
Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide arendamine 
Tartu valla projekt „Lähte tervisespordikeskuse jäähoki ja uisutamise väljak“ 
 
Tartu vald rajab Lähte spordikompleksi juurde täismõõtmetes (26x56m) jääväljaku jäähoki- ja 
iluuisutamise harrastamiseks ja treeninguteks.  
 
Jääkompleks rajatakse mitmes etapis – esmalt rajatakse väljak koos poordide ja valgustusega ning 
soetatakse jäämasin. Objektile juurde luuakse kõik elementaarsed väljaku hooldust ja kasutamist 
vajavad osised – jäämasina ja hooldusseadmete hoiuruumid, kompressoriruum, varustuse hoiuruumid 
jms. Jääväljaku kasutajad saavad esimestel aastatel kasutada Lähte spordihoone riietus- ja pesuruume. 
Jääväljak on planeeritud selliselt, et saaks kasutada ka suvisel perioodil kas jalgpalli, tennise või 
korvpalliplatsina, ehk siis tegelikkuses aastaringselt. 
 
Järgmiseks etapiks saab väljaku ümber halli ehitamine, kus saavad olema ka täiendavad riietus- ja 
pesuruumid, varustuse hoidmise ja kuivatamise ruumid, sanitaarruumid ja nn rekreatsiooniala. 
 
Jääväljaku rajamisega luuakse Tartu valda Lähte tervisekompleksi alale terviklik sporditaristu. 
Jääspordialade edendamise tarbeks ei ole Eestis astutud väga suuri samme, elementaarsest 
treeningtaristust on tõsiselt puudu. Tartu linna ja Lõuna-Eesti ainsad kaks jääväljakut ei suuda katta 
erinevate harrastajate, klubide jm vajadusi. Seetõttu on uue väljaku rajamine tarvilik ka väljapoole 
linna piire, olles samas logistiliselt asukohas, mis kogu maakonnale kättesaadav.  
 
Projektil on oluline regionaalne mõju, sest tegevuse eesmärk on luua harrastus-, tervise- ja 
tippspordiga tegelemiseks vajalikud tingimused tagades sporditegevuse arengu koostöös ja sünergias 
teiste valdkondadega – ettevõtlus, turism, haridus, sotsiaalvaldkond, rahvatervis – ning seda kogu 
Lõuna-Eesti tarbeks. 
 
Jääväljaku ja hiljem jäähalli rajamine annab võimaluse Tartu Valla Spordikoolile välja arendada jääalade 
õppesuuna koos vastava õppe- ja treeningprogrammiga. Selline õppekava spordikoolides puudub, 
laste treeningtegevus toimub seni ühe-kahe klubi initsiatiivil. 
 
Projekti innovaatilisus seisneb selles, et Eestis praktiliselt puudub jääspordi harrastuseks vajaminev 
taristu. Eesti Jäähokiliidu kinnitusel pärsib see oluliselt jäähoki, jääkeegli ja iluuisutamisega tipptasemel 
tegelemist, rääkimata harrastusuisutamisest. Ja seda olukorras, kus Eestit ümbritsevatel riikidel on 
jääspordi harrastuseks selgelt paremad võimalused, sh rahastuspoliitika ja noortespordi toetamine. 
 
Suurim partner projekti elluviimisel on Eesti Jäähokiliit. Jäähokiliit ei saa paraku panustada rahaliselt 
suurte vahenditega, kuid on juba praegu projekti toetanud know-how´ga. 
 
Partneriteks ootame ka erinevaid klubisid, kes samuti ei suuda rahaliselt panustada, kuna on sisuliselt 
tavaliste harrastajate tasemel oma ala „fännid“, kuid ka nendelt saab teadmiste alast tuge ning 
tulevikus kindlasti saavad klubid olema koolilaste kõrval väljaku kasutajad. Jõgevamaa Jäähokiklubi 
MTÜ, Tartu Rock Hokiklubi, Kajakas Tartu Spordiklubi, hokiklubi Säde, hokiklubi Välk 494. 
 
Jäähokiliidu toel oleme olnud kontaktis ka erinevate Soomes (peamiselt Helsinkis ja Espoos) olevate 
jäähallidega, millede puhul saab nõustamist, kuidas jäähalle ja -väljakuid hooldada, kuidas kasutada 
halli omamisel erinevaid PPP-osalusskeeme jms. Soome partnerite kaudu on võimalik soetada ka 
erinevat väljaku jaoks vajaminevat tehnikat ning portesid. Suureks toeks on projekti ettevalmistamisel 
olnud Andres Puusild, kes oma ettevõtetega on aastaid paigaldanud Soomes ehitatavate jääväljakute 
juures peamiselt külmutussüsteeme. 
 
Projekti elluviimisel valmib kogu Eesti jaoks vajalik jääalade spordikompleks. 



 
Tartu vald on alustanud ala detailplaneeringuga. Saame ära kasutada ka olemasoleva katlamaja, sest 
külmutussüsteemid on planeeritud tootma ka soojust, mida saab ringesse tagastada. Projektiga valmib 
väljak, mille all on vajalikus mahus aluspinnas, soojustus, torustik jahutussüsteemile, väljakut 
ümbritsevad ported, paigaldatakse valgustus. 
 
Kululiigid: 
1. Jäämasina soetus hind ca 120 tuhat eurot 
2. Elekter kahele kompressorile, lisaks muude seadmete elektrivarustus (küte, ventilatsioon, 
valgustus), kokku 3x500A ehk ca 80 tuhat eurot. Kahe kompressori soetus on vajalik, et 
külmutussüsteem oleks dubleeritud, mis tagab ka seadmete samaväärse amortiseerumise. Kahe 
seadme soetusmaksumus ca 130-160 tuhat eurot, sõltuvalt sellest, kas külmaaineks kasutatakse 
ammoniaaki või CO². Soetus toimub teises etapis.  
3. platsi ehitus, sh alused, ala 1539 m² (maht 27x57m) ca 120 tuhat eurot 
4. ported ca 50 tuhat eurot 
5. valgustus ca 30 tuhat 
KOKKU 400 tuhat eurot. 
Sellest toetus 200 tuhat ja omafinantseering 200 tuhat. 


