
Iru küla puhkeala projekteerimise   LÄHTEÜLESANNE 

Alusdokumendid:      

1. Iru küla puhkeala, Ämma  tee 20B, 22 600,11 m² suuruse maaüksus 

(katastritunnus 24504:002:0078) on Jõelähtme Vallavalituse lepingu 

alusel antud MTÜ Iru Ämma Klubi ( edasiselt „Klubi“) kasutuses alates 

14.04.2016.  

1.1. Vastava lepinguga võttis Klubi kohustused küla puhkeala 

korrastamiseks ja aktiivse puhkuse võimaluste väljaarendamiseks,  

1.2. Puhkeala asub osaliselt Pirita jõe ürgoru kaitsealal, millel 

tegutsemiseks eeldab vastavate ametkondade kooskõlastustega 

projekti. 

1.3. Klubi tellib  geodeediline aluse. 

2. Puhkeala maastiku kujundamise ja rajatiste paigutuse projektiga soovime 

saada lahendused alljärgnevateks tegevusteks:   

 Iru küla puhkeala planeering ja korrastamine alates Ämma teest 

kuni Pirita jõe kallasrajani (kaasa arvatud ); 

 Puhkeala kõrgemas, Ämma ja Sauna teedega piirneval alal  küla 

lõkkeplatsi rajamine;  

 Puhkeala tarastamine piki Ämma teed ja Sauna teed, millega 

kindlustatakse  puhkeala sihipärane kasutamine; 

 Pirita jõe ürgoru järsaku kalda-ala planeerimine ja sellel sujuva 

kallakuga  kergliiklusteede ehk terviseradade rajamine ürgoru 

nõlvalt kuni Pirita jõe kallasrajani ja supluskohtadeni, 

kogupikkus ca 1 000 m; 

 Selle terviserajale pääs plaanida  Iru külaplatsi laste 

liikluslinnaku poolsest otsast, mis kulgeb mõõduka langusega 

kuni ajaloolise ujumiskohani,  maaüksuse katastritunnusega 

24504:002:0119 vahetus läheduses ja loodava ujumiskohani 

kaldaraja keskosas; 

 Terviserada plaanida nii, et saab teha ca  1 000 m pikkuse  ringi, 

mis võimaldab lastel ja kõigil soovijail looduslikul erinevate 

raskustega raja lõikudel harrastada rattasporti, suusatamist ja 

kelgutamist  ning sooritada kehalisi harjutusi terviseradade ääres 

olevatel atraktsioonidel; 

 Ujumiskoha- ja loodavas ujumiskohas paadisilla väljaehitamine 

ning nendeks vajalike rajatiste paigaldamise projektlahenduste 

andmine; 

 Jõelammil puhke- ja mängualade  rajamise visioon näeb 

rajatistena ette : 

 Tennise põrkeseina paigaldamine ja selle esise harjutusala 

rajamine;  

 Kuus ( 6 ) loodusesse sobilikku saetud ümarpalgist puitpinki; 



 Ühe treeninguala (puidust lõuatömme, ronimisredel, 

kõhulihaste harjutuse pink  ja rööbaspuud); 

 Rannavõrkpalliplats; 

 Lõkkeplatsi aluse kujundamine; 

 Auto ja jalgvärav ( sauna tee poolses küljes ), lukustatavad; 

 Jalgvärav Ämma teelt ( Klaokse tee kruntide poolses osas ); 

 Kaks riietuskabiini kaldaraja läheduses; 

 Üks puidust kuivkäimla kõrge kalda puude ja põõsaste vahel; 

 Teeservituudi äärde tuleb  võrkaed.Ämma tee 20 A 

külgnevast Sauna teest kuni Ämma tee 22. 

 Perspektiivse väliujula rajamine samale jõelammile loodusliku 

vee läbivoolu tagamisega. Seda juhul kui kaitseala seadusandlus 

seda võimaldab. See ujula võimaldab ka uisutamise harrastamist 

 

3. Põhilise rahastuse plaanime saada Leader projektitoetuse taotluse 

esitamise kaudu,  mille tingimuseks on projekti olemasolu; 

4. See  eeldab omakorda Geoaluse koostamist, mille tellib Klubi. 

5. Tegevused plaanime läbi viia alates 2018 aastast mitmes etapis. I etapp 

2018.a. valgustusega matkaradade, kaldaraja  ja ühe ujumiskoha 

väljaehitamine koos atribuutikaga. Spordiplatsi lähedusse tennise  

põrkeseina paigaldamine. II etapp paadisilla ja rannavolle platsi rajamine. 

III etapp väliujula rajamine koos läbivoolu kanalitega. Seega plaanime 

kõik tegevused ja tööd teostada kolme aasta jooksul. 

Lugupidamisega, 

Arno Kannike 

MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse  esimees. 

2.jaanuaril. 2017.a. 


