
„Lähte tervisespordikeskuse  

jäähoki ja uisutamise väljak“ 



 

 



 
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. 







• 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. 



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. 



INNOVAATILISUS 

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. 



TULEMUSED 

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.  



• 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. 



 

 




