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Mida ma uurisin?

• Mänguväljakutele esitatavaid nõudeid ja soovitusi ning Mustamäe 

mänguväljakute vastavust neile

• Mänguväljakute peamiseid probleeme

• Lapsevanemate ning linnavalitsuse hinnangut praegusele seisukorrale



Mustamäe mänguväljakud

• Mustamäel on 31 mänguväljakut ja 

üks pereväljak.

• Avalike mänguväljakute 

arendamise tegevuskava Tallinnas 

2011-2016 järgi on linnaosa 

vajaduseks 35 mänguväljakut ja 

kaks pereväljakut.

Joonis 1. Avalikud mänguväljakud mustamäel.



Metoodika

• Vaatlused 32 Mustamäe mänguväljakul – vaatlusvorm ja fotografeerimine

• Pinnakate, piire ja sissepääs, mänguvahendid, infrastruktuur

• Intervjuud lapsevanematega mänguväljakutel

• Intervjuu Tallinna mänguväljakute eest vastutava Tallinna Keskkonnaameti 

peaspetsialisti Merilii Laaneperega

• Kaardirakenduse loomine keskkonnas ArcGis StoryMap, pildigaleriid 

keskkonnas Google Photos



Kaardirakedus keskkonnas ArcGis

Joonis 2. Ekraanitõmmis kaardirakendusest http://arcg.is/1o5yXmx.

http://arcg.is/1o5yXmx


Mänguvahendid

• Mustamäe mänguväljakutel on mänguvahenditest liivakaste, ronilaid, 

ronimislinnakuid, liumägesid, erinevaid kiikesid, karusselle ja 

tasakaaluelemente.

• Mänguväljakutel ei ole mänguvahendeid palju, linnaosa keskmiseks on viis 

mänguvahendit väljakul.



Pinnakate

• Peamiseks pinnakatteks on liiv või muru.

• Viiel mänguväljakul esines pinnakattena asfalti või kivi.

Joonis 3. Asfalt pinnakattena mänguväljakul A.H.Tammsaare tee 85.



Piirded

• 17 Mustamäe mänguväljakut 32-st ei ole ümbritsetud piirdega.

Joonis 5. Katkine piire mänguväljakul Akadeemia tee 2a.Joonis 4. Piire mänguväljakul Sõpruse pst 196, 198, 200. 



Puhtus

• Lapsevanemad hindavad mänguväljakute puhtust keskmiseks, pooled 

vastanud lapsevanematest arvasid, et just see on mänguväljakute juures 

probleemiks ja pidasid oluliseks seda parandada.

Joonis 6. Prügi mänguväljakul Ehitajate tee 49, 51. Joonis 7. Soditud mänguväljak J.Sütiste tee 33, 35. 



Puhtus

Joonis 9. Pürotehnika jäägid kaalukiigel mänguväljakul 

A. H. Tammsaare tee 85 ees.
Joonis 8. Kolmerattaline ronimislinnaku katusel 

mänguväljakul Mustamäe tee 181, 185 juures.



Kokkuvõte ja tulemus

• Erinevatel Mustamäe mänguväljakutel ei ole seisukord ühesugune. Kuigi 

esineb ka uudseid ning põnevaid mänguväljakuid, on platsid suures osas 

iganenud, mänguvahendid on vanad ning mitte enam parimas korras.

• Valminud uurimistöö ja kaardirakenduse edastasin Tallinna mänguväljakute 

eest vastutavale Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialistile Merilii

Laaneperele.



Tänan kuulamast!


