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Nimi 
 

Raja läbimise aeg  

 
Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti.  
Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa võtta kella, et korraldada 
oma liikumisi ja vältida kontrollaja ületamist. 

Ole tänavatel liikudes ettevaatlik! 
 

1. Arvuta Kaardi 2 arvmõõtkava ......................................... (2p) 

2. Kaardista olemasolevad juhtfunktsioonid Kaardile 2. Sul on kaks kaarti, üks on välitööde mustandi 
jaoks, teine hiljem puhtandina vormistamiseks. (6p) 

 
Võimalikud juhtfunktsioonid on järgmised: 

1 Pere- ja ridaelamumaa all mõistetakse ühepereelamumaad ja ridaelamumaad kompaktse hoonestusega aladel. Alale võivad jääda 
elamuid teenindavad ehitised (garaažid, kuurid), sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline 
maa ning rajatised. 
2 Korterelamumaa all mõistetakse kahe- või enamakorruseliste korterelamute maad. Alale võivad jääda elamuid teenindavad 
ehitised, sh teed ja tehnorajatised, samuti elamute lähiümbruse puhke- ja spordiotstarbeline maa ning rajatised. 
3 Äri- ja büroohoonete maa all mõistetakse kaubandus, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete maad, büroo- ja kontorihoonete 
maad. Osaliselt võib paikneda hoonetes ka eluruume. 
4 Tootmis- ja ärimaa all mõistetakse tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate abihoonete ja rajatiste 
maad, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale keskkonnale.  
5 Üldkasutatava hoone maa all mõistetakse tervishoiu ja hoolekandeasutuse; teadus-, haridus- ja lasteasutuste;   spordi-, kultuuri- ja 
kogunemisasutuste: usu- ja tavandiasutuste maad.  
6 Puhke- ja virgestusmaa all mõistetakse  heakorrastatud haljas- ja metsaala, kuhu on ehitatud minimaalselt teenindavaid ehitisi 
(puhke-, spordi-, kogunemisehitisi), et võimaldada välisõhus sportimist ja lõõgastumist, kasutamist väljasõidukohtadena, 
vabaõhuürituste korraldamist jms. 
7 Tehnoehitiste maa all mõistetakse inimese elu- ja tootmistegevust toetava tehnilise infrastruktuuri hoonete ja rajatiste juurde 
kuuluvat maad. Siia kuuluvad sideteenust pakkuvad, energiat tootvad ja jaotavad, puhast vett tootvad ja jaotavad ning 
reoveepuhastusega tegelevad ettevõtted.  
8 Jäätmekäitluse maa all mõistetakse jäätmekäitluse (jäätmete kogumise, ladustamise ja ümbertöötlemise) ala ning sellega seotud 
hoonete ja rajatiste maad. 
9 Supelranna maa all mõistetakse käesolevas planeeringus supelrandu 
nõuetekohase teenindusega. 
10 Kalmistumaa all mõistetakse matmispaika, mis kultuuri- ja keskkonnaobjektina mõjutab külgnevate alade kasutus- ja 
ehitustingimusi. 
11 Riigikaitsemaa all mõistetakse riigi kaitsejõudude, piirivalve, tolli, politsei, kinnipidamiskohtade jt. valitseda olevat maad. 
12. Pole praegu kasutuses.  

 
3. Viiruta kaardil 2 arenduse seisukohalt vähemalt kaks perspektiivset ala. Perspektiivsed alad 

võivad olla hetkel kasutusest väljas olevad alad või ka olemasoleva juhtfunktsiooniga alad, millele 
sinu arvates on mõistlik anda uus kasutusfunktsioon. Ala võivad moodustada mitu kõrvuti 
asetsevat katastriüksust. Tähista numbriga perspektiivsed alad kaardil numbriga ja põhjenda 
lühidalt oma valikut. (4p) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Leia ja tähista Kaardil 2 kõik ühiskondlikud hooned (kaubandus, teenindus, toitlustus, majutus, 

tervishoid, hoolekanne, teadus, haridus, sport, kultuur, lastehoid ja muu taoline) (4p) 
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Nimi: …………………………………………… 

 

 

5. Kontrollpunkti 1 (KP1) juures ristub oja autoteega. Stsenaariumi kohaselt sulgub just selles kohas 
tee alt läbi minev oja ning vesi ei pääse läbi, aga erakordselt lumerikka talve tõttu hakkab kevadel 
veetase tõusma ja oja ajab üle kallaste. Veetase tõuseb ligi 2m. Viiruta kaardil 1 tõenäoline 
üleujutuse ala. (2p) 

 

Kaart 1 

 

KP2 

Start / Finiš 

KP1 
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Nimi: …………………………………………… 

 

 
 

6. Kontrollpunkt 2 – KP2    (6p) 
Oletame, et oled inspekteerimas kultuuriloolisi objekte. Täida järgnevad ülesanded. 
a) Mis hoone juurde oled sattunud? …………………………………………………………… (1p) 
b) Kui kõrge on selle hoone peasissekäigu kohal olev torn? Vastus: ………………………… m  (2p) 
c) Kaardista selle hoone piirjooned lisalehel toodud ristküliku sisse mõõtkavas 1:200 ja märgi 
juurde põhjasuund. (3p) 
 

 
 

7. Kasutades punktpaletti (antud eraldi A4-lehel) mõõdista Kaardil 3 alljärgnevalt toodud klasside 
pindalad. (6p) 

- mets 
- põllumajanduslik maa 
- veepind 
- niit / rohumaa 
- õued, teed ja muu lage 

 

Vormista tulemus sektordiagrammina 

kõrvaloleva kasti sisse. 
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Nimi: …………………………………………… 

 

 

Kaart 2 – mustand 
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Nimi: …………………………………………… 

 

 

Kaart 2 – Puhtand (ülesannete 1-4 vastused) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEND 
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Nimi: …………………………………………… 

 

Kaart 3 
 

 


