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KUDJAPE PRUGIMAE UUS ELU
MAlĪ KRllPsALUī, Lll5 KoPPEL'
ļEMÜ professor,2Koppel Koppel Arhitektid oÜ

EESTIS on suletud ja kaetud mitusada
olmeprügilat ning poolkoksi-, aheraine-
ja tuhamäge. Koik nad on tehismäed,
mis v iksid mingil moel rakendust leida.
Kui suletud priigila on linna piires voi lä-
hedal, on seda v imalik otstarbekalt ära
kasutada - tasast ladestuspaika nt park-
la v i laoplatsina, nolvasid sportimiseks.
Eesti esimene seikļusturismikeskus ra-
jati Kivioli polevkivituha- ja poolkok-

simäele. olmepriigilaĮe on millegi raja-
mine riskantsem, sest lademe vajumine
kestab väga pikka aega. Elumaju sellele
ehitada ei tohi. Teatud tingimustel voiks
olmeprtigilagi spordiraj atiseks kujunda-
da. EPA diplomand HeĻu Aava kavandas
oma diplomiprojektis juba 1978. aastal
Tartu lähedasse Tiksoja alusturbarappa
priigimäe, millest pidi pärast sulgemist
saama slaalomi- ja kelguraja ning kahe

htippemäega suusaspordikeskus. Nįiįid
on sedalaadi lahendus heade asjaolu-
de kokkulangemise ja viĻaka koostoci
tulemusena teoks saanud - Saaremaal,
Kuressaare linna lähedaļ Kudjapel avati
2013. aasta 18. septembriļ Eesti esime-
ne suletud priigimäel paiknev vaba aja

veetmise keskus. Prügilast kujundatud
kįinkal on jooksu- ja suusarajad, pikni-
kunurk ja kelgumägi, edaspidi lisandu-

)f

vad neile välij usaal, vaateplatvornr ja

Įaste seikļusrada.
Kudjapele hakati prügi viima 1970-

ndate aastate alguses ning viimane koo-
rem j udis sinna 16. juulil 2009. Prügila
sulgemise j a korrastamisega seonduvaga
hakati tegelema jrba2007. aastal. T<iosse

kaasati Eesti Maaiilikooli j äätmekäitluse
valdkonna asjatundjad. Esialgu sooviti
prügila korrastada nii, nagu seda on Ees-
tis varemgi tehtįļd _ vormida kiinkaks ja

katta pinnasega. Et algul kavandatust
märksa tiisedama priigilakattekihi jaoks

polnud kuskilt vajalikku materjali v tta,

loodusliku pinnase kasutamine olnuks
aga selge raiskamine, otsustati kaevan-
dada seļle kihi materjal pri'igilast endast

ĪįNGMÄRolD

r r proJ6kįālapllr

O olsma8ollvk6rghaĮastuģ

prdoK86Īļtud h8lnt8lmsd

o proj KeoĪltudh8rlllkkuu8k

o prdoK66Īltud uroopa l6hl8

@ projekto ritud harillk vaher

@ poJeheerltud Ponsllvaanla saar

o prdgKe rltįrd vgrov konlpuu

o pĪoJ9Kl rlfud hgĪļ|lk ku8lapuu

o pEļsktlorlfud musį l66dgr

_ proļohgorltudpllįlmog

proJektoorltud parkla (s olmsd)

- 
proļekteeĪlfud p hlllno ļuurd pģä8utes

4 pmjgK įfud rd1oof

- 

proļsKģ ritud r6ļs sed

: proJgK@rltud 8uu8a- ja ļook8uralad

, Edadotslvlsad lllkumlseuunad

prąoKegrltud n vā

* poļokt sritud paoklvlmįiįļr p8rlda8

- - i'ļ:il,ff;o!Io"ļįĮ1'u 
*""*''nn"' n

a prcJ kteorltud plknlkulauad

. projgkteorltud pr glka8tļd

,rZ poĪ8poktļlvnl r4āvalgu8tu8

I rraPektllvne wc

- lade įimber kaevata, peenfraktsioon
väĻa soeluda ning kasutada metaanila-
gunduskatte moodustamiseks. Ülejää-
nud materjalist kuhjatud uus lade sai sel

moel eelmisest looduss bralikum ning
selles tekkida v iv metaan laguneb enne
atmosfääri lendumist.

Too käigus tekkis m te rajada mäe-
le vaba aja veetmise keskus. Et lähedal
paiknevad usinasti kasutatavad Kudjape-
Upa tervisespordirajad kulgevad mooda
tasast maad, tundus Kudjape prtigila
kui piirkonna k rgeim tipp hästi sobi-
vat nende radade mitmekesistamiseks.
Mäge asus kujundama Eesti Maaįilikooli
vilistlane maastikuarhitekt Liis Koppel.

Priigilaala kujundati v imalikuļt mit-
mektilgseks, v ttes arvesse nii prügila
sulgemise ehitustehnilisi erisusi kui ka
majanduslikke kaalutlusi. Alale kavan-
dati eri pikkuse ja raskusastmega tervise-
spordirajad, kokku 2 420 meetrtt, millest
I 360 m kulgeb prügila ning ca I 060 m
k rvalasuva jäätmejaama kinnistul. Nel-
ja meetri laiused rajad sobivad nii jalu-
tamiseks, tervisekonniks, jooksmiseks
ja mägirattaga s itmiseks kui ka suusa-

tamiseks. Radade pohja rulliti fiļterkan-
gas, mis kaeti 300 mm paksuse kruusast
jaotuskihi ning 100 mm paksuse kruusa
ja mittepinnulise hakkpuidu segust kan-
dekihiga n nda, et raja pind jäi priigila
pinnast ige veidi k rgemaks.

Suur k rgusvahe ja pikk hoopidurdus-
ala voimaldas įihe nolva kujundada laste
ja noorte suusa-, lumelaua- ja kelgu-
mäeks, kus saab hästi pika liu. Kelgun l-
va juures on trepp, mida mo<ida pääseb

mäe harjale nii kelgutaja kui ka jalutaja.

Ala atraktiivsust ja kasutamisvoimalu-
si suurendavad reĻeefi k rgemale osale

kavandatud vaateplatvorm ja pikniku-
lauad. Et talvel suusaradadeks muutuva-
tel tervisespordiradadel peab liikumine
olema įihesuunaline, rajati i.imber mäe
jalami kulgeva ja n lvalt laskumisraja
ristumiskohta sild. AĮa l unaossa kavan-
dati parkla. Prtigila rajad kujundati nii,
et neile ei oleks sulglohke. N lvade suu-
rim kalle on 1:3 ning väikseim t:20. Ala
absoluutk rgus on 3,5-17,0 meetrit.

Trepp, infotahvel, piknikulauad ja
-pingid, prügikastid ja rajaviidad tehti
Eestis segaplastijäätmetest (rnis voivad
olla ka priigilast väĻa kaevatud) valmis-
tatavast materj alist PļastRex.

Kogu ala hakkab katma osalt juba
rajatud korg- ja madalhaĻastus, mis
mooda n lvasid kulgedes r hutab rel-
jeefi, ilmestab maastikku, liigendab eri
funktsiooniga alasid ning stabiliseerib
kattepinnast.

N rgvee kogumiseks rajati kinnistu
piiridele kahe meetri laiused ja poole
meetri sügavused'n vad ning ala kir-
deossa ca 700 m2 suįįrune poole meetri
siigavune lohk k ige märjemate perioo-
dide sademevee mahutamiseks.

Tehismäe radadeļt paistavad Kudjape
jäätmejaam ja jäätmekeskus ning kiilas-
tajail on hea jälgida, milļine on tänapäe-
vane jäätmekäitlus ning näha, kui oluli-
ne on jäätmete sortimine selle asemel, et

neid läbisegi priigikasti pilduda.
Et tegu on ikkagi endise prügilaga, mis

on kaetud sealtsamast väĻa s elutud kat-

tekihiga, ei tasu kuni püsiva murukama-
ra tekkimiseni radadelt k rvale astuda.

Varandust pole sealt m tet otsida, sest

koik väärtuslik voeti įimberkaevamise
ajal väĻa, ning endastm istetavalt ei ole
mäe tipp moeldud telkimiseks. M
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Joonis 1. Endisest prĮigilast loodud looduss bralik tervisespordirajatis h lmab įiht Saaremaa l unaosa k rgemat tippu
Kujundus: Liis Koppel
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