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MÄNNI PARGI IDEEVÕISTLUS
Lisa D Nõuded ja soovitused mänguväljakute kavandamiseks
Männipargi mänguväljakute lahendus
1. Üldnõuded:
1.1. Kõik planeeritavad mänguväljaku seadmed peavad vastama standardile EVS-EN 1176:2008
ja 1176:2017 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile.
1.2. Mänguväljaku seadmete turvaalused peavad vastama standardile EVS-EN 1176:2008 ja
1176:2017 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile.
1.3. Planeeritavad mänguväljaku seadmed peavad olema vastupidavatest materjalidest –
tugipostid metallist, paneelid HDPE või HPL materjalist, ning sobituma muu keskkonnaga.
1.4. Liivast turvaaladega platsidele tuleb planeerida betoonäärekivist äärised ning tänavakividest
käigualad ümber liivast alade, kust saaks välja kantud liiva alale tagasi pühkida.
2. Ala lahendus
Männipargi mänguväljaku alad jaotatakse 5 erinevaks tsooniks, kuhu rajatakse erinevatele
vanusegruppidele mängualad. Mänguväljakute soovituslikud asukohad – vt skeem 1
Plats 1
1-3 aastaste laste mänguala ning täiskasvanutele treeningala, et vanemad väiksematel lastel silma
peal hoides ka ise millegagi tegeleda saaks. Siia võiks kaaluda ka eakatele liikumisraja paigaldamist
(nt http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SENIOR/id/080490M).
Alale tuleb luua tegevused 1-3 aastastele lastele ning kõrvale täiskasvanutele treeningala.
Treeningalale tuleb planeerida mänguväljakute ohutuse standardile vastavad treeningseadmed, kuna
plats jääb laste alale väga lähedale siis neid hakkavad kindlasti kasutama ka lapsed.
Ideena võiks rajada sinna ka laste trenažööridega ala.
Laste mängualal on hea kasutada liivast turvaalus, et lastel oleks võimalik ka liivaga mängida aga
trenažööride ala peaks muust materjalist turvaaladel olema, kuna liiv kulutab ja lõhub
treeningseadmeid.
Puidust piirded ei ole pikaajaline lahendus. Tuleks leida alternatiiv betoonäärekivide või miks mitte ka
kummist äärekivide näol kui eelarve lubab.
Plats 2
4-6 aastaste mänguala kuhu luuakse vanusegrupile vastavad ja põnevad tegevused. Siin võib
kasutada liivast turvaalust et lastel oleks võimalik ka liivaga mängida.
Puidust piirded ei ole pikaajaline lahendus. Tuleks leida alternatiiv betoonäärekivide või miks mitte ka
kummist äärekivide näol kui eelarve lubab.
Plats 3
Puuetega laste mänguala erinevatele vanusegruppidele, kuhu luuakse mängimistingimused puuetega
lastele. Mänguala turvaala peab olema valatud kummist või kummimattidest, et ka liikumispuuetega
lastel on lihtne seadmetele ligi pääseda ja neid kasutada.
Kui planeeringuga kokku sobib ja eelarvesse mahub siis võiks siin kasutada interaktiivset mängu
Memo:

2
Männi pargi ideevõistlus. Võistlusülesanne

Lisa D

https://www.yalpinteractive.com/memo-activity-zone/
Plats 4
6-12 aastastele lastele mõeldud tegevustega ala. Mustamäe Linnaosa Valitsuse soovil võiks siia
planeerida erinevate tegevustega ronimispüramiidi. Samuti võiks siia rajada erinevaid alasid kus
saaks siis selles vanuses lapsed jalgpalli ja korvpalli mängida. Siin võiks kasutada moodulpiirdeid.
Näiteks siit valikust http://www.larslaj.ee/tooted/multispordi-valjakud/286
Kuna selles vanuseklassis lapsed enam liivaga suurt ei mängi siis tuleks kasutada siin võimalusel
valatud kummist või kummiplaatidest turvaalasid.
Plats 5
Spordi ja talvel uisuplatsi ala. Siia alale tuleb põhielemendina luua soojaks ajaks aastas pallimängude
areen (metallist vastupidavate piiretega nt http://atix.ee/1715/fre2113-multispordi-areen-cosmos15x30m) mida saab talvisel ajal muuta uisuplatsiks. Projekteerimise käigus tuleb lahendada ka
uisuplatsi teenindamiseks vajalikud tehnorajatised (vee kättesaadavus, kiosk uiskude laenutamiseks
jne).
Samuti tuleb võimaldada teismelistel ja täiskasvanute treening ning mänguvõimalused. Planeerida
sinna multifunktsionaalne väline jõusaal (näiteks http://wristequipment.com/ee/products/city-line/
või nn crossfiti väljak nt https://www.lappset.com/Products/Outdoor-sport-equipment/Fitness)
Oodatud oleks ka lauatennise lauad.
Soovime et kasutataks ka interaktiivseid ja vandaalikindlaid mänge Sutu ja Toro, mis kaasab noori nii
üksi kui mitmekesi mängima ja aktiivselt liigutama.
Toote informatsioon:
Sutu
https://www.yalpinteractive.com/sutu-football-wall/
Toro (talvel saab samuti uisuplatsiks teha ja mänge jalgpalli asemel hokimänguna mängida)
https://www.yalpinteractive.com/toro-sports-court/
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