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Tenniseklubi - Tennisiidi soetamine väljakute uuendamiseks 7568.64
Tennisiidi soetamine
21.03.13 esitasin RED MILLS OÜ-le tellimuse 48 tonni tennisiidi valmistamiseks, et katta 2013.a.
välishooajaks Hiiumaa Tenniseklubi neli saviliivaväljakut uue pealiskihiga.
Vastavalt 05.06.12 RED MILLS OÜ-lt saadud hinnapakkumusele sisaldas tellimus ka materjali
transportimist objektile - Turu 7, Kärdla ja valmisolekut RED MILLS OÜ kodukorra kohaselt tasuma
50 % ettemaksuna ja 50 % enne toodangu väljasaatmist.
Ettemaksuarve nr 86 (Tennisiit, 50 % 48 tonni, 99 eurot tonn) summale 2851,00 eurot väljastati
21.03.13, saabus 21.03.13 ja sai tasutud 22.03.13, mida kinnitab maksekorraldus nr 386.
Tellimuse täitmise soovitud tähtaeg oli 15.04 – 19.04.2013. Tellimus täideti õigeaegselt.
Arve nr 90 (48 tonni tennisiiti, miinus 50 % ettemaks, pluss transport) summale 3571,20 eurot
väljastati 17.04.13, saabus 17.04.13 ja sai tasutud 18.04.13, mida kinnitab maksekorraldus nr 394.
48 tonni tennisiiti, pakendatuna 1-tonnistesse kottidesse jõudis Hiiumaa Tenniseklubi väljakutele
Kärdlas, Turu tänav 7 23.aprillil 2013.a. Tennisiit väljakute uuendamiseks oli soetatud.
Tennisiidi kasutamine
28.aprillil alustasid klubi liikmed väljaku nr 1 vana pealiskihi lahtirehitsemist ja kobestamist. Selle töö
käigus eraldati ka aastatega üles kerkinud šlaki- ja killustikuosised. Järk-järgult lahtirehitsetud ja ette
valmistatud väljakupinnale laotati soetatud 15-%lise savisisaldusega tennisiidimass. Pind tasandati
roobiga, kasteti ja sobiva niiskuse juures tihendati esmalt kerge, pärast raske rulliga. Selle töö käigus
said paigale ka väljaku plastist piirjooned.
Väljak nr 1 oli kasutuselevõtuks valmis 20.mail ja lapsed alustasid sellel mängimist, et pealispind
veelgi tiheneks. Täiskasvanutele saime avada väga hästi õnnestunud väljaku juba 26-dal mail.
Ka väljakute nr 2, 3 ja 4 uuendamine toimus eespool kirjeldatud tegevuste läbi.
Kuna ettevõetud töö maht oli väga suur ja soovitud eesmärgi saavutamise nimel ka aeganõudev, siis
väljak nr 4 sai viimasena kasutusse võetud alles 07.juulil ja kõigile soovijatele avatud 18.juulil.
Kõik soetatud 48 tonni tennisiiti sai uuendamistööde käigus väljakutele laotatud.
Eesmärgi saavutamine
Tennisiit soetati eesmärgiga taastada kõigi nelja väljaku pealiskihi paksus soovituslikuni (5-6 cm) ja
saada taas paljudeks aastateks väljakud, mis vastavad kasutusväärtuselt mängijate, õppurite ja
tenniseõpetajate ootustele, ning peavad vastu suurele kasutuskoormusele suvekuudel.
2013.aasta välishooaja tippkuudel – juuni, juuli, august - kasutasid Hiiumaa Tenniseklubi
saviliivaväljakuid klubi liikmed, kohalikud harrastajad, saare külalised ja suvehiidlased ning
laagrirühmad - neist mitu vägagi suurekoosseisulised. Toimus arvukalt turniire ja meistrivõistlusi.
Uue pealiskihi saanud väljakud on pidanud vastu sellele suurele kasutuskoormusele ning pälvinud
kasutajate rahulolu kvaliteediga ja tunnustuse.
Pealispind on saavnud normikohase paksuse, ei pragune enam kuivades ning on peeneteralisest,
sobivast materjalist. Sadude järgselt jookseb vesi kalletest tulenevalt väljakutelt väga hästi ära ja
platside pind laseb vihmavett väga hästi läbi, mis tagab kiire kuivamise ja taas mängima pääsemise.
Väljakute uuendamine RED MILLS OÜ-s valmistatud 48 tonni tennisiidiga läks igati korda.
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