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KURESSAARE LOSSIPARGI REKONSTRUEERIMISPROJEKT  
 
SELETUSKIRI 
 
 
 

1 Sissejuhatus 

1.1 Projekteerimise alus 

Käesolev projekt on koostatud Kuressaare Linnavalitsuse tellimusel (vt. lähteülesanne, lisa 1) Kuressaare 
Lossipargi heakorrastamise kohta. Projekti temaatilised osad on koostatud lähtuvalt lähteülesandest 
alljärgnevates staadiumites: 
 
Projekti osa / staadium 

1. haljastuse uuendamine      põhiprojekt 
2. teede ning platside rekonstrueerimine    eelprojekt 
3. rajatiste (pargiinventar) rekonstrueerimine   põhiprojekt 
4. parki ümbritseva piirde rekonstrueerimine    põhiprojekt 
5. mänguväljaku kaasajastamine     eelprojekt 
6. ravelliinide kujunduslahendus     eelprojekt 
7. kuulutustetulba ümbrus      eelprojekt 
8. valgustus        eelprojekt 
 
Projekti koosseisus on antud ka pargi hoolduspõhimõtted. Hoolduspõhimõtete väljatöötamisel olnud 
aluseks Keskkonnaameti hoolduskava juhis1, kuid kuna tegemist on projektiga, mille käigus enamus 
pargis ette nähtud tegevustest kavandatakse hoolduskavast oluliselt täpsemalt, ei ole vastavaid teemasid 
pargi hooldust käsitlevates projekti osades dubleeritud. Samuti on Lossiparki stabiilselt ja pidevalt 
hooldatud, mis tõttu ei ole vajadust käsitleda põhjalikult elementaarseid hooldustöid.  
 
Projekti  kontseptsiooni2 on tutvustatud 2012. a. aprillis ja mais Kuressaare LV-le, saadud tagasisidega on 
arvestatud projektlahenduse koostamisel. 
  
Projekti koostamisel on olnud aluseks alljärgnevad lähtedokumendid ja - allikad:  
1. Hankedokumendid “Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine“, kinnitatud 

12.12.2011.a. hankekomisjoni protokolliga nr 1 (vt. lisa 1) 
2. Nurme, S., Paju, K-M. 2012. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare Lossipargi 

rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ; 08ET2012 
3. Aas, S. 2012. Kuressaare Kuursaal. Hoone lõunakülge väliterrassi rajamise projekt. AB Asum OÜ 
4. Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
5. Abner, O. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide dendroloogiline inventuur ja kaitsekorralduslikud 

soovitused. Tallinna Botaanikaaed 
6. Alasi, M-L. 2011. „Kuressaare Linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele“. 

Bakalaureusetöö. TTÜ Tartu Kolledž 
7. Metsamaa, A. 2006. Lossipargi ja Pargi tänava tänavavalgustuse rekonstrueerimine. FIE Ants 

Metsamaa Projektbüroo. Kuressaare LV arhiiv 
8. Sõmmer, J., Tiits, U., Nõmm, M. 2008. Kuressaare linn. Lossipargi ringi kergliiklustee tehniline projekt. 

Klotoid OÜ, Kuressaare. Kuressaare LV arhiiv 
9. Saar, L. 2005. Kuressaare Lossipark. Laste mänguväljaku rekonstruktsioon. FIE Lauri Saar 

                                                 
1 Nutt, N. 2011. Kaitsealuste parkide hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet  
2 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipark. Projekti kontseptsioon. Artes Terrae OÜ, Tartu 
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10. Kaar, E. 2011. Kuressaare Lossipargi kõlakoja purskkaevu veesüsteemi uuendamine ja hooldusjuhend 
OÜ H kaks 0. Kuressaare LV arhiiv 

11. Penttikäinen, G. Kuressaare. 2003. Linnapark ja kindlus. Illumineerimise kontseptsioon. Eskiisprojekt. 
Arpen Elekter OÜ. Kuressaare LV arhiiv 

12. Sõmmer, J. 2003. Kuressaare. Linnapark ja kindlus. Illumineerimise tehniline projekt. Klotoid OÜ, 
Kuressaare.  

13. Nutt, N. 2011. Kaitsealuste parkide hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet 
14. Nurme, S. Paju, K-M. 2009. Muinsuskaitsealuste parkide hooldussoovitused. Muinsuskaitseamet 
15. Ingerpuu, N., Vellak, K. 2007. „Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja 

kaitsekorralduslikud soovitused 
16. Leppik, E., Nõmm, M. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. 
17. Reitalu, M. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide soontaimeliigid 
18. Süda, I. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised. Pädaste park, Mõntu park, Pidula park, 

Kärla park, Kuressaare lossipark. Tartu 
19. SA Silma Märgala. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, 

Kärla ja Tumala park 
20. Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. “Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 
21. Rohulaid, H. 2011. Olemasoleva plaanimaterjali alusel koostatud geodeetiline alusplaan. Kuressaare 

LV; töö nr 08-11 
 
Töös kasutatud 2012.a. fotode autorid on: Sulev Nurme, Eigo Tarkin ja Mati Mäe. Ajaloolised fotod 
pärinevad Eesti Rahva Muuseumi, Saaremaa Muuseumi, Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumi ja 
Kuressaare LV kogudest. 
 

1.2 Asukoht 

Projektala asub kinnistul nr 34901:014:0530 (Kalda pst 1). Projektalasse jäävad järgnevad kinnistud: 

 Lossipargi 1 (Kuursaal; 34901:014:0261) 

 Lossipargi 3 (34901:014:0203) 

 Lossipargi 4 (kohvik; 34901:014:0026) 

 Allee tn 8a (kohvik; 34901:014:0212) 
 
Projektalal paiknevad hooned ja rajatised vt ptk 3.2. skeem 8. 
 

 

Skeem 1. Asukoht Kuressaares (Maa-amet). 
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Kuressaare Lossipark paikneb Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal. Park koos ringalleega on rajatud 
Kuressaare linnuse vallikraavi ümbritsevatele kaitserajatistele. Park piirneb põhjast Pargi tänavaga, idast 
Allee tänavaga, Lõunast Kalda puiestee ja Staadioni tänavaga ning Läänest Kalda puiesteega. 

 

 

Skeem 2. Vasakul: projektala piir, paremal projektala (34901:014:0530 (Kalda pst 1)) ja sellele jäävad kinnistud: 2. Lossipargi 1 (Kuursaal; 
34901:014:0261). 3. Lossipargi 3 (34901:014:0203), 4. Lossipargi 4 (kohvik; 34901:014:0026), 5. Allee tn 8a (kohvik; 34901:014:0212) (Maa-
amet). 

 

 

1.3 Projektala kaitserežiim 

Kuressaare Lossipark asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal (kultuurimälestise reg. nr 27011, 
seotud dokumendid "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 31.03.1995. 
a. määrus nr. 153 (RT I 1995, 38, 508), 31.03.1995; "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" 
Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 220 (RTI, 21.06.2004, 50, 353); 21.06.2004)3. Projektalaga 
on seotud alljärgnevad muinsuskaitsealused objektid (skeem 3): 
 

 Kuressaare Linnus, ehitusmälestis, reg. nr. 20868 

 Kuressaare linnuse bastionid, ravelliinid ja vallikraav, ehitusmälestis, reg. nr. 20869 

 Terroriohvrite ühishaud, ajaloomälestis, reg nr. 4111 

 II maailmasõjas hukkunute ühishaud, ajaloomälestis, reg. nr. 4112 
 
Kuressaare Lossipark on looduskaitse all kaitsealuse pargina (skeem 4). Park on looduskaitse alla võetud 
5.06.1959.a.4 (ENSV MN määrus 5. juunist 1959. a. nr.218 "Abinõudest parkide säilitamiseks ja 
korrastamiseks vabariigis"). Kaitsekorra aluseks on 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a 
määrus nr 64 "Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri". Pargialal kehtib 
piiranguvöönd. Projektalal asub taimedest lumi-nuisambliku (Sclerophora nivea) ja kadakatarjaku 

(Botryodontia millavensis), müür-nokksambla  (Rhynchostegium murale) ja kahelehelise käokeele 
(Platanthera bifolia) püsielupaik. Loomadest-lindudest suitsupääsukeste (Hirundo rustica) püsielupaik. 
 

                                                 
3 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=27011 
4 http://register.keskkonnainfo.ee/ (kontrollitud 05.05.2012) 

1 2 

3 

4 

5 
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Skeem 3. Kuressaare Lossipargiga seotud muinsuskaitse all 
olevad objektid (Maa-amet). 

 
Skeem 4. Looduskaitsealuse pargiala piirid: Punasega on 
näidatud kaitseala piir, sinisega püsielupaikade piirid (Maa-
amet). 

 
 

1.4 Kuressaare Lossipargi haldaja 

Kuressaare Lossiparki haldab ja hooldab 
Kuressaare Linnavalitsus (Tallinna 10, 
Kuressaare, 93819; info ja kontakt: 
linn@kuressaare.ee, fax 453 3590, tel 455 
0500).  
 
Kuressaare Lossipargi kui looduskaitsealuse 
objekti valitseja on Keskkonnaameti Hiiu-
Lääne-Saare regioon. 
 
 

 

1.5 Ülevaade muinsuskaitse eritingimustest 

Kuressaare Lossipargi kohta koostatud muinsuskaitse eritingimustes5 antakse projekteerimiseks 
alljärgnevalt loetletud soovitused ja tingimused. Väljavõttena on toodud tingimused, mis puudutavad 
projekteerimist (ei ole toodud reglementi puudutavaid tingimusi). Punktide numeratsioon vastab 
eritingimuste ptk. 4.2. numeratsioonile.  
 
Muinsuskaitse eritingimused lähtuvad Kuressaare Lossipargi ruumilisest ja funktsionaalsest struktuurist 
ning pargiansambli kui terviku kohast linnaruumis. Üldine kontseptuaalne lähenemine on Lossipargi 
väljakujunenud ruumilist struktuuri hoidev ja säilitav. 
 

                                                 
5 Nurme, S., Paju K-M. 2012. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ; 08ET2012 

Terroriohvrite 
ühishaud,  

reg nr. 4111 
 

Kuressaare 
vanalinna 

muinsuskaitseala 
reg. nr 27011 

II maailmasõjas 
hukkunute 
ühishaud,  

reg. nr. 4112 
 

Kuressaare 
Linnus, 

reg. nr. 20868 
 

Kuressaare 
linnuse 

bastionid, 
raveliinid ja 
vallikraav,  

reg. nr. 20869 
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Pargi heakorrastamisel tuleb arvestada pargi kasutusega linnapargina (kõigi sellega kaasnevate 
funktsioonidega), turismiatraktsioonina ja ürituste toimumise kohana, mis eeldab vastavate 
funktsioonide tagamist ilma pargiruumi suuremahuliste muutusteta ning vajadusel pargi diskreetset 
kohandamist vastavate vajadustega. Projekti eesmärgiks ei tohi olla erinevate ajastute kihistuste 
eemaldamine, sh. nõukogudeaegsed ümberehitused pargis, mis kaasaegses kontekstis toimivad nii 
funktsionaalselt kui esteetiliselt. 
 

Muinsuskaitse eritingimused ptk 4.2. Üldtingimused 
1. Projekteerimisel lähtuda Kuressaare Lossipargi ajaloolisest kompositsioonist ning XIX sajandi lõpu 

endistele kindlustustele rajatud linnaparkidele iseloomulikest kujundamise põhimõtetest: jalutusteed 
ja perimetraalne allee piki glassiid on lahendatud puuridadega, pargiosa üldkompositsioonis 
domineerib vabakujuline kujundus. 

2. Projektlahendus ei tohi kahjustada või konstruktiivselt muuta pargialadel paiknevaid kindlusrajatisi 
või nende osi. 

3. Arvestada väljakujunenud teedevõrgu ja pargi ruumilise struktuuriga, sh transiitsete isetekkeliste 
teedega.  

4. Projektlahendusega on vajalik välja tuua pargi avatud ja suletud alade selgem piiritlemine. 
5. Pargielementide kujunduslik ühtlustamine kogu pargis ja glassiidel ei ole vajalik. 
6. Arvestada XX sajandi viimastel kümnenditel teostatud ümberehituste, restaureerimis-

rekonstrueerimistöödega (piirdeaed, lastemänguväljak, arhitektuursed väikevormid). 
7. Projekteerimisel arvestada lähteülesandes näidatud (vt lisa 3) Kuressaare Lossiparki puudutavate 

eelnevate projektidega, analüüsides samas nendes kavandatud üksikobjektide ja tehnorajatiste 
esteetilist sobivust pargiruumi kui tervikuga. Vajadusel võib teha ettepanekuid nende muutmiseks. 

 

Muinsuskaitse eritingimused ptk 4.3. Teed 
1. Teedevõrgu kavandamisel lähtuda olemasolevatest teedest, teede laiusi ja ristumisraadiusi võib 

õgvendada, kasutusest väljas olevad jalgteed võib likvideerida.  
2. Uusi teid ette näha ei tohi, va transiitsetel suundadel tekkinud otsekäimiste lahendamiseks. Viimasel 

juhul kasutada üldise teedevõrguga võrreldes eristuvat lahendust. 
3. Tänavateäärne parkimine piki pargi perimeetrit lahendada ühes kujunduslikus võtmes Allee tn äärde 

ehitatud parkimisaladega. Parkimisala markeerida teekattega. 
4. Teekatete projekteerimisel kasutada vett läbilaskvat teekatet ehk siis eelistatult purustatud 

peenkruusa (või graniitsõelmeid). Kuigi Kuressaare Lossi suunduva tee kattena on kasutatud 
betoonkivi, seda pargi muudel teedel mitte kasutada. 

5. Olemasolev teede ääristus on massiivne ja parki  mitte sobiv. Jalgteed lahendada ääristuseta või 
kasutada konteksti sobivat materjali. Mitte kasutada äärisena puitu, metalli või betooni. 

6. Glassiil asuva tee kate on hetkesituatsioonis keskelt tugevasti erodeerunud. Projektiga näha ette 
teekatte uuendamine ja ümberprofileerimine. 

7. Kaguravelliinil säilitada mälestusplatsi esine teekate, näha ette kividevaheliste vuukide täitmine 
sõelmetega. Looderavelliinile võib vajadusel ette näha ravelliini kindlustusi markeeriva teepinna.  

8. Erosiooniohtlikud nõlvad teede ja parkimisalade ääres lahendada eelistatult nõlvadena või 
kombineerida vajadusel madala tugiseinaga. 

9. Teede rajamisel lahendada vertikaalplaneerimine. 
 

 Muinsuskaitse eritingimused ptk 4.4.Arhitektuursed väikevormid, pargiinventar 
1. Uusi mahulisi pargiehitisi (varjualused, paviljonid jms) parki mitte ette näha. 
2. Arhitektuursete väikevormide täiendamisel (eeskätt mänguväljakud, pingid, prügikastid) tuleb nende 

lahendus sobitada olemasolevate väikevormidega.  
3. 1980-tel ehitatud funktsioneerivad pargirajatised tuleb säilitada, vajadusel näha ette restaureerimine 

või remont. 
4. Mitte kasutada plastikust, roostevabast või korrodeeritud terasest valmistoodangut, samuti mitte 

kasutada värvilise immutusega puitu (immutatud puit tuleb värvida ja viimistleda sobivates 
toonides). 
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5. Pargiaasadele, Lossile avanevatele vaadetele ja merevaadetele mitte ette näha vaadet häirivaid 
rajatisi, ega arhitektuurseid väikevorme.  

6. Lossi juurde viiva peasissepääsu juurest teisaldada ebaesteetilised liiklusmärgid. Liiklusohutuse 
seisukohalt vajalikud märgid asendada väiksematega ning nende paigutamisel arvestada 
pargivaadetega. 

7. Parki kavandatavate viitade, infotahvlite ja siltide arv tuleb minimeerida. Infotahvlid paigutada nii, et 
need ei jääks vaadetesse. 

8. Amortiseerunud piirdeaia kivist postid tuleb välja puhastada pinnasest. Purunenud osad taastada 
olemasolevate detailide baasil. Mädanenud puitosad asendada samamõõduliste detailidega. 
Lisapiirdeaedu mitte ette näha. 

9. Omavahel irdunud detailidega ja vundamendist irdunud ning nihkunud piirdeaia postid tuleb 
taastada endisel kujul olemasolevaid detaile (postikive) kasutades. Postide konstruktsioonis võib teha 
muudatusi nende edasise lagunemise ennetamiseks, kui sellest ei muutu postide välimus. 

10. Pargi põhiosas asuv massiivne kivist mänguväljak säilitada praeguses mahus, remonti vajavad osad 
korrastada olemasoleva eeskujul. Mänguväljakule võib lisada madalaid väikelastele mõeldud 
atraktsioone. 

11. Mänguväljak Allee tn poolses pargiosas säilitada olemasolevas mahus, ette võib näha mänguväljaku 
pinnakatte asendamise (hetkel amortiseerunud muru) ning üksikute väikelastele mõeldud konteksti 
sobivate mänguvahendite lisamise. 

12. Istumiskohad pargiosas ja glassiidel tuleb üle vaadata ja optimeerida. Kasutada pargiosas levinud 
seljatoega konteksti sobivaid pingitüüpe. Kaaluda glassiidele paigutatud pingitüübi asendamist. 

13. Ühtlustada kasutatavad valgustitüübid pargi põhiosas, Allee tn äärses pargiosas ja Pargi tn ääres. 
Pargiosas säilitada võimalusel olemasolevad terved gaasilaterna motiiviga valgustid. Puuduvate 
kuplite asemele võib ette näha olemasolevate eeskujul asendusvalgustid. Alternatiivina võib kaaluda 
olemasolevate tervete gaasilaterna-tüüpi valgustite koondamist Kuurhoone ümbrusse ning muus 
pargiosas kasutada uusi, sobiva kujundusega valgusteid (ei pea matkima gaasilaternaid). 

14. Glassiiosa valgustamisel kasutada ühtset valgustitüüpi kogu ringallee ulatuses. 
15. Lisavalgustuse lahendamisel eelistada objektide arhitektuurse valgustamise põhimõtteid. 
16. Moodsad skulptuurid mere vaatest projektala edelaosas teisaldada. 

 

Muinsuskaitse eritingimused ptk 4.5. Puistu    
1. Puistut puudutavate tegevuste kavandamisel arvestada Tallinna Botaanikaaia poolt koostatud 

dendrohinnangu6 ja sellekohaste raietega. Vajadusel võib määrata väheväärtuslike isetekkeliste 
puude või halvas seisukorras olevate puude lisaraieid asendusistutustele paremate 
kasvukohatingimuste loomiseks ja valgusolude parandamiseks pargi siseosas. 

2. Säilitada kõik kompositsiooniga sobivad pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või mingil muul 
viisil ohtu inimestele. Vanadel puudel eelistada kuivanud okste ja harude eemaldamist kogu puu 
mahavõtmisele. 

3. Eemaldada võib isetekkelised ja halvas seisukorras puud, mis halvendavad väärtuslikemate puude 
kasvutingimusi ning mis pargiruumi seisukohalt ei ole olulised. Halvas seisukorras ning ohtlikele 
kompositsiooni kuuluvatele puudele määrata asendusistutus. 

4. Valgusolude parandamiseks puu võrade all eelistada puuokste eemaldamist puu likvideerimisele. 
5. Näha ette väga halvas seisukorras olevate üksikpuude asendamine samal kasvukohal vastavalt nende 

väljalangemisele samaliigiliste puudega, kui see on patoloogilisi tegureid arvestades võimalik. Kui 
sama liigiga asendamine ei ole mõeldav, kasutada sama perekonna teisi samade morfoloogiliste 
omadustega liike või muid liike, mille kasvukuju, värvus ja kõrgus on sobivad. 

6. Kindlustuste tugimüüride lähedal asuvad puuderead asendada alles peale tugimüüride 
restaureerimist. Projektis viidata viimasel juhul vajadusele puud asendada etapiviisiliselt. 

7. Alleede taastamisel mitte ette näha üksikpuude istutamist väljalangenud puude asemele. Kasutada 
asendusistutusi vaid rohkem kui 5 puu pikkuste lõikudena. Alleede taastamisel kasutada sama loiiki 
või sama perekonna liiki, mis sarnaneb originaalse liigiga (vt ka ptk 5.4., p.5). 

                                                 
6 Abner, O., 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
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8. Olemasolevad probleemsed okaspuude istutused asendada tervikgruppidena. Asendused võib ette 
näha etapiviisiliselt. 

9. Ette näha põõsarinde uuendamise võimalused. Ette näha rohttaimestiku uuendamise võimalused. 
10. Raied ja asendusistutused tuleb planeerida mitmeetapiliselt soovitavalt 10 aastaseks perioodiks. 
 
 

1.6 Projekti sisu 

Vastavalt Kuressaare Linnavalitsuse lähteülesandele ning lähtudes muinsuskaitse eritingimustest ja 
eelnevalt koostatud puistu inventeerimistulemustest7 on käesoleva projektiga antud lahendus 
järgmistele põhiteemadele: 
 
1. teedevõrgu korrastamine, jalgteede laiuste ja ristumisraadiuste korrigeerimine, kvaliteetsema 

teekatte ja olulisematele isetekkelistele otseteedele katendi ette nägemine; 
2. parkimise kavandamine; 
3. haljastuse täiendamine; 
4. pargimööbli ja arhitektuursete väikevormide korrastamine ja vajadusel ümberpaigutamine: 
5. tugimüüride restaureerimise vajadusele viitamine; 
6. pargi valgustamise põhimõttelahenduse välja töötamine; 
7. hooldusjuhiste välja töötamine pargi edasiseks haldamiseks. 
 
 
 

2 Ajalooline ülevaade 

 
Alljärgnev ajalooline ülevaade on väljavõte Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimustest8 

Kuressaare linnus on kogu oma ajaloo vältel olnud tähtsaks sõjalise kaitse objektiks ning seetõttu on omal 
ajal olnud oluline hoida linnuse lähiümbrus ilma hoonete ja kõrghaljastuseta lagedana. Kui 1834. aastal 
kustutati linnus sõjalise tähtsusega objektide nimekirjast, kadus ka vajadus ala avatuna hoida. Linnus ja 
seda ümbritsev ala anti alguses linna käsutusse, kuid müüdi juba 1836. aastal Saaremaa Rüütelkonnale. 
Algselt jäi esplanaadi omandiõiguse küsimus lahtiseks ning tekitas vaidlusi9,10. 

Kuressaare ajaloolistelt plaanidelt saab pargi maa-ala kohta informatsiooni alates 17. sajandist. 1641. 
aasta plaanilt selgub, et esplanaadil asusid hobusetall ja Põhjabastioni ja sadama juures tuulikud. 1652. 
aastal N. Tessini poolt koostatud Kuressaare linnuse ja linna moderniseerimise plaanil on linnust 
ümbritsev ala planeeritud jätta parkide jaoks. Joonise oli tellinud krahv Magnus Gabriel De la Gardie, 
kelle valdusesse Kuressaare linnus 1648. - 1654. aastatel kuulus. Ta plaanis muuta linnuse tõeliseks 
paleeks ning luua selle ümbrusesse renessanssi ideedest mõjutatud pargi11.  

Renessansspark jäi kahjuks siiski vaid ilusaks ideeks, kuid Tessini plaan käsitleb esmaselt linna ja linnuse 
ühtsust kui olulist osa Kuressaarest. Sellise ühtsuseni jõuti aga alles 19. sajandi teisel poolel pärast 
lossipargi rajamist. O.S. Engelli 1787. aastast pärineval Kuressaare plaanil (vt. Kuressaare Lossipargi 
muinsuskaitse eritingimused skeem 4)12 on esplanaadi alale märgitud punktiiriga teed, mis viisid linnast 
linnusesse, sadamasse ja mere äärde. Lisaks sellele on pargialal näha kahte tiiki. Sarnast teede 
jagunemist pargialal ning tiike on näha ka 1800. aastast pärineval plaanil (vt. Kuressaare Lossipargi 

                                                 
7
 Abner, O. 2006. Saku mõisa pargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinn 

8 Nurme, S., Paju K-M. 2012. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ; töö nr 

08ET12; ptk 2.2. 
9 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
10 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august (94-97), 3. 
11 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
12 EAA f. 308, n. 6, s.ü. 409 Geometrische Charte von der Kreiss Stadt Arensburg nebst der herum liegenden Gegend 
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muinsuskaitse eritingimused skeem 5)13. Pargina on ala esmakordselt tähistatud 1862. aastal (vt. 
Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused skeem 6)14. 

Üleüldise trendina levis 19. sajandi Euroopas vanade kindlusrajatiste likvideerimine linnakeskkonnast ning 
haljasalade rajamine nende asemele. 19. sajandi linnaparkide kujunduslahendused lähtusid inglise 
maastikupargist, kus vabakujulised puuderühmad vaheldusid pargiaasadega ning sujuva joonega 
veekogud ja looklevad teed moodustasid pargi üldkompositsiooni, mida täiendasid romantilised 
arhitektuursed väikevormid15. 

Uue tõusuperioodi 19. sajandil tõi Kuressaare linna arengusse suurte ravimuda leiukohtade avastamine 
linna lähedalt Suurest lahest16. Kuressaare mudaravi initsiaatoriks oli linnaarst G. E. Normann, kes võttis 
mudaproove lähedalasuvatest rannikulahtedest. Esimese mudaravila ehitas Kuressaarde puusepp Jakob 
Georg Weise oma heinamaale 1840. aastal17. Esimesele järgnesid peagi teised ning kõik kolm 
mudaravilat asusid linnust ümbritsenud jäätmaa ümbruses (vt ka vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused skeem 8). Mudasupelusest sai Kuressaare linna püsiv sissetulekuallikas kuni Teise 
Maailmasõjani18. 

Niisiis võib Kuressaare lossipargi rajamise initsiaatoriks pidada kurortoloogia arengut seoses mudaravi 
avastamisega linna lähistel. Kuressaare saavutas ülevenemaalise kuulsuse ning linna välisilmele tuli 
hakata senisest rohkem tähelepanu pöörama. Päevakorda kerkis seetõttu ka ülelinnalise tähtsusega 
haljasala rajamine. Uuele pargile soodsaimaks asukohaks peeti kindluse ümbruses asetsevat 
funktsioonita jäänud tühermaad19. 

Kuressaare pargi asutamise au kuulub linnapea Hugo von der Borgile ning pargi planeerimine usaldati 
Riia linna aednikule H. Göggingerile. Lossipargi rajamiseks ja haldamiseks moodustati 1861. aastal 
pargikomitee, mille ülesandeks oli alguses haljasala loomine ja hiljem selle haldamine. Pargi rajamiseks 
osutasid mitmekülgset abi mitmed linnakodanikud, kes annetasid raha, istikuid ning andsid rajamistöödel 
kasutamiseks hobuseid ja veokeid20.  

Park on istutatud täidetud pinnasele, mis on kohale veetud hobujõul. Vana tiigikoht, kus asub praegusel 
ajal Kuursaal, olevat täidetud graniitplokkidega. Pargipinnase ettevalmistamisel satuti vana kalmistu 
matmispaikadele, mis on nähtavad 1787. aasta plaanil (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused skeem 4). Pinnasetööde käigus koguti säilmed kokku ning maeti need parki, tähistades 
matmiskoha paekivist ja leitud hauaplaatidest moodustatud lihtsa mälestusmärgiga (vt. Kuressaare 
Lossipargi muinsuskaitse eritingimused fotod 6-7).  

1862. aasta plaanilt (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused skeem 6) on näha, et rajatud 
uus haljasala oli vabakujunduslik ning hõlmas praeguse lossipargi põhiosa. Ümber haljasala kulges Pargi 
tänav (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 14), mis sai alguse Lossi tänavalt ning 
ulatus abajani. Linnuse poolt piirnes park vallikraaviga. Pargi põhiterritoorium jäi Põhjabastioni ja 
Kirderavelliini ning Pargi tänava vahele. Haljasala jätkus puiesteena kuni abajani21. Plaanil on näha 
hoonetest vaid „Tivoli“ kohvikut pargiväljaku ääres (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused foto 8) ja esimest linna mudaravilatest. Väljajoonistuv teedevõrgustik järgib põhimõtteliselt 
juba olemas olnud teedestruktuuri ning lookleb läbi kogu pargiala. 

Pargi keskpunkti moodustas väljak, mis paiknes Veski tänava otsa kohal ning on jäänud sinna tänaseni. 
Väljak oli väikese haljasala kohta küllaltki suurte mõõtmetega ning selle ääres asus 1861. aastal ehitatud 
puidust kohvik „Tivoli“. Kohvik kuulus linnale ning seda üüriti suvitusperioodil välja. Pargi peasissepääs 

                                                 
13 EAA f. 2072, n. 9, s.ü. 254 Plan der Creis Stadt Arensburg mit der naechst umliegende Gegend 
14 EAA f. 298, n. 2, s.ü. 34 Plan von der Kreis-Stadt Arensburg 
15 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
16 Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn Koolibri 
17 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
18 Koppel, H., 1990. Kuurordi kujunemise lugu. – Meie Maa, 28.september 
19 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
20 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
21 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
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asus kohviku kõrval ning oli veel 1983. aastal põlispuude järgi leitav. Kui uskuda 1862. aasta plaani, siis 
oli kohviku ja vallikraavi vaheline ala haljastamata. Ilmselt ehitati 1860. aastatel parki ka kõlakoda (foto 
10), kuna 1884. aastal mainitakse uue kõlakoja rajamist ning pealtvaatajate platsi laiendamist22. 

Linnaparki, Looderavelliini lähedusse ehitati 1898. a. lugemismajake ehk Lesehalle (vt. Kuressaare 
Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 13). Hiljem on selles pargiansamblisse sobivas väikeses 
puithoones asunud lasketiir, praegu aga pubi „John Bull“. 1901. aastal rajati selle kõrvale tenniseväljak 
(vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 15) ja puhvet „Salubritas“ (vt. Kuressaare 
Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 16), mis Nõukogude ajal oli tuntud Valli õllesaalina, kaasajal 
on eravalduses.23 

Esimestel aastakümnetel nähti pargiga palju muret ja vaeva, kuna tugevad tuuled ja vihmad tekitasid 
noortele puudele palju kahju ning palju puud ja põõsad tuli asendada uutega. Pargi tarvis oli rajatud 
eraldi puukool, mis asus mere ääres vana sadamasilla kandis. Sealt saadi pargile istikuid ning tulu 
põõsaste ja puude müügist elanikele. Pargi territoorium oli juba algselt piiratud puittaraga (vt. 
Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 17). Tara oli vajalik, kuna noori puid-põõsaid oli 
vaja kaitsta loomade eest (üks linna karjamaadest asus Veski tänava ääres pargi lähedal)24. 

Probleemideks peeti pargis pargiteede ja väljaku tolmamist ning vajadust parki pimedal ajal valgustada. 
Varsti leiti probleemile lahendus ja pargiteid hakati regulaarselt kastma ning 1883. aastal mainitakse 
juba ka haljasalal paiknevaid üksikuid laternaid (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused 
foto 18). See omakorda tõstis koheselt pargis jalutajate arvu25.  

Kuressaare lossipargi loomine hoogustas selle ümbruse hoonestamist. Mere ja pargi lähedusse ehitati 
hulgaliselt kuurortielu toetavaid hooneid (mudaravilaid, pansioneid jne), mis ääristasid parki. Intensiivne 
pargikasutus pani 1880. aastal Pargivalitsuse mõtlema pargi laiendamise vajadusele. Kõigepealt mõeldi 
haljasala pikendamisele Pargi tänava lõpust linnuse taha, st mereäärse puiestee rajamisele. Puiestee 
rajamine oli eriti aktuaalne, kuna mudaravilate patsiendid külastasid regulaarselt külma vee 
suplusmajakesi (rajatud juba 1870-ndatel), mis asusid linnuse taga meres. 1884. aastal valmis 
apteektitest vendade Fliesside eestvedamisel suplusmajakeste juurde Joogipaviljon (Trinkhalle), samas 
korrastati selle ümbrus (loodi istumiskohti) ning rajati uus puiestee pargist kuni rannani. Joogipaviljon 
kujunes pargiväljaku ja Kuursaali kõrval teiseks suvituselu keskuseks26,27. 

Järgnevalt tekkis idee, et puiesteed tuleks ühendada ringiks ümber linnuse, pikendades parki linnuse 
sissepääsust (Tallinna tänava algusest) dr. Mierzejewsky suplusasutuse suunas, seal puudusid samal ajal 
veel korralik sõidu- ja kõnnitee. Ka see osa rajatud alleest jäi alguses kiratsema ning osa puid tuli 
esimeste aastate jooksul välja vahetada. 1887. a. kevadel alustati kuurorti komitee liikme apteeker R. 
Flissi eestvedamisel ringpuiestee (vahtratest) viimase osa rajamist piki glassiid ümber kindluse kuni 
Joogipaviljonini välja (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused fotod 19 - 22). Pargi 
laiendamiseks ja hooldamiseks saadi raha eraisikute annetustest, sisseseatud kuurortimaksust ning 
korraldatavatest üritustest28,29.  

Seoses suvituselu elavnemisega tekkis vajadus suurema seltskondlikku koosviibimiskoha järele. Vana 
„Tivoli“ oli amortiseerunud ning seal valitses ruumipuudus. Kuna linnal puudus teatrimaja, kuid samas oli 
teatritegemine ja -külastamine ülimalt populaarne, sooviti ehitada hoone, kus oleks ruumi ka teatrile. 
1888. aastal pakuti uue hoone asukohaks välja pargiväljak vallikraavi ääres, kuid pikalt kaheldi, kas uus ja 
suurem hoone nii väikesesse parki ikka sobib. Carl Lorensen koostas hoone projekti ning sügisel algas 

                                                 
22 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
23 Alasi, M-L. 2011. „Kuressaare Linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele“. Bakalaureusetöö. TTÜ Tartu Kolledž; lk 34 
24 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
25 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
26 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
27 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
28 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
29 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
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hoone ehitus. Uus hoone ehitati historitsistlikus stiilis ning see oli polüfunktsionaalne. 1889. a. avatud 
Kuurhoones asusid puhvet, restoran, lugemistuba, mängudetuba, daamidetuba, saal etenduste ja 
kontsertide jaoks, lahtine veranda, ametikorter ja vaatetorn (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused fotod 23 - 24)30,31,32. 

1861. a. rajatud muusikapaviljon, mis asus uue Kuurhoone kõrval ja mis ehitati osaliselt ümber kohvikuks 
"Tivoli" ning 1884. aastal rajatud Kõlakoda moodustasid parki intiimse väljakuruumi (vt. Kuressaare 
Lossipargi muinsuskaitse eritingimused fotod 8, 10, 18, 23, 24). Väljakule kujunes kuurortielu keskus, kus 
toimusid vabaõhuetendused, ilutulestik, mängis orkester. Kuurhoone rajamisega oli Kuressaare lõunaosas 
välja kujunenud kuurordiarhitektuuri terviklik ansambel. Tegemist oli detailiderikka historitsistliku 
puithoonestusega, tagasihoitud eklektikaga, kus leidus elemente nii klassitsistlikust kui ka kohalikust 
arhitektuuripärandist. Kuressaare kuurordiarhitektuuri siduvaks elemendiks olid dekoratiivvaasid, mis olid 
levinud ka linna klassitsistlikus ehituskunstis, eriti kivist väravapostide kaunistusena. Kasutati dolomiidist 
valmistatud või tsemendist valatud vaase, mida kaunistasid agaavid. Pargiansamblisse kuulusid veel kaks 
hiljem ehitatud villatüüpi elamut Tallinna tn. 1 ja 2, mis asusid Kirderavelliinil (tänapäeval Lossi 16 ja 27). 
19. sajandi lõpukümnendil tekkis Allee tänav, mis sai alguse Lossi tänava otsast ja ulatus „Roomassaare“ 
ravilani. Allee tänava äärset pargipuiesteed nimetati Läster-Promenade, seda laiendati 20. saj algaastail 
vallikraavi poole33,34,35. 

20. sajandi alguseks oli pargist kujunenud detailiderohke, põhiliselt historitsistliku puithoonestusega 
ansambel, kus leidus nii klassitsistlikke kui ka uusromantilisi elemente. Selline eklektika oli aga ometi 
harmoonilisse ja veenvasse tervikusse kokku seatud, selles väljendus pargi kujunemise ajastut 
iseloomustav joon, mis steriilseid stiilitunnuseid üldse oluliseks ei pidanud. Tolleaegse lopsaka kujunduse 
eesmärk oli väljendada materiaalset ja sotsiaalset heaolu ning selle nimel pandi kõhklemata mängu kõik 
võimalikud vahendid36. Linnaelanike poolt loodud linnasisese paradiisi olid hõivanud turistid. 

Park kui suvituskeskuse üks osadest oli jäänud kasutajatele kitsaks ning seetõttu tuli linnavalitsusel 
kehtestada reeglid pargis viibimiseks ning ürituste korraldamiseks. Näiteks ei tohtinud pargis viibida 
tööriietes inimesed, kerjused ja kaubitsejad. 1898. ja 1899. aastal sai Kuressaare linn 1000 rubla pargi 
kaunistamiseks ning nende rahadega rajati Weise heinamaale haljasala, mida tunti ka Versmanni 
pargina. Paljud pidasid pargi rajamist merele nii lähedale mõttetuks (tuuled, liigniiske) ning seda tõendab 
ka see, et tänasel päeval on endisest pargist raske veel mingeid märke leida37. Uue pargiosa rajajana 
taheti näha haritud aednikku, kes oleks sama osav kui Gögginger. Täpsemad andmed pargis töötanud 
aednikust ja töö tulemusest puuduvad. 1901. aastal rajati parki tenniseväljak (vt. Kuressaare Lossipargi 
muinsuskaitse eritingimused foto 15) ning remonditi põhjalikult Joogipaviljoni. Kogu mereäärse pargi 
hooldamine nõudis palju ressurssi, kuna tihti tuli asendada nii puid kui rannainventari. 1912. aastal rajati 
Allee tänava äärsesse pargiossa kuusesalu38. 

I maailmasõja aastail lakkas elu kuulsas kuurortlinnas. Sõjas hävisid paljud pargihooned ja mudaravilad. 
1917. aastal hakati Saksa okupatsioonivägede eestvedamisel rajama Saaremaale raudteevõrgustikku, 
mille enamkasutatavaks osaks oli Kuressaare-Roomassaare haru (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused foto 25). Iga laevaga saabunu pidi sõitma pargis asuvasse moonavalitsuse vaksalisse, kus 
toimus dokumentide ja pagasi kontroll. Sel ajal täitis Kuurhoone vaksali ning ka piiri- ja tollipunkti 
ülesannet. 1924. aasta suvel nn Pargivaksal,39 mis küll hiljem lagunes, kuid hiljem on selle vundamendile 

                                                 
30 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august(94-97), 3. 
31 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
32 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
33 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
34 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
35 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
36 Kama, A., 1988. Lossipark – kuldne minevik või helge tulevik. – Kommunismiehitaja, 19. mai. 
37 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
38 Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn Koolibri 
39 Künnapuu, L. 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja,11.-18. august ( 94-97), 3. 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
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ehitatud sarnases stiilis hoone, kus kaasajal tegutseb kohvik ("Zurra-Murra") ning talviti uisulaenutus. 
1940. aastani jäi saarel toimivaks vaid algselt tähtsaim raudteeharu, kuid II Maailmasõja ajal lagunes 
linnaraudtee lõplikult40. 

1920. aastail tegeleti pargis põhiliselt I Maailmasõja kahjustuste likvideerimisega - korrastati park, ehitati 
uus kõlakoda (1922; vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 11) ja rajati selle ette 
regulaarne peenar dekoratiivse postamendil vaasiga (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused foto 12), remonditi Kuurhoone41. Linna valdusesse läksid ka mudaravilad. Hävinenud 
Joogipaviljoni asemele rajati 1929. aastal Rannakohvik (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused foto 26). Rand korrastati, puhastati kividest ning kohviku juurde loodi kunstlik liivarand. 
Pärast Teist maailmasõda olevat Nõukogude ehitusväelased hoone lammutanud, arvatavasti kütteks. 
Täna on kunagisest stiilsest rannapaviljonist praeguse linnastaadioni taga järel vaid võssakasvanud 
vundament ja päikesekell42. 1920. aastatel paigutati pargiväljaku keskele dekoratiivse alusega lillevaas 
ning selle ümbrus kaunistati lillekompositsiooniga. 1920-ndatel olid Kuressaare linnuse ning seda 
ümbritseva vallikraavi pärast tülis Saare maavalitsus ja linnavalitsus. Tüli põhjuseks oli roiskvee kogumine 
vallikraavi ning plaan vallikraav osaliselt kinni ajada. Linnavalitsus tahtis haiseva seisva veega augu täita 
ning sinna tenniseväljaku ja puiesteed rajada. „Tivoli“ lammutati 1920. aastate lõpul. 1930. aastal istutati 
lossiparki uusi haruldasi puuliike (nt kanada mänd), mis telliti Tartu Ülikooli botaanikaaiast43. Korrastati 
ka Versmanni haljasala, kuid ilmselt oli see juba siis halvas seisukorras. 1930-ndatel hakati mere äärde 
rajama uut rannaparki, mille uudseks osaks oli plaažiliiva asemel muru kasutamine rannas, tuulekaitseks 
istutati sinna poolringis pajusid ning vette viis 5 suplussilda. 1937. aastal valmis E. Haameri projekteeritud 
funktsionalistlik rannahoone (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 27). Lossipargi 
taimestik on tänase päevani küllalt mitmekesine, siin leidub ligi 70 puu - ja põõsaliiki44,45,46. 

1937. aastal hakati Kuurhoone juurde rajama veevarustust, mille abil kavatseti kasta pargi väljakut ja 
kõnniteid. 1938. aastal valmis Kõlakoja ees väike purskkaev. Ka kodanliku valitsuse perioodil jätkus 
Kuressaares intensiivne suvituselu. Lossipark ja rannapark olid kuurorti keskpunktideks47. Parki ümbritses 
aed ja tihe hekk ning sisse pääses kuue värava kaudu, mille ees müüdi pileteid. Supelvõõras ehk patisaks 
maksis oma pargimaksu linnavalitsuses ära juba sissekirjutamise ajal ning piletid olid mõeldud kohalikele 
vaid elanikele. Samas avaldati arvamust, et kohalikele võiks sissepääs tasuta olla (kuna piletitest saadud 
tulu ei olnud kuigi märkimisväärne)48. 

Pärast II Maailmasõda kaotas Kuressaare tähtsuse kuurordina. Lossipargis asuvad hooned ei leidnud 
kasutust ning amortiseerusid, Rannapark hävines ja meres oli ujumine keelatud. Weise heinamaale rajati 
staadion ning Lossipark muutus taas vaid kohalikele mõeldud jalutuskohaks. Pargi territooriumile 
püstitati Nõukogude Liidu kangelase Dejevi mälestussammas ning kindluse kaguravelliinil asub alates 
1965. aastast fašismiohvrite monument (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimused foto 59; 
skluptorid M. Varik ja R. Kuld, arhitekt A. Murdmaa)49,50. 1959.-60. aastal koostati „Kommunaalprojektis“ 
pargi ja rannarajooni rekonstrueerimisprojekt, mille peaautoriks Nora Tammoja51. Projekt jäi raha 
puudumise tõttu realiseerimata. 1977. Aastal koostas H. Viljasaar diplomitööna lossipargile uue 
planeeringu. Alates 1980. aastast, mil tähelepanu pöördus taas linna ajaloolistele piirkondadele, ärkas 
linna puhkeala uuele elule. Rekonstrueeriti park (arhitektid T. Made ja A. Kama52) ning 1988. aastal avati 

                                                 
40 Jänes-Kapp, K., Randma, M., Soosaar, M., 2007. Saaremaa 2 : ajalugu, majandus, kultuur. Tallinn Koolibri 
41 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
42 Prei, T., 2010. Kaks maailmasõda – kaks põlema pommitatud rannakohvikut. – Saarte Hääl „Oma Kodu“, juuni/juuli 2010 
43 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
44 Künnapuu, L., 1983. Kingissepa linnapark. Kd II, Ajalooline õiend, Kuressaare linnavalitsuse arhiiv 
45 Linnapark, Saaremaa turismiinfo lehekülg, Kättesaadav: (20.04.2012) 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329 
46 Abner, O., 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
47 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja, 11.-18. august (94-97) 
48 Soorsk, M., 1999. Suvituselust vanas Kuressaares. – Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 1997-1998. Kuressaare 
49 Prooses, E., 1986. Kingissepa rajoon : siin ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat 
50 Künnapuu, L., 1983. Meie linnapargi ajaloost. – Kommunismiehitaja, 11.-18. august (94-97) 
51 Kättesaadav Kuressaare LV arhiivis 
52 Kama, A., Made, T. 1987-88. Lossipark. Restaureerimise tööprojekt. ENSV EK Kulturimälestiste RPI 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=329
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taastatud Kuurhoone (viimane oli eelnevalt põlengutes (vt. Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse 
eritingimused foto 35) suures osas hävinenud) ja Kõlakoda53. 
 
 

3 Projekteerimiseelse situatsiooni analüüs 

3.1 Kompositsioon 

Alljärgnev kompositsiooni  kirjeldus põhineb Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimustel54. 
 
Oma olemuselt vabakujulise põhiplaaniga park järgib omaaegse historitsistliku pargikunsti tüüpilisi 
põhimõtteid, mis on kombineeritud Euroopas levinud kindlusehitustele rajatud parkidest tuntud 
praktikaga.  
 
Park on piiritletud regulaarse elemendina hobukastanialleega - viimane on ka Kuressaare Lossipargile 
iseloomulik. Vahtraalleena on lahendatud ka glassii äärne jalutustee.  
 

 
 
Skeem 5 Pargi kvartaalne ülesehitus XIX sajandi II viimasel veerandil. Väljavõte 1862. aasta plaanist (EAA f. 298, n. 2, s.ü. 34) 

                                                 
53 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Muinsuskaitseinspektsioon, Kuressaare LV; lk 34 
54

Nurme, S., Paju K-M. 2012. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ; töö 

nr 08ET12 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

18 

Pargiosad on lahendatud looklevate teedega liigendatud vabakujuliste pargiruumidena. Pargiruumid on 
kujundatud perimetraalsete vabakujuliste istutustega, suuremate alade keskosad olid lahendatud 
pargiaasadena (skeemid 5, 6). Pargiaasade võtmeelementideks olid aktsentsed huvitava oksagraafikaga 
lehtpuud, mis komponeeriti kontrastiprintsiibil (omane just XIX-XX sajandivahetuse kujundusele) leht- ja 
okaspuude massiividega - Kuressaare Lossipargile on tüüpilised hariliku kuuse massiivid. Lokaalsete 
aktsentidena kasutati arvatavasti juba algselt põõsaistutusi, kuigi tänini säilinud põõsamassiivid nt 
Kuurhoone platsi servas pärinevad arvatavasti hilisematest perioodidest. 
 
Glassiile rajatud alleede istutusskeem järgib muldvalli kuju: muldvallil (skeem 7) kulgeva jalgtee äärde 
istutati tavapärane kaherealine vahtraallee, glassii kuju markeeris omakorda tugimüüriga paralleelselt 
kulgev puuderida, mis moodustas allee kõrvale väikeseid kolmnurkseid pargiruume ning kitsamates 
kohtades tekitas mulje kolmerealisest alleest. Glassiid markeerivast istutusest on säilinud üksikud puud, 
kuid puuderidadest annavad tunnistust reas paiknevad vanad kännud või kände tähistavad kõrgendikud 
murupinnas. Osa istutusi oli tehtud ilmselt ka tugimüüri ja tiigi vahelisele alale - tänini on säilinud 
puuridade fragmendid (nt harilikud vahtrad ringallee lääneosas), mujal kus ruumi on rohkem, leidub 
üksikuid vanu harilikke saari, kuid täpsemat istutusskeemi ei ole võimalik nende põhjal kaasajal enam 
tuletada. Seda, et vallikraavi servas kulges samuti kohati või täies ulatuses puuderida ei ole otsest alust 
oletada. 

     

 

 

 
 
Skeem 6. Pargi avatud-suletud ruumide oletatav vahekord pargiosas. Pargi moodustavad teedega piiritletud kvartalilaadsed piirkonnad, mille 
keskosad on olnud algselt avatumad, moodustades spetsiifilise ruumilise struktuuri. Paremal on näidatud projektis ruumilise 
struktuurikäsitluse metoodiline lähenemine55, mille kohaselt avatud ruumide taastamine ei saa olla eesmärgiks omaette, pigem 
hetkesituatsioonis loetavate avatud ruumide esiletoomine.  

 

                                                 
55 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipark. Projekti kontseptsioon. Artes Terrae OÜ  
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Skeem 7. Glassii oletatav algne istutusskeemi näide56. Rohelisega on tähistatud kaherealine ringallee, punasega alleest välja istutatud 
puuderead, mis kopeerivad glassii tugimüüri. All Kuressaare linnuse kindlustusi ja sellele rajatud haljastuse paiknemist iseloomustav lõige57. 

 
 
Foto 1. Vaade Kuressaare linnuse vallikraavile ning ringalleele 2012 .a. 

 

                                                 
56

Nurme, S., Paju K-M. 2012. Muinsuskaitse eritingimused Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Artes Terrae OÜ; töö 

nr 08ET12 
57

 Hansar, L. 1999. Kuressaare linnaatlas. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade. Kuressaare LV, Eesti 

Muinsuskaitseinspektsioon; lk 34 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

20 

 
 
Foto 2. Vaade Kuressaare linnuse vallikraavile ning ringalleele ca 1920-tel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:580 F) 

 
 
Foto 3. Pargi keskosa Kuurhoonest idas, all pargimiljöö XX esimesel poolel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:697 F) 

 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

21 

 
 
Foto 4. Pargimiljöö XX esimesel poolel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:697 F) 
 

3.2 Hooned ja rajatised 

Projektalale jäävad hooned ja rajatised (va ajaloolised kaitserajatised) on esitatud alljärgnevas loetelus ja 
skeemil  8 (vt ka skeem 2):  
 
1. Kuursaal  
2. kõlakoda 
3. kiosk 
4. kohvik Zurra-Murra (Allee tn 8) 
5. kasutuseks suletud hoone (Lossipargi 3) 
6. kohvik John Bull (Lossipargi 4) 
7. tualetid 
8. tenniseväljak 
9. lastemänguväljakud (kokku 2) 
10. ravelliine pargiga ühendavad sillad (kokku 3) 
11. pargi mälestusmärk 
12. fašismiohvrite mälestusmärk 
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Skeem 8. Projektalal paiknevad olulisemad hooned ja rajatised.  

 
Projektalal paiknevad rajatised on valdavalt olulised nii ajalooliselt kui Lossipargi miljöö seisukohalt 
määrava tähtsusega. Lossipargi iseloomulikku miljööd arvestades on olulisemaks hooneks Kuurhoone, 
mille esine plats koos kõlakojaga moodustab pargi keskme. Vaateliselt on park enim seotud projektalasse 
mitte kuuluva Kuressaare linnuse ja vallikraaviga.  
 
Muudest hoonetest on pargi vaadetes olulisem Allee tn 8 asuv kohvik ning ravelliinidele viivad sillad, mis 
toimivad vaatefookustena. Ülejäänud hooned ja rajatised on pigem peitunud puude vahele ning 
mõjutavad vaateid lokaalselt.  
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Kuressaare Lossipargi üks olulisemaid objekte on matmiskohta tähistav mälestusmärk pargi vanemas 
osas.  Vaateliselt on oluline avada vaade mälestusmärgile pargi siseosa suunas, mis hetkel on varjatud 
kõrgete põõsaste ja isetekkeliste puudega.  
 
Hoonetest johtuv teede struktuur on välja kujunenud ning projektlahendus peab sellest lähtuma. Sildade, 
kontaktvööndi tänavate ja Kuurhoonega seoses on parki tekkinud mitmed otseteed, mis peegeldavad 
vajalikke liikumissuundi ning millega projekti koostamisel tuleb arvestada. 
 
 

3.3 Arhitektuursed väikevormid, inventar 

Kuurhoone esine vaas ja peenar. Kuurhoone esise platsi keskosas paikneva lillepeenra keskel asub 
vastavalt 1983.a. koostatud joonistele58 postament lillevaasiga (foto 5).  Vaas ja postament on heas 
seisukorras ning ei vaja restaureerimist. Peenar koos vaasiga ilmestab kogu Kuurhoone esist platsi ning 
on võtmeks, millest võiks lähtuda Lossipargi arhitektuursete väikevormide valikul.  
 
"Telefonikabiin". Pargi peasissekäigu juures asub ümmarguse põhiplaaniga betoonist väike ehitis (foto 6), 
mis enne II Maailmasõda toimis „telefonikapina", kaasajal kasutatakse kuulutustetulbana - see 
funktsioon võiks ehitisele edaspidigi jääda. Rajatis on rahuldavas seisukorras. Katuseosa vajab samblast 
puhastamist, tagaküljel asuv metallluuk korrosioonivastast töötlemist. Kuulutustest jäänud liimijälgede 
eemaldamine ei ole vajalik.  
 
Et rajatis paikneb vahetult tänava ääres ning seda kasutatakse aktiivselt kuulutustetulbana, on ala 
liiklusohtlik. Sellest tulenevalt on vajalik lahendada rajatise ümbruse teed muutmaks kuulutuste lugemise 
ja kuulutuste panemise kasutajatele ohutuks. 
 
Piirdeaed on rajatud põhimahus 1980-tel toimunud pargi rekonstrueerimisel koostatud jooniste 
kohaselt59. (foto 7, foto 8) Piire ümbritseb Parki Pargi tn ja Allee tn poolsest küljest. Piirdepostid on 
laotud rustikalaadse pinnaga dolomiitplokkidest ja kaetud lõigatud dolomiitplaadiga. Väravaposte on 
kaunistanud dolomiitkuulid. Postide vahele on kinnitatud ornamentaalse sõrestikuna kujundatud 
puitkilbid. Piirdeaia puitosa on kujundatud kahes osas: Pargi tn ja osalt Allee tn osa kilpidena (foto 7), 
Allee tn lõunapoolsem osa kahe rõhtse latina (foto 8). Piirdeaia seisukord on halb. Puitdetailide 
maapinnapoolsed osad on valdavalt pehkinud ning vajavad vahetamist. Aia 194 postist ainult 13 ei 
täheldatud silmaga nähtavaid deformatsioone. 117-l postil olid postid irdunud vundamendist või olid 
posti kivid irdunud üksteisest (sageli ka omavahel nihkes). 87 postil täheldati vundamendi vajumisi ning 
nihkeid, 32 posti katteplaat oli irdunud, 59 postil esines katteplaadi või kivide purunemisi. Allee tn poolse 
piirdeaia postid lõigul Uuest tn kuni endise pargivaksalini on kohati kuni 1/3 ulatuses pinnasesse maetud 
(aastatega tänavahooldusel haljasribale kandunud liiv jm pinnas). 
 
Piirdeaed on avariilises seisus ning vajab kiiresti remonti. Kuna piirdeaed ei ole ajaloolise väärtusega, võib 
purunenud detailid asendada uutega. 
 

                                                 
58 Made, T., Brauer., E.1983. Lossipark. Väikevormid. Ajaloolised valgustid ja pargivaas. ENSV EK Kultuurimälestiste RPI; Leht 3 
59 Made, T., Brauer., E.1983. Lossipark. Väikevormid. Piirded, väravad V-1, V-2. ENSV EK Kultuurimälestiste RPI; Leht 1 
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Foto 5, foto 6. Vasakul vaas Kuurhoone ees, paremal endisaegne "telefonikabiin". 

 

 
 
Foto 7,  foto 8. Piirdeaed Allee tn ääres (vasakul) ja  Pargi tn ääres (paremal). 

 
Mänguväljakud. Pargi põhiosa mänguväljak on rajatud eelnevaltviidatud T. Made, E. Braueri projekti 
alusel. Mänguväljaku on kavandatud dolomiidist ovaalikujulise mängulinnusena, selle keskosas asub 
purskkaev. Mänguväljaku kiviosa on üdiselt rahuldavas seisukorras, puitosa vajab kohatist remonti. Et 
mänguväljaku korrastamiseks on koostatud eelnevalt 2005.a. projekt60, mille lahendus on parki sobiv, on 

                                                 
60 Saar, L. 2005. Kuressaare Lossipark. Laste mänguväljaku rekonstruktsioon. FIE Lauri Saar 
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otstarbekas edasistel projekteerimistöödel võtta mainitud projekt projektlahenduse aluseks. Vajadusel 
on võimalik lisada madalaid mänguvahendeid. 
 
Allee tn 8 kohviku juurde on rajatud puidust mänguväljak (rippkiik, liivakast, istepingid jm). Väljak on 
aktiivses kasutuses ning arvestades, et see asub pargivaksalis töötava kohviku taga, ka soovitav säilitada 
edaspidi. Mänguvahendid on suhteliselt rohmaka kujundusega, kuid värvitud heledates toonides, 
mistõttu need haakuvad pargi kuurortliku miljööga.  
 
Pingid ja prügikastid. Projektalale on paigutatud 3 tüüpi pinke (fotod 9-11). Vanimad pärinevad 1980-tel 
toimunud pargi korrastamise perioodist61. Need on kergete mustaks värvitud malmjalgadega ja valgeks 
värvitud puidust iste- ja seljatoega pargi historitsistliku iseloomuga sobivad pingid. Võrreldes toonase 
projektiga on seljatugesid ja isteosa lihtsustatud. Peale taasiseseisvumist on parki lisatud eelnevale stiililt 
sarnanevaid kataloogipinke, mis haakuvad hästi pargi miljööga, kuigi on disainilt vanematega võrreldes 
keerulisema disainiga. Glassiile on paigaldatud lihtsa kujundusega uued kataloogipingid (pesubetoonist 
jalandid, tumehalliks värvitud puidust seljatoe ja isteosa). Pinkide kujundus meenutab pisut XX sajandi 
alguses glassiil paiknenud pinke. Pingid on paigutatud muldvalli nõlvale, mistõttu nende aluse piirkonnas 
esineb erosiooniprobleeme.  
 

  
 

   

 
Enamus pargi pinkidest on heas korras ja vajab vaid korralist hooldust. Pargi tn liiklusmüra tsoonis 
paiknevate pingid on soovitav ümber paigutada asukohtadele, kust istudes avaneks ilus vaade. 
Istumiskohad paiknevad kontsentreeritult pargi põhiosas, istumiskohti ei ole piisavalt suvist kasutust 
arvestades, seetõttu on vajalik istumiskohti juurde luua. Glassiil paiknevad pingid osaliselt liiga tihedalt, 
mistõttu oleks otstarbekas pinkide asukohti hajutada. Samuti on mõnevõrra üldisest miljöösse eristuvad 
praegused glassii pingid (foto 11), mistõttu tuleks kaaluda amortiseerumisel nende asendamist 
 

                                                 
61 Made, T., Brauer., E.1983. Lossipark. Väikevormid. Ajaloolised pingid ja tool. ENSV EK Kultuurimälestiste RPI; Leht 2 

Fotod 9, 10, 11. Lossipargis kasutatud pingitüübid: 
ülal on näidatud vanas pargiosas olevad pingid (paremal 
vanem, vasakul uuem tüüp), all glassiile paigutatud uued 
pingid. 
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Pargis on kasutatud erinevat tüüpi prügikaste, millest enamus on väheesteetilised. Glassiile on 
paigutatud uued prügikastid, mille kõrgus pinkide suhtes on liiga kõrge: prügiava on istuja silmade 
kõrgusel. Visuaalse ilme ühtlustamise huvides on parki vajalik ette näha ühtse disainiga prügikastid. 
Samuti on vaja kaaluda nende asukohtade valikut, et mitte nendega parki visuaalselt üle koormata.  
 
Valgustid. Pargi vanemastes osades on juba XIX sajandi lõpul kasutatud valgustust. 1980-tel 
restaureeritud-rekonstrueeritud pargivalgustid62 lähtuvad osaliselt vanadest valgustitest. Algsed lihtsate 
kaunistustega, kolmeosalise, astmeliselt aheneva sokliga madalad (kogukõrgusega 3 m) malmpostid on 
valdavalt pargi põhiosas säilinud. Ühe valgustiga postidel on kasutatud nelinurkset betoonalust, millele 
kinnitub väiksem nelinurkne dolomiitkivi, viimasele kinnitub malmpost. Kuurhoone ees on kolme 
valgustiga postidel kasutatud maapinnal viisnurkset dolomiitkivi, millele kinnitub kolmnurkne dolomiitkivi 
ja sellele valgusti post. Maapinna muutuste tõttu on alused maasse vajunud. Selline valgustite sokliosa 
lahendus on unikaalne ja seda väärtust peaks säilitama. Kuuetahuliste klassikaliste gaasilaterna-tüüpi 
kuplite raam on suhteliselt õhuline ja kerge, valmistatud plekist, kuplid on klaasitud (vt Lossipargi 
muinsuskaitse eritingimused fotod 55 - 56). Vanad valgustid on langenud vandalismi ohvriks. Valgustid 
paiknevad need teede servast suhteliselt kaugel. eelnevast lähtuvalt on vajalik suur osa vana pargiosa 
valgustitest restaureerida, soovitav üle vaadata ka valgustite asukohad. 
 

       
 
Fotod 12. 13, 14, 15. Projektalal kasutatud valgustitüübid, vasakpoolsed on tüübid, mida valgustite disaini ühtlustamisel kasutada saab. 

 
Glassiil ja teistes pargiosades on kasutatud mitut erinevat valgustitüüpi (fotod 13-15). Valgustite disain 
on seotud vahetult kontaktvööndis kasutatud erinevate valgustitüüpidega. Visuaalselt on see häiriv ja 
killustab tervikmuljet pargist, mistõttu on vajalik ette näha pargi vanimas osas vanade valgustite 
restaureerimine ning ülejäänud pargiosades ja glassiil ühe valgustitüübi kasutamine (sobivam tüüp vt 
foto 14). Kaaluda võib pargielementide arhitektuurse valgustamise võimalusi. 
 
Viidad. pargis puudub ühtselt välja töötatud viidasüsteem. Parki on Devepargi projekti raames paigutatud 
2011.a. puude liike tutvustavad metallsildid. Lisaks on tähistatud parki tuntud isikute poolt istutatud 
puud mälestuskividega, millele on kinnitatud vasktahvlid. Pargi peasissepääsu ja lossi peasissepääsu tee 

                                                 
62 Made, T., Brauer., E.1983. Lossipark. Väikevormid. Ajaloolised valgustid ja pargivaas. ENSV EK Kultuurimälestiste RPI; Leht 3 
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vahelisele lõigule on paigutatud ohtralt suunaviitu ja liiklusmärke, mille suurus ning asukoht on 
sobimatud ja risustavad pargiruumi. Vajalik on eemaldada kõik sildid ja viidad, mis ei ole liiklusohutuse 
seisukohalt hädavajalikud. 
 
Kuna parki kasutab hooajal palju väliskülalisi ning pargi ruumistruktuur on esmapilgul suhteliselt 
keeruline, siis on vajalik ühtse viidasüsteemi väljaarendamine. 
 
 

3.4 Teed ja platsid 

Kuressaare Lossipargi teedevõrk on hetkeseisus kuival perioodil suhteliselt rahuldavas seisukorras. 
Teedevõrk on ajalooliselt välja kujunenud ning üldiselt ei vaja teede suunad muutmist, kuid jalgteed on 
üksikutes kohtades dubleerivad ning kohati on sisse tallatud transiitsed isetekkelised intensiivses 
kasutuses rajad. Osa paralleelsetest otseteedest on tekkinud seoses sellega, et vihmadega ja 
lumesulamisjärgselt on teekattega kasutatud paesõelmed määrivad ja libedad. Teekate on parki ebasobiv 
ja vajab vahetamist. Glassii jalgtee on praktiliselt kogu ulatuses ümbritsevast maapinnast madalamal, 
keskelt lohku vajunud ja muutub vihmaga kraaviks. Vajalik on teekatte uuendamine. Teede laius on 
varieeruv, üldiselt on teede laius 3,0...3,5 m, kohati ka laiem, glassii jalgtee ca 1,2 m. Kuna teede servad 
on rohtunud ligi poole meetri laiuste ribadena on alust arvata, et enamus teedest on liiga laiad. Samuti 
on liiga laiad Kuursaali ümbruse võimalikud teenindusteed. 
 

 
 

 
 
Foto 16. 17. Teekatete ja ääristusega seotud probleemid: märjalt määriv ja mudane, teekate äärekivide vajumine ja kinnikasvamine, 
teeservade kinnikasvamine, augud ja teekatte ebaühtlane profiil. 

 
Teed on pargiosas enamuses piiratud uputatud suuremõõtmelise äärekiviga, mis parki ei sobi. Suur osa 
äärekividest on vajunud või pinnasesse mattunud (kuigi 2012 kevadel osaliselt pinnasest välja kaevatud) 
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ja ei täida enam oma funktsiooni. Vesi jääb kohati teedele suurte loikudena, mistõttu on vajalik teekatete 
profileerimine. 
 
Tenniseväljaku kõrval paikneb funktsioonitu muruala, mille võiks soovitavalt kasutusele võtta jalgtee 
laiendusena istumiskohtadega platsina nagu see ajalooliselt on oletatavasti ka olnud.  
 
Linnusesse viiva silla tee juures on kasutatud betoonkivi, külgnevatel parkimisaladel aladel munakivi. 
Need olemasolevad teekatted on heas korras ning neid ei ole vajalik vahetada, sarnaste struktuuride 
projekteerimisel on võetud need ka lähtealuseks. 
 
Endine telefonikabiin pargi sissepääsu juures, mida kaasajal kasutatakse kuulutustetulbana, asub 
liiklusohtlikus kohas, mistõttu võib-olla  vajalik tänavajoone korrigeerimine ristmikul. Kuna pargi piiridel 
on probleeme parkimisega eelkõige kasutajate ohutuse seisukohalt on vajalik läbi mõelda parkimisalade 
lahendus. 
 
 

3.5 Puistu 

3.5.1 Puistu hinnang 

Projekti koostamisel on võetud aluseks Olev Abneri teostatud puistuuuring 2010.a.63. 2012. talvel on 
puistu täiendavalt üle vaadatud ning täiendatud vastavalt 2011.a. tehtud hooldusraietele. Olev Abner on 
hindamisel lähtunud Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr. 34 (3. mai 2006) “Puittaimestiku ja haljastuse 
inventeerimise kord”. Et metoodiliselt ei tekiks vastuolusid on 2012.a. puistu ülevaatusel ning ravellinidel 
kasvavate puude hindamisel lähtutud samast metoodikast. Selle metoodika kohaselt hinnatakse puu 
haljastuslikku väärtust, mis jaguneb viide klassi, kus I klass on väärtuslikem ning V klass haljastuslikult 
väärtusetu. Haljastusliku väärtuse hinnang on komplekshinnang, mis erineb tervisliku seisundi 
hindamisest seetõttu, et lisaks puittaime seisukorrale arvestatakse mitmeid muid aspekte 
(dendroloogiline haruldus, esteetilisus, sobivus kompositsiooni jm).    
 
Käesoleva projektiga puistut puudutavate tegevuste aluseks on eelpoolviidatud dendroloogiline 
inventuur ning Sulev Nurme ja Eigo Tarkini poolt teostatud lisainventuur projektealasse jäävatel 
ravelliinidel (kokku 52 puud ja põõsast). 2012.a. puistu ülevaatusel täpsustati Lossipargis kasvavate 
põõsarühmade asukohad, mis 2010.a. hinnangus olid kirjeldatud koos suuremate puudega või 
puuderühmadega. Lisaks sellele täpsustati puud, mis on eemaldatud 2011.a. puistu hooldustööde käigus.  
 
Puistu hinnangu koondtabelid on esitatud lisas 2, puistu inventeerimisplaanid joonistel 2 - 4. Käesolevale 
projektile ei ole lisatud 2010.a. dendroloogilise hinnangu originaalmaterjale. 
 
 

3.5.2 Puistu kirjeldus 

Kuressaare Lossipargi puistu vanimad osad on pargi rajamisaega aluseks võttes rohkem kui 150. a. 
vanused. Park rajati omal ajal kodumaiste liikide ülekaaluga Kasutati valdavalt harilikku vahtrat, harilikku 
saart, harilikku kuuske, harilikku jalakat, harilikku pärna ja Saaremaale iseloomulikku pooppuud. 
Võõrliikidest kasutati enam harilikku hobukastanit, läänepärnasid, suurelehiseid pärnasid, siberi ja 
palsami nulgu, ent üksikisenditena või väikeste gruppidena kasutati veel mitmeid teisi võõrliike nagu 
harilik pöök, põldvaher, Euroopa lehis, pennsylvaania saar ja läikiv tuhkpuu, villane lodjapuu ja veel 
mitmeid põõsaliike. Liigiliselt on park olnud pigem liigirikas. Tänaseks on liigiline koosseis muutunud 
vaesemaks, kuid viimase poolesaja aasta jooksul püsinud suhteliselt muutumatuna 50-60 vahel64. Pargist 
on välja läinud nulud, vaesustunud on halbadest valgustingimustest lähtuvalt põõsarinne, mitmeid liike 

                                                 
63 Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
64 Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
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leidub vaid üksikisenditena. 2010.a. dendroloogilise inventuuri tulemusel esineb pargis arvukamalt 
järgmisi liike: 
 
Nr Liik    Liik ladina keeles         tk arv 

1.  harilik vaher    Acer platanoides      617  
2.  harilik saar    Fraxinus excelsior        79 
3.  harilik kuusk    Picea abies        59 
4.  harilik jalakas    Ulmus glabra        55 
5.  harilik hobukastan   Aesculus hippocastanum       52 
6.  läänepärn    Tilia x europaea        46 
7.  harilik pärn   Tilia cordata         44 
8.  suurelehine pärn   Tilia platyphyllos        21 
9.  pooppuu    Sorbus intermedia       20 

 
Enamus eelpoolloetletud liikidest on kodumaised või sajanditagusele pargikunstile omased (va võib-olla 
pooppuu) liigid. Samas on asendusistutuste kavandamisel probleemsed harilik saar, harilik kuusk, harilik 
jalakas ja harilik pärn, mis kaasajal ei ole enam haiguskindlad ning mille asemel tuleb seetõttu kasutada 
sarnaseid liike.  
 
Ravelliinidele leidus arvukamalt samuti harilikku saart ja harilikku vahtrat. Olev Abner toob 2010. a. 
puistu hinnangus dendroloogiliste haruldustena välja järgmised puud: 
 
Puu nr Liik       Liik ladina keeles        

5 põldvaher      Acer campestre 
48 ida-jugapuu      Taxus cuspidata 
68 läiklehine pärn      Tilia x euchlora 
141 harilik jugapuu      Taxus baccata 
147 harilik jugapuu      Taxus baccata 
160 ida-jugapuu      Taxus cuspidata 
708 Amuuri korgipuu     Phellodendron amurense 
970 harilik pöök      Fagus sylvatica 
763 põldvaher      Acer campestre 
863 harilik jugapuu      Taxus baccata 
876  hariliku pöögi punaselehine vorm    Fagus sylvatica ’Atropunicea’ 
908 põldvaher      Acer campestre 
909 põldvaher      Acer campestre 
934 põldvaher      Acer campestre 
986 põldvaher      Acer campestre 
991 hariliku pöögi punaselehine vorm    Fagus sylvatica ’Atropunicea’ 
1012 ida-jugapuu      Taxus cuspidata 

 
Eelnevatest puudest on tähelepanuväärsemad kindlasti hariliku pöögi punaseehised vormid, Amuuri 
korgipuu, ida-jugapuu, kuid ka harilikud jugapuud. Viimased on Eesti konteksti arvestades saavutanud 
küllaltki märkimisväärse suuruse.  
 
Puistu suurimad puud vastavalt 2010.a. puistu hinnangule on esitatud alljärgnevalt (D1,3- 
rinnasdiameeter; H - kõrgus; Dv - võra suurim läbimõõt). 
 
 
 
Puu nr Liik   Liik ladina keeles   D1,3 H Dv 

639 harilik jalakas  Ulmus glabra    100 25 16 
640 harilik pärn  Tilia cordata    93 26.5 15 
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722 harilik hobukastan Aesculus hippocastanum  90 15 12 
724 harilik saar  Fraxinus excelsior   98 25 17 
753 harilik hobukastan Aesculus hippocastanum  100 18 18 
887 läänepärn  Tilia x europaea    93 27 28 
964 läänepärn  Tilia x europaea    91 22 15 
970 harilik pöök  Fagus sylvatica     97 24 23 
996 harilik saar  Fraxinus excelsior    101 26 17 
1004 harilik saar  Fraxinus excelsior    93 24 23 
1009 hõbehaab  Populus alba    108 25 22 
1020 berliini pappel  Populus x berolinensis    122 27 21 

 
Suurematest puudest on eriti tähelepanuväärne suur harilik pöök, mis on arvatavasti üks Eesti 
suurimatest pöökidest. 
 
Puistu üldine seisukord on rahuldav. Halvemas seisukorras on üksikud vanemad lehtpuud alleedes ja 
pargiosas ning hariliku kuuse grupid pargi vanemas osas. Kujunduslikult on Lossipark üles ehitatud 
kontrastidele, mis algselt on loodud okaspuude istutustega - tänu okaspuugruppide halvale seisukorrale 
on kontrastsed grupid kadumas. Lossipargile on iseloomulikud alleed: nii harilikest vahtratest ringallee 
kui vahtra- ja  hobukastanialleed pargi põhiosas. Alleedes on ositi toimunud hulgaline puude 
väljalangemine. Allee tn äärne alleeosa kui glassii läänepoolse osa alleepuud on küllaltki halvas 
seisukorras tingituna kehvadest pinnasetingimustest ning haigustest.  
 
Lossipargi puistu on põhiosas üldiselt suhteliselt ühevanuseline, milles suur osa ruumilist struktuuri 
kandvatest vanadest puudest on ohustatud samadest teguritest (tüvemädanikest tingitud puidu 
tugevuse vähenemine ja sellega kaasnev tuulemurru oht, suurem tundlikkus kasvukohatingimuste 
muutmise suhtes ning suurenenud tundlikkus hooldustöödele suhtes), mistõttu mitme ebasoodsa teguri 
(pikaajaline põud, ebaharilikult külm talv jms) kokkusattumisel võib tekkida arvukas vanade puude ning 
ka nõrgestatud nooremate puude väljalangemine. 
 
Tiheda liituse tõttu on puistu muutunud praktiliselt üherindeliseks, milles domineerivad lehtpuud. 
Halbade valgusolude tõttu puistus ei saa normaalselt areneda rohttaimestik ning on suures osas hävinud 
või muutunud kiratsevaks põõsarinne. Olemasolevad põõsad on paljudel juhtudel kaotanud oma 
liigiomase kasvukuju ning vajavad noorenduslõikust.  
 

 
 
Foto 18. Vaade Allee tn äärsele pargi puistule. 
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3.5.3 Kuressaare Lossipargi puistu tervislik seisund65 

Pargipuistus on kõige halvem varjatud teel kasvavate harilike saarte tervislik seisund, mis peaaegu kõik 
on oluliselt kahjustatud saaresurmast. Tüve- ja oksamädanikest (vahtratarjak, soomustorik, lepataelik) on 
kahjustunud mitmed vanad hobukastanid ja vahtrad, pooppuud ning mõned pärnad.  Alleede koosseisus 
olevate vahtrate tervislikku seisundit on oluliselt mõjutanud suurte harude ära saagimine, mille tõttu on 
tekkinud suured lõikehaavad, mis on head kohad tüve- ja oksamädanikega nakkumiseks. 
 
Nii h. pärnade, h. hobukastanite kui ka h. vahtrate hulgas on õõnsaid puid. Iseenesest õõnsus puu tüves ei 
vähenda oluliselt puu tüve tugevusomadusi (tüvi on võrreldav torukonstruktsiooniga), küll aga võib tüves 
olev mädanik soodustada harude murdumist. Paljude vahtrate tervislik seisund on halvenenud 
tüvemädanike tõttu. Tüvemädanike levikut on soodustanud suurte harude ära saagimine ja tekkinud 
lõikekohtade kaudu nakkumine mädanikega. Paljud vahtrad on alleedest välja langemas 
 
Kõige suuremaid kahjustusi pargis on tekitanud saaresurm (põhjustaja seen Chalara fraxinea), mille tõttu 
on harilike saarte võrades (eriti ladvaosas) palju kuivanud oksi. Haiguse süvenemist on soodustanud 
kasvupaiga vahelduv veerežiim ja mõne aasta põuased suved. Praegu on veel ebaselge, kas saared on 
võimelised taudist toibuma. Efektiivset tõrjet selle seene vastu pole. Oluliste kahjustustega puud tuleb 
likvideerida. Kompositsiooniliselt olulistes kohtades tuleks juurde- ja asendusistutustes h. saar asendada 
sarnase väliskuju (kuid paraku erineva fenoloogiaga) Pennsilvaania saarega (Fraxinus pennsylvanica), mis 
on saaresurma vastu resistentne. 
 
Paljudel vahtrate ja mõnel hobukastanil oli välitööde ajal näha harude vahel, tüvelõhedel, oksatüügaste 
ja haavade ümber vahtratarjaku (Oxyporus populinus) viljakehi. Vahtratarjak põhjustab eelkõige vanadel 
puudel harude murdumist. Mitmeaastaste vahtratarjaku viljakehadega puud vajavad jälgimist. Kui 
viljakehad on suured (pikkus üle 20 cm), siis peaks kaaluma kas kahjustusega haru kärpimist või terve puu 
likvideerimist, et ennetada haru murdumist. Mitmed vanad pärnad, h. vahtrad ja h. saared on Kuressaare 
Lossipargis seest õõnsad. Üheks südamemädanikku tekitavaks seeneks on soomustorik (Polyporus 
squamosus). Soomustoriku viljakehi võis näha ka pooppuudel. Vanu puid tuleb jälgida – kui puule tekib 
igal aastal palju soomustoriku viljakehi ja puu latva tekib järjest juurde kuivanud oksi, siis on puu seisund 
halvenev ja kaaluda tasub puu likvideerimist. Pooppuudel on tähtsaimaks kahjustajaks lepataelik 
(Phellinus alni), mis põhjustab tüves valget südamemädanikku ja lõpuks harude murdumist. Peamiselt 
pooppuudel kasvavad ka soomusmamplid (Pholiota squarrosa). Soomusmampel põhjustab aeglaselt 
arenevat juurte valgemädanikku ning pikemajaliselt põhjustab seen puul toitumishäireid, mis viivad puu 
okste kuivamisele (eriti ladvas).                                                  
  
Pargiga piirnevas Pargi allee servas on puu nr. 70866 kahjustunud lamesüsiku (Kreutzschmaria deusta, 
sün. Ustulina deusta) poolt, juurekaela juures võis näha seene mustjaid stroomasid. See seen põhjustab 
juuremädanikku, mis viib puu ootamatule murdumisele juurekaelalt. Seen lagundab eelkõige surnud 
puitu, mille osakaal vanadel puudel on oluliselt suurem kui noortel puudel. Seen nakatab puid tihti 
juurevigastuste kaudu. Ulatuslikuma ja pikemajalise mädaniku korral lamesüsik hävitab ka eluskudesid ja 
pidurdab kambiumirakkude tegevust, mistõttu puu ei suuda tekitada seene poolt hävitatud rakkude 
asemele kompensatsiooniks uusi puidurakke. Ebaselge on seene levik ühelt puult teisele. Kuivõrd 
viljakehad valmivad, siis levivad kindlasti edasi eosed. Mööda juuri levib seen niidistikuga. 
 
Kuressaare Lossipargi lääne- ja loodeservas on vanad jalakad kahjustunud varjatud eluviisiga 
jalakapässikust (Inonotus ulmicola). Vanades parkides ja tänavapuudel põhjustab see seen puudel 
erineva jämedusega harude kuivamist (tihti kuivavad harud kasvuperioodi ajal nii, et lehed pruunistuvad 
ja jäävad veel pikaks ajaks okste külge). Haiguse leviku pidurdamiseks tuleb operatiivselt kuivavad oksad 

                                                 
65 Väljavõtted Olev Abneri koostatud puistu hinnangu seletuskirjast (Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. 

Tallinna Botaanikaaed) 
66 2010.a. hinnangus on puu märgitud hobukastaniks, tegelikult on tegemist amuuri korgipuuga (koostaja märkus). 
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võrast välja saagida ja ulatusliku kahjustuse (mitme suure haru kuivamisel) terve puu likvideerida. Igaks 
juhuks võiks juurde- ja asendusistutustes eelistada jalakapässikule vastupidavamat künnapuud (Ulmus 
laevis). Paaril kännul võis näha jänesvaabiku (Ganoderma applanatum) viljakehi. Jänesvaabik põhjustab 
juuremädanikku ja soodustab seeläbi põlispuude tormiheidet. Samuti tekivad ulatuslikumate 
juuremädanike korral puul toitumishäired ning puu nõrgeneb ja muutub vastuvõtlikuks nii teistele 
seenhaigustele kui ka kahjurputukatele. Tõrjeks tuleks jänesvaabiku viljakehadega kännud kas välja 
juurida (puudest kaugemal paiknevad kännud) või freesida ning kändude kohad katta mullaga (teiste, 
heas seisundis kasvavate puude vahel).   

 
Kuressaare Lossipargis välitöödel ei täheldatud vanadel harilikel pärnadel pärnavõrsesurma (tekitaja 
seen Thyrostroma compactum) kahjustusi, mis paljudes teistes Eesti parkides (näit. Rakvere Rahvaaias, 
Vasta mõisapargis) on sage. Haigus põhjustab okstel koore kuivamist ja vähihaavandeid. Sagedamini 
moodustuvad haavandid tüve ja okste harunemiskohale nendevahelise nurga sisse. Peened oksad 
kuivavad. Puu võra hõreneb ja oksad kõverduvad ebaloomulikult. Uinuvatest pungadest kasvavad 
asemele tihedad oksakogumikud. Kahjustuse kordumisel puude võrad deformeeruvad ja võrasse tekib 
palju kuivanud oksi. Vanemad puud jäävad ellu, kuid puude dekoratiivsus väheneb oluliselt (eriti talvisel 
perioodil). Juurde- ja asendusistutustes tuleks eelistada pärna-võrsesurmale vastupidavamaid pärnaliike 
nagu läänepärna (Tilia × vulgaris) või suurelehist pärna (Tilia platyphyllos). 
 
Lehiste tervislik seisund ja välimus on halvenenud peamiselt valguse puudusel. Suure ja tiheda võraga 
lehtpuude varju jäänud valguslembestel lehistel on eelkõige võra allosas ja lähedal kasvava 
lehtpuupoolsel küljel loomuliku laasumise tagajärjel kuivanud oksi, mis tuleks ära saagida.  
                                                   
Kuused on nõrgestunud põudade poolt. Kuuskede laasumist on soodustanud laiavõraliste lehtpuude vari. 
Osadel kuuskedel on täheldatav kuuse-kooreüraski (Ips typographus) rüüste. 
 
Põõsarinne on Kuressaare Lossipargis suhteliselt liigirikas, kuid mitmed põõsad on esindatud väheste 
isenditega. Hästi on kasvanud tumedaokastikuga jugapuud. Lehtpõõsastest on suhteliselt heas seisundis 
harilik ja laialehine ebajasmiin, harilik lumimari (teisend laevigatus), villane lodjapuu ja harilik sirel oma 
valgeõielise vormiga. Olemasolevad liigid sobivad hästi parki. Enamike põõsaste ja põõsaste rühmade 
seisund on halb, kuna kasvavad suurte puude all. Suur hulk varjus kasvavaid põõsaid on vananenud. 
Osade põõsaste rühmade koosseisust on põõsaid välja langenud. 
 
Kuressaare Lossipargi alal vajaks täpsemat fütopatoloogilist uurimist 42 puud, mis peamiselt kuuluvad III 
ja IV väärtusklassi. Eelkõige oleks vaja hinnata (tõstukilt) puude harude seisundit harunemiskohal, mida 
maapinnalt polnud võimalik iga kord teha. Halvas tervislikus seisundis (hääbuvaid, paljude kuivanud 
okste ja harudega, oluliste mädanikukahjustustega) või juba surnud puid ning väärtuslikumaid puid 
kahjustavaid puid, mis tuleks likvideerida lähiaastail, on pargis 190. Enamik neist on harilikud vahtrad 
(127), vähem on harilikke saari (29), harilikke jalakaid (13), harilikke kuuski (9), pooppuid (6), teisi liike on 
mõni isend. Esmasel hinnangul on pargis 25 puud, mille harud on juba murdumisohtlikud või muutumas 
murdumisohtlikuks.  

 
 

3.5.4 Puittaimestiku haljastusväärtus 

Alljärgnevalt on kasutatud osaliselt väljavõtet Olev Abneri koostatud puistu hinnangu seletuskirjast67. 
 
Haljastuslikult väga väärtuslikuks saab pidada jämedatüvelisi ning laiavõralisi pärnasid, jalakaid, 
künnapuid, hõbehaaba, h. pööki ja punaselehiseid h. pööke, samuti suuremaid põldvahtraid ja suuri ida-
jugapuid, aga ka tuntud riigitegelaste istutatud noori mälestuspuid. Haljastuslikult väärtuslikud on alal 
heas või rahuldavas tervislikus seisundis suure korrapärase(ma) võraga puud (osa euroopa lehistest, 
peamiselt vanemad h. vahtrad, pärnad, h. tammed, h. jalakad, künnappuud jt.), mis on pargi 

                                                 
67 Abner, O. 2010. Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang. Tallinna Botaanikaaed 
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kompositsiooni seisukohast tähtsad. Väärtuslikuks loeti ka mõni heas seisundis olev põõsas ja 
põõsarühm. 
 
Haljastuslikult olulised on heas või rahuldavas tervislikus seisundis alt kõrgelt laasunud puud, heas 
tervislikus seisundis väikse või ühekülgse võraga puud või nõrgenenud tervisega, ent püsivas seisundis 
suurema võraga puud. Samuti on olulised noorendamist vajavad põõsad ja põõsaste rühmad. 
Väheväärtuslikud on tugevalt seenhaigustest kahjustunud, ent veel püsivas seisundis puud, suuremate 
vigastustega puud, tüvemädanikest oluliselt kahjustunud puud, väikeste võradega või väga ühekülgse 
võraga puud, alla jäänud puud, ise alale levinud puude isendid, millel kasvuruum on väike. 
                                                   
Olev Abneri töös on kirjeldatud ja eraldi dendroloogilisele plaanile kantud 1042 üksikpuud, põõsast või 
puu- ja põõsagruppi. Haljastuslikku väärtust arvestades jaguneb haljastus puistus alljärgnevalt: 
 
1. väga väärtuslikud – 31 (3.0 %); 
2. väärtuslikud – 394 (37.8 %); 
3. olulised – 303 (29.1 %); 
4. väheväärtuslikud – 148 (14.2 %); 
5. likvideeritavad – 166 (15.9 %). 
 
Eelnevast selgub, et ligikaudu 30% puistu puudest on probleemsed. 2012. a. talvisel hindamisel selgus, et 
vastavalt 2010.a. puistu hinnangule on raiutud 40 probleemset puud, mistõttu probleemsete puude osakaal 
2012.a. kevadel oli pisut üle viiendiku. 
 
2012.a. hinnanguga mõõdetud 52 puust ravelliinidel jagunesid vastavalt haljastuslikule väärtusele 
alljärgnevalt: 
 
1. väga väärtuslikud – 3 (5,8 %); 
2. väärtuslikud – 4 (7.8 %); 
3. olulised – 19 (36.5 %); 
4. väheväärtuslikud – 17 (32.7 %); 
5. likvideeritavad – 9 (17.3 %). 
 

 

3.5.5 Raie- ja hooldustööde vajadus. Vajalikud tegevused puistu edasisel haldamisel 

Arvestades 2012.a. puitu ülevaatust, vajab erineva tugevusega hooldus- ja kujunduslõikust ca 700 puud. 
Probleemsemate puude ning põõsagruppidega seotud spetsiifilised hooldustegevused on esitatud kokku 
rohkem kui 60 puule ja (valdavalt) põõsarühmale. Ettenähtud tegevused on esitatud raieplaanil (joonised 2-
4). 2010.a. dendrohinnangus märgitakse lähiaastate raievajaduseks kokku ca 190 puud. Arvestades seda, et 
valdav osa IV klassi puudest ei ole perspektiivsed, on tegelik sanitaar- ja hooldusraiete68 69  vajadus 2010.a. 
seisuga lähiaastatel ca 300 puud. Sellest oli 2012.a. kevadeks likvideeritud 40 puud.  
 
2012. seisuga on sanitaarraiesse või hooldusraiesse määratud kokku 170 puud-põõsast. Enamuse neist 
moodustavad 2010.a. seisuga raiesse määratud V klassi ning IV klassi puud ning 2012.a. ravelliinidel hinnatud 
V klassi puud, samuti üksikud kiratsevad põõsad, mis sageli 2010.a. hinnangus olid käsitletud koos 
naabruskonna puudega. Kujundusraiesse minevad taimed on täpsemalt käsitletud seletuskirja ptk-s nr 5.8.  
 
Arvestades 2010. a. puistu hinnangu tulemusi ja Olev Abneri antud soovitusi ning 2012.a. puistu ülevaatust, 
on pargis vajalikud alljärgnevad üldised tööd.  
 

                                                 
68 Sanitaarraiesse kuuluvad kuivanud ning kuivavad, teisi puid ohustavalt haiged ja murdumisohtlikud puud. Teisi puid ohustavaks haigusteks on 
kiiresti levivad puude suremist põhjustavad haigused (Pargitaimestiku hooldus. Muinsuskaitseamet 2009). 
69 Hooldusraiesse kuuluvad väheväärtuslikud isetekkelised puud, mis halvendavad väärtuslike puude kasvutingimusi või kahjustavad hooneid ja 

arhitektuurseid väikevorme (Pargitaimestiku hooldus. Muinsuskaitseamet 2009). 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

34 

1. Likvideerida tuleb kuivanud, kuivavad (V ja IV väärtusklass), ohtlike seenkahjustustega puud, 
murdumisohtlikud ja suurte  murdumisohtlike harudega puud, mis kahjustavaid hooneid, 
pargirajatisi, väärtuslikumaid puid ja põõsaid. 

2. Väärtuslikele puudele paremate tingimuste tagamiseks on vajalik läbi viia hooldusraie, mille käigus 
on vajalik likvideerida puud, millel kasvuruum puudub, mis takistavad väärtuslikemate puude ja 
põõsaste kasvu.  Seejuures tuleb arvestada, et tihedas liituses kasvanud puude võrad on ühekülgsed, 
mistõttu kõrvalpuude hukkudes või kõrvalpuude läbimõtlematul likvideerimisel võivad allesjäävad 
puud olla ebaesteetilised. 

3. Hoolduslõikus tuleb teostada  dendroloogilistele haruldustele ja valdavalt pargi põhjaosas 
kasvavatele suuremõõdulistele puudele. Vajadusel eemaldada nende võradesse kasvavad või nende 
võradega külgnevad vähemväärtuslikud puud. 

4. Puude eemaldamisel tuleb kännud freesida ja pinnasega katta jänesvaabiku ja lamesüsiku leviku 
pidurdamiseks; mitte jätta parki puude likvideerimise järgselt kände.  

5. Pargi kirdeosas on vajalik asendada hariliku kuuse rühmad järk-järgult asendada vastupidavama 
liigiga.  

6. Halvas seisundis harilikud saared on soovitav eemaldada ning asendada pensilvaania saarega. 
7. Kui pargi lääneosas ilmnevad jalakatel jalakapässiku kahjustused, tuleb operatiivselt kuivavad oksad 

võrast välja saagida. Jalakate asendamisel kasutada jalakapässikule vastupidavamat künnapuud. 
8. Parandada väheväärtuslike puude eemaldamise või puude alumiste okste eemaldamisega põõsaste 

ja rohttaimestiku kasvutingimusi. Põõsaste kasvu soodustamiseks varjus võiks põõsaste alust 
multšidakompostiga ja koorepuruga. 

9. Olemasolevatele põõsastele on enamusel juhul vajalik teha võrahooldus. Enamuse põõsarühmade 
esteetilisuse tagamises on vajalik kasvualad muuta kompaktsemaks ning teha täiendus- ja/või 
asendusistutusi. Põõsarühmade täiendamisel tuleb kasutada varjutaluvaid vähenõudlikke põõsaliike. 
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4 Pargi kaitseväärtused ja väärtusi ohustavad tegurid 

4.1.1 Park kui arhitektuurimälestis 

Pargi, kui arhitektuurimälestise väärtusi, neid ohustavaid tegureid ning meetmeid väärtuste säilimiseks 
on põhjalikult käsitletud Kuressaare Lossipargi muinsuskaitse eritingimustes, samuti käesoleva 
seletuskirja ptk. 1.5., 2 ja 3. Kuressaare Lossipargiga seotud muinsuskaitse all olevad objektid on esitatud 
skeemil 3. 
 

 

4.1.2 Park kui looduskaitse objekt 

Kuressaare Lossipark on oluline mitmete looduskaitseväärtuste seisukohalt. Esiteks on väärtuslik liigirikas 
ja vanade üksikpuudega puistu, mille seisundit, väärtuslikke liike ning puistut ohustavaid tegureid jm on 
täpsemalt kirjeldatud käesoleva seletuskirja ptk - s 3.5.. 
 
Üheks ohuks, mida ptk 3.5-s ei käsitleta on kindlusrajatiste võimalikul restaureerimisel (eelkõige glassiide 
tugimüüride restaureerimisel) läbiviidavad mullatööd, mille käigus kahjustatakse arvatavasti enamust 
ringallee puudest. Kuna ringallee puud on  nõrgestatud kehvadest pinnaseoludest ning haigustest niigi, 
siis juurte ulatuslik kahjustamine võib kaasa tuua ringallee puude seisundi järsu halvenemise ning puude 
hävimise. Seetõttu on otstarbekas välja töötada alleede uuendamise kava, mis tuleb siduda glassii 
tugimüüri restaureerimistegevusega. Hetkeseisus on vajalik alleede lõiguti asendusistutustega 
taastamine Allee ja Pargi tn ääres.  
 
Kuressaare Lossipargist leiti 40 erinevat samblaliiki70. Neist üks on kaitsealune kolmandasse 
kaitsekategooriasse kuuluv müür-nokksammal (Rhynchostegium murale). Liigi säilimiseks leiukohas ei ole 
vaja rakendada erilisi meetmeid, tuleks vaid säilitada kive vallikraavi kaldarinnatisel. Probleemseks võib 
osutuda kaugemas tulevikus võimalik glassii tugimüüride restaureerimine, mille käigus võib olla vajalik 
kivide teisaldamine, pargi heakorrastustööd sambla elutegevust ei mõjuta. 
 
Samblike uuringu käigus71 Saaremaa kaitsealustes parkides, leiti Kuressaare Lossipargist väga haruldane 
samblikuliik Bacidia circumspecta. Seda liiki on varem leitud vaid Vilsandi saarelt. Samuti leiti 
lihhenikoolne seen Tremella phaeophsciae, mis kasvas tavalise hägu-tõmmusambliku (Phaeophyscia 
orbicularis) tallusel. Kuressaare Lossipargist leiti kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluv  lumi-
nuisambliku (Sclerophora nivea) elujõuline populatsioon pargi saartel ja jalakatel. Pargis praegune 
hooldustase soodustab samblike liigirikkuse säilimist, väärtuslike samblike säilimiseks erimeetmeid pargi 
srakendada ei ole vajalik. 
 
2007.a. registreeriti Kuressaare Lossipargis 134 soontaimeliiki72. Kaitsealustest liikidest leiti kaks III 
kaitsekategooriasse kuuluvat käpalist: suur käopõll (Listera ovata) pargi kirdeosas, kahelehine käokeel 
(Platanthera bifolia)  3 isendit pargi lõunaosas ning Eestis II kaitsekategooriasse kuuluv roomav 
akakapsas (Ajuga reptans). Viimane, sageli ilutaimena kasvatatav liik, esineb pargis ilmselt kultuurist 
metsistununa, mitte looduslikus kasvukohas. Pargi liigilist koosseisu arvestades ei ohusta praegune 
hooldustase ja hooldustihedus kaitsealuseid taimi. Kaitsealuste taimeliikide isendeid tuleb niitmisel 
kindlasti säästa. Oluline on mitte vähendada põõsaste osakaalu, pigem suurendada liigirikkama ning 
elujõulisema alustaimestiku kasvu ning arengu tagamiseks. 
 
Mardikaliste uuringu73 käigus leiti 3 haruldast mardikaliiki. Neist esimene, Gnorimus nobilis on leitud 
Eestis vcaid Saaremaal. Areneb seisvate ja maaslamavate lehtpuutüvede ja -okste mädapuidus ning 
õõnsates tüvedes. Eestis varem leitud Saaremaal, Loode tammikus, Abrukal ja Kuressaare ümbruses. 

                                                 
70 Ingerpuu, N., Vellak, K. 2007. „Saaremaa 11 kaitsealuse pargi brüofloora inventuur ja kaitsekorralduslikud soovitused“. 
71 Leppik, E., Nõmm, M. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide lihhenofloora. 
72 Reitalu, M. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide soontaimeliigid 
73 Süda, I. 2007. Saaremaa kaitsealuste parkide mardikalised. Pädaste park, Mõntu park, Pidula park, Kärla park, Kuressaare lossipark. Tartu 
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Haudepuu(d) ei tuvastatud. Teine leitud liik Mycetochara humeralis on vääriselupaikade üks 
indikaatorliike. Esineb vähestes kohtades Lääne-Eestis. Toitub lehtpuude mädapuidust. Pargis leiti 
suhteliselt arvukalt valmikuid pooppuudelt ja harilikelt saartelt. Kolmas leitud liik Prionychus ater eluneb 
peamiselt vanadel lehtpuudel ja lehtpuukändudes. Peale Kuressaare on leitud Eestis veel Tartus, 
Koikkülas ja Koiva puisniidul. Pargis leiti nii valmikuid kui vastseid ühe pooppuu tüveõõnsusest. 
 
Mardikatele sobiva elukeskkonnahoidmiseks tuleb vanu ja õõnsustega lehtpuid võimalikult kaua 
jalalseisvatena säästa. Seetõttu võib olla väga ulatuslik sanitaarraie mardikate elukeskkonda kahjustav. 
 
SA Silma Märgala poolt läbi viidud käsitiivaliste uuringu käigus74 tehti Kuressaare Lossipargis ja vallikraavil 
vaatlusi 10. juulil 2008. aastal nelja tunni vältel. Vaatluste käigus kohati viite liiki (skeem 9): tiigilendlane 
(Myotis dasycneme), veelendlane (Myotis daubentonii), põhja-nahkhiir ( Eptesicus nilssoni), pargi-
nahkhiir (Pipistrellus nathusii) ja kääbusnahkhiir (Pipistrellus pipistrellus). Lendlased toitusid valdavalt 
madalal vee kohal lennates lossi vallikraavis. Pargi- ja kääbusnahkhiired toitusid nii pargipuude võrade 
vahel kui avatud rohumaade kohal. Põhja-nahkhiirt kohati vaid pargipuude võrade vahel ja nende all 
lendamas. Kuressaare lossipargi Liigi- ja isendirohkus tuleneb suures osas vallikraavi, kui sobiva 
toitumisala olemasolust. Nahkhiirtele sobiva elukeskkonna tagamiseks on vajalik Kuressaare lossi 
vallikraavi ümbruses olemasolev pargi puistu võimalikult suures osas säilitada ning mitte avada 
tuulekoridore.  
 
Kuressaare Lossipargis registreeriti Eesti Ornitoloogiaühingu poolt teostatud haudelinnustiku uuringu 
käigus75 kolme kolmanda kaitsekategooria liigi esinemine (skeem 9): jõgitiir (Sterna hirundo), 
suitsupääsuke (Hirundo rustica) ja koldvint (Serinus serinus ). Leitud jõgitiir pargis kindlasti ei 
pesitse. Suitsupääsukesed (nagu ka räästapääsukesed ja piiritajad) pesitsesid 2007. a. pargi südames 
asuva lossi hoonel. Varasematel aastatel on suitsupääsukesed pesitsenud ka Kuursaali hoonel. Koldvint 
(leitud 1 territoorium) on pargi erinevates osades  pesitsenud arvatavasti juba aastaid. Koldvint pesitseb 
erinevatel aastatel erinevates pargi osades. Pargi hooldamise käigus tuleks jätta alles nii palju õõnsustega 
puid kui võimalik. Linnustiku liigirikkuse hoidmiseks on vajalik säilitada olemasolevaid põõsaid ning 
kindlasti põõsaste osakaalu pargis suurendada.  
  

                                                 
74 SA Silma Märgala. 2008. Saaremaa kaitsealuste parkide käsitiivalised – Mõntu, Koikla, Kuressaare, Kärla ja Tumala park 
75 Eesti Ornitoloogiaühing. 2008. “Saaremaa kaitsealuste parkide haudelinnustik 
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Skeem 9. Projektalal esinevate kaitsealuste liikide esinemisalad. A - kadakatarjak, B - lumi-nuisamblik, C - käsitiivalised, suitsupääsuke ja 
koldvint. 

 
  

A B 
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5 Projektlahendus 

5.1 Üldkontseptsioon 

Projektlahenduse põhieesmärgiks on korrastada Kuressaare Lossipargi nn „kasutajaliides“, et suureneva 
kasutuskoormuse tingimustes pargi väärtused säiliksid. Selleks tuleb eelkõige tagada pargi teedevõrgu 
toimivus ning piisaval hulgal ja kvaliteetse inventari olemasolu. Pargi heakorrastamisel on oluline 
säilitada olemasoleva pargi miljöö, XIX sajandi lõpu pargikujundusele iseloomulik vabakujunduslik 
vormikõne ja avatud-suletud ruumide vahekord, ning neist tulenevad vaatekoridorid. Vastavalt 2012.a. 
kevadel välja töötatud Kuressaare Lossipargi üldkontseptsioonile76 ja pargile koostatud muinsuskaitse 
eritingimustele (vt täpsemalt ptk 1.5.) lähtub projektlahendus alljärgnevast. 
 
1. Pargi ruumiline ülesehitus (teedevõrk, puistu ülesehitus jm) säilib põhimahus.  
2. Projektiga rõhutatakse avatud-suletud pargiosade vahekorda, kuid ei nähta ette vaatekoridoride 

rõhutamist raietega, et vältida pargi siseosade liigset avamist tuultele.  
3. Olemasolevad monumendid, mälestuskivid jms jäävad oma senistele kohtadele va kontaktvööndis 

paiknevad moodsad skulptuurid, mille suhtes tehakse ettepanek teisaldamiseks pargist ja 
kontaktvööndist välja sobivamale kohale. 

4. Omaaegse "telefonitorni" ohustamise osas muudetakse tänava serva selliselt, et kuulutuste 
lugemiseks ja panemiseks tekiks piisav liiklust arvestades ohutu ala. 

5. Olemasolevad istumiskohad kohandatakse vastavalt atraktiivsematele vaatesuundadele, pinkide, 
prügikastide jm inventari kujundus ühtlustatakse. 

6. Teedel korrigeeritakse laiusi, ristumisraadiusi, otsekäike, tehakse ettepanek mittekasutatavate 
teeosade likvideerimiseks ja isetekkeliste transiitsetele teedele katendi paigaldamiseks, samuti 
katendi vahetamiseks olemasolevatel säilivatel teedel. 

7. Parkimine lahendatakse olemasolevatele väljakujunenud parkimisaladele. 
8. Valgustus säilub pargiosas olemasolevas mahus ja olemasolevate tüüpidena, kuid vastavalt teejoonte 

korrigeerimisele ja valgustimastide kõrgusest tulenevalt nähakse ette valgustite ümbertõstmine 
teedele lähemale. Kogu projektalal võetakse kasutusele senise 4-5 valgust tüübi asemel 2. 

9. Raveliinidele nähakse ette mõned täiendavad istumiskohad ja tehakse ettepanek markeeriva 
teekatte rajamiseks Looderavelliinile. Kaguraveliini ruumilist lahendust ei muudeta, nähakse ette vaid 
teekatte korrastamine. 

10. Olemasolevad mänguväljakud säilivad samades kohtades ja mahus, mänguväljakuid täiendatakse 
mänguvahenditega. 

11. Puistus jälgitakse Tallinna Botaanikaaia dendrohinnangut ja sellekohaseid raieid, alleosade 
taastamiseks on ettenähtud üksikutes kohtades teha väikeses mahus lisaraieid. 

12. Põõsarühmadele nähakse ette suures mahus täiendistutused ning olemasolevate põõsagruppide 
noorendamine ning hooldamine, vajadusel ka põõsagruppide ruumiline piiritlemine. 

13. Muru vajab uuendamist, tehakse ettepanek murupindadel kasutada sibullilli. 
14. Puudegruppide osas tehakse ettepanekud asendusistutusteks juba raiutud puude osas ning halvas 

seisukorras puude vahetamiseks (eeskätt okaspuude grupid Allee tn ääres) 
15. Olemasolev piirdeaed on vajalik remontida kogu ulatuses. 
 
 

5.2 Likvideeritavad, teisaldatavad ning restaureeritavad objektid 

Projektiga tehakse ettepanek alljärgnevate objektide eemaldamiseks (skeem 10): 

 moodsad skulptuurid rannaalalt 

 dubleerivad teelõigud pargi vanemas osas 

 ebasobivad ja eklektilised ajaloolise väärtuseta arhitektuursed väikevormid (pms prügikastid, 
valgustid ja pingid). 

                                                 
76 Nurme, S., Tarkin, E. 2012. Kuressaare Lossipark. Projekti kontseptsioon. Artes Terrae OÜ, Tartu 
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Kuigi moodsad skulptuurid ei asu otseselt projektalas, paiknevad need ajalooliselt ringalleelt avanevas 
avatud merevaates ning ei sobi sellesse oma vormikõne tõttu. Skulptuurid tuleb teisaldada ning leida 
koht mõnel sobivamal alal Kuressaares. Tellijapoolse lähteülesande kohaselt (lisa 1) kaaluti 
skulptuuridele koha leidmist pargi territooriumil, kuid arvestades pargi stiili ning miljööd osutub, et 
pargis ei ole neile sobivat kohta. Pargimonumendi ja Kuurhoone vahelisel alal paiknev paest lihtne 
skulptuur võib jääda kohale, kuna see ei häiri olulisi vaateid. 
 
Dubleerivad teelõigud (skeem 10) pargi kirdeosas on mõttekas likvideerida, kuna neid praktiliselt ei 
kasutata. 
 
Pargi inventar (eriti valgustid ja prügikastid) on väga erineva disainiga ning vajab terviklikuma mulje 
loomiseks osaliselt eemaldamist. Projektiga on näidatud muuhulgas samas kohas säilivad ja säilivad ning 
teisaldatavad olemasolevad pingid ja valgustid. 
 
Käesoleva projektiga nähakse ette järgmiste objektide (skeem 10) restaureerimine: 

 tenniseväljakut ümbritsev paekivimüür 

 endisaegne telefonitorn pargi kirdepiiril, peasissepääsu kõrval 

 kivipostament pargi keskosas. 
 

 
 

Skeem 10. Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid. 

Kõik mainitud objektid tuleb restaureerida hea tava kohaselt, restaureerimistööd kooskõlastada 
Muinsuskaitseametiga. Pargi keskosas asuvat kivipostamenti restaureerimise järgselt mitte rõhutada 
lillevaasiga, kuna postamendi asukoht ei haaku praeguse pargikontseptsiooniga. Samas, kuna postament 
on asunud sellel kohal juba enne 1980-te pargi rekonstrueerimist, on otstarbekas see siiski restaureerida. 
Tenniseväljaku piirdemüür on hetkel veel suhteliselt rahuldavas seisus, kuid vuugitäited on irdunud ning 
müür hoone lähedal lagunev. Koos tenniseväljaku tugimüüri restaureerimisega on otstarbekas välja 

restaureeritav endine 
telefonitorn 

restaureeritav 
kivipostament 

restaureeritav 
tenniseväljaku tugimüür 

orienteeruvad piirkond 
likvideeritava teeosaga  

orienteeruvad piirkond 
likvideeritava teeosaga  

tulevikus restaureeritav 
glassii tugimüür, mille 

plaanimisel tuleb arvestada 
käesoleva projekti ja alleede 

taastamise võimalustega 

teisaldatavate moodsate 
skulptuuride ala 
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vahetada ka tenniseväljakut piirav piirdevõrk nõuetele vastava ning pargimiljöös vähem silmatorkava 
piirdega. 
 
Amortiseerunud 1980-te lõpul ehitatud piirdeaed, kuna tegemist ei ole kultuuriväärtusliku objektiga, 
tuleb remontida, kasutades samas võimalikult restaureerivat lähenemist ja vastavaid töövõtteid.  
 
Käesolev projekt ei käsitle glassii tugimüüri restaureerimist. Kuna selle restaureerimine mõjutab otseselt 
kogu ringalleed ning mitmeid osasid pargist, siis tuleb restaureerimistöödel arvestad käesoleva projektiga 
ning alleepuude jm kõrghaljastuse taastamisvõimalusega ajaloolise istutusskeemiga kooskõlas olevas 
mahus ja asukohtadel. 
 
Kuurhoone kõrval asuvad XIX sajandil kasutusel olnud tüüpilised graniidist tõkkepostid ei oma praeguses 
asukohas funktsiooni ning jäävad ette Kuurhoonet teenindavale transpordile. Samas on pargis vajalik 
teistes kohtades liiklust tõkestada. Seepärast on ette nähtud tõkkepostide teisaldamine. 
 

  
 

 
 
Fotod 19, 20, 21. Vasakul teisaldatavad graniidist tõkkepostid Kuurhoone kõrval, paremal restaureeritav postament pargi keskosas. All: üks 
teisaldatavatest skulptuuridest ringalleega piirneval rannaalal. 
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Foto 22. Restaureerimist vajav tenniseväljaku piirdemüür ja kaasajastamist vajav võrkkaed. 

 

 
 
Foto 23. Restaureerimist vajav glassii tugimüür. Fotolt on näha, et kohati on müüri ja jalgtee vahel on ruumi napilt, mistõttu tugimüüri 
restaureerimisel vigastatakse paratamatult ka tugimüüri ja tee vahel kasvavaid puid. 

 
 

5.3 Teed, platsid trepid 

5.3.1 Teede paiknemine, liiklusskeem 

Teedevõrgu kavandamisel (lisa 3, skeem 2) on lähtutud väljakujunenud situatsioonist. Säilitatud on 
enamus olemasolevatest teedest, likvideeritud on vaid kaks naaberteedega paralleelset väikest teelõiku 
pargi kirdeosas. Vastavalt sissetallatud käigusuundadele on ette nähtud rajada uued teed. Olemasolevate 
teede trajektoore on muudetud minimaalselt, korrigeeritud on teede ristumiskohti, samuti on 
vähendatud teede laiusi pargi põhiosas.  
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Seoses Kuurhoone vahetu ümbruse ümberkujunemisega seoses terrassi ehituse ja hoone 
teenindusvajadusega on muudetud ka Kuurhoone ümbruse teid võimaldamaks hoonele ja sellega 
külgneva tualetile ligipääsu teenindusmasinatega.  
 
Projekteeritud on juurdepääs tenniseväljakule praegust juurdepääsu arvestades (juurdepääsu muutmine 
arvestades tugimüüri asukohta ja naabruskonna teid, ei ole otstarbekas). 
 
Glassiil teede trajektoore ja laiusi muudetud ei ole. Projekteeritud on glassii edelaosas asuvate pinkide 
jaoks pingialused (joonis 14), et vältida erosiooniprobleemi. 
 
Pargi liiklusskeem ning parki piiravate teede liiklusskeemi ei ole ette nähtud muuta. Pargis on lubatud 
liikuda hooldusmasinatel ja teenindaval transpordil, mille täismass ei ületa 2,5 tonni (erandina Kuursaali 
ümbruse piirkonnas, kus on joonisel 7 näidatud alal lubatud ka raskemad sõidukid). Kohvik John Bulli 
teenindaval transpordil on lubatud kasutada jalgteed eelpoolmärgitud kaalupiirangut arvestades.  
 
 

5.3.2 Teekatted, teekattesse jäävad puud 

Parki on kavandatud mitut erinevat tüüpi teekatteid (vt joonis 7): pargiteed on ette nähtud purustatud 
kruusa kattega, mida vajadusel võib tugevdada graniitsõelmetega. Purustatud kruusa kattega teed 
rajatakse kahel erineval alusel (joonised 13-17): Kuurhoone ümber (joonisel 7 näidatud piirkonnas) on 
ette nähtud teed rajada sõidetavale alusele, mujal kasutada tavapärast kõnnitee alust. Teede rajamisel 
kasutada võimalusel ära olemasolev jalgteede alus, millelt koorida kruusakatte paigalduseks vajalik kiht. 
Teede kavandamisel on arvestatud ka varem koostatud kergliiklustee projektiga77. 
 
Olemasolevate paesõelmekattega teede kitsamaks muutmiseks kaevata välja vana tee alust min 200 mm 
sügavuselt, et väljakaevatav osa oleks võimalik täita kasvumullaga ning rajada muru. 
 
Isetekkeliste otseteede katteks on ette nähtud armeeritud silebetoonist kahe erineva suurusega plaadid 
(joonis 16). Plaadid on valitud kontrastsena tavapärasele looklevate kruusakattega teedele. Plaadid 
paigaldada tavapärasele kõnniteealusele. Tee küna sisse kaevata tervikuna, mitte iga plaadi kaupa eraldi. 
Plaatide vahele jätta maksimaalselt 20 mm laiused vuugid. Vuugid täita kasvumulla ja kruusa seguga ning 
rajada vuukidesse muru pealekülvi teel kasutades vuugimuru jaoks sobivat murusegu (tallamis- ja 
kuivakindel seemnesegu). Kaevetööd puude juurte piirkonnas teha käsitsi. 
 
Betoonkivikatteid rajatakse kaht erinevat tüüpi: Kuurhoone terrassi alusel kasutatakse terrassi 
projektiga78 ette nähtud betoonkivi. Mujal on kasutatud betoonkivi (tüüp hall KARTANO) vaid kohtades, 
kus see eelnevalt on olemas või vajalik rajatud struktuuridega kokku viimiseks (parklate servad, 
sissepääsuala kõnnitee laiendus jm). 
 
Looderavelliinile viiv tee ning ravelliini kindlustuste markeering on ette nähtud teha munakivist 
vuugimuruna (joonis 9). Kivide vahele jätta ca 20mm vuugid. Kasutada läbimõõduga 80...200 mm 
munakive. Vuugid täita kasvumulla ja kruusa seguga ning rajada vuukidesse muru pealekülvi teel 
kasutades vuugimuru jaoks sobivat murusegu (tallamis- ja kuivakindel seemnesegu). 
 
Glassii pingialused on ette nähtud lõhatud maakivist vuugimuruga (joonis 14). Kasutada läbimõõduga 
100...300 mm munakive. Kivide vahele jätta 20...50 mm vuugid. Vuugid täita kasvumulla ja kruusa seguga 
ning rajada vuukidesse muru pealekülvi teel kasutades vuugimuru jaoks sobivat murusegu (tallamis- ja 
kuivakindel seemnesegu). 
 
Parkimisaladel on kasutatud olemasolevate parkimisalade eeskujul 

                                                 
77Sõmmer, J., Tiits, U., Nõmm, M. 2008. Kuressaare linn. Lossipargi ringi kergliiklustee tehniline projekt. Klotoid OÜ, Kuressaare. Kuressaare 

LV arhiiv 
78 Aas, S. 2012. Kuressaare Kuursaal. Hoone lõunakülge väliterrassi rajamise projekt. AB Asum OÜ. Kuressaare LV arhiiv 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

43 

 
Teekattesse jäävate puude ümbert tuleb üles võtta nõukogude ajal paigaldatud äärekivi ning paigaldada 
teekate (purustatud kruus) kuni tüveni. Võimalusel võib paigaldada tüvede ümber spetsiaalsed 
metallrestid (lisa 3) vastavalt tootjapoolsele paigaldusjuhendile. Kaevetööd puude juurte piirkonnas teha 
käsitsi. 
 
 

5.3.3 Teede ääristus 

Olemasolevad kõnniteede äärekivid tuleb üles võtta ja sorteerida eraldi paekivist ning betoonist 
äärekivid. Projektiga on jäetud tellija soovil võimalus valida nii äärekiviga  kui äärekivita jalgtee katendi 
vahel (joonised 13-16). Äärekivita katendi puhul on vajalik tee regulaarne servamine, mis hooajalise 
tööna on küllaltki hooldusmahukas. Samas on äärekivita variant ajaloolisele pargile omasem. Äärekiviga 
katendi kasutamisel kasutada äärekivina lõigatud paest äärekivi, see annab võimaluse taas ära kasutada 
ka praegu olemasolevad ülesvõetavad terved paest äärekivid. Äärekivi lisab teele vastupidavust ja pisut 
lihtsustab hooldust, ent visuaalselt on ajaloolisse parki vähem sobiv.  
 

 

5.3.4 Parkimine 

Parkimine on ette nähtud Pargi tn äärde ja lahendatud kooskõlas Allee  tn ääres välja ehitatud parklatega 

(joonis 7). Parkimine on lahendatud tänava suhtes 0° nurga all. 
 
Parkimisalade eristus tänavast ning parkimiskohtade markeering on ette nähtud olemasolevatele 
sarnaselt betoonäärekiviga. 
 
Pargis olevate hoonete juurde on ette nähtud jalgrataste parkimiskohad (joonis 5). Jalgrataste 
parkimiseks paigaldada maasse ankurdatavad statiivid (vt ka ptk 5.6.4. ja lisa 3). Jalgrataste 
parkimiskohtade täpse vajaduse otsustab tellija. 
 
 

5.3.5 Trepid 

Kirderavelliinile viiva silla juures varjatud teele viiv paest trepp on amortiseerunud ning ei täida 
funktsiooni. Trepi mõõtmed ning tarindus ei vasta nõuetele. Seetõttu on ette nähtud sellesse kohta uus 
trepp (joonis 13). Trepp rajatakse lõigatud paekivist või dolomiidist astmetega, piiratakse 
külgmüüritistega. Ühele või mõlemale küljele paigaldada tsingitud metallkäsipuu, kuid alla 5 astmelistele 
treppidele võib käsipuu ka paigaldamata jätta. 
 
Sarnase lahendusega on ka Looderavelliini trepid ning trepp kohvik John Bulli ees. 
 
 

5.3.6 Teede ehitamise etapilisus 

Kuressaare Lossipargi ehitusel on otstarbekas teede ehitus jaotada järgnevateks etappideks sõltuvalt 
teede seisukorrast ning kasutusest lähtuvalt (tegevused esitatud alljärgnevalt vastavalt prioriteetsusele): 
 
1. glassii jalgtee taastamine / korrastamine, pingialuste rajamine 
2. parkimisalade rajamine 
3. probleemsete nõlvade ümberprofileerimine Pargi, Allee ja Staadioni tn servas; töö siduda piirdeaia 

taastamisega ning prügikastide hoiukoha ja trepi ehitamisega kohvik John Bulli ees 
4. pargi põhiteedevõrgu ümberehitamine (soovitav jagada omakorda territoriaalselt etappideks 

sõltuvalt erinevatest aladest; näiteks skeemil 11 näidatud alad A ja B on soovitav ehitadaerinevatel 
perioodidel 

5. ravelliinidele viivate teede ehitamine/ümberehitamine, Looderavelliini kindlustuste markeerimine. 
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5.4 Ravelliinid 

5.4.1 Looderavelliin 

Et ravelliin toimiks võimaliku jalutuskäigu sihtkohana, on sellele ette  nähtud pingid ning mugavamat 
liikumist võimaldav muldkindlustusi markeeriv teekate. Ravelliinil kasvavaid puid ei raiuta, likvideerida 
raiutud puude kännuvõsud. Uushaljastust ei kavandata. 
 
Looderavelliini sillale viiv tee on kavandatud munakivist vuugimuru kattega. Sarnase kattega on 
markeeritud ravelliini muldkindlustused (joonis 9). Ohutuks liikumiseks ravelliinil tuleb rajada trepid. 
 
Ette nähtud tööd Looderavelliinil on otstarbekas siduda ravelliini eskarpi restaureerimisega.  

 

 

5.4.2 Kaguravelliin 

Kaguravelliini ruumilist lahendust ei muudeta. Läbi on vajalik viia ohtlike puude raie (joonised 4, 5) ning 
teostada puudele võrahooldus. Fašismiohvrite mälestusmärgi esine dolomiitplaatidest teekatte vuugid 
tuleb puhastada ja täita paesõelmete või purustatud kruusaga. Kaaluda võib ka vuugimuru rajamist. 
Mälestusmärgi platsi esine trepp tuleb vajadusel remontida.  
 
 

5.5 Vertikaalplaneerimine 

Töös on lahendatud heakorrastustöödega seotud piirkondade vertikaalplaneerimine (joonis 8). 
Vertikaalplaneerimine on koostatud samakõrgusjoonte intervalliga 0,25 m. Teedele antakse kas ühe- või 
kahepoolne ca 2 % põikikalle, et pinnavesi voolaks teekattelt murule. Pikilangud jäävad üldjoontes 
maksimaalselt kuni 7 % piiresse. Tööde teostamisel teedevahelisi murualade kõrgusi üldjuhul ei 
muudeta. Hoonete vahetus läheduses tuleb anda kalded hoone seintest eemale min 6%. 
 
Kohad, kust ei ole võimalik sajuvett kalletega eemale suunata on ette nähtud ülevooluvõimalusega 
killustiktäitega imbsüsteemid. Kuurhoone lähedusse tekkiv sulglohk on mõttekas lahendada truubiga. 
Truubiotsad viimistletakse filterkangale laotud 100…250 mm fraktsiooniga maa kividega. Kivide vahed 
tihendatakse purustatud kruusaga. Allee tn äärsed sulglohkudest suunatakse sajuvesi olemasolevasse 
sajuveesüsteemi. 
 
Sademeveesüsteemide lahendused (sh torustiku ühendused olemasoleva sademevee torustikuga ja 
imbsüsteemid) tuleb täpsustada tööjoonistega. 
 
Probleemsed nõlvad tänava ja pargitee vahel Staadioni, Allee ja Pargi tn ääres profileeritakse ümber ning 
kindlustatakse erosioonitõkkematiga (nt ENKAMAT või analoog; joonis 15) 
 
 

5.6 Pargiehitised, arhitektuursed väikevormid, inventar 

5.6.1 Pingid 

Parki kavandatud pinkide asukohad on esitatud koondplaanil (joonis 5). Praeguse kolme pingitüübi 
asemel on ette nähtud kasutada kahte tüüpi (vt fotod 9 ja 10). Enamus uutest pinkidest valmistada pargis 
kasutatud vanemate pinkide (koondplaan, tüüp C) sarnaseid (soovitav on tellida olemasolevate eeskujul 
sarnased pingid). Viimastel aastatel parki paigaldatud ajaloolise joonega käetugedega pingid 
(koondplaan, tüüp B) on pisut liiga silmatorkavad üldises rahulikus miljöös.  
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Pargis olevate pinkide ümbertõstmine koondplaanil näidatud asukohtadele tuleb teostada koos 
teekatete vahetusega. Uute pinkide lisamist parki vastavalt koondplaanil näidatud asukohtadele võib 
teostada vastavalt tellijale sobivale ajagraafikule. 
 
Glassiil paiknevad pingid on soovitav amortiseerumisel, kuid soovitavalt koos glassii tee korrastamisega 
likvideerida ning asendada koondplaanil näidatud asukohtadesse vanemat tüüpi pingiga (tüüp C). 
 
Pinkide viimistlus: metallosa matt, tumehall (RAL 7015) ning puitosa helehall (tellija valikul RAL 7042 või 
RAL 7047). 
 
 

5.6.2 Prügikastid 

Prügikastide asukohad on näidatud koondplaanil (joonis 5; lisa 3). Olemasolevad prügikastid on ette 
nähtud teisaldada, va prügikastid, mis vastavad koondplaanil näidatud prügikasti tüübile A. Viimastel võib 
oll avajalik asukoha muutmine või kõrguse muutmine. Projektalal on ette nähtud kasutada kahte tüüpi 
prügikaste. Glassiil ning pargi sissepääsude juures olemasolevaid (või nendega sarnaseid) maasse 
ankurdatud tugipostiga prügikaste (koondplaan, tüüp A). Tugipostiga prügikastide paigutamisel piirdeaia 
postide kõrvale tuleb tagada, et prügikastide ülemine pind oleks posti katteplaadiga samal tasapinnal või 
madalamal. Kui prügikast on madalamal, kasutada sama kõrgust postide suhtes kõikide samatüübiliste 
prügikastide paigaldamisel. Prügikastide paigutamisel pinkide kürvale jälgida, et prahi sisseviskamise ava 
ei oleks suunatud tüübi A puhul pingi poole. 
 
Vanas pargiosas mujal õhulisemaid ning pinkidega paremini sobivaid vaasi meenutavaid prügikaste 
(koondplaan, tüüp B). Mõlema tüübi valikul on oluline, et prügikastid oleksid maasse ankurdatavad. 
 
Prügikastide viimistlus: metallosa matt, tumehall (RAL 7015). 
 
 

5.6.3 Prügikonteinerite hoiukoht kohviku John Bull juures 

Kohvik John Bulli jaoks vajalike prügikonteinerite hoiukoht, et vältida raske prügiveoki sõitmist  
pargiteedel on paigutatud Pargi tn äärde. Prügikonteinerite hoiukoht on süvistatud teeäärsesse nõlva 
(joonis 20). Hoiukoht on ette nähtud rajada lihtsa armeeritud betoonist tugimüürina. Et prügikonteinerid 
ei häiriks möödakäijaid ning oleks tagatud ohutus (allakukkumisvõimalus), on ette nähtud esikülg ja 
pealiskülg katta siinidel liikuvate lukustatavate lükandustega.  
 
Prügikonteinerite hoiukoha esised parkimiskohad (2 kohta) on soovitav reserveerida John Bulli 
teenindavale personalile või kasutada muid liikluse reguleerimise võimalusi, et tagada prügiveoki 
juurdepääs prügikonteineritele vajalikul ajal. Parkimiskohti juurdepääsuks pidevalt sulgeda või ära jätta ei 
ole otstarbekas, sest piirkonnas napib parkimiskohti ka projektiga ette nähtud parkimisala rajamisel. 
 
Viimistlus: siinidel liikuvate lükanduste raam ja võrk matt, tumehall (RAL 7015), tugisein - naturaalne 
betoon, ilma tekstuurita (siledapinnaline saalong). 
 
 

5.6.4 Jalgrattahoidjad 

Jalgrattahoidjad (koondplaan joonis 5; lisa 3) on ette nähtud pargis asuvate olulisemate tõmbekeskuste 
juurde, kokku 7 asukohta. Tellija võib asukohti vastavalt vajadusele lisada või ära jätta, samuti jääb tellija 
otsustada, mitu statiivi on igasse asukohta vajalik paigutada.  
 
Projektiga on välja pakutud kaks parkimisstatiivi alternatiivi (joonis 5; tüüp A ja B). Tüüp A on 5 kohaline 
ning paigutatav seinte ning piirete äärde. Tüüp B (6-kohaline statiiv) sobib disainilt suurepäraselt pingi 
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(tüüp C) metallosaga ning on paigaldatav platsidele jm ning juurdepääsetav mõlemalt poolt, kuid selle 
võib paigutada ka seina äärde. Läbivalt kasutada pargis ühte tüüpi jalgrattahoidjaid. 
 
Jalgrattahoidja peab olema pinnasesse ankurdatav.  Jalgrattahoidja viimistlus: matt, tumehall (RAL 7015). 
 
 

5.6.5 Viidad 

Käesoleva projektiga ei ole lahendatud pargi viitade asukohti ning suunaviitade paigutamise loogikat - 
see tuleb välja töötada eraldiseisvalt ning laiemalt kogu vanalinna liikumissuundi ning huvipunkte 
arvestades. Projektiga on antud soovituslik suunaviida lahendus, mis on esitatud joonisel 18. Viidad on 
ette nähtud valmistada tugevast valtsplekist, nende stiil ja värvus valida vastavalt restaureeritavale 
valgustuspostile. 
 
 

5.6.6 Piirdeaed 

Parki Pargi tn ja Allee tn küljest ümbritsev piirdeaed tuleb korrastada kogu ulatuses. Kuna piirdeaia postid 
on suures osas vundamendilt nihkunud, postide detailid on nihkes või purunenud, tuleb enamus neist 
demonteerida ja siis taas üles laduda. Piirdeaia postidel esinevad probleemid on esitatud tabelis 1. 
 
Piirdeaia lahendus on esitatud joonisel 17. Piirdeaiad taastatakse praeguse kujunduse järgi samas mahus. 
Purunenud kividetailid ja pehkinud puitosad (kilbid tervikuna) asendatakse. Igal postil tuleb kontrollida 
vundamendi seisukord (nihkumine, pragunemine jms) ning vajadusel olemasolev vundament 
eemaldatakse ning rajatakse uus. Piirdeaia ühele vertikaalsele joonele taastamiseks on vajalik postide 
vundamentide sokliosasid tõsta. Postide taastamisel tuleb kivid puhastada ning on soovitav kivid ning 
katteplaadid lisaks segule omavahel siduda roostevabast terasest ankrutega.  
 
Piirdeaia viimistlus: metallosa (piirdekilpide kinnitused) helehall (RAL 7042), samuti puitosa helehall (RAL 
7042). Postid - naturaalne kivi. 
 
 

5.6.7 Tõkkepostid 

Olemaolevad graniidist tõkkepostid on vajalik Kuurhoone vasaku tiiva juurest teenindusteelt teisaldada. 
Postid võib paigaldada samasse tee äärde. Alternatiivina võib postid paigaldada joonisel 5 näidatud 
asukohtadele taastatavate haljasribade kaitseks. Postide paigaldussügavus vastavalt praegusele 
kõrgusele (ca 5 cm kõrgemalt koonilise osa üleminekust tahumata osale). Poste ei betoneerita. 
 
 

5.6.8 Lillepostament Uue tn teljel 

Kuna endise Nõukogude Liidu kangelase Dejevi mälestussamba asukohal pargi Allee tn äärses osas ei ole 
Uue tn teljel vajalikku vaate lõpetust (Uue tn suunast vaadates), siis on platsi pargipoolsesse külge 
Kuurhoone esise postamendiga samas võtmes kujundatud lillepostament vaasiga. Postament on 
lahendatud kuursaaliesise postamendi proportsionaalselt vähendatud koopiana. 
 
Postament valmistada dolomiidist või paekivist Kuurhoone esisel platsil oleva postamendiga sarnase 
pinnatöötlusega. Vaas valmistada käsitööna samuti dolomiidist või paekivist, vaasi kujundamisel tuleb 
säilitada vaasi tüüp ja proportsioonid, pinnadekoori võib muuta. 
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Tabel 1. Piirdeaia postidel esinevad probleemid (postide numeratsioon algab piirdeaia Pargi tn poolsest otsast) 
 

Nr 
Kivide 
nihku-
mine 

Kivide 
puru-

nemine 

Kivide 
irdu-
mine 

Katte-
plaadi 
puru-

nemine 

Katte-
plaat 

puudub 

Katte-
plaadi 
irdu-
mine 

Posti 
vaju-
mine 

Märkus 

1 X X             

2     X           

3                 

4 X   X           

5                 

6 X   X     X     

7 X               

8                 

9             X   

10   X       X     

11                 

12               väravapost,  posti ehiskuul puudub 

13               väravapost,  posti ehiskuul puudub 

14           X     

15   X X     X     

16           X     

17                 

18       X   X     

19           X X   

20                 

21   X             

22                 

23           X     

24     X     X     

25 X         X     

26 X             väravapost 

27 X             väravapost 

28                 

29     X           

30 X   X       X   

31                 

32             X   

33                 

34           X     

35 X   X           

36             X   

37                 

38           X     

39   X       X     

40           X     

41                 

42     X   X       
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Nr 
Kivide 
nihku-
mine 

Kivide 
puru-

nemine 

Kivide 
irdu-
mine 

Katte-
plaadi 
puru-

nemine 

Katte-
plaat 

puudub 

Katte-
plaadi 
irdu-
mine 

Posti 
vaju-
mine 

Märkus 

43     X       X   

44 X   X     X     

45 X   X         väravapost,  posti ehiskuul puudub 

46 X   X       X väravapost,  posti ehiskuul puudub 

47   X   X         

48   X             

49     X     X X   

50 X         X     

51 X         X     

52 X         X     

53 X X       X     

54 X   X     X X   

55           X     

56 X   X     X     

57           X     

58 X X       X X väravapost 

59 X X         X väravapost 

60 X         X X   

61     X       X   

62     X           

63             X   

64                 

65           X     

66                 

67     X     X X   

68 X           X   

69                 

70           X     

71           X     

72       X     X   

73               peaväravapost 

74 X X X       X peaväravapost 

75 X   X           

76           X     

77           X X   

78 X   X       X   

79     X       X   

80     X       X   

81                 

82 X X   X   X     

83     X   X       

84     X   X   X   

85 X X X X   X X   

86   X   X   X     
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Nr 
Kivide 
nihku-
mine 

Kivide 
puru-

nemine 

Kivide 
irdu-
mine 

Katte-
plaadi 
puru-

nemine 

Katte-
plaat 

puudub 

Katte-
plaadi 
irdu-
mine 

Posti 
vaju-
mine 

Märkus 

87       X     X   

88 X           X   

89 X   X     X X väravapost,  posti ehiskuul puudub 

90 X   X     X   väravapost,  posti ehiskuul puudub 

91     X     X     

92     X       X   

93     X       X   

94 X   X       X   

95     X           

96 X   X           

97 X   X     X X   

98     X           

99       X     X   

100 X   X       X   

101 X   X       X   

102     X           

103       X   X     

104     X         väravapost 

105     X       X väravapost 

106   X       X X   

107   X X           

108 X   X     X     

109     X       X   

110             X   

111           X X   

112     X       X   

113           X     

114                 

115                 

116 X   X       X   

117 X   X     X X postist 118 algab kahelatiline aed 

118     X       X väravapost, 59 x 59 cm madalam post, plaat 66 x 66 cm 

119     X       X väravapost, 59 x 59 cm madalam post, plaat 66 x 66 cm 

120                 

121 X   X           

122 X   X       X   

123 X   X       X   

124     X       X   

125     X       X   

126     X X     X   

127     X           

128     X       X   

129 X   X           
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Nr 
Kivide 
nihku-
mine 

Kivide 
puru-

nemine 

Kivide 
irdu-
mine 

Katte-
plaadi 
puru-

nemine 

Katte-
plaat 

puudub 

Katte-
plaadi 
irdu-
mine 

Posti 
vaju-
mine 

Märkus 

130     X       X   

131 X   X       X   

132     X X         

133     X       X   

134     X X   X X   

135     X       X   

136     X X         

137 X   X       X   

138     X       X   

139     X       X   

140     X X     X   

141   X       X     

142     X       X väravapost 

143     X X     X väravapost 

144 X   X           

145     X     X     

146 X   X       X   

147 X   X           

148 X   X X     X   

149     X           

150 X   X       X   

151 X   X X     X   

152   X X       X   

153   X         X   

154   X X X     X   

155   X X X     X   

156   X         X   

157     X     X     

158     X           

159     X       X   

160 X   X X     X   

161     X           

162 X X X       X väravapost 

163     X       X väravapost 

164 X   X     X X   

165 X   X       X   

166 X X X X   X     

167 X X X X         

168     X     X     

169     X           

170           X X   

171     X         väravapost 

172     X     X   väravapost 

173                 
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Nr 
Kivide 
nihku-
mine 

Kivide 
puru-

nemine 

Kivide 
irdu-
mine 

Katte-
plaadi 
puru-

nemine 

Katte-
plaat 

puudub 

Katte-
plaadi 
irdu-
mine 

Posti 
vaju-
mine 

Märkus 

174     X           

175     X           

176 X   X       X   

177     X       X   

178     X           

179 X   X       X   

180 X   X           

181     X X     X   

182 X X X X     X   

183     X           

184     X           

185       X         

186       X   X     

187     X X     X   

188 X   X X   X X   

189     X X         

190 X   X X     X   

191   X X X   X     

192     X     X     

193 X   X X   X X   

194     X     X X   
 
Märkused tabelile 

 kivide nihkumine - üks või mitu posti kivi on üksteise suhtes nihkunud 

 kivide irdumine - posti alumine kivi on irdunud vundamendist (post on vundamendi peal lahti) 

 katteplaadi irdumine - katteplaat on posti pealmise kivi küljest lahti 

 posti vajumine - post on maapinna suhtes vertikaalsihist kaldunud; post on reast "välja" kaldunud 
 

 

 

5.6.9 Mänguväljakud 

Projekt arvestab vanas pargiosas paikneval mänguväljakul FIE Lauri Saar poolt koostatud mänguväljaku 
projektiga ja ei muuda selles välja pakutud lahendust. Küll nähakse käesoleva projektiga mänguvahendite 
täiendamiseks dolomiitmüüride vahelisest alast väljapool. Põhjapoolsesse  ossa on ette nähtud 
vedrukiiged vanuserühmale ca 3-11 a. Lõunapoolsesse ossa on ette nähtud tasakaaluväljak samale 
vanuserühmale. Projektis on kasutatud firma Lappset mänguvahendeid (vedrukiiged Lappset 010501, 
tasakaaluvahend Lappset 200010), kuid kasutada võib mistahes sertifitseeritud tootja sarnaseid 
vahendeid. 
 
Mänguvahendite paigaldusel tuleb jälgida turvaalasid ja tootjapoolseid paigaldusjuhiseid. 
 
Kohviku Zurra-Murra tagune mänguväljak säilub samuti praeguses mahus. Projektiga tehakse ettepanek 
täiendada väljakut kaalukiigega (Kompan KPL111-0401 või analoog) ning pakkudest koostatava 
tasakaalurajaga. Kaalukiige värvus valida toon-toonis  olemasolevate vahenditega.. Tasakaalurada 
rajatakse astmeliselt muutuva kõrgusega astepakkudest. Astepakud tuleb paigaldada astmeliselt tõusvalt 
ja langevalt kõrgusega 100...600 mm maapinnast. Pakud võib valmistada naturaalsest okaspuu 
ümarmaterjalist, diameeter min 400 mm; paigaldussügavus min 500 mm. Pakud tuleb koorida ning 
nende ülaserv 5mm ulatuses ümardada. Kasutada võib ka mõne sertifitseeritud mänguvahendite tootja 
sarnast toodet. 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

52 

 
 

5.7 Valgustid, valgustuse kontseptsioon 

Käesoleva projektiga on antud valgustuse kontseptuaalne ideelahendus (joonis 21). Valgustuse 
rajamiseks on vajalik koostada valgustusprojekt, millega täpsustatakse valgustite täpne paiknemine, 
valgustite vahed ja valgustugevus jms. Valgustite kujundust arvestades võib projektala jaotada kaheks: 
vana pargiosa ning XIX-XX sajandivahetusel rajatud pargiosa koos glassiiga. Vanas pargiosas on ette 
nähtud restaureerida olemasolevad gaasilaterna motiiviga pargivalgustid ning puuduvate asemele tellida 
olemasolevate baasil valmistatud koopiad (vajadus ca 29 tk). Vandalismile vastupidavamaks  muutmise 
eesmärgil on soovitav nii uute, kui restaureeritavate valgustite kuplid tugevdada. Vana pargiosa valgustid 
tuleb suures osas ümber tõsta tänu sellele, et valgustipostid on madalad ning valgustid paiknevad teest 
kohati rohkem kui meetri kaugusel. 
 
Valgustite sokliosa on pargi vanemas osas ajalooline ja läbivalt ühtne ning tuleks säilida praegusel kujul. 
Valgustite kivialused tuleb maast välja kaevata ning teisaldamisel paigaldada sarnaselt Kuurhoone esiste 
valgustitega. 
 
XIX-XX sajandivahetusel rajatud pargiosas koos glassiiga on ette nähtud kasutada valgustit Philips Urbana 
Tropic EPS300 (lisa 4) või analoogi. Valgustimasti kõrgus soovitavalt4...4,5 mm. Masti värvus tumehall 
(RAL 7015 või vastavalt toon-toonis kupli metallosa värvusele). 
 
Mõlemat tüüpi valgustites kasutada kollase valgusega valgusallikaid. 
 
Ülejäänud pargiosas on antud kontseptuaalne lahendus üksikute objektide valgustamiseks 
vaatepunktides ja samal põhimõttel hajutatud valgusega pargi perifeersetes osades (glassii). Nn 
arhitektuurse valgustuse loomiseks on projektiga antud kaks võimalust. Ühel juhul on antud nö objektid, 
mille valgustamine aitab esile tuua olulisi pargielemente. Valikuliselt on välja pakutud ka võimalus glassii 
ning hoonete fassaadide või fassaadiosade  valgustamiseks. Pargielementide valgustamiseks on soovitav 
kasutada pinnasesse süvistatud löögikindla klaasiga madala pinnatemperatuuriga suundvalgusteid. 
Suundvalgustite näited on antud lisas 4.  
 
 

5.8 Haljastus 

5.8.1 Raied, raieetapid 

Raiete läbiviimine tuleb teostada vastavalt dendroloogilise inventeerimise ja raiete plaanidele (joonised 
2-4). Erinevatel põhjustel raiesse minevad puude arv on 258 tk Raied on vajalik läbi viia etapiliselt 
alljärgnevalt (vt skeem 11). 
 
Tabel 2. Raieetapid 

Etapp Tegevus 
Piirkond (vastavalt 

skeemile 11) 
Toimumise aeg 

I
  

likvideerida IV ja V väärtusklassi raiesse 
märgitud puud (joonised 2 - 4), kuivanud ja 
kuivavad puud 

ülepinnaliselt 2012 - 2013 

II Likvideerida kuuseistutused eeldusel, et 2014 
kevadel teostatakse asendusistutus 

A1 2013 - 2014 

II  Likvideerida üksikud puud, et taastada 
terviklikult alleeosa (joonised 2-4; joonis 6); 
eeldusel, et 2014 kevadel teostatakse 
asendusistutus 

allee A1 2013 - 2014 

III  Likvideerida raiesse märgitud III väärtusklassi 
puud (joonised 2 - 4, joonis 6) eeldusel, et 2015 

A 2014 - 2015 
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kevadel teostatakse asendusistutus 

III  Likvideerida kuuseistutused eeldusel, et 2015 
kevadel teostatakse asendusistutus 

A2 2014 - 2015 

III  Likvideerida üksikud puud, et taastada 
terviklikult alleeosa (joonised 2-4; joonis 6); 
eeldusel, et 2015 kevadel teostatakse 
asendusistutus 

allee A2 2014 - 2015 

IV  Likvideerida raiesse märgitud III väärtusklassi 
puud (joonised 2 - 4, joonis 6) eeldusel, et 2016 
kevadel teostatakse asendusistutus 

B 2015 - 2016 

V  Likvideerida üksikud puud, et taastada 
terviklikult ette nähtud alleeosad (joonised 2-4; 
joonis 6); eeldusel, et 2017 kevadel teostatakse 
asendusistutus 

C 2016 - 2017 

VI  Likvideerida raiesse märgitud III väärtusklassi 
puud (joonised 2 - 4) 

D 2017 - 2018 

VII Puistu kordusülevaatus hooldus- ja 
sanitaarraiete teostamiseks; raiete teostamine 

A, B 2018 - 2020 

VIII Puistu kordusülevaatus hooldus- ja 
sanitaarraiete teostamiseks; raiete teostamine 

C, D 2020 - 2022 

 
   
Peale tabelis 2 kirjeldatud I etapi raiete lõppu tuleb puistule teha kordusülevaatus ning vajadusel 
määrata lisaraied. Jooksev sanitaarraie tuulemurru, kuivanud ja kuivavate puude raieks peab toimuma 
jooksvalt vastavalt vajadusele. Rekonstrueerimisraieid võib teostada alles siis, kui on tagatud raiejärgsel 
kevadel asendusistutuste tegemine. 
 
Raiete teostamisel on vajalik arvestada alljärgnevalt loetletud aspektidega. 
1. Raietööd tuleb teostada lehtedeta perioodil, soovitavalt perioodil veebruar-aprill. 
2. Puud võib langetada jalalt juhul, kui on tagatud puu langemissuund alleejoonega risti ning võra ei ole 

liitunud naaberpuudega. Langetamist peaks pargis teostama vaid kvalifitseeritud puuhooldaja ehk 
arborist.  

3. Puude raie, okste lõikus jms lärmi ning lokaalseid elupaiga muutusi tingivad tööd tuleb teostada 
soovitavalt lehtedeta perioodil, kui linnud pole alustanud pesitsemisega. 

4. Kände ei juurita. Kännud lõigatakse maapinnaga tasa võimalikult maapinna lähedalt ja freesitakse. 
 
 

5.8.2 Alleed 

Projektis on näidatud alleeosad, mis on vajalik taastada. Enamusel taastatavatest alleeosadest on 
hetkeseisus puud hävinud või väga halvas seisukorras, mistõttu taastamine saab toimuda enam, kui 5 
puuliste ridadena. Alleede taastamisel on prioriteetseks piirkonnas A (skeem 11) asuva peasissepääsuga 
piirneva puuderea taastamine, samuti piirkonnas B märgitud alleeosa taastamine ning Pargi tn äärsete 
puuridade taastamine. Alleede taastamine on otseselt seotud tabelis 2 esitatud raieetappidega. 
 
Ringallee taastamine on vajalik siduda glassii tugimüüri restaureerimisega või allee seisundi olulise 
halvenemisega (puudest on hävinud üle 80%79)  ning peab toimuma üheetapiliselt. Piirkondade A ja B 
alleed, mida käesoleva projekti kohaselt säilitatakse, tuleb seisundi olulisel halvenemisel taastada 
üheetapiliselt (arvestades alleeosa loogilisi piire).  
 

                                                 
79 Nurme, S. Paju, K-M. 2009. Muinsuskaitsealuste parkide hooldussoovitused. Muinsuskaitseamet 
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    A - D  erineva prioriteetsusega tööde piirkonnad 

  projektikohaselt primaarselt taastatavad alleed  
  projektikohaselt sekundaarselt taastatavad alleed 
  projektikohaselt säilitatavad alleed, mille taastamine on nende seisundi halvenemisel primaarne 
  glassii allee (ringallee), mis tuleb taastada kas allee seisundi halvenemisel tervikuna või koos glassii tugimüüri   
  restaureerimisega 

 

 

Skeem 11. Raiepiirkonnad (vt. tabel 2) 

 

 

A 

B 

C 

A1 

D 

D 

A2 

alleeA1 

allee A2 
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Ringallee taastamisel kasutada harilikku vahtrat (Acer platanoides), samuti kasutatakse harilikku vahtrat 
piirkonna B alleede uuendamisel. Piirkonna A läänepoolse osa alleede uuendamisel (Pargi tn äär) 
kasutada künnappuud (Ulmus laevis), ülejäänud osas harilikku hobukastanit (Aesculus hippocastanum). 
 
Alleede taastamisel tuleb arvestada alljärgnevaga. 
 
1. Allee asendusistutused kavandada lõiguti üldjuhul, kui ritta on võimalik istutada vähemalt 5 puud.  
2. Istutuste kavandamisel lähtuda ajaloolisest alleejoonest ning algsest puude vahest alleejoonel. 
3. Istutatavad puuliigid valida alleede rajamisajal kasutusel olnud liikide seast, kuid juhul, kui kasutatud 

liigid ei ole tänapäeval enam haiguskindlad või on nakatunud liigile ohtlike haigustega, kasutada 
sarnaseid, haigustele vastupidavamaid liike. 

4. Kohtades, kus istutuskohad lähtuvalt puude oletatavast ajaloolisest paiknemisest kattuvad maa-
aluste kaablite asukohtadega, on soovitav ette näha kaablite ümbertõstmine kaablikaitsevööni jaoks 
vajalikus ulatuses. Kui see ei ole võimalik istutusi mitte ette näha. 

5. Alleepuudena tuleb kasutada vähemalt 4,5 m kõrgusi (diameetriga mitte alla 8 cm) istikuid. 

 

 

5.8.3 Üksikpuud ja põõsad, puu- ja põõsagrupid 

5.8.3.1 Asendusistutused 

Parki on ette nähtud üksikpuude ja gruppide asendusistutused kahel juhul (joonis 6): 

 raiutud puu / põõsa asendamiseks 

 raiesse mineva puu / põõsa asendamiseks. 
 
Asendusistutused vanasse pargiosasse on määratud olemasolevate suurte kändude järgi arvestades 
uusistutusele vajalikku kasvuruumi ning kompositsioonist lähtuvat vajadust. Seoses sellega, et osade 
puuliikide (nt harilik kuusk ala B, skeem 11) seisund on väga halb, on ette nähtud probleemsete gruppide 
või puude raie ning nende asendamine samas või ligilähedases mahus. Istutatavad puuliigid on valitud 
vastavalt algupärasele liigile (raiutud puudel vaid juhul, kui see on kännu järgi määratav), kuid juhul, kui 
kasutatud liigid ei ole tänapäeval enam haiguskindlad või on nakatunud liigile ohtlike haigustega, on 
kasutatud sarnaseid, haigustele vastupidavamaid liike. 
 
Asendusistutusi võib puude väljalangemisel pargis teha ka jooksvalt, kui uus puu istutatakse samasse 
asukohta ning järgitakse eelpooltoodud soovitusi. 
 
Asendusistutuste tegemisel pargiosas kasutada vähemalt 4,5 m kõrgusi (diameetriga mitte alla 8 cm) 
puuistikuid, põõsastel mitte alla 5-harulisi istikuid. 
 
5.8.3.2 Täiendusistutused 

Täiendusistutused on ette nähtud valdavalt põõsagruppide täiendamiseks. Täiendusistutuste tegemisel 
on kasutatud algupärase istutusega sama või lähedast liiki. Täiendusistutuste tegemine eeldab 
olemasolevate põõsagruppide ja üksikpõõsaste võrahooldust ning vajadusel noorendamist (vajalikud 
tegevused on esitatud joonistel 2-4 ning 6). Samuti tuleb istutustööde eelselt üle vaadata täiendatava 
põõsagrupi kohal ja kõrval kasvavad puud ning vajadusel likvideerida nende alumised oksad (juhul, kui 
sellega ei rikuta puude esteetilist välimust) valgusolude parandamiseks. 
 
Projektis antud täiendusistutuste piirkonnad (pms põõsagruppide laiendused) on antud orienteeruvalt 
samuti, kui täiendamiseks vajalik istikute arv. Tööde teostamisel tuleb täiendusistutuste täpsed piirid ja 
vajalik istikute arv täpsustada vahetult peale kasvavate põõsaste hooldustööde lõpetamist.  
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Põõsagruppide täiendusistutuste tegemine on üks prioriteetsemaid istutustöid pargis arvestades mõju 
pargi elustikule ning ka pargi miljööle (olemasolevad põõsagrupid on ebaesteetilised: hõredad ja 
vananenud ning sageli valguse puudusest deformeerunud). 
 
5.8.3.3 Uusistutused 

Uusistutusi on ette nähtud valdavalt põõsagruppide paremaks omavaheliseks sidumiseks täiendades 
eraldiseisvaid olemasolevaid gruppe nendega liigiliselt sobivate istutusaladega. Samuti on ette nähtud 
Kuurhoone terrassi ette ning selle kõrvale, vallikraavi kaldale püsiku- ja roosisitutused vallikraavi 
kaldapealse atraktiivsuse suurendamiseks Kuurhoone piirkonnas, kohviku John Bull terrassi piirkonnas 
(silla kõrval) ning Kirderavelliinile viiva silla kõrval. Uushaljastuse lahendus on antud joonisel 6. 
Uusistutuste valikul on lähtutud parki ajalooliselt sobivatest liikidest ning sobivusest kontekstiga 
(kasvuruum, naabertaimed jms). 
 
Uusistutustena kavandatud peenrad (rooside ja püsikute istutusalad) on kavandatud spetsiaalse ääriseta. 
Peenarde servad hoitakse puhtad servamisega Lillepeenrad kaetakse 150...200 mm paksuselt turbaga (ph 
7,5).  
 
Kõikide peenarde lahendus võimaldab nende likvideerimise ilma pargiruumi kahjustamata kiiresti ning 
jälgi jätmata. 
 
 
 

5.8.4 Roosid, püsikud ja sibullilled 

Roosipeenar on kavandatud Kuurhoone terrassi ette, vallikraavi kaldale ning terrassi külgedele (joonis 6). 
Kasutatud on suhteliselt levinud pinnakatteroose. Peenar on kujundatud lausistutustena ning piiratud 
teedega ning vallikraavi kaldal olev osa villase lodjapuu istutustega. Eraldi peenrapiiret roosipeenardele 
ei kasutata, peenraservad servatakse regulaarselt. Roosipeenardel ei kasutata koorepurumultši vaid 
peenrad multšitakse kasvuturbaga vastavalt rooside agrotehnikale. 
 
Püsikupeenrad on ette nähtud vallikraavi kaldale sildade külgedele (joonis 6). Püsikupeenrad on 
lahendatud keskmise kõrgusega püsikutest lausistutustega. Püsikupeenrad võib hooldamise 
lihtsustamiseks multšida kasvuturbaga. Püsikupeenarde istutusalad on joonistel antud orienteeruvalt, 
kasvualade suurust võib muuta.  
 
Suvelillede peenrad, vaasid. Suvelillede peenraid parki kavandatud pole. Kuurhooneesises peenras võib 
kasutada erinevaid suve- või püsililli vastavalt tellija soovile. Suvelilli võib kasutada ka vaasides 
Kuurhoone ees ning kavandatud vaasis postamendil Uue tn pikendusel. Vaasides kasutatavate suvelillede 
valikul kasutada erinevaid liike, mus vaasis äärmised täidavad vaasi serva ning ripuvad üle vaasi serva 
(amplitaimed), vaaside keskosades kasutatakse kõrgemaid ja püstisemaid taimi nii, et moodustuks 
buketilaadne kompsitsioon. Vaasides võib kasutada ka hooajaliselt agaave nagu seda tehti XX sajandi 
algul (vt foto 24). 
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Foto 24. Lillepeenar postamendi ja vaasiga  kõlakoja ees 1930-tel (Saaremaa Muuseum SM F 3761:785 F) 

Kevadiste sibullillede alad võib kujundada pargi murualadele vabalt valitud kohtadesse vabakujuliselt. 
Mitte kasutada geomeetrilisi vorme istutusalade piiritlemisel. Aladel kasutada massistutusena 
lumikellukesi, krookuseid, nartsisse ja tulpe. Mitte killustada istutusalasid väikesteks gruppideks. 
Kevadlillede alade rajamise eelduseks on nende alade niidetavus peale kevadlillede õitsemisaja 
lõppemist. Kevadlillede alad eraldi multšimist ei vaja. 
 
 

5.8.5 Muru 

Projektalale uut muru ei rajata, muru taastatakse pealekülviga vaid need alad, kus olemasolev murupind 
kahjustub teiste tööde tegemisel või laieneb objektide likvideerimisel. 
 
Pargialune rohttaimestik tuleb tööde käigus võimalikult säilitada. Muru kvaliteedi tõstmine tagada 
regulaarse hooldamisega. Muruseemne külv teha kohtades, kus teekatete ehitamise, kändude juurimise 
vm. tegevusega hävitakse olemasolev taimestik. Tööde käigus tekkivad augud, lohud, rattajäljed jms 
tuleb täita kasvumullaga, tasandada ja külvata muru. Et tagada taimede kasvamaminek, tuleb tagada 
korrastataval pinnal vähemalt 10 cm paksune kasvumulla kiht. Kavandatav niitmissagedus hilisemal 
hooldusel on 2...4 x suve jooksul peahoone ümbruses vajadusel sagedamini (vt. täpsemalt ptk. 7). 
  
 

5.8.6 Nõuded istikutele, istutamine, istutusjärgne põhihooldus 

Taimede istutamisel ja istikute valikul tuleb juhinduda standarditest EVS 778:2001 ”Ilupuude ja põõsaste 
istikud” ja EVS 843:2003 „Linnatänavad“. Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt ja suurustelt 
vastama vähemalt Eesti Standardile (EVS 778:2001). Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või 
äärmisel juhul 5 või 6 kliimatsooni kuuluvates maades toodetud istutusmaterjali. Soovitavalt kasutada 
järgmises suurusklassis istikuid: 
 

 lehtpuud ja okaspuud kõrgusega 3,5 - 4,5 m ja tüve läbimõõduga 6,0 - 8,0 cm; 
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 alleepuud kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve läbimõõduga mitte alla 8,0 cm 

 keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5-harulised ja min. kõrgusega 1,25 m 

 madalakasvulised põõsad, vähemalt 3-harulised ja kõrgusega mitte alla 30 cm 

 püsikud, elujõulised, väljakujunenud liigiomase leherosetiga 
 
Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase läbimõõdust 
ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt:  
 

 mullapalliga lehtpuud ja okaspuud  0,6...1,0 x 0,6...1,0 x 0,6...1,0 m  

 põõsad      0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m 

 ronitaimed     0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m 

 püsikud     minimaalne kasvumulla kiht 0,2 m 
 
Rooside istutusalad valmistada ette 60 cm sügavuselt, püsikute istutusalad 40 cm sügavuselt. Rooside 
kasvuks on vajalik vähemalt 40 cm ja püsikutele vähemalt 20 cm paksune viljaka kobeda aiamulla kiht, 
vajadusel rajada kasvumulla alla killustikust või kruusast kohtdrenaaž. 
  
Istikutealune pind multšitakse purustatud laastuvaba okaspuukoorepuruga (fraktsioon 20...40 mm) min 
20 cm paksuselt (va püsikute istutusalad, kus on kihi paksuseks kuni 5 cm). Istutusaugud täidetakse 
viljaka kasvumullaga. Puuistikud kõrgusega üle 120 cm toestatakse. Põõsaid toestada ei ole vaja. Puud 
toestada kahe vaiaga jäigalt vastavalt alljärgnevale skeemile. Tüvede alumised osad kaitsta maapinnast 
kuni 60 cm kõrguseni niitmisel trimmeriga tekkida võivate vigastuste vältimiseks. Istikute tüve ümbruse 
võib ca 50 x 50 cm suurusel alal mutsida 20 cm paksuselt okaspuukoorepuruga niiskuse paremaks 
säilitamiseks kasvupinnases ja esimestel aastatel istiku ümbruse umbrohtumise vältimiseks. Istutatud 
puude tüvede ümber (maapinnalt kuni 50 cm kõrgusele), paigaldada tüvekaitsed. Tugiteibad hoitakse 
vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt ära. 
 
Istutustööd teha soovitavalt aprilli II-III dekaadis ja mai I-II dekaadis või septembri II-III dekaadis ja 
oktoobri I dekaadis. Istutamisel lõigata ära kuivanud ja vigastatud oksad ning juured ning lisaks sellele 
kärpida lehtpuude-põõsaste võrasid vajadusel kuni 1/4 - 1/3 ulatuses. Istutamisel lõigata ära kuivanud ja 
vigastatud oksad ning juured. Peale istutamist rikkalikult kasta.  
 
Edaspidi kastetakse istutatud taimi kord nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb 
kasta istutusjärgselt regulaarselt vähemalt kahe aasta jooksul. Istikualune pind hoitakse multšitud alal 
umbrohuvaba. Multši tuleb igal kevadel täiendada. 
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Skeem 12. Istikute toestamine. 

 
 

5.8.7 Istutustööde etapid 

Istutustööde läbiviimisel tuleb arvestada alleede taastamisel ning asendusistutustetegemisel tabelis 2 
esitatud raieetappe. Istutused, mis ei ole seotud raietega võib teostada üheetapiliselt kogu pargi 
ulatuses. Kui raietega mitteseotud istutusi soovitakse teostada mitmesse etappi jagatuna, siis on soovitav 
jagada istutustööd alljärgnevalt: 
1. põõsagruppide täiendusistutused  
2. praeguseks hetkeks likvideeritud puude asemele ettenähtud üksikpuude istutused 
3. püsikud ja roosid 
 
Tellija võib istutustööd vastavalt võimalustele territoriaalselt ja ajaliselt jaotada veel omakorda 
etappideks. 
 
 

5.8.8 Projektis kasutatud taimmaterjali loetelu 

PUUD 
Nr Liik eesti keeles  Vormi nimi  Liik ladina keeles   Kasutatud taimede arv kokku (tk) 

1.  künnapuu    Ulmus laevis     20 
2.  harilik vaher    Acer platanoides     109 
3.  suurelehine pärn   Tilia platyphyllos     1 
4.  pensilvaania saar    Fraxinus pennsylvanica    2 
5.  harilik hobukastan   Aesculus hippocastanum    4 
6.  harilik jugapuu    Taxus baccata      23 
7.  ida-jugapuu    Taxus cuspidata     5 
8.  euroopa lehis    Larix decidua      1 



 

Artes Terrae OÜ. 08KP12. Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt 

 

60 

9.  harilik kuusk    Picea abies      5 
10.  pooppuu    Sorbus intermedia     4 
11.  palsami nulg    Abies balsamea     22 

 
PÕÕSAD 
Nr Liik eesti keeles  Vormi nimi  Liik ladina keeles   Kasutatud taimede arv kokku (tk) 

 
1. taraenelas      Spiraea chamaedryfolia    2 
2. nipponi enelas  'Halward`s Silver'  Spiraea nipponica     22 
3. jaapani enelas  'Anthony Waterer'  Spiraea japonica     9 
4. kolmehõlmaline enelas    Spiraea trilobata    59 
5. lodjap-põisenelas     Physocarpus opulifolius    3  
6. harilik sirel      Syringa vulgaris     41 
7. ungari sirel     Syringa josikaea     3 
8. kurdlehine kibuvits 'Ritausma'   Rosa rugosa     5 
9. laialehine ebajasmiin    Philadelphus pubescens    16 
10. harilik lumimari, teisend laevigatus   Symphoricarpus albus var. laevigatus  142 
11. Thunbergi kukerpuu    Berberis thunbergii    17 
12. tatari kuslapuu     Lonicera tatarica    8 
13. villane lodjapuu     Viburnum lantana    9 
14. harilik ebajasmiin     Philadelphus coronarius    57 
15. harilik liguster     Ligustrum vulgare    11 
16. haraline tuhkpuu     Cotoneaster divaricatus    12 
17. suur läätspuu     Caragana arborescens    4 
18. magesõstar     Ribes alpinum     19 
19. prantsuse deutsia     Deutzia x lemoinei    5 
20. puis-toompihlakas  'Robin Hill'   Amelanchier arborea     7 

 
PÜSIKUD* 
1. Metssalvei  'May Night'   Salvia x sylvestris     58 
2. Harilik kitseenelas     Aruncus dioicus     85 
3. Arendsi astilbe  'Weisse Gloria'   Astilbe x arendsii    260 
4. Arendsi astilbe  'Fanal'    Astilbe x arendsii     133 
5. Kukekannus   'Sky Blue'   Delphinium '     94 
6. Särav päevakübar  'Goldsturm'   Rudbeckia fulgida    201 
7. Hiidiisop   'Blue Fortune'   Agastache      149 
8. Tähkjas liatris     Liatris spicata     324 
9. Mailane   'Blue Indigo'   Veronica      95 
10. Väike igihali  'Gertrude Jekyll'  Vinca minor     415 

 
ROOSID 
1. Pinnakatteroos  'Aspirin'   Rosa      58 
2. Pargiroos   'Robusta'   Rosa      50 
3. Pargiroos   'Hansaland'   Rosa      89 
4. Peenraroos  'Europeana'   Rosa      46 
5. Pargiroos   'Schneezwerg'   Rosa       66 
6. Pinnakatteroos  'Innocencia Rigo'  Rosa      197 
 

Märkused 
*Püsikute koguseid võib korrigeerida vastavalt kasutatavate istikute suurusele. 
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6 Nõuded ehitustöödele ja tööde teostajale 

6.1 Raietööd 

Raiete teostamisel on vajalik eelnev puude ettemärkimine, mille juurde tuleb kaasata dendroloog ja/või 
maastikuarhitekt. Tööde teostamise ajal on vajalik eelmainitud spetsialistide kohalolu jooksvalt tekkivate 
küsimuste lahendamiseks. Peale primaarsete raiete teostamist võidakse vajadusel määrata lisaraied. 
Lisaraiete määramise vajaduse otsustavad dendroloog ja/või maastikuarhitekt. Probleemsete puude 
seisundi täpsustamiseks on soovitav kaasata töödesse ka dendropatoloog.  

Raietööde tegijal peab olema arboristi kutsetunnistus, ta peab tundma puuliike ning tal peab olema 
varasem metsa- ja ajaloolise pargihoolduse kogemus.  

 

6.2 Ehitustööd 

Ehitus- ja restaureerimistöid pargis võib teostada ehituse- või maastikuehitusega tegelev ettevõte: 

 mille spetsialistidel on varasem ajalooliste parkide restaureerimise kogemus 

 millel vähemalt üks spetsialist on läbinud muinsuskaitse täiendkoolituse ja talle on väljastatud 
tegevusluba 

 millel vähemalt üks spetsialistidest on eri- või kõrgharidusega aednik 

 mis omab haljastustööde teostamiseks vajaliku ettevalmistusega töötajaid 

 millel on vastava ettevalmistusega spetsialistid vajalike eriosade (valgustus, teed jne) ehitamiseks. 
 
Hanke korraldamisel on omavalitsus kohustatud kontrollima pakkujate eelpoolloetletud pädevuste 
olemasolu (haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid). 
 
Ehitamiseks tuleb käesolevas projektis esitatud lahendustele töötada välja tööjoonised. Ehitamisel tuleb 
lähtuda Eestis kehtivast seadusandlusest, heast ehitustavast ning kehtivatest ehitustegevust 
reguleerivatest normdokumentidest (sh nõuetest konstruktsioonidele, haljastusele, ehitusmaterjalidele 
jne).  
 
Ehitustööd tuleb teostada muinsuskaitseameti, keskkonnaameti ja omavalitsuse järelvalve all. 
Ehitustööde alustamisel tuleb teavitada projekteerijat.  
 
 

6.3 Üldised keskkonnanõuded ehitustööde teostamiseks 

Raie- ja ehitustööd teostada väljaspool lindude pesitsusaega. Tööde tegemisel tuleb arvestada 
Kuressaare Lossipargis elavate kaitsealuste liikidega. Enne tööde alustamist piiritleda ja kaitsta pargis 
kaitsealuste taimedega seotud piirkonnad juhuslike kahjustuste eest, mis võivad tööde käigus tekkida, 
vastavad piirkonnad täpsustada konsulteerides Keskkonnaametiga. 
 
Liikumine ehitusmasinatega pargi territooriumil on lubatud vaid teedel. Kui on vajalik masinatega liikuda 
murualadel tuleb rajada nõuetekohased tehnorajad. Puud ja põõsad tuleb kaitsta masinate liikumisteede 
ääres tööpiirkonnas vastavalt: tüved katta plankude vm lööke ja rebendeid välistava materjaliga, põõsad 
ajutise piirdeaiaga. Puude alumised oksad eemaldada vajadusel kuni 5 m kõrgusel masinatega liigutaval 
alal, et vältida juhuslikke oksarebendeid. 
 
Kaevetöödel üleskaevatav pinnas sorteeritakse: kaevamisel ladustatakse muld ja täitepinnas eraldi. 
Tööde käigus puudelt eemaldatavatest okstest ja raiutavatest puudest on soovitav teha koheselt peale 
raiumist puiduhake kohapeal ning ära vedada. Nakkusohu vähendamiseks mitte ladustada raiutud puitu 
ja oksi parki. 
 
Ehitusmaterjalide ajutine ladustamine pargis on lubatud Kuursaali esisel platsil. 
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7 Pargi hooldus 

7.1 Üldised haljastuse hooldusnõuded 

7.1.1 Puistu ja alleede hooldus 

Pärast primaarsete raiete tegemist tuleb puistus regulaarselt läbi viia järgmised hooldustööd: 

 tuleb määratleda erihooldust vajavate isendite hulk ning hoolduse spetsiifika - määratud puudel -
põõsastel tuleb  igal aastal üks kord üle vaadata võrad ning vajadusel teostada võra- jm vajalikud 
hooldustööd; 

 regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) tuleb põõsamassiivide servaalasid niita, et vältida põõsastike 
levimine; 

 põõsamassiividest tuleb välja lõigata sinna kasvanud lehtpuude looduslik uuendus; vajadusel tuleb 
põõsamassiivide tühjaks jäänud keskosadesse servadelt siirdada noori taimi (võib teostada aprilli 
lõpust mai keskpaigani); 

 
Puittaimede hooldustööd tuleb tellida vana pargi puistu hoolduse töökogemust omavalt kvalifitseeritud 
arboristilt. Puudealuste trimmeriga hooldamisel tuleb tagada noorte puude tüvede kaitse, millele pole 
tekkinud korpa. Murdumisohtlikud väärtuslikud puud, mida on vaja säilitada, tuleb toestada, kasutades 
selleks ettenähtud spetsiaalseid bandaaže ja toestikke, mille võib paigaldada vaid vastava kogemusega 
spetsialist. Toestamist tuleb kaaluda üldiselt vaid erandjuhul, kui: 
 

 säilitatava puu mehaaniline tugevus, asend ja morfoloogilised omadused võimaldavad puu 
toestamise; puu tugevus on kontrollitud resistograafiga vm meetodil;  

 säilitatav puu on üksikpuuna olulise koduloolise, looduskaitse- või muinsuskaitseväärtusega ja puu 
üldiselt on elujõuline; 

 säilitatava puu rinnasümbermõõt on üle 4 m ja puu üldiselt on elujõuline; 

 puu on harvaesineva liigi esindajana tähelepanuväärsete mõõtmetega; puu on elupaigaks 
kaitsealustele liikidele ning puu seisund võimaldab toestamist. 

 
Toestatud puu peab olema toestamisjärgselt turvaline pargi kasutajatele ja teistele puudele. 
 

 

7.1.2 Murualade hooldus  

Niitmisel võib korraga eemaldada ainult 1/3 taime pikkusest. Kui eemaldada rohkem, põhjustab see 
osade võrsete surma ja muru hõrenemise. Aasnurmikast ja punasest aruheinast koosnevat muru 
niidetakse tavaliselt 3,5 - 5 cm kõrguselt, Lossipargis ei peaks muru niitma I hooldusklassi aladel 
madalamalt, kui 5 cm. Piirkõrgus, milleni võib murul lasta kasvada on seega 7,5 cm. Kui muru on 
kasvanud pikemaks, tuleb ta ettenähtud kõrgusele viia tagasi etapiliselt niitmiste vahelisi vaheaegu 
lühendades. Näiteks kui taime pikkus on 15 cm, siis esmalt eemaldatakse tema pikkusest 1/3 (5 cm) ja 
nelja päeva pärast jälle kuni 1/3 tema hetke pikkusest. Seda korratakse kuni jõutakse optimaalse 
niitekõrguseni. Edaspidi niidetakse siis, kui taime pikkust 1/3 võrra kärpides jääb muru soovitud kõrgune. 
Kärpida võib korraga ka vähem. Esmakordselt pärast külvi on vaja muru niita, kui taimed on 10 cm 
pikkused. Põuaperioodil ja varjus kasvavat muru niidetakse normaalsest 1 - 2 cm kõrgemalt.  
 
Muru sammaldub, kui kasvutingimused muutuvad kõrrelistele ebasobivaks. Tüüpilised samblaleviku 
põhjused on liialt varjuline kasvukoht, vale niiterežiim, ülemäära tihe, niiske või happeline muld ning 
kaaliumi puudujääk mullas. Sambla tõrjeks kasutada kombineeritult sambla mehhaanilist eemaldamist 
(riisumine) ning spetsiaalset muruväetist (nt Substral®)80, mis sisaldab samblatõrjepreparaati. 

                                                 
80 www.eestimurud.ee 
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Multšimine e. täiendava kasvukihi laotamine murupinnale viib murutaimede võrsumissõlmkonna 
sügavamale, kus ta on vee ja toitainetega paremini varustatud. Multšida võib spetsiaalse 
substraadiseguga81 või liivaga. Multši võib kasutada ka murukonaruste tasandamiseks. Samuti on 
soovitav multšida peale muru pealt paranduskülvi.. 

 
Tihenenud muldi on vajalik õhustada. Suurtel pindadel kasutatakse selleks otstarbeks spetsiaalset 
aeraatorit. Pärast õhustamist tuleb muru multšida liivaga ja pind rehitseda või äestada. Liiv valgub tehtud 
avaustesse ning nii muutuvad õhukanalid püsivaks. Õhuga varustatust aitab parandada ka kevadine muru 
äestamine või tugev riisumine82. 
 
 

7.2 Kuressaare Lossipargi hooldusalad 

7.2.1 Hooldusalade jaotus ja hooldusintensiivsuse klassid 

Käesoleva projektiga on Kuressaare Lossipark jaotatud erineva hooldusintensiivsuse ja - spetsiifikaga 
aladeks (joonis 22). Ala on jaotatud hooldusaladeks alljärgnevalt: 
 
Tabel 3. Kuressaare Lossipargi hooldusalad  

 
Hooldusala nr (joonis 22)         Pindala kokku (m²)    Hooldusintensiivsuse klass 

    1                       14 290.22     I 
    2                             7 192.98     I-II 
    3                     18 136.97     III 
    4                         3 193.25     II 
    5                        3 105.94     II 
    6                   3 082.17     III 
    7                      3 524.83     III 

 
Hooldusalad on otstarbekas jaotada erineva hooldusintensiivsusega aladeks. Hooldusintensiivsuse järgi 
on mõttekas jaotada erinevad pargialad kolme hooldusklassi arvestades võimalikku hooldusspetsiifikat ja 
hooldustööde vajadust ning hooldustihedust. Seejuures alad 1 ja 2 on kõige intensiivsemalt hooldatavad 
alad. Hooldustööde tagamisel arvestada ptk 4.1.2. esitatud nõudeid erinevate kaitsealuste liikide 
elupaikade hoidmiseks. 
 

 

7.2.2 Hooldusklasside hooldusintensiivsus 

Alljärgnevalt kirjeldatud haljastust puudutavate hooldustööde kirjelduste määramisel on tööde 
nomenklatuuri määratlemisel lähtutud dokumendist "Tallinna linna haljastute klassifikatsioon ja 
hoolduse nõuded"83. Hooldusintensiivsuse määramisel on lähtutud Lossipargi võimalikust 
hooldusvajadusest. Erinev hooldusintensiivsus on määratud ainult haljastusele, teede ning 
arhitektuursete väikevormide hooldust pargisiseselt ei diferentseerita (kõigil aladel teostatakse 
ühesuguselt). 
 
 

7.2.3 Hooldusintensiivsuse klasside kirjeldused 

7.2.3.1 Haljastuse hooldusintensiivsus, I klass 

1. Muru 

 katvus vähemalt 95 %, võimalikult umbrohuvaba 

                                                 
81 Saar, M. 1979. Murud. Tallinn; lk 137; www.eestimurud.ee  
82 www.eestimurud.ee 
83 Tallinna linna haljastute klassifikatsioon ja hoolduse nõuded, Tallinna LV 2001 
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 kõrgus 5 - 10 cm, vastavalt hooajale, sibullillede ja kirikakarde õitsemise perioodil niita õitsemise 
lõppedes, minimaalne niite kõrgus 5 cm 

 niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt 2 korda kuus 

 niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit või niitmisjäägid eemaldada 

 servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt kord kuus vegetatsiooniperioodil 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 kasta kuival perioodil vastavalt vajadusele et ei tekiks põuakahjustusi 

 umbrohutõrjet ei ole vajalik teha, kui on tagatud regulaarne niitmine 

 murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 
vajadusel korrata kevadel aprillis 

 õhustada, multšida ja rullida vajadusel 
 
2. Puud 

 kujundus- ja hoolduslõikus tuleb teostada üks kord aastas 

 topiaarlõikus (sh hekkide ja vormpuude lõikus) tuleb teostada vastavalt vajadusele, arvestades 
puu liiki ja kasvukohta; lõikamistihedus peab tagama soovitud korrektse võra kuju (ülekasvanud 
võrsete pikkus mitte üle 5 cm) 

 murdumisohtlikud harud ja suured oksad likvideeritakse jooksvalt 

 tormimurd likvideeritakse jooksvalt 

 alleepuude võra kõrgused hoida kõnniteede kohal 2,5-3,0 m kõrgusel maapinnast, sõiduteede 
kohal 4,5...5,0 m kõrgusel (eemaldada madalamad) 

 põuaperioodil kasta vastavalt vajadusele, glassiil vähemalt üks kord kahe nädala jooksul 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vajadusel (mitte kasutada kaitsealuseid liike 
kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad olla ohtlikud 
kaitsealustele liikidele) 
 

3. Põõsad, põõsagrupid 

 põõsaste alus (piiritletud istutusala) hoida umbrohuvaba, rohimine vastavalt vajadusele, kuid 
mitte vähem kui kaks korda kuus 

 peenra alus kobestada vastavalt vajadusele. kuid mitte vähem, kui kord kuus; multšitud pinnad 
täiendada kevadeti kord aastas 

 hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat 

 sanitaar- ja noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt 
üks kord aastas 

 kujunduslõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 

 põõsaste kohale kasvavate puude okste lõikus, mis varjutavad valgust põõsastele, teostada kord 
aastas 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 kasta vastavalt vajadusele, põuaperioodil vähemalt kord nädalas 

 täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada vajadusel kord aastas kevadel 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele (mitte kasutada 
kaitsealuseid liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need 
võivad olla ohtlikud kaitsealustele liikidele) 
 

4. Pargiroosid 

 närbunud õied tuleb jooksvalt eemaldada 

 lõigata vastavalt sordile 
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 istutusalade (peenarde) pinna kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada tihedusega, mis 
tagab umbrohuvaba mullapinna, tihedusega mitte vähem kui kord nädalas; 

 peenarde või istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini 
kui kord kuus 

 kasta vajadusel, kuid mitte vähem kui üks kord kümne päeva jooksul, põuaperioodil mitte 
harvemini kui 2 korda nädalas; 

 väetada tuleb vastavalt viljakusanalüüsile vähemalt kaks korda suve jooksul, täiendav kasvumuld  
tuleb lisada üks kord aastas 

 täiendusistutused tuleb teostada igal kevadel 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrjet tuleb teostada vajadusel (mitte kasutada kaitsealuseid liike 
kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad olla ohtlikud 
kaitsealustele liikidele) 

 tagasilõikamine teostada sügisel 

 talvekate paigaldada sügisel. 
 
5. Püsikud 

 närbunud õied tuleb eemaldada jooksvalt 

 peenrapinna või istutusala kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada vajaduse korral, kuid 
mitte vähem kui kaks korda kuus 

 peenarde või istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini 
kui kord kuus 

 kõrgekasvuliste püsikute toestamine teha vajadusel 

 kasta vajadusel, kuid mitte vähem kui üks kord kümne päeva jooksul, põuaperioodil mitte 
harvemini kui 2 korda nädalas 

 väetamine teostada vajadusel vastavalt kasvupinnase viljakusanalüüsile ja liigivajadusele; 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusel (mitte kasutada kaitsealuseid 
liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad olla ohtlikud 
kaitsealustele liikidele) 

 
6. Suvelilled: 

 närbunud õied tuleb eemaldada jooksvalt 

 peenrapinna või istutusala kobestamine ja umbrohutõrje tuleb teostada vajaduse korral, kuid 
mitte vähem kui kaks korda kuus 

 kui peenras vm on ette nähtud suvelillede vahetamine vegetatsiooniperioodi jooksul on soovitav 
taimed asendada hiljemalt siis, kui 2/3 eelmise istutuse taimedest on õitsemise lõpetanud 

 peenarde või istutusalade servamine tuleb teostada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini 
kui kord kuus 

 kasta kaks korda nädalas 

 väetamine teostada vajadusel vastavalt kasvupinnase viljakusanalüüsile ja liigivajadusele 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada jooksvalt vastavalt vajadusele (mitte kasutada 
kaitsealuseid liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad 
olla ohtlikud kaitsealustele liikidele) 

 kasvupinnase ettevalmistus järgmiseks kasvuperioodiks teostada hiljemalt novembris 

 taimekastide (lillevaaside) toimetamine talvelattu, katmine või dekoreerimine talveks teostada 
hiljemalt novembris. 
 

 
7.2.3.2 Haljastuse hooldusintensiivsus, II klass 

1. Muru 

 katvus vähemalt 75% 

 kõrgus 10-15 cm, vastavalt hooajale, sibullillede ja kirikakarde õitsemise perioodil niita õitsemise 
lõppedes, minimaalne niite kõrgus 5 cm 
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 niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 1 kord kuus 

 niitmisel kasutada nn multšivat rootorniidukit 

 niitmisjääke ei pea eemaldama 

 servamine vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt kord kuus vegetatsiooniperioodil 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 
vajadusel korrata kevadel aprillis 

 õhustada, multšida ja rullida vajadusel 
 
2. Puud 

 kujundus- ja hoolduslõikus tuleb teostada üks kord aastas 

 topiaarlõikus (sh hekkide ja vormpuude lõikus) tuleb teostada vastavalt vajadusele, arvestades 
puu liiki ja kasvukohta; lõikamistihedus peab tagama soovitud korrektse võra kuju (ülekasvanud 
võrsete pikkus mitte üle 5 cm) 

 tormimurd likvideeritakse jooksvalt 

 põuaperioodil kasta vastavalt vajadusele, glassiil vähemalt üks kord kahe nädala jooksul 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vajaduse korral (mitte kasutada kaitsealuseid liike 
kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad olla ohtlikud 
kaitsealustele liikidele) 
 

3. Põõsad, põõsagrupid 

 põõsaste alus (piiritletud istutusala) hoida umbrohuvaba, rohimine vastavalt vajadusele, kuid 
mitte vähem kui üks kord kuus 

 peenra alus kobestada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui kord vegetatsiooniperioodi 
jooksul; multšitud pinnad täiendada kevadeti kord aastas 

 hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat 

 sanitaar- ja noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt 
üks kord aastas 

 kujunduslõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 kasta vastavalt vajadusele, põuaperioodil vähemalt kord nädalas 

 täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada vajadusel kord aastas kevadel 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele (mitte kasutada 
kaitsealuseid liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need 
võivad olla ohtlikud kaitsealustele liikidele) 
 

4. Pargiroosid 

 pargirooside hooldusel lähtuda ptk 7.2.3.1. esitatud nõuetest 
 
5. Püsikud 

 II hooldusklassi aladele püsikuid ei ole ette nähtud istutada; kasutamisel lähtuda I hooldusklassi 
nõuetest 

 
6. Suvelilled: 

 II hooldusklassi aladele suvelilli ei ole ette nähtud istutada; kasutamisel lähtuda I hooldusklassi 
nõuetest 
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7.2.3.3 Haljastuse hooldusintensiivsus, III klass 

1. Muru 

 katvus vähemalt 60 %, võib esineda muruvabasid laike 

 kõrgus 15 - 20 cm, vastavalt hooajale, sibullillede ja kirikakarde õitsemise perioodil niita 
õitsemise lõppedes, minimaalne niite kõrgus 10 cm 

 niitmissagedus vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt 1 kord vegetatsiooniperioodil peale 
aasataimede õitsemist 

 niitmisjääke ei pea eemaldama 

 väetamisvajaduse kindlaks tegemiseks teostada mulla viljakusanalüüs, väetamise vajadus, 
väetamise tihedus ja spetsiifika paika panna vastavalt pinnase viljakusanalüüsile 

 murule langenud lehed tuleb riisuda sügisel vastavalt vajadusele soovitavalt novembris ning 
vajadusel korrata kevadel aprillis 

 õhustada, multšida ja rullida vajadusel 
 
2. Puud 

 kujundus- ja hoolduslõikus tuleb teostada üks kord aastas 

 tormimurd likvideeritakse vajadusel kaks korda aastas 

 põuaperioodil kasta vastavalt vajadusele 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vajaduse korral (mitte kasutada kaitsealuseid liike 
kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need võivad olla ohtlikud 
kaitsealustele liikidele) 
 

3. Põõsad, põõsagrupid 

 põõsaste alus (piiritletud istutusala) hoida üldiselt umbrohuvaba, rohimine vastavalt vajadusele, 
kuid mitte vähem kui kaks korda vegetatsiooniperioodil 

 peenra aluse multšitud pinnad täiendada kevadeti kord aastas 

 hoolduslõikus teostada regulaarselt igal kevadel arvestades liigiomast lõikamise spetsiifikat 

 sanitaar- ja noorenduslõikus teostada vastavalt vajadusele, taimed tuleb üle vaadata vähemalt 
üks kord aastas; kujunduslõikus teostada vastavalt vajadusele ja taimeliigile sobiva sagedusega 

 kasta põuaperioodil vähemalt kord nädalas 

 täiendusistutuste vajadus hinnata kord aastas, istutused teostada vajadusel kord aastas kevadel 

 taimehaiguste ja kahjurite tõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele (mitte kasutada 
kaitsealuseid liike kahjustavaid kemikaale, mitte kasutada kemikaale perioodidel, kui need 
võivad olla ohtlikud kaitsealustele liikidele) 
 

4. Pargiroosid 

 III hooldusklassi aladele pargiroose ei ole ette nähtud istutada; kasutamisel lähtuda I 
hooldusklassi nõuetest 

 
5. Püsikud 

 püsikute hooldusel lähtuda ptk 7.2.3.1. esitatud nõuetest 
 
6. Suvelilled: 

 III hooldusklassi aladele suvelilli ei ole ette nähtud istutada; kasutamisel lähtuda I hooldusklassi 
nõuetest 

 
7.2.3.4 Teed, väikevormid, prügi I-III klass 

TEED 

 teed pühitakse suveperioodil vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui 2 korda kuus 

 kruusakattega teed profileerida (riisutakse servadest tagasi) 2 korda lumeta perioodil, üks kord 
kevadel, teine  kord peale lehtede riisumist 
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 teed servatakse tihedusega, mis tagab sirge, ülekasvamata serva, kuid soovitavalt mitte harvem, 
kui kord kuus vegetatsiooniperioodil 

 purustatud kruusakattega teedel teostatakse umbrohutõrje vastavalt vajadusele vähemalt kaks 
korda vegetatsiooniperioodi jooksul 

 purustatud kruusakattega teedesse tekkinud augud täidetakse ja rullitakse vastavalt vajadusele, 
kuid mitte vähem, kui kaks korda lumeta perioodil 

 sajuvee-erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste tekkimist 

 kõvakattega teed remonditakse vastavalt vajadusele 

 kõvakattega teedel teostatakse umbrohutõrje kord aastas 

 lehed koristatakse kõigilt teedelt jooksvalt vastavalt vajadusele 

 vuugimuru ja plaatteede vuugitäited kontrollitakse kord aastas ja vajadusel täidetakse tagasi 
katendikonstruktsioonis ette nähtud seguga 

 
ARHITEKTUURSED VÄIKEVORMID 

 lastemänguväljakute konstruktsioonid kontrollitakse kord nädalas, ilmnenud vead kõrvaldatakse 
koheselt, konstruktsioonide purunenud osad remonditakse koheselt või kui see ei ole võimalik, 
suletakse konstruktsioon kuni purunenud osa vahetamiseni või vea kõrvaldamiseni 

 funktsionaalsed väikevormid vaadatakse üle vähemalt 2 korda kuus; pinkide, prügikastide, 
jalgrattahoidjate purunenud osad või kasutamist raskendavad või kasutajale ohtlikud vigastused 
kõrvaldatakse jooksvalt kohe ilmnemisel 

 inventari värvitakse korraliselt üks kord aastas kevadel; lumevabal ajal tekkinud värvikahjustused 
(graffiti, vandalism jms) likvideeritakse kuu aja jooksul peale ilmnemist 

 piirdeaed vaadatakse üle kord aastas (sügisel), ilmnenud vead kõrvaldatakse hiljemalt järgmise 
aasta 1. maiks 

 purunenud valgustikuplid vahetatakse välja või remonditakse esimesel võimalusel, kuid mitte 
hiljem kui 2 kuud peale probleem ilmnemist 

 dekoratiivsete väikevormide (skulptuurid, vaasid jne) seisukorda kontrollitakse üks kord aastas, 
probleemide ilmnemisel kõrvaldatakse see esimesel võimalusel   

 arhitektuursete väikevormide kohta on soovitav sisse viia vajalikke hooldustegevusi täpsemalt 
kajastav hooldusraamat 

 
PRÜGI, PUULEHED 

 prügi koristatakse igapäevaselt 

 lehed koristatakse ja veetakse ära vastavalt vajadusele 1 - 2 korda aastas (vt muru 
hooldusnõuded) 

 sügisperioodil teedele langenud lehed eemaldatakse igapäevaselt puhuriga  

 pargi territooriumile lehti jm prügi, sh komposti ei ladustata 

 prügikoristus ja lehtede äravedu pargis toimub pargiteedel kuni 1,7 m laiuse ja  2,5 t täismassiga 
sõidukiga; murualadel võib liikuda vaid murutraktori või sellega samas kaalus (kuni 300 kg) 
olevate hooldusmasinatega. 
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8 Põhiliste tööde mahud 

 
Tähelepanu! Töövõtjal (ehitajal) on kohustus kontrollida / täpsustada tööde mahud enne tööde 
alustamist objektil kohapeal. Vajadusel koostada tööjoonised. 
 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 

 
1. Raied 

  1.1. Puude raie vastavalt ettenähtud raieetappidele tk 258 

1.2. Freesida kände tk 258 

1.3. Kändude juurimise tagajärjel vajalikud muru parandused m2 1032 

1.4. Kasvumulda muruparanduste tegemiseks m3 206,4 

 
   2.  Teede likvideerimine 

  2.1. Võtta üles olemasolevat äärekivi* jm 3140 

2.2. 
Võtta üles olemasolevat paesõelmekattega teed (olemasolevate 
teepindade likvideerimine, teede kitsendamine) 

m2 12790 

2.3. Likvideeritavaid muu kattega teid m2 247 

2.4. Olemaseolevate teekatete likvideerimisel tehtav muru taastamine m2 1907 

2.5. Kasvumulda murupindade taastamiseks m3 381,4 

 
* Teede rajamisel, kui otsustatakse pargiosas taastada äärekividega lahendus, kasutada töödel ära 
olemasolevad terved paest äärekivid. Nende maht hinnata äärekivide ülesvõtmisel.  
 

3. Teede rajamine, teetõkised 
  3.1. Rajada purustatud kruusa kattega jalgteid kokku m2 8804 

3.2. Rajada sõidutee alusel purustatud kruusakattega teid m2 2326 

3.3. Rajada armeeritud silebetoonist plaatidest teid kokku (vt. joonis 7) jm 167 

3.4. Armeeritud silebetoonplaate mõõtmetega 60 x 500 x 1000 mm tk 237 

3.5. Armeeritud silebetoonplaate mõõtmetega 60 x 160 x 800 mm tk 233 

3.6. 
Rajada munakiviga vuugimurust jalgteed (Looderavelliin ja ravelliinile viiv 
tee) 

m2 407 

3.7. Rajada lõhatud maakivist pingialuseid m2 22 

3.8. 
Rajada munakivisillutisega parklapinda  + peasissepääsu juures olev 
munakiviriba 

m2 829 

3.9. Rajada betoonkivikattega parklapinda m2 262 

3.10. Rajada betoonkivikattega jalgteid (sh Kuurhoone terrassi all) m2 484,4 

3.11. Teede rajamisega seotud muruparandused m2 3795 

3.12. Kasvumulda muruparanduste tegemiseks m3 759 

3.13. 
Paigaldada betoonist äärekivi, 80 x 200 x 1000 mm (parklate ääristus, 
eraldus kõnniteest ja markeering, pargi peasissepääs ja munakiviriba piire 
Pargi tn servas; Kuursaali terrassi aluse ääris; joonis 7) 

jm 1194 

3.14. 
Paekivist äärekivi 80x200x1000 mm jalgteedele vanas pargiosas (arvestada 
ainult juhul, kui valitakse äärekiviga jalgtee katenditüüp; vt joonis 7) 

jm 3298 

3.15. Fašismiohvrite monumendi esise platsi vuugitäide paesõelmetega m2 272 

3.16. 
Teisaldada Kuursaali eest kaks graniidist tõkkeposti ja paigaldada 
ettenähtud kohtadesse teede nurkadel 

tk 2 
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4. Trepid, prügikonteinerite hoidla 
  4.1. Likvideerida trepp peasissepääsu juures, kokku 7 astet tk 1 

4.2. Likvideerida linnapoolne trepp kohviku John Bull ees, kokku 6 astet tk 1 

4.3. Likvideerida merepoolne trepp kohviku John Bull ees, kokku 4 astet tk 1 

4.4. 
Restaureerida Fašismiohvrite mälestusmärgi trepp (pikkus: 1,92 m ,laius: 
9,95 m, astmeid 5) 

tk 1 

4.5. Rajada trepp peasissepääsu juurde, varjatud tee äärde (lõige C-C) tk 1 

4.6. Rajada trepp kohviku John Bull ette (õige B-B) tk 1 

4.7. Rajada trepp Looderavelliinile (joonis 9) tk 1 

4.8. Rajada trepp Looderavelliinile (joonis 9) tk 1 

4.9. Rajada trepp Looderavelliinile (joonis 9) tk  1 

4.10. 
Rajada prügikonteinerite hoiukoht; armeeritud betoonist tugimüüri (joonis 
20) 

jm 6,2 

4.11. Prügikonteinerite hoiukoha  pinnakate, betoonkivi sõidutee alusel m2 3,6 

4.12. Prügikonteinerite hoiukoha värav vastavalt joonisele 20 tk 1 

 
   5. Nõlvad 

  5.1. Ümber profileerida nõlva vastavalt lõikele (joonis 15) kokku Pargi tn ääres m2 282 

5.2. Ümber profileerida nõlva vastavalt lõikele kokku (joonis 15) Allee tn ääres m2 278 

5.3. 
Ümber profileerida nõlva vastavalt lõikele (joonis 15) kokku Staadioni tn 
ääres  

m2 367 

5.4. Paigaldada kokku nõlvadele erosioonitõkkematti m2 570 

5.5. Nõlvade erosioonitõkkematiga katmisel rajada muru pealekülvi teel m2 570 

5.6. Muru rajamiseks vajalik kasvumuld m3 28,5 

5.7. Koorida Allee tn ja Pargi tn nõlvadelt pinnast m3 56 

5.8. Täita Staadioni tn nõlva m3 36,7 

 
   6. Piirdeaed, tenniseväljaku piire 

  

6.1. 
Remontida paekivist piirdeaiaposte (postide demontaaž, vajadusel uute 
aluste valamine, postide uuesti monteerimine ja purunenud osade välja 
vahetamine; vt. ptk 5.6.6.) 

tk 174 

6.2. Remontida peaväravapostid tk 2 

6.3. Remontida kõrvalväravate poste tk 20 

6.4. Taastada kivikuule väravapostidel tk 6 

6.5. Vahetada välja piirdeaia kilbid (Pargi tn poolne aiatüüp; vt joonis 17) tk 110 

6.6. 
Paigaldada piirdeaia latte (Allee tn poolne aiatüüp, kaks paralleelset latti; vt 
joonis 17) 

tk 150 

6.7. 
Kaasajastada tenniseväljaku võrkpiire (vahetada välja postid, piirdevõrk) 
kaasaegsete nõuetekohaste vastu 

jm 101 

6.8. 
Restaureerida tenniseväljaku paekivist piirdemüüri kõrgem osa (tugimüür, 
ca) 

jm 60 

6.9. Restaureerida tenniseväljaku paekivist piirdemüüri madalam osa (ca) jm 41 

 
   7 Inventar ja arhitektuursed väikevormid 

  
7.1. 

Paigutada ümber olemasolevaid käetugedega pargipinke (ca, arvestatud 
vastavalt geoalusel kajastatud pinkide arvule) 

tk 10 
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7.2. 
Paigutada ümber olemasolevaid käetugedeta pargipinke (ca, arvestatud 
vastavalt geoalusel kajastatud pinkide arvule) 

tk 41 

7.3. Üles võtta olemasolevad pargipingid glassiil tk 18 

7.4. Paigaldada kokku uusi pargipinke (käetugedega, tüüp b, joonis 5) parki tk 10 

7.5. 
Paigaldada kokku uusi pargipinke (käetugedeta, tüüp c, joonis 5) parki ja 
glassiile 

tk 60 

7.6. Paigaldada prügikaste (tüüp 1, joonis 5) tk 26 

7.7. Paigaldada prügikaste (tüüp 2, joonis 5) tk 52 

7.8. Paigaldada jalgrattahoidjaid tk 7 

7.9. Paigaldada puude juurekaitsereste tk 15 

7.10. Paigaldada lillepostament (vt joonis 5, 19) tk 1 

 
   8. Mänguväljakud 

  
8.1. 

Paigaldada vedrukiiged vana pargiosa mänguväljakule (nt. Lappset 010501 
või analoog) 

tk 4 

8.2. 
Paigaldada tasakaaluvõrk vana pargiosa mänguväljakule (nt. Lappset 
200010 või analoog) 

tk 1 

8.3. 
Paigaldada tasakaalukiik Zurra-Murra kohviku tagusele mänguväljakule (nt 
Kompan KPL111-0401 või analoog, värvus toon-toonis  olemasolevate 
vahenditega) 

tk 1 

8.4.  
Paigaldada astepakud (erineva kõrgusega 100...600 mm maapinnast) 
naturaalsest ümarmaterjalist, diameeter min 400 mm; paigaldussügavus 
min 500 mm) 

tk 33 

 
   9. Valgustus 

  9.1. Ümbertõstetavaid vanu pargivalgusteid (restaureeritavad) 3 kupliga tk 3 

9.2. Ümbertõstetavaid vanu pargivalgusteid (restaureeritavad) 1 kupliga tk 60 

9.3. Vanade ühekupliliste pargivalgustite eeskujul valmistatud uued valgustid tk 29 

9.4. Uusi pargivalgusteid (nt. Philips Urbana või analoog) tk 81 

9.5. Suundvalgusteid (nt BEGA 8828 või analoog) tk 107 

9.6. Sealhulgas glassii valgustus tk 95 

9.7. Suundvalgusteid (paigaldamine on valikuline, nt BEGA 8828 või analoog: ca) tk 17 

 
   10. Uushaljastus 

  
10.1. 

Istutada mullapalliga suuri lehtpuid vastavalt ptk 5.8.6. esitatud nõuetele ja 
istutustööde etappidele 

tk 196 

10.2. Istutada põõsaid konteinertaimedena tk 285 

10.3. Istutada püsikuid (püsikute mahtu võib vastavalt istikute suurusega muuta) tk 1814 

10.4. Istutada pargiroose tk 506 

10.5. 
Purustatud okaspuukoorepuru multš (fr. 20-40 mm) põõsaste ja puude 
istutustele, kuni 200 mm kiht ca 

m3 25 

10.6. 
Püsikupeenarde ettevalmistus  (vabakujuliste istutusalade piire võib 
rajamiseelselt muuta ja täpsustada)  ca 

m2 80 

10.7. 
Rooside istutusalade ettevalmistus (vabakujuliste istutusalade piire võib 
rajamiseelselt muuta ja täpsustada)  ca 

m2 81 

10.8. Istutada ümber puid (h ca 4 m) tk 1 
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9 Jätkuprojektid ja soovitav ehitustööde järjekord 

 
Projekti edasiarendamiseks on vaja koostada alljärgnevad tööd: 
1. Teha sajuveesüsteemide ehitamiseks tööjoonised. 
2. Täpsustada valgustite asukohad, teha valgustuse elektriprojekt. 
3. Teha restaureeritavate objektide ehitustehnilised uuringud ja vastavalt sellele tööjoonised 

taastamiseks. 
4. Teha vajadusel tööjoonised projektis eel- või põhiprojekti staadiumis lahendatud objektidele. 
 
Käesoleva projektikohaselt tehtavad peamised haljastus. ja ehitustööd vastavalt teostamise järjekorrale: 
1. Vastavalt tööde kulgemisele koostada vajalikud täiendavad projektid. 
2. Läbi viia etapiviisil ette nähtud raied ja puude võrahooldus. 
3. Freesida kännud ning teha selle tagajärjel vajalikud muruparandused. 
4. Teha primaarsed istutustööd ja raietest sõltuvad istutustööd vastavalt raieetappidele. 
5. Korrastada piirdeaed; tõsta ümber ja paigaldada uued valgustid vanas pargiosas 
6. Rajada ühtne valgustus ringalleel. 
7. Korrastada glassii jalgteed, ehitada pingialused, vahetada välja pingid. 
8. Töötada välja ehitamiseks vajalikud tehnoloogiliste teede trajektoorid, vastavalt sellele tugevdada 

ajutiselt  nende trajektooril olemasolevaid pargiteid, vajadusele rajada uued ajutised tehnorajad; 
paigaldada puude tüvekaitsed, põõsaste ajutised kaitsepiirded  

9. Ehitada trepid pargi põhiosas, ehitada prügikonteinerite hoiukoht. 
10. Rajada parklad, peasissepääsu juures olev jalgtee laiendus; korrastada teedevõrk (vajadusel 

etapiviisiliselt) pargipõhiosas, profileerida ettenähtud nõlvad. 
11. Paigaldada uued ja ümber tõsta ette nähtud vanad pingid; paigaldada projektiga (vajadusel ka 

olemasolev ümber tõsta) ette nähtud inventar pargi põhiosas, vajadusel etapiviisiliselt arvestades 
pargi erinevaid piirkondi (skeem 11 A ja B). 

12. Teha muruparandustööd. 
13. Teha Looderavelliini trepid, seejärel kindlustuste markeering teekattega. 
14. Likvideerida tehnorajad, teha vajalikud muruparandused ja täiendused, eemaldada tüvekaitsed jm 

ajutised rajatised. 
 
 

 
Kõigist käesoleva projekti kasutamisel, tõlgendamisel jm viisil tekkivatest probleemidest teavitada 
projekti autoreid. Projekti realiseerimisel teavitada autoreid tööde alustamisest. Projektimuudatused 
tuleb kooskõlastada projekti autoritega. Lisaraiete märkimiseks kutsuda kohale 2010.a. dendrohinnangu 
koostajad või käesoleva projekti autorid. 
 

 
Kuressaare Lossipargi projekttiim: 
 
Muinsuskaitse eritingimused:  Sulev Nurme, Kärt-Mari Paju 
Maastikuarhitektid:   Sulev Nurme, Eigo Tarkin, Edgar Kaare 
Insener:    Mart Hiob 
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Lisad 

 
Lisa 1. Lähteülesanne 
Lisa 2. Ravelliinide dendrohinnangute koondtabelid 
Lisa 3. Pargiinventari näidised 
Lisa 4. Valgustite näidised  
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Lisa 1. Lähteülesanne.  

Väljavõte  hankedokumentidest “Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine“, 

kinnitatud 12.12.2011.a. hankekomisjoni protokolliga nr 1 

 

/.../ 
 

3. Hanke eseme kirjeldus 

Hankes “Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine” sõlmitava hankelepingu esemeks 

olevate tööde kirjeldus. 

 

3.1. Välja töötada ja esitada hankijale kooskõlastamiseks pargi rekonstrueerimise kontseptsioon 

tulenevalt ”Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, 

”Muinsuskaitseseadusest” ja ”Firenze hartast”. 

a) Koostada ala kohta hetkeolukorra kirjeldus; 

b) Kirjeldada pargi kaitse-eesmärgid, probleemid, väärtused ja peamised väärtusi ohustavad 

tegurid;  

c) Välja töötada pargi rekonstrueerimise kontseptsioon. 

 

Koostada ”Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, ”Muinsuskaitseseadusest” ja 

”Firenze hartast” tulenev rekonstrueerimisprojekt, mis põhineb tellijaga kooskõlastatud rekonstrueerimise 

kontseptsioonile. 

3.2. Koostada haljastuse uuendamise põhiprojekt, arvestades muuhulgas KIK-i projekti “Saaremaa 

kaitsealuste parkide elustiku inventuur ja hooldusjuhiste koostamine” materjalides toodud  ja KIK-i 

keskkonnaregistris registreeritud kaitsealuste liikide elupaiganõudluse ja säilitamise printsiipidega. 

a) Täpsustada olemasolevat dendroloogilist situatsiooni vastavalt juba teostatud raietele; 

kanda täiendused geoalusele; 

b) Määrata ja kanda kaardile täiend- ja asendusistutuste vajadus ning liigid; näha ette pargi 

rindelisuse täiendamine põõsastega (asukoht ja liigid); pakkuda välja ringallee 

uuendamise võimalused; kaaluda pargi püsikutega haljastamise sobivust ning määrata 

vastavalt püsikute asukohad, kujunduslahendused ning liigid. Kirjeldada edaspidiste 

hooldustööde vajalikkust; 

c) Kanda kaardile vaatesektorid ning avatud/suletud alad ja nende saavutamiseks vajalikud 

raied; 

d) Määrata võrade hoolduslõikust ja/või toestamist vajavad puud ning kujundusraied ja tööde 

läbiviimise järjekord. Määrata noorenduslõikust vajavad põõsagrupid ja tööde läbiviimise 

järjekord. Kirjeldada sobilikud hooldusvõtted. 

 

3.3. Koostada pargi teede ning platside rekonstrueerimise eelprojekt. 

a) Määrata teedevõrgustiku ning platside(ka parki ümbritseva piirde ja sõidutee vahelise ala) 

korrastamise materjalid. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust; 

b) Lahendada pargi teede, platside ja parki ümbritseva piirde ja sõidutee vahelise ala 

pinnavormide muutmisel ka vastavatel aladel vertikaalplaneerimine. 

 

3.4. Koostada pargi rajatiste rekonstrueerimise põhiprojekt. 

a) Lahendada arhitektuursete väikevormide ning inventari asukohad, tüüp, erilahenduse 

puhul kujundus ning materjalid. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 

3.5. Kaaluda Lossi ja Allee tänavate vahelisel alal pargi varjatud teel skulptuuride eksponeerimise 

ala võimalikkust, koostada põhiprojekt. 

 

3.6. Koostada parki ümbritsevale olemasolevale piirdele rekonstrueerimise põhiprojekt. Kirjeldada 

edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 
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3.7. Koostada pargi mänguväljaku kaasajastamiseks ja kasutusotstarbekuse parandamiseks 

eelprojekt. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 

3.8. Koostada ravelliinide kujunduslahenduse (sh fašismiohvrite mälestussamba esine) eelprojekt. 

Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 

3.9. Koostada pargi väravas asuva kuulutustetulba (Eesti Vabariigi algusaastatest pärineva avaliku 

telefonipunkti) ümbrusele eelprojekt. Kaaluda kuulutustetulba ajaloolisuse eksponeerimist. 

 

3.10. Koostada pargi illumineerimise eelprojekt. Lossipargi vanas osas näha ette olemasolevate 

ajalooliste valgustite rekonstrueerimine, mujal ühtlustada valgusti tüüp ja lahendada lisanduv 

valgustus. Näidata igale valgustitüübile 1 analoog. Kirjeldada edaspidiste hooldustööde vajalikkust. 

 
/.../ 
 

 


