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Projektala

Projekteeritavad 
metsarajad

Olemasolevad 
metsarajad

Raudteetamm 
jalakäijatele

PÄRNU

TALLINN

Märjamaa järtade 
maastikukaitsealaKONTSEPTSIOON

KONTSEPTSIOON

Juurdepääsu loomine

Projektala lahenduses tehakse suuremahulisi muudatusi reljeefis, kus 
muudetakse mäe nõlva kaldeid. Selle tulemusel saavutatakse nõlva põhja 
küljele kelgumägi ning lõuna külg, mis on järsu reljeefiga, saab kasutada 
ronimisseinana. Reljeefist lähtudes on valitud veekogu jaoks just kõige sobivam 
koht, mis on looduslikult juba natukene niiskema ala. 
Saunamajakeste eesmärgiks on pakkuda eriti just kaugematele külastajatele 
võimalust viibida eemal linnakärast, kuid samal ajal funktsionaalses kohas. 
Hooned on juurdepääsu teedega ühenduses ning liikumine tehtud erinevatele 
inimestele mugavaks. 

Reljeefianalüüsis uuritakse hetkel olevat projektala 
topograafiat, et mõista paremini koha olemust. Reljeefi 
maksimumkõrguste vahe on 14 m, mis jääb alla Eesti 
Olümpiakomitee Raamatukogu suusaradade standardile. 
Standardi järgi peab keskmise raja soovitatav kõrguste 
vahe olema maastikus vähemalt 30 m. Sellist tulemust 
aga on antud projektalal üsna võimatu saavutada. 

Arvestades põhja-lõuna suunda on kelgumägi 
projekteeritud vales suunas.   

Reljeefianalüüs

Rahvastik
Rahvastiku kaardilt on näha Rapla maakonna 
rahvaasvu, mis on võrreldes teiste Eesti maakondadega 
keskmise tulemusega (34 085 elanikku). Projektala 
paikneb Tallinna ja Pärnu keskpunktis, kus toimub 
igapäevane intensiivne liiklus. See pakub eelsuste 
kohaselt ka suuremat külastatavust projektalale. 

Triinu Lepa, 2018



1. Autoparkla umbes 120 kohta
2. Pallimänguväljakud (võrkpall, jalgpall, korvpall)
3.  Mänguväljak
4. Välijõusaal
5. Metsarada / laste jooksu- suusarada
6. Ronimissein 
7. Kelgumägi
8. Staadioni osa
9. Telkimisala
10. Discgolf
11. Puurkaevu asukoht
12. Lumetootmine
13. Jooksu- ja suusarajad
14. Puhkeala (saunad, rannaosa, veekogu)
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KUJUNDUSPLAAN
Järta Tervisespordi keskuses on välja toodud  
looduslikud ja kultuurililised väärtused.  
1. Võimaldatud on parkimiskohad 
nii sõiduautodele kui ka   bussidele. 
2. Pallimänguväljakud on projekteeritud  
vastavalt normdokumendile, kus on 
võimalik korraldada ametlike võistlusi. 
3. Mänguväljakul on kasutatud looduskeskkonnale 
sobilike materjale,   mis  on atraktiivne 
nii lastele kui ka  nende vanematele.

4. Välijõusaalirajatiste disainis on 
kasutatud  puitkonstruktsioone.
5. Metsarada on lühikese distantsiga, 
mida on võimalik kasutada  jalgrattaga 
sõiduks, jooksmiseks ja suusatamiseks.
6. Ronimissein pakub  ekstreemseid kogemusi 
ja  põnevaid elamusi kõigile kasutajagruppidele.
7. Uue kelgumäega luuakse võimalus pikemaks 
kelgusõiduks, põhjapoolne paigutus annab 
võimaluse pikemaajaliseks kelguhoojaks, 
sest keskpäevane intensiivne päikesekiirgus 
ei sulata mäenõlva lund nii kiiresti.

8.Detailplaneeringust tulenev staadioni ehitusalunepind 
9. Telkimisalal on võimalus grillida ja looduskeskkonda 
nautida.
10. Discgolfi planeerimisel on lähtutud suusaradade 
paiknevusest, et vältida ohtlike olukordi.
11. Puurkaevu kasutatakse lume tootmisel.
12. Lume ladustamise ja tootmise asukoht.
13. Jooksu-ja suusaradade asukohad vastavad standardile.
14. Puhkeala on mõeldud lõõgastumiseks,  kus on pakutud 
võimalus sauna kasutamiseks.

Kirjanduslikust ülevaatest ja meetodist lähtudes on muudetud projektala reljeefi. 
Uue topograafiaga antakse võimalus luua veekogu, mis annab alale lisaväärtuse nii 
kultuurilisest kui ka ökoloogilisest vaatepunktist. Veesilma on võimalik kasutada 
suvel supluseks ning talvel kunstlume tootmiseks.
Projekteeritud reljeef annab võimalused paremateks suusaradade tingimusteks, 
luues maastiku mitmekesisemaks oma tõusude ja langustega. Oluline osa 
suusaradadel lume hoidmisest tuleneb reljeefi ja taimestiku varjudest raja ääres, 
mis takistab lume sulamist.             
Punase värviga on joonisel tähistatud uued  kõrgusjooned, mis on projekteeritud 
lähtudes päikese orientatsioonist. Kelgumäe osa on suunatud põhja, et 
keskpäevane intensiivne lõuna päike ei sulataks lund nii intensiivselt. 

Maastiku mitmekesisuse parandamiseks on süvendatud projektala põhja pool 
asuvat süvendit, kus kevadeti juba looduslikult on mõningal määral vett. 

Uus reljeef

Suusaraja visuaal
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SUUSA- JA JOOKSURAJAD
Suusa- ja terviserajad
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Suusaradade ristiprofiili lõiked
M 1:7 000

M 1: 2000

Valgustatud suusaraja tüüplõige  M 1: 50

Raske rada - PUNANE 3,9 km

Raske rada - PUNANE 3,9 km

TUMEROHELINE 3,6 km

HELEROHELINE 2,6 km

KOLLANE 1,9 km LILLA 1,5 kmKeskmine rada - SININE 2,2 km

Keskmine rada - SININE 2,2 km

Kerge rada - ORANŽ 1,4 km

Kerge rada - ORANŽ 1,4 km

Spordirajad on planeeritud lähtudes reljeefi 
olemusest ja standardi nõetest. Erineva tasemega 
ja pikkusega suusarajad pakuvad mitmekesiseid 
võimalusi  kõigile kasutajasgruppidele. 

Valgustatud raja tüüplõikel on välja toodud taimestiku  
põhimõtteline paigutus. Radade ääres on vajalik 
pigem lehtpuud või männid ja taga pool kuused. 
Lehtpuu langetab enne lume tulekut oma lehed 
maha ja ei riku sellega raja kvalieeti. Kuused tuleb 
jätta suusaradadest eemale,  et tumedad kuuse 
okkad ei langeks talvel suusarajale, kiirendades 
seetõttu lumesulamist. Männipuud ei langeta 
niivõrd tihedasti okkaid ning need on heledamad. 



M 1:50

puitlaudis 25x100
puitristlõige 100x50

süvaimmutatud puitristlõige 50x100

punutud ronimisvõrk

betoonpost 200x200
killustikupadi

killustikupadi

metallprofiil

1:50

punutud ronimisvõrk

puitlaudis 25x100

puidust aste 100x300x50
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Kelgumäe lõige A-A

Ronimisseina lõige

Ronimissein eest vaade

Veekogu lõige B-B

DETAILJOONISED

Uue kelgumäega saavutatakse laiem pikem laskumine. 
Ühel küljel on ronimissein, mis pakub põnevaid 
tasakaalukogemusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. 

Maastiku mitmekesistamiseks on loodud veekogu, mis 
pakub talvel lumetootmise võimalusi ning suvel supluskohta. 
Veekogu äärde on planeeritud väikesed saunamajad, 
kus saab viibida suure seltskonnaga kui ka perega. 
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