linnas, Tartu mnt. 12. Tegemist on 

naturaalmuruväljakuga, mida saab Eesti tingimustes kasutada vaid teatud perioodil aastas. 

Murupinnase hoidmiseks saab väljakule alles aprilli lõpust ja mängitakse seal kuni 

novembrini. Selles vahemikus peab murukate olema väga heas konditsioonis, et ei tekiks 

liigseid vigastuse riske ja väljak vastaks Eesti Jalgpalliliidu nõuetele, mis on sellel 

mängitavale liigale kehtestatud. Elva jalgpallistaadion rekonstrueeritakse täismõõtmetega 

väljakuks 105 x 68 m, hetkel on väljaku mõõtmeteks 100x69 m, millele lisanduvad 

teenindusalad ümber väljaku. Kogu väljaku suurus on 110x73m. Seda selleks, et vajadusel 

saaks võõrustada ka kõrgliiga ja koondiste mänge. See tähendab seda, et olemasolev väljak 

muutub natukene suuremaks kui ta hetkel on. 

Hetkel puuduvad sellel väljakul niisutussüsteemid ja kuivendus. Suurte vihmade korral 

muutub muru liiga märjaks ja staadionit ei saa kasutada. Suvel tuleb treeneritel väljakut 

öösiti kasta. Kuumemate ilmade korral lausa mitmes vahetuses. Kastetakse 

tuletõrjevoolikutega nii, et terve väljak on läbimärg. Väljaku aluspinnaseks valdavalt 

sorteeritud peenliiv. Selle tõttu on väljak vihmaga väga pehme ning ebatasasused tulevad 

kergelt, kuival ajal seevastu murukate kahjustub. Väljakut kasutab praegu vaid Elva 

Jalgpalliklubi.  

 

2.2. Niisutusvajaduse hindamine 

 

Kuna Elvas meteoroloogiajaama ei ole, kasutatakse kastmisvajaduse arvutamiseks Tõravere 

meteoroloogiajaama andmeid aastatel 1948-2012. Käesolevas töös keskendutakse mai kuni 

augusti kuu keskmistele sademeteta päevade hulkadele. Eesti Jalgpalli Liidu poolt koostatud 

muru hooldamise juhendis on välja toodud, et kastma peaks korralikult, kuni murukamar on 
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5 cm sügavuseni märg [3]. Peenliiva väliveemahtuvus on 0,2 m3/m3 ja närbumispiir on 

peenliivas  0,03 m3/m3 (Joonis 28) [41]. Kuna eeldada võib, et kastma hakatakse enne kui 

närbumispiir ületatakse (enne kui taimed hukkuma hakkavad), siis on hinnanguline 

sademete hulk, mis kulub peenliiv-pinnase 5cm sügavuseni märgamiseks ((0,2-

0,03)/20)*1000 = 8,5mm. Arvestades seda, et päikesepaistelise ilmaga aurustub muru 

pinnalt umbes 3-5 mm vett (3-5 l/m2) [40], arvutatakse keskmine vee aurustumine 

murupinnalt põuapäevadel. Lisaks arvutatakse lisavee vajadus tulenevalt põuaperioodi 

pikkusest ja aurustumise hulgast ning lisavee andmise sagedus (tabel 1).  

Tabel 1. Kastmisvajadus 

Keskmine aurustumine ja vee puudujääk põuaperioodil 1 m2 kohta aastatel 1948 - 2012 

Kuu 

Keskmine 

põuaperioodi 

kestvus (päeva) 

Keskmine 

sademete 

hulk (l/m2) 

Keskmine 

aurustumine 

põuaperioodil* 

(l/m2) 

Lisakastmiste 

kordus kuus** 

Kastmise 

sagedus (üle 

mitme päeva) 

Mai 16,3 52,1 117,3 13,8 2,2 

Juuni 13,8 70,5 125,7 14,8 2,0 

Juuli 14,5 72,5 130,5 15,4 2,0 

August 13,5 83,2 137,2 16,1 1,9 

September 12,6 62,1 112,5 13,2 2,3 

 Keskmine aurustumise arvutamisel on kasutatud keskmist aurustumise tegurit ٭

murupinnalt, milleks on 4 l/m2 ning millele on liidetud keskmine sademete hulk 

 Keskmine lisakastmise kord on arvutatud lähtuvalt peen-liiva 5 cm sügavuseni märgavast ٭٭

veekogusest, milleks on 8,5 mm 

 

Kuna väljaku pinnas ei saa olema päris puhas peenliiv-pinnas, tuleb täpsema 

niisutusvajaduse jaoks väljaku pinnasest võtta proovid ja lasta pinnasele määrata tegelik 

närbumis ja väliveemahutavuse piirid. Vee aurumist saab vähendada, kui murule laotada 

õhuke (umbes 2-3 mm) turba- või liivakiht [42]. 
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Joonis 28. Väliveemahtuvus ja närbumispiir erinevates pinnastes [41] 

 

 

2.3. Pinnas ja murukate 

 

Kuna Eestis on ilm küllaltki heitlik, tuleb murukatte valikul arvestada nii kuumade kui ka 

vihmaste suvedega. Kasvupinnaseks kasutatakse peenliiva, millesse on segatud freesturvast. 

Väljaku aluspõhi tuleb planeerida nii, et kalded oleksid võimalikult täpsed lõpliku väljaku 

kalletele. Lisaks tuleb dreenitorude jaoks kaevata vaod ning vagude vahel tuleb anda kalded 

pinnasele dreenitorude suunas. Aluspõhjale laotatakse geomembraan paremaks vee 

juhtimiseks. Geomembraani peale paigaldatakse drenaaži süsteem. Peenliiva (fraktsioon 

0.063-0,2) kihi alla paigaldatakse geotekstiilkangas, et vältida liiva sattumist 

drenaažitorustikku. Kasvupinnase paksus on umbes 25 cm, millele lisandub hilisem 

murukamara kiht ca 5 cm. Murupinnaseks kasutatakse Desso Grassmaster hübriidmuru 

tehnoloogiat. Kasvupinnase sisse sisestatakse masinatega kunstmuru kiud, mis ulatuvad 20 

cm sügavusele kasvupinnasesse. Peale kiudude paigaldamist külvatakse muruseeme. Peale 

seemnete külvamist käiakse väljak üle rulliga. Peale pinnase rullimist tuleks peale laotada 
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2-3 mm paksune freestubra või liivakiht. Seejärel tuleb väljak kasta läbimärjaks. Esialgse 

kasvuperioodil tuleb kasta tihti ja korraga palju. Katendi ristlõige on esitatud lisas joonisel 

1. 

 

2.4. Veevõtt 

Pumpla asub väljakust 15 m kaugusel. Vesi tuleb pumplasse Elva linna veevõrgust. Elva 

veevõrgu torustikes ulatub surve ca 3,9 bar-ni, kuid vihmutid vajavad töötamiseks vähemalt 

5,5 bar-i suurust rõhku. Kuna veevõrgu surve pole vihmutite jaoks piisav, tuleb paigaldada 

survetõstepump. Survetõstepumba abil tõstetakse veesurvet ca 3 bari. Surve tõstmiseks 

kasutatakse Calpeda MXV4 65-3207 230/400/50 HZ 100LA4 pumpa [43] (Joonis29). Pump 

ühendatakse otse veevõrgu väljavõtu külge. Lisamahutit paigaldama ei pea. Veevõrgu pump 

ja paigaldatud pump töötavad jadaühendusega, seetõttu pumpade surved koostöö tõttu 

liidetakse.  

 

 

Joonis 29. Calpeda survetõstepump [43] 
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2.5. Niisutussüsteem 

Väljaku rekonstrueerimisel lähtutakse väljaku kasutusalast. Kuna tegu on jalgpalliväljakuga, 

siis peaks väljaku peal olema vihmuteid võimalikult vähe. Suurem osa vihmuteid 

paigaldatakse väljaku äärtesse, väljaku piiridest väljapoole. Lähtudes nendest asjaoludest 

valiti väljakule niisutussüsteemi asetus, kus väljaku äärtes on 10 sektorvihmutit ning väljakul 

kaks täisringvihmutit. Eskiislahendus on esitatud lisas joonisel 2. 

Vihmutiteks kasutatakse Hunteri I-90 täisringvihmuteid ja sektorvihmuteid. Äärtes olevate 

vihmutite kastmisraadiuseks on ca 24 m ja väljaku keskel olevatel vihmutitel ca 27 m. 

Vihmutitel tuleb kasutada tehases paigaldatud düüsi number 53. Veesurveks peab olema 

vähemalt 5,5 bar. Kuna vihmutid kasutavad palju vett, töötab korraga vaid 1 vihmuti. 

Vihmuteid kontrollivad automaatklapid, mis avanevad ja sulguvad vastavalt kontrolleri 

seadistusele. Vihmutuse aeg ja kestvus sisestatakse süsteemi manuaalselt. 

Automaatkontrolleriks on valitud Hunteri Pro-C kontroller (Joonis 30).  

 

 

Joonis 30. Hunter Pro-C kontroller [47] 

 

See on ajapõhine kontroller, mida saab kasutada kuni 15 kraani juhtimiseks [48]. Sellele 

lisaks paigaldatakse ka Solar Sync sensor, mis mõõdab päikesekiirgust ja temperatuuri ning 

juhib läbi kontrolleri ka vihmutust (Joonis 31). SolarSync andur hindab mõõdetava 

päikesekiirguse ja temperatuuri järgi aurumise intensiivsust ning reguleerib selle järgi 
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määratud kastmisaegade kestvusi. Sensoril on juures ka vihma ja öökülma sensor, mis lülitab 

vihmasaju või öökülma korral vihmutuse välja. Sensorid paigaldatakse pumpla välisseina 

külge ja kontroller paigaldatakse hoonesse sisse.  

 

 

Joonis 31. Hunter päikese, temperatuuri ja vihmasensor Solar Sync [49] 

 

Vihmutussüsteemides kasutatakse PE PN10 D63 surveplasttoru. Sellise diameetriga toru 

hõõrdesurvekadu kõige kaugema vihmutini on ca 0,36 bar. Vihmutite väljundis kasutatakse 

D50 PE PN10 surveplasttoru. Vihmuteid teenindavad kolm eraldi toruliini. Kõige kaugem 

vihmuti on pumbast ca 172 m kaugusel. Hõõrdesurvekao arvutamiseks kasutati PipeLife 

kodulehel olevat kalkulaatorit [50]. Kohtsurvetakistuse leidmiseks kasutatakse EVS 

835:2014 standardis välja toodud parameetrid. Kohtsurvetakistusteks kaugeima vihmutini 

on neli kolmikühendust (∑ζ 1,2) ja üks 90̊ põlv (∑ζ 0,7). Kohtsurvekao arvutasin välja 

järgmise valemiga [51]. 

∆𝑝𝑘 = 𝜁𝜌
𝑣2

2
                                                              (1) 

Kus 

ζ              – kohttakistustegur 

ρ(v2/2) = pd – dünaamiline rõhk kPa 

Arvutades kohtsurvekao kõige kaugema vihmutini valemiga (1) saame vastuseks ca 1,16 

bar. Kokku liidetuna tuleb kogu survekadu viimase vihmuti juures ca 1,52 bar.  
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Sektorvihmutite kastmispind on 904 m2 ning täisringvihmutite kastmispind 2289 m2. Kui 

võtta arvesse, et keskmiselt tuleks kasta 8,5 mm korraga, siis veekulu sektorvihmutile tuleks 

7,69 m3 ja täisringvihmutile 19,46 m3. Sektorvihmuti veekulu on 12,47 m3/h, siis suudab 

vihmuti alale vajamineva veekoguse anda ca 45 minutiga. Täisringvihmuti veekulu on 12,7 

m3/h ning see suudab ala ära kasta ca 90 minutiga. Kuna vihmutit töötavad ükshaaval, siis 

kuluks kogu niisutuse peale ca 10,5 h. Vihmutussüsteemi jaoks kulunud materjalid on välja 

toodud mahutabelis (tabel 2). 

 

Tabel 2.  Vihmutussüsteemi materjali mahutabel 

Nr. Nimetus Tähistus Kogus Ühik Märkused 

1 
Hunter I-90-ADV 

sektorvihmuti   10 tk Hunter  

2 
Hunter I-90-36V 
täisringvihmuti   2 tk Hunter  

3 Kolmik 90   ̊ Ø63-50 PN16 9 tk 
nt. 

Pipelife 

4 Põlv 90   ̊ Ø63 PN16 4 tk 
nt. 

Pipelife 

5 Põlv 90   ̊ Ø63-50 PN16 3 tk 
nt. 

Pipelife 

6 Veetoru  Ø63 PN10 430 m 
nt. 

Pipelife 

7 Veetoru  Ø63 PN10 80 m 
nt. 

Pipelife 

8 Survetõstepump MXV4 65-3208 230/400/50 
HZ 100LA4 

1 tk Calpeda 

9 Sensor Solar Sync 1 kpl Hunter  

10 Automaatkontroller Pro-C 1 kpl Hunter  

11 Nõrkvoolukaabel   510 m   

 

2.6. Drenaaž 

Dreenimiseks on valitud AirField drenaažisüsteem. Aluspõhjale paigaldatakse 

geomembraan, milleks on Juniflo HDPE (Joonis 32). Geomembraani lohkudesse 

paigaldatakse dreenitorustik, mis kaetakse ümberringi killustikuga. Killustikku 

paigaldatakse kuni aluspinna tasandini. Dreenikärje alla ja peale paigaldatakse 

geotekstiilkangas, milleks kasutatakse Typar SF 37 kangast, mille poori läbimõõt on 0,13 

mm. Veejuhtivus 50*10-3 m/s (Joonis 33).  
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Joonis 32. Geomembraan Juniflo  ettevalmistatud alusel HDPE [44] 

 

 

Joonis 33. Geotekstiilkangas Typar SF 37 [45] 
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Dreenitorudeks kasutatakse väljaku all PE SN8 D110 täisring augustusega drenaažitorusid. 

Kollektortorudeks on poolring augustusega PE D160 drenaažitoru. Iga drenaažitoru ja 

kollektortoru ühenduskohta paigaldatakse plastikust drenaažikaevud D315, millel peal 

malmluuk ja mille settesügavus on 0,2 m. Dreenide kalle on vahemikus 3 – 7 promilli. Lisaks 

paigaldatakse ümber väljaku ACO Sport süsteem 1000 staadionirennid [46], et kokku 

koguda väljaku ümber oleva jooksuraja vesi (Joonis 34). Rennide vesi juhitakse 

sadeveekanalisatsiooni kaevu.  Dreenide asendiplaan on esitatud lisas joonisel 3. 

 

 

Joonis 34. ACO Sport süsteem 1000 staadionirenn [46] 

Drenaažisüsteemi materjalide mahud on välja toodud drenaažisüsteemi mahutabelis (tabel 

3). 

 

  



 

42 

 

Tabel 3. Kuivendussüsteemi materjalide mahutabel 

Nr. Nimetus Tähistus Kogus Ühik Märkused 

1 Geomembraan Juniflo HDMP 7500 m2 nt. Hydroseal 

2 Drenaažikärg Draincore2 7140 m2 
Invisible 

Structures 

3 Geotekstiil Typar SF37 15000 m2 nt. Hydroseal 

4 
täisring perfo. 

dreenitoru D110 
D110 PE 820 jm nt. Hydroseal 

5 
poolring perfo. 

dreenitoru D160 
D160 PE 300 jm nt. Hydroseal 

6 Kanalitoru D 315 D315 Pragma 70 jm nt. Pipelife 

7 

Plastikust 
drenaažikaevud D315 

(malmluuk ja 0,2 m 
settepesa, h=0,94-1,56) 

  22 tk nt. Pipelife 

8 

Plastikust sademevee 
liivapüüdja- kottkaev PE 

D400/315  h=1,54 
(malmluuk 40t ja 0,6 m 

settepesa) Sk-1 

  1 tk nt. Pipelife 

9 Dreenikillustik   20 m3   

 

Torustiku veemahutavus on D110 torustikus kokku 6,4 m3 ja D160 5,2 m3. Dreenikärgede 

paksus on 5 cm ning kogumahutavus kärgedel on 350 m3. kokku on kogu drenaažisüsteemi 

veemahutavus 361,6 m3. Torustiku veemahutavus on arvutatud ja võrreldud 30 mm 

vihmaga. 30 mm vihma korral sajab maksimaalselt maapinnale 214 m3 vett, siis vihmavesi 

mahub torustikku. 
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KOKKUVÕTE 

Antud magistritöös on välja toodud võimalikud lahendused amortiseerunud Elva 

naturaalmuruga jalgpalliväljaku rekonstrueerimiseks. Töös on antud ülevaade enimlevinud 

väljaku pinnase tugevdamise, niisutuse ja kuivenduse tehnoloogilistest lahendustest ja 

analüüsitud nende rakendatavust Elva jalgpalliväljaku oludes. 

Töös on antud lahendus, mis näeb ette  väljakule uue murukatte, vihmutussüsteemi ja 

drenaaži.  

Murukatteid on maailmas edasi arendatud palju ning kunstmuru ja naturaalmuru 

kombineerimine on tõusev trend. Antud väljaku jaoks valiti välja Desso Grassmasteri 

hübriidmuru, kus naturaalmuru sisse sisestatakse 20 cm sügavuseni kasvupinnasesse 

kunstmurukiud. Väljaku pinnale jääb kiust ca 3 cm. Muru juured põimivad ennast kiududega 

ning nii moodustub ühtne murukamar, mis on tugevam kui tavaline murupinnas. Selliseid 

väljakuid kasutatakse maailmas väga laialdaselt nii suurtel kui ka väiksematel staadionitel. 

See tehnoloogia suurendab murukamara koormustaluvust ning annab palju juurde ka 

visuaalselt. Kasvupinnaseks kasutatakse peenliiva ja freesturba segu. Kasvupinnase 

paksuseks on 30 cm, millele lisandub umbes 5 cm paksune murukamara kiht. 

Ka vihmutussüsteeme on palju ja erinevaid. On statsionaarsed ja teisaldatavad süsteemid. 

Kuna tegu on jalgpalliväljakuga, ei tohi väljaku peal olla väga palju vihmuteid.  

Seetõttu valiti vihmutussüsteem, kus enamus vihmuteid asuvad väljaku piiridest väljaspool 

äärtel. Väljaku peal on ainult 2 vihmutit. Lisaks paigaldati vihmutussüsteemile 

automaatjuhtimiseks kontroller, mis juhib vihmutussüsteemi tööd. Kontrollerile on abiks 

vihma-päikese-temperatuuri sensor, mis annab infot muutuva ilma korral ning lülitab 

kastmise vihma korral välja. Vihmutussüsteemi torudeks on PE D63 survetorud. Igas 

vihmutis on sisse-ehitatud magnetventiil, mis vajadusel avab või sulgeb klapi. Veetorud 

paigaldatakse dreenikihi peale liivase kasvupinnase sisse umbes 30 cm sügavusele. Vett 

võetakse kastmiseks Elva linna veevõrgust ning vihmutitele vajaliku surve saamiseks tuleb 

lisaks paigaldada survetõstepump. Talveks tuleb torustik külmumiskahjustuste vältimiskeks 

tühjaks lasta. 
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Drenaaži puhul on maailmas järjest rohkem kasutusele võetud vaakumdrenaaži, kuna selle 

süsteemi puhul ei pea väljakule kaldeid andma. Samas on niisugune süsteem aga kallis ja 

kuna Eesti aastaringselt naturaalmurul mängida ei saa, siis ei ole mõtet seda ka sellele 

väljakule paigaldada. Vastavalt Eesti ilmastikule valiti drenaažiks teine tõusev trend, milleks 

on dreenivas kihis kärgede kasutamine killustiku asemel. Kärjed, mis ümbritsetakse 

geotekstiil kangaga, paigaldatakse umbes 35-cm sügavusele, kogu väljaku ulatuses. Kärjed 

on valmistatud taaskasutatud plastist. Kärgede alla paigaldatakse umbes 50 cm sügavusele, 

geomembraani vagudesse, PE D110 täisringaugustusega dreenitorud 10 m vahedega kogu 

väljaku ulatuses. Väljaku äärtesse paigaldatakse kollektortoru, milleks on PE D160 

poolringaugustusega dreenitoru. Dreenitud vesi juhitakse linna sadevee kanalisatsiooni. 

Sellised süsteemid peaksid võimaldama edaspidi väljaku kasutamist ka tugevamate vihmade 

korral. Muru kannatab suuremat koormust ning väljakut sa seeläbi rohkem kasutada.  
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SUMMARY 

 

The number of practitioners of football is continuously increasing and with that comes 

demand for proper pitches. Old stadiums are already depreciated and need to be 

reconstructed. A new turf, irrigation and drainage systems are installed on the pitch. 

The objective of this master’s thesis is to reconstruct depreciated football pitch in Elva to a 

pitch with modern turf, irrigation and drainage systems. New pitch has to meet the premier 

league requirements of Estonian Football Federation. 

Different turfs, irrigation systems and draining technologies, how they work and what is 

their purpose are brought out in this work.  

The old turf on this reconstructed pitch is being replaced with Desso Grassmaster hybrid turf 

where natural turf is reinforced by artificial turf fibres. Fibres are inserted up to 20 cm into 

the ground where grass roots intertwine with them and as a result there will be stronger turf. 

Out of the ground stays only 3 cm of the fibre. This technique raises the playing time up to 

three times as a normal grass pitch. Fine sand and peat is used in 30 cm root zone witch will 

be added a 5 cm turf layer. 

There are a lot of different types of irrigation systems: stationary and removable. Because of 

use of this pitch there can’t be much sprinklers on the pitch. Pop-up sprinklers are installed 

on the field witch are controlled by automatic remote controller and SolarSync sensor. Most 

sprinklers are placed beside of the pitch; two sprinklers are on the pitch. The water for 

irrigation is taken from Elva city main water pipes. For necessary pressure for the sprinklers 

there is need to install a pressure booster pump. PE D63 pipes are used for irrigation system. 

Every sprinkler has a magnetic valve installed that opens and closes the valve. Pipes are 

installed 30 cm below the surface into the root zone right above of the drainage layer. The 

system has to empty of water before winter to prevent freezing damages. 

Drainage system is installed in the field that leads excessive water to rainwater sewer system. 

Vacuum drainage is getting more popular in the world, because it doesn’t need any gradients 

for the pitch. But because of its cost and a fact that in Estonia can’t play football around the 

year, there is no point to install it here. On this specific is used Draincore2 draining system. 

That consist Draincore2 draining cells, geotextile, geomembrane and perforated pipes in the 
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ground. Drainage cells are installed about 35 cm under the pitch and are made 100% from 

recycled plastic. PE D110 full circle perforated drainage pipes are installed approximately 

50 cm below surface and PE D160 half circle perforated collector pipes are installed beside 

the pitch to collect water from drainage pipes and lead it into sewage.  

With these systems and technologies can use this pitch even with strong rainfalls. 

Solutions that has brought out in this work can also be used to reconstruct other old football 

pitches or for building new ones. Water duty is calculated by the location of the specific 

pitch and in new location it has to be recalculated by new data.  
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