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Kaanefoto: Narva-Jõesuu, kuursaali park. Virumaa muuseumid SA, RM F 811:5 
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VÄLJAVÕTE KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 29. NOVEMBRI 2016 

KOOSOLEKU PROTOKOLLIST NR 340 

                                  

Kinnitan 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

                                                                                                                              Siim Raie 

peadirektor                                                                                         

                                                                                                             „…“ detsember 2016    
 

 

                                                                                                                                                            

Tallinn                                                                                                  29.11.2016.a. 

                                                                                                          

Algus kell 10.00 

Lõpp kell  16.00 

Juhataja: ajaloomälestiste peainspektor Ilme Mäesalu  

Liikmed: ehitismälestiste peainspektor Triin Talk, Põhja- Eesti järelevalveosakonna juhataja 

Peeter Nork, restaureerimis- ja arendusosakonna peaspetsialist Merle Kinks, 

arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas, Põhja- Eesti järelevalveosakonna 

ehitismälestiste nõunik Thea Laidvere, Põhja- Eesti järelevalveosakonna insener konsultant 

Ville Tamm, vaneminspektor Silja Konsa.  

Protokollija: restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik Karin Merilo 

Juurde kutsutud: Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna spetsialist Timo 

Aava, Teatri Maja Residentsi esindajad Märt Vooglaid ja Toivo Susi ning Alver Arhitektid 

OÜ arhitekt Andres Alver. 

/…/ 

IDA-VIRUMAA 

4. Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu kuursaali park, 19. saj., reg-nr 13990. 

Muinsuskaitse eritingimused Narva-Jõesuu linna kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa 

restaureerimisprojekti koostamiseks. Koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid,  

maastikuarhitektid Minea Kaplinski, Sulev Nurme. Tellija MTÜ Hungerburg. 

Silja Konsa tutvustas muinsuskaitse eritingimusi. Komisjon, tuginedes 

muinsuskaitseseadusele, kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 14 ja Muinsuskaitseameti 

põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Kalle Merilaid kooskõlastama 

muinsuskaitse eritingimusi kui on sisse viidud järgmised parandused: 

4.1 täiendada p.4.1. ja 4.2: muinsuskaitselise kontseptsiooni osas käsitleda parki kui tervikut, 

sh pargi koosseisus olevat kuursaali ümbrust. Kogu pargi ülesehitus lähtub kuursaalist, mille 

tõttu tuleb see muinsuskaitselise lähenemise ja kontseptsiooni osas üldiste suuniste tasandil 

esile/välja tuua (muidu jääbki pargi tsentrum ja tegelik lähtekoht tagaplaanile ja  kuursaali 

kujundatud ümbrust kontseptsioonis isegi mainimata hääbub edasi). Kontseptsioonis peetakse 
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vajalikuks üksnes Heleda ja Pime pargi ajaloolisi ruumiosiseid mitte läbimõtlematult 

tükeldada; 

4.2 korrigeerida p 5.3.4. teede kavandamise tingimust „mitte ette näha teid puutüvedele 

lähemale kui 10 m“. Nimetatud tingimuse seadmine ei ole põhjendatud, kuna teede 

kavandamisel lähtutakse ennekõike ajaloolistest plaanidest ning tänaseks välja kujunenud 

peamistest liikumissuundadest;  

4.3 põhjendada p 5.4.2.: miks mitte ette näha hävinud paviljonide taastamist või miks ei võiks 

täiendavaid paviljone projekteerida. Kuna ajalooliselt on antud pargis olnud mitmeid 

pargirajatisi, sh paviljone, siis ei ole põhjendatud paviljonide rajamise välistamine (paviljone 

ei pea rajama, kuid nende rajamise keelamine ei ole põhjendatud);  

4.4 täpsustada p 5.6.3.: millise liigiga võib hõberemmelgaid asendada. 

/…/ 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/  

Juhataja                                Protokollija 

Ilme Mäesalu                                                 Karin Merilo 
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Muinsuskaitse eritingimused Narva-Jõesuu linna kuursaali pargi Heleda ja 

Pimeda osa restaureerimisprojekti koostamiseks 

 

1 Sissejuhatus 

1.1 Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Eritingimused on koostatud MTÜ Hungerburg tellimusel Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas asuva 

Narva-Jõesuu Kuursaali pargi (mälestise reg nr 13990) restaureerimisprojekti koostamiseks (vt 

asukohaskeem – skeem 1; muinsuskaitseala ja seotud mälestiste skeem – skeem 2; Narva-Jõesuu 

kuurpargi erinevad osad – skeem 3; restaureerimisprojektiga käsitletav ala – skeem 4). Eritingimuste 

ajaloolises ülevaate osas käsitletakse kogu ajaloolist kuurpargi ala, mis hõlmab nii kuurhoone ümber 

jäävat regulaarparki kui Heledat ja Pimedat pargiosa (vt Skeem 3). Kuna hoone ümbruse 

korrastamine jääb aga välja restaureerimisprojekti poolt hõlmatavast alast (vt Skeem 4) ning on 

lahutamatult seotud kuurhoone edasiste taastamistöödega, seatakse muinsuskaitselased 

üldtingimused vaid nn Heledale ja Pimedale pargile. Eritingimustesse on sisse viidud täiendused ja 

parandused vastavalt Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 30.11.2016. protokollile nr 340. 

Lisaks on eritingimustes arvestatud Narva-Jõesuu LV plaaniga rajada Pimedasse parki seiklusrada. 

Eritingimuste koostajad on Minea Kaplinski ja Sulev Nurme, vastutav spetsialist Sulev Nurme 

(Muinsuskaitse Ameti tegevusluba VS 137/2004-E).  

Väliööd teostati oktoobris-novembris2016. 

 

Skeem 1. Narva-Jõesuu kuursaali pargi asukohaskeem. (alus - Maa-ameti kaardiserver). 
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Skeem 2. Kaitsealuse pargiala asendiskeem, koos seotud kultuurimälestistega. Sinisega on näidatud kultuurimälestise ala, kollasega 
kultuurimälestiste alal asuvate või projektalaga seotud mälestiste orienteeruv kaitsevööndite ulatus (skeemi alus Maa-ameti 
kaardiserver). 

 

Skeem 3. Narva-Jõesuu kuursaali pargi erinevad osad. Sinisega on märgitud kuurhoone ümbruse ajalooline regulaaraed, punasega Hele 
park ja lillaga Pime park (skeemi alus Maa-ameti kaardiserver) 
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Skeem 4. Restaureerimisprojektiga käsitletav ala (skeemi alus Maa-ameti kaardiserver) 

1.2 Asukoht, suurus, haldaja 

Narva-Jõesuu kuursaali park asub Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas. Ajalooline Hele ja Pime pargiala 
(eritingimustega käsitletav ala) jääb käesoleval hetkel reformimata riigimaale, mida vastavalt Narva-
Jõesuu linnavolikogu 16.10.2013. aasta otsustele nr 169, 170, 171, ja 172 taotletakse 
munitsipaalomandisse. 

Narva-Jõesuu kuursaali park piirneb põhjast Pargi tänavaga, idast Koidu ja Nurme tänavatega, millest 
üle teeb jääb ka Narva-Jõesuu kuursaali kinnistu (k/ü 51301:003:0087), lõunast Supeluse tänava ning 
läänest Aia tänavaga.  

Kultuurimälestiste ala (ajalooline pargiala koos kuursaali ümbrusega) pindala on ca 15,7 ha1, 
restaureerimisprojektiga käsitletav ala moodustab sellest ligikaudu 12,62.  

Pargi haldaja on Narva-Jõesuu linnavalitsus, pargi hooldust ja restaureerimist korraldab MTÜ 
Hungenburg (kontaktisik Tiiu Toom, e-post tiiu.toom@mail.ee). 

1.3 Kaitsestaatus 

Narva-Jõesuu kuursaali park (reg nr 13990) on ehitusmälestisena muinsuskaitse all3 ja asub tervikuna 

kultuurimälestise alal (skeem 2). Pargialale või selle kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad 

muinsuskaitsealused objektid (skeem 2)4: 

1. 13989 Narva-Jõesuu kuursaal, 1922, ehitismälestis; 

2. 13991 Narva-Jõesuu kuursaali pargi lehtla, 19. saj, ehitismälestis. 

                                                           
1 Maa-ameti kaardiserveri andmetel (pindala päring tehtud 14.10.2016) 
2 Maa-ameti kaardiserveri andmetel (pindala päring tehtud 14.10.2016) 
3 "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130). Kuupäev: 13.11.1997 
4 http://register.muinas.ee/ (20.03.2015) 
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1.4 Ülevaade Narva-Jõesuu kuursaali pargiga seotud olulisematest varasematest töödest 

1. Keppart, V. 1998. Narva-Jõesuu hele ja pime park. Looduse õpperada. Narva.  

2. Lootus, K., Lootus, S., Jõesaar, O., Müüripeal, P., Soonberg, K., Varsten, I., Viilop, H. 2009. Projekt. 

Narva-Jõesuu rannaala põhiprojekt. Lootusprojekt OÜ. 

3. Made, T., Pantelejev, A. 1990. Projekt. Narva-Jõesuu, Hele park. Heakorrastus ja haljastus. Kd I. T. 

P-91445  

4. Narva-Jõesuu Heleda pargi kompleksne rekonstruktsioon. 2004. Projektitaotlus. 

5. Pau, R. 1988. Dendroloogiline uurimine. Narva-Jõesuu „Hele park“. Tallinn.  

Kuursaali pargi kui terviku kohta pole seni põhjalikku ajaloolist ülevaadet koostatud. Ennekõike on 

parki mainitud erinevate ülevaateteoste koosseisus nagu nendeks on Virve Orava 1993. aastal 

ilmunud „Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga“ ja Jaak Juske 2014. aastal ilmunud „Lood unustatud 

Narvast“. Samuti on parki käsitletud Ants Heina 1981. aasta Narva-Jõesuu kuurhoone 

arhitektuuriajaloolises ülevaates6. Pargi dendroloogiat on 1988. aastal uurinud Riina Pau7 ning sealset 

loomastikku ja taimestikku laiemalt Vello Keppart 1998. aastal8. Kuursaali pargi Heleda pargiosa ning 

kuurhoonet ümbritseva aia kohta on 1990. aastal koostatud põhjalik restaureerimisprojekt9, mis 

käsitleb põgusalt pargiruumi ajalugu ning annab lahenduse teedevõrgu, väikevormide ja haljastuse 

korrastamiseks.  

1.5 Eritingimuste koostamisel kasutatud allikmaterjalid 

Kirjalikud allikad 

1. Anniste, J. 2016. Pimepargi metsamajandamiskava 10 aastaks. Metsabüroo OÜ 

2. Juske, J. 2014. Lood unustatud Narvast. Tallinn.  

3. Keppart, V. 1998. Narva-Jõesuu hele ja pime park. Looduse õpperada. Narva.  

4. Hein, A. 1981. Narva-Jõesuu kultuurimaja (kuurhoone) arhitektuuriajalooline ülevaade. Tallinn.10 

5. Made, T., Pantelejev, A. 1990. Projekt. Narva-Jõesuu, Hele park. Heakorrastus ja haljastus. Kd I. T. 

P-914411  

6. Orav, V. 1993. Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga. Tallinn. 

7. Strelkov, V. 2014. Hungerburgi kuldne ring : Narva-Jõesuu kuurort ja selle lähiümbrus. Narva 

8. Tamm, H. 1972 Põhja-Eesti pargid. Tallinn.  

Ajaloolised kaardid ja plaanid 

1. Ebrock, H. 1880. Karte von der Narowa Mündung belegenen Hafenorte Hungerburg-Port-Narwa 

und einem Theile des Badeortes Bad-Narwa. EAA.849.2.273 leht 1 
2. Ebrock, H. 1873. Plan von Hungerburg. EAA.849.2.272 leht 1 
3. Ebrok, H. Kabanov, F. 1930. Narva-Jõesuu alevi plaan. ERA.T-3.2.49 leht 1. 
4. Ebrok, H. 1905. План окрестностей г. Нарвы и курорта Уст-Наровы ( Гунгенбург, Шмецкие и 

купание Мерекюль). ERA.T-6.3.1569 leht 1 
                                                           
5 ERA.T-76.1.9256 
6 Hein, A. 1981. Narva-Jõesuu kultuurimaja (kuurhoone) arhitektuuriajalooline ülevaade. Tallinn. ERA.T-76.1.10821 
7 Pau, R. 1988. Dendroloogiline uurimine. Narva-Jõesuu „Hele park“. Tallinn. 
8 Keppart, V. 1998. Narva-Jõesuu hele ja pime park. Looduse õpperada. Narva. 
9 Made, T., Pantelejev, A. 1990. Projekt. Narva-Jõesuu, Hele park. Heakorrastus ja haljastus. Kd I. T. P-9144. ERA.T-76.1.9256  
10 ERA.T-76.1.10821 
11 ERA.T-76.1.9256 



Muinsuskaitse eritingimused Narva-Jõesuu linna kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa restaureerimisprojekti koostamiseks 1641ET2 

 

Artes Terrae 11 
 

5. Eesti topograafiline üheverstaline kaart. 3-45 Narva-Jõesuu. 1899. EAA.2072.5.836 leht 39 

6. Kaba, F. 1937. Narvas, Narva-Jõesuu linnaosas asuva Valge pargi plaan. ERA.T-6.3.1571 leht 1 
7. Narva-Jõesuu plaan. 20. saj I pool. EAA.5238.1.711 leht 1p 
8. Special Charte der zum Narwaschen Stadts Gute Kutterküll an der Mündung der Narowa 

belegenem Vorhafen Hungerburg mit den Fabricen und Bestzlichkeit der Einwohner. 1861. 

EAA.3724.5.1550 leht 1 
9. 1988. aasta ENSV topokaart. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

Ajaloolised fotod 

1. AM N 5642:19 Tenniseväljakud pargis. Eesti ajaloomuuseum. 

http://muis.ee/museaalview/2073384  

2. Haidak, O. Suvituskoht Narva-Jõesuu : Kurort Hungerburg : park. Eesti Rahvusraamatukogu. Pk 

Narva-Jõesuu 8/21. http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:67013  

3. Haidak, O. Eesti suvituskoht Narva-Jõesuu : Vabadussõja mälestussammas. Eesti 

Rahvusraamatukogu. Pk Narva-Jõesuu 13/6. http://www.digar.ee/id/nlib-digar:67094  

4. Haidak, O. 1927. NLM F 635:485 Narva-Jõesuu. Kuursaali park. Narva Muuseum. 

http://muis.ee/museaalview/1381198 

5. Haidak, O. 1927. NLM F 635:486 Narva-Jõesuu. Kuursaali park. Narva Muuseum. 

http://muis.ee/museaalview/1381205  

6. EAM Fk 1482 Narva-Jõesuu kuursaal, vaade hoonele. Arhitekt Marian Lalewicz. 1910. Eesti 

arhitektuurimuuseum. http://muis.ee/et/museaalview/2632207  

7. EAM Fk 16368 Identifitseerimata park Narva-Jõesuus. Eesti arhitektuurimuuseum. 

http://muis.ee/museaalview/2641894  

8. EFA.554.0-186805 Paviljon Hungerburgi suvituskohas Narva-Jõesuus. Eesti Filmiarhiiv. 

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=244495  

9. ESM F 479:31/A8610 Postkaart. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum SA. 

http://muis.ee/museaalview/1677638 

10. Kristin, J. 1899-1912. ERM Fk 114:25 Narva - Jõesuu vana Kurhaus (kuursaal) põlenud. Eesti 

Rahva Muuseum. http://muis.ee/museaalview/628811  

11. MM F 7131 Vaade Narva-Jõesuu kuursaalist Mere tänavale. Eesti meremuuseum. 

http://muis.ee/museaalview/127952  

12. NLM _ F 634:63 Hungerburg. Hele park. Narva muuseum. http://muis.ee/museaalview/1240795 

13. NLM _ F 635:269 Narva-Jõesuu. Kuursaal. Narva Muuseum. 

http://muis.ee/museaalview/1353401  

14. NLM F 24:22 Hungerburg. Park. Narva muuseum. http://muis.ee/museaalview/2462266  

15. NLM F 92:5 Hungerburg. Kuursaal. 1904-1910. Narva muuseum. 

http://muis.ee/museaalview/2474779  

16. NLM F 240:11 Kuursaal Narva-Jõesuus. Narva muuseum. http://muis.ee/museaalview/2472114  

17. NLM F 635:280 Hungerburg. Kuursaal. 1908. Narva muuseum. 

http://muis.ee/museaalview/1354781  

18. NLM F 635:474 Narva-Jõesuu. Kuursaal. Narva muuseum. http://muis.ee/museaalview/1380687  

19. NLM F 807:17 Hungerburg. Narva muuseum. http://muis.ee/museaalview/2489769  

20. NLM F 824:1 Narva-Jõesuu kuursaal. Narva muuseum. http://muis.ee/museaalview/2490674  

http://muis.ee/museaalview/2073384
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:67013
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:67094
http://muis.ee/museaalview/1381198
http://muis.ee/museaalview/1381205
http://muis.ee/et/museaalview/2632207
http://muis.ee/museaalview/2641894
http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=244495
http://muis.ee/museaalview/1677638
http://muis.ee/museaalview/628811
http://muis.ee/museaalview/127952
http://muis.ee/museaalview/1240795
http://muis.ee/museaalview/1353401
http://muis.ee/museaalview/2462266
http://muis.ee/museaalview/2474779
http://muis.ee/museaalview/2472114
http://muis.ee/museaalview/1354781
http://muis.ee/museaalview/1380687
http://muis.ee/museaalview/2489769
http://muis.ee/museaalview/2490674
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21. RM F 811:4 Narva-Jõesuu, kuursaali park. Virumaa Muuseumid SA. 

http://muis.ee/museaalview/1661027  

22. RM F 811:5 Narva-Jõesuu, kuursaali park. Virumaa muuseumid SA. 

http://muis.ee/museaalview/1661029  

23. RM F 953:89 Narva-Jõesuu kuursaal. Virumaa muuseumid SA. 

http://muis.ee/et/museaalview/1656673  

24. RM Fn 1040:455 Narva-Jõesuu, kuursaal. Virumaa muuseumid SA. 
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2 Ajalooline ülevaade 

2.1 Narva-Jõesuu kuurortlinna kujunemine 

Narva-Jõesuu jääb Narvast linnulennult 12 km kaugusele ning paikneb kolmnurksel maa-alal, mida 

ühelt poolt piirab Narva jõgi ning teiselt poolt Soome laht. Just linna asukoht liivasel merekaldal 

Narva vahetus läheduses on olnud Narva-Jõesuu kujunemise põhiliseks suunajaks. Esimest korda on 

sealse piirkonna püsiasustust mainitud 1503. aastal, kui Liivi ordumeister Wolter van Plettenberg on 

oma käsukirjas ära toonud Kudruküla nimelise asula12, mis jääb küll rannikust pisut kaugemale ning 

paikneb Narva jõe suudmest paar kilomeetrit ida suunas. 

Põhjus, miks tänase Narva-Jõesuu asukohas ei saanud XVI sajandil veel välja kujuneda omaette küla 

oli proosaline ning seisnes selles, et kogu piirkond kuulus ordumeistri valdusalasse. See omakorda 

tähendas, et kellelgi peale Narva foogti, Narva linna elanike ning Vepsküla ja Kudruküla talupoegade 

polnud õigust sealsetes vetes kala püüda. Samuti oli rannas keelatud kaubitsemine ja kõrtsipidamine. 

Kuna rannaäärsel alal oleks püsiasustus sellistel tingimustel olnud võimatu, ilmestasidki toonast 

jõesuuet vaid erinevad nootade ja kalapüügiriistade kuivatamiseks mõeldud hurtsikud.13 Olukord 

muutus XVII sajandi II poolel, kui senised piirangud hakkasid ajale jalgu jääma ja neist ei tahetud 

enam kinni pidada14. Samuti läksid Narva-Jõesuu maad, mis kuulusid toonasel perioodil Kudruküla 

(Kutterküll) mõisa koosseisu, 1646. aastal koos mõisa enesega Narva linna valdusesse.  

Esimest korda on Narva-Jõesuu ajaloolist nime, Hungerburgi mainitud 1684. aasta bürgermeistri 

käsukirjas, pärast mida see nimekuju kinnistub nii erinevatel kaartidel kui vakuraamatutes15. 

Hungerburgi nime etümoloogia pole sealjuures üheselt kinnitatav, kuid rahvasuus levinud legendi 

järgi pärineb see saksa kaupmeestelt, kes merehädas rannale sattudes ei leidnud sealt endale 

toidupoolist ning ristisid koha selle järgi näljalinnaks – Hungerburgiks16. Sellega paralleelselt jäi 

Narva-Jõesuu asula kohta käibele aga ka teisi nimesid nagu Mündung (suue) ja Seemündung 

(meresuue), mis rahvakeeli lihtsustusid omasemaks Meresuuks17.  

Järgnevate sajandite jooksul kujunes Narva-Jõesuust väike kaluriasula18, millist olukorda kajastab veel 

ka 1861. aasta kaart (vt Kaart 1). Külas elas sel perioodil ligikaudu 800 elanikku, hooned, mida 1868. 

aastast pärineva kirjaliku märke alusel oli ligikaudu 9019, olid paigutunud pisut kaootiliste kobaratena 

ja koondunud pigem Narva jõe kaldale. 

                                                           
12 Orav, V. 1993. Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga; lk 6 
13 Orav, V. 1993; lk 7-8. 
14 Johannes, R. Narva linna koduleht. Ajalugu. Kättesaadav: https://narva-joesuu.kovtp.ee/ajalugu 
15 Orav, V. 1993; lk 8 
16 Johannes, R. Narva linna koduleht. Ajalugu. Kättesaadav: https://narva-joesuu.kovtp.ee/ajalugu 
17 Orav, V. 1993; lk 14 
18 Orav, V. 1993; lk 33 
19 Orav, V. 1993; lk 33 
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Kaart 1. Narva-Jõesuu kaart aastast 186120. 

1873. aastal, kui Narva linn (mille alla toona käis ka Narva-Jõesuu) sai endale omavalitsuse ning 

esimese linnapea21, oli kogu Eestis oli täies hoos mereäärsete kuurortide võidukäik. Narva-Jõesuu 

toonane seisukord mereäärset tervistavat kliimat otsivate suvitajate nõudmistele siiski ei vastanud, 

sest tänavad olid sillutamata, puudus tänavavalgustus ja veevärk ning muud moodsad mugavused22. 

Põhjaranniku liivarannad olid küll suvitajate poolt tuntud, kuid teiste toonaste kuurortide, 

Kuressaare, Haapsalu ja Pärnu kõrval jäid need sellegipoolest kahvatuks23. 

Narva-Jõesuu kujunemisele unisest kalurikülast hinnatud rannakuurordiks, niinimetatud Soome lahe 

pärliks, pani aluse toonane Narva linnapea Adolf Theodor Hahn, kes pärast 1866. aastal Narva-

Jõesuus puhkenud tulekahju käis välja mõtte kujundada Hungerburgist kaasaegne kuurortlinn24. Juba 

enne kui Hungerburg linnaõigused sai, pandi 1872. aastal just Hahni eestvedamisel käima 

aurikuliiklus jõe suudmeala ning Narva linna vahel ning alustati uute maakruntide moodustamist.25  

                                                           
20 Special Charte der zum Narwaschen Stadts Gute Kutterküll an der Mündung der Narowa belegenem Vorhafen Hungerburg mit den 
Fabricen und Bestzlichkeit der Einwohner. 1861. EAA.3724.5.1550 leht 1 
21 Johannes, R. Narva linna koduleht. Ajalugu. Kättesaadav: https://narva-joesuu.kovtp.ee/ajalugu 
22 Orav, V. 1993; lk 33 
23 Hein, A. 1981. Narva-Jõesuu kultuurimaja (kuurhoone) arhitektuuriajalooline ülevaade; lk 6 
24 Juske, J. 2014. Lood unustatud Narvast; lk 93 
25 Hein, A. 1981; lk 7 
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Vahetult linnaõiguste saamise aastal koostatud 1873. aasta kaardilt (vt Kaart 2) tuleb muutus 

võrreldes eelnenud kümnendiga samuti iseloomulikult välja. Näha on nii korrastatud teedevõrku kui 

uusi tühje suvilakrunte, millele esimesed puitpitsvillad kerkisid juba 1874. aastal26. Kõigest paari aasta 

pärast, 1876. aastal küündis linna suviste elanike arv 1300-ni ning 1880. aastateks meelitasid Narva-

Jõesuu liivarannad iga-aastaselt kokku juba üle 4000 suvitaja27. 

 
Kaart 2. Narva-Jõesuu kaart aastast 187328. 

Kuurordi üha kasvav populaarsus tähendas, et tekkis ka järjest suurem vajadus uute ehituskruntide, 

suvitusvillade, pansionaatide ja lõbustusasutuste järele. See omakorda tõi kaasa linna olulise 

                                                           
26 Hein, A. 1981; lk 7 
27 Orav, V. 1993; lk 34 
28 Ebrock, H. 1873. Plan von Hungerburg. EAA.849.2.272 leht 1  
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laienemise, kusjuures asulat kavandati ja ehitati välja regulaarse plaani alusel29, mida on võimalik 

vaadelda 1880. aastast pärineval kaardil (vt Kaart 3). Samal kümnendil, 1882. aastal püstitati Narva-

Jõesuu esimene kuursaalihoone, mis moodustas koos selle ümber rajatud kuurpargiga kuurortlinna 

südame30.  

 

Kaart 3. Narva-Jõesuu kaart aastast 188031. 

 

Kaart 4. Narva-Jõesuu kaart aastast 189932.  

                                                           
29 Juske, J. 2014; lk 93 
30 Orav, V. 1993; lk 69 
31 Ebrock, H. 1880. Karte von der Narowa Mündung belegenen Hafenorte Hungerburg-Port-Narwa und einem Theile des Badeortes Bad-
Narwa. EAA.849.2.273 leht 1 
32 Eesti topograafiline üheverstaline kaart. 3-45 Narva-Jõesuu. 1899. EAA.2072.5.836 leht 39 
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Järgnevatel aastakümnetel kuurordi populaarsus üha suurenes, mis saab selgeks kui võrrelda 1880. 

aasta kaarti sellest vähem kui 10 aastat hilisema 1889. aasta linnaplaaniga (vt Kaart 4), kus linn on 

laienenud nii piki mereranda kui Narva-Jõe äärset ala. Jõudsalt kasvas sealjuures nii kohalike elanike 

kogukond kui suvitajate arv, keda 1914. aastaks voolas kokku juba üle 10 00033. Hungerburgist oli 

saanud silmapaistev puhke- ja ravikeskus, mis meelitas kohale jõukaid tsaaririigi pealinna Peterburi 

elanikke ja Eesti kohalikku eliiti, kes asusid suveperioodiks elama kas oma isiklikesse või üüritud 

suvilatesse või mõnedesse linna kerkinud arvukatest pansionaatidest34. Linna toonane hiilgeaeg oligi 

lahutamatult seotud Peterburi jõuka aadli ja kodanlusega, kelle jaoks Narva-Jõesuusse reisimine oli 

tänu Peterburi-Tallinna rongiühendusele väga lihtne, kuid samas ka prestiižne, arvestades Eesti 

toonast Euroopalikku positsiooni tsaaririigis.35  

 

Foto 1. Narva-Jõesuu rand, 191736. 

Kardinaalne muutus kuurortlinna senises sissetöötatud elujärjes saabus pärast I maailmasõda ja Eesti 

iseseisvumist. Kuna Vene tsaaririik oli teinud teed uutele riigikordadele, kadus suuremas osas ka 

senine jõukas Peterburi ja Moskva eliit, kes oli tavatsenud sealsetel randadel puhkamas käia. Selle 

asemel kujunes Hungerburgist, mis 1920ndatel nimetati esmakordselt ametlikult ümber Narva-

Jõesuuks,37 eesti kultuuriinimeste ladviku ning jõukama äriseltskonna eelistatud suvituskoht38. Endist, 

I maailmasõja eelset hiilgust kuurort siiski ei saavutanud. Muutus ka senine kuurordi kontseptsioon, 

                                                           
33Johannes, R. Narva linna koduleht. Ajalugu. Kättesaadav: https://narva-joesuu.kovtp.ee/ajalugu  
34 Orav, V. 1993; lk 36 
35 Viira, A. 30.06.2007. Miljonimängu tippküsimus: kus paigas Eestimaal asus põhjamaa Riviera? 
36 Tiikman, K. Hungerburg. Mererand. Narva muuseum. NLM _ F 634:52 
37 Orav, V. 1993; lk 17 
38 Juske, J. 2014; lk 95 
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sest kui tsaaririigi ajal oli tegu ennekõike kohaga, kuhu reisiti raviprotseduuride sildi all, siis Vabariigi 

ajal muutusid senised rannakuurordid pigem suvituskohtadeks.39  

 

Kaart 5. Narva-Jõesuu kaart 1920-30ndatest40. 

II maailmasõjas kannatas Narva-Jõesuu, mis paiknes otse rindejoone keskmes, suuri purustusi. 

Muuhulgas hävis märkimisväärne hulk linnale kuulsust toonud puitpitsilistest suvitusvilladest, millest 

paljud lammutati selleks, et saada ehitusmaterjali punkrite ja varjendite rajamiseks.41  

Nõukogude periood tõi Narva-Jõesuule kaasa järjekordse tõusulaine, sedapuhku eelnevatest taas 

sootuks eriilmelisel kujul. Kunagisest Põhjamaade Rivierast sai uuele Nõukogude inimesele mõeldud 

puhkekeskus, mis meelitas taas puhkajaid nii Eestist kui Leningradist.42 Linna kunagine väikekodanlik, 

villaarhitektuurile ja suurtele lopsakatele aedadele rajatud õhkkond tegi sellel perioodil läbi aga 

pöördumatu muutuse ning järjest kerkisid suured, 5- ja 9-kordsed hooned43. Kuurordi muutunud 

ilmet annab ilmekalt edasi ka 1988. aasta olukorda kujutav ENSV topokaart (vt Kaart 6), kust ilmneb, 

                                                           
39

 Viira, A. 30.06.2007. Miljonimängu tippküsimus: kus paigas Eestimaal asus põhjamaa Riviera? 
40 Narva-Jõesuu plaan. 20. saj I pool. EAA.5238.1.711 leht 1p 
41 Orav, V. 1993; lk 72 
42 Juske, J. 2014; lk 96-97 
43 Orav, V. 1993; lk 73 
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et kuigi tänavatevõrk jäi suures osas muutumatuks, täideti paljud endised suvitusvillade kvartalid 

suurte hoonemahtudega.  

 

Kaart 6. Narva-jõesuu aastal 198844. 

Õnneks polnud mitte kõik uutest hoonetest tüüpprojektide järgi ehitatud kortermajad, vaid rajati ka 

uusi puhkekeskusi, mis arhitektuuriliselt võtsid eeskuju eesti funktsionalismist45. Linna uueks 

keskuseks kujuneski senise kuursaali asemel 1961. aastal rajatud kolhoosidevaheline sanatoorium 

nimega Narva-Jõesuu, mille ümber koondus ka suurem osa linna seltsielust46. 

Eesti taasiseseisvumise järgselt elas Narva-Jõesuu üle järjekordse suure muutuse, kuna taas kahanes 

drastiliselt Venemaalt saabuvate suvitajate arv. Kunagisel hinnatud kuurordil on alates 90. aastatest 

olnud raske end taas üles töötada, kuid viimaste aastate arengute põhjal võib siiski väita, et suurem 

kriis on üle elatud ja kunagise suvituslinna maine hakkab vaikselt taastuma.  

2.2 Kuursaali hoone 

Narva-Jõesuu kujunemine kuurortlinnaks tõi XIX sajandi lõpul kaasa üha täiendava vajaduse 

erinevate seltsielukeskuste rajamiseks, et pakkuda sinna kokku sõitnud rikastele supelsaksadele 

meelelahutust. Sellel eesmärgil projekteeris A. Th. Hahn Narva-Jõesuule esimese kuursaali, mille 

jaoks oli maa reserveeritud linna uue tänavatevõrgu keskmes, kohas, kuhu päikesekiirtena koondusid 

teised väiksemad tänavad. Hoone valmis 1882. aastal ning sellest kujunes linna klubilise tegevuse 

keskus, kust ei puudunud muuhulgas kontserdisaal, mängudetuba, restoran, raamatukogu ega 

hotell.47 

Kuursaal arhitektuurikeel oli ennekõike romantiline ning lähtus puitpitsvilladele tüüpilisest šveitsi 

talupoeglikust stiilist48 ja vene rahvusromantilisest suunast49. Hoone oli tugevalt liigendatud 

                                                           
44 Maa-ameti kaardiserver. Ajalooliste kaartide rakendus. NL topokaart 1988. 
45 Orav, V. 1993; lk 73 
46 Juske, J. 2014; lk 97 
47 Hein, A. 1981; lk 8 
48 Orav, V. 1993; lk 69 
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mahtudega ning seda ilmestasid paljud rõdud, galeriid, sammaskäigud, ärklid ja ehisviilud, mis 

koosmõjus ažuurse puitpitsdekooriga jätsid hoolimata hoone suhteliselt suurtest mõõtmetest kerge 

ja õhulise üldmulje.50  

 

Foto 2. Narva-Jõesuu vana kuursaal, 20. saj algus51. 

1910. aastal puhkes vanas kuurhoones tulekahju ning kuurortlinna keskne sümbol hävis täielikult. 

Uue hoone rajamisega aga pikalt ei viivitatud ning selle projekteerimiseks ja ehitamiseks kulus 

kõigest kaks aastat.52 Huvilisi uue kuurhoone püstitamiseks kerkis üles mitmeid, linna poolt seati 

peamiseks tingimuseks, et uus hoone peab paiknema vanas asukohas ning olema ehitatud 

tulekindlatest materjalidest53. Viimaks kinnitati parimaks kuulsa poola päritolu arhitekti Marian 

Lalewiczi eskiisprojekt, mis nägi ette uue, lossitaolise üldvormiga suursuguse hoone püstitamist54. 

Narva-Jõesuu teine kuursaalihoone rajati eelnevast sootuks teistsuguste arhitektuuriliste taotlustega, 

kus romantilise historitsismi asemel seati aukohale klassikalised vormid. Arhitektuuristiililiselt liigitub 

hoone retrospektiivsesse suunda, mis kujunes välja paralleelselt ja osaliselt ka vastandumaks 

sajandivahetuse ajal levinud juugendile. Sealjuures lähtusid mõlemad stiilid küll püüdest vabaneda 

historitsismile omastest stiilikaanonitest, kuid kui juugendi eesmärgiks oli leida täiesti uusi võtteid ja 

lahendusi, siis retrospektiivne suund võttis oma ideaaliks vanade, Euroopalikult väärikateks 

peetavate stiilide nagu barokk, klassitsism ja ampiir toomise kaasaega.55 Nii meenutab Narva-Jõesuu 

                                                                                                                                                                                     
49 Hein, A. 1981; lk 10 
50 Hein, A. 1981; lk 9 
51 Kristin, J. 1899-1912. Narva - Jõesuu vana Kurhaus (kuursaal) põlenud. Eesti Rahva Muuseum. ERM Fk 114:25 
52Juske, J. 2014; lk 99 
53 Hein, A. 1981; lk 11-12 
54 Orav, V. 1993; lk 69 
55 Hein, A. 1981; lk 14-15 
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kuursaal oma rahuliku ja sümmeetrilise mahuga vene aadlike suvelosse, neid aga mitte üheselt 

kopeerides, vaid segades toonaseid arhitektuurisümboleid moodsate juugendlike elementidega56. 

 

Foto 3. Vaade uuele kuursaalile, 1920-194057. 

 

Foto 4. Vaade Narva-Jõesuu uuele kuursaalile58. 

                                                           
56 Hein, A. 1981; lk 16 
57 Narva-Jõesuu. Kuursaal. NLM _ F 635:269 
58 Narva-Jõesuu. Kuursaal. NLM F 635:474 
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Sarnaselt vanale kuursaalile kujunes ka uuest hoonest nii tsaariaja lõpul kui Eesti Vabariigi perioodil 

seltskondliku elu keskus, ümber mille tiirles suur osa toonase Põhjamaade Riviera suvisest 

seltsitegevusest. II maailmasõja käigus kannatas kuursaal suuri purustusi ning suur osa hoonest õhiti 

1944. aastal. Hoone varemetes osad sõjajärgselt lammutati ning 1950. aastatel ehitati säilinud 

hooneosis (põhjapoole tiib) oluliselt ümber59. 1990. aastate algul kuursaal põles ning pärast seda on 

hoone hoolimata pikkadest diskussioonidest ja lubadustest väärikas kuursaal algsel kujul taastada, 

seisnud kasutuseta ja varemeis60. 

2.3 Kuursaali park 

2.3.1 Pargi kujunemine 

Narva-Jõesuu kuursaali pargist saame rääkida alates 1880. aastatest, kui uus linnaplaneering pani 

paika projekteeritava kuursaali asukoha ning reserveeris selle ümber nelja kvartali ulatuses ruumi 

avarale kuurpargile. Kõige varasem kaart, millelt tulevase kuursaali ja selle juurde jääva pargi maa-ala 

näha on, pärineb 1880. aastast (vt Skeem 5), kus Heleda pargi ala on tähistatud terminiga „wiese“ 

(aas) ning Tumeda pargi ala sõnaga „park“. Samuti on näha kuursaali ja seda ümbritseva regulaaraia 

tulevane asukoht poolkaarjal alal diagonaalsete tänavate mõttelises kokkupuutekohas. 

 
Skeem 5. Väljavõte 1880. aasta Narva-Jõesuu kaardist61. 

Pargi väljaehitamine jääb samasse perioodi kui kuursaali esimese hoone püstitamine, kusjuures 

esmalt rajati 1881. aastal Alois Riegeli projekti järgi vahetult hoone ümbrusesse jääv regulaarne 

iluaed62. Tõenäoliselt kas kuursaali hoone rajamisega samaaegselt või sellele vahetult järgneval 

perioodil alustati iluaia jätkuna ka Heleda pargiosa väljaehitamist, millele järgnes Pimeda pargi 

korrastamine. Kõik pargiruumid on selgelt välja loetavad 1899. kaardil (vt Skeem 6) ning nii võib 

öelda, et selleks ajaks oli välja kujunenud kuurpargi kolm eriilmelist ja iseloomulikku osist: hoone 

ümbruse regulaaraed, Hele park ja Pime park. 

                                                           
59 Kultuurimälestiste riiklik register. 13989 Narva-Jõesuu kuursaal. Kättesaadav: 
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13989 
60 Juske, J. 2014; lk 100 
61 Ebrock, H. 1880. Karte von der Narowa Mündung belegenen Hafenorte Hungerburg-Port-Narwa und einem Theile des Badeortes Bad-
Narwa. EAA.849.2.273 leht 1 
62 Keppart, V. 1998. Narva-Jõesuu hele ja pime park. Looduse õpperada; lk 4 
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Skeem 6. Väljavõte 1899. aasta Narva-Jõesuu kaardist63. 

Heleda ega Pimeda pargi algupärast, 1880. aastatel rajatud teedevõrku pole võimalik olemasoleva 

kaardimaterjali põhjal kindlalt paika panna. Kuna puuduvad aga täiendavad andmed selle kohta, et 

pargi kumbagi osa oleks hilisemal perioodil oluliselt ümber kujundatud, võib siiski oletada, et 

mõlemad pargiosad ehitati juba XIX sajandi lõpuaastail suhteliselt terviklikuna välja ja võisid püsida 

muutumatuna kuni 1930. aastateni (vt Skeem 7). Kuigi Pimeda pargi osas ei anna hilisem 

kaardimaterjal uut infot ning tuleb leppida kirjaliku märkega, et ka see pargiosa oli kaetud tiheda 

teedevõrguga64, siis Heleda pargiruumi teedevõrk joonistub 1930. aastate plaanidel üsna selgelt 

välja.  

 
Skeem 7. Väljavõte 1930. aasta Narva-Jõesuu kaardist65. 

                                                           
63 Eesti topograafiline üheverstaline kaart. 3-45 Narva-Jõesuu. 1899. EAA.2072.5.836 leht 39 
64 Hein, A. 1981; lk 18 
65 Ebrok, H. Kabanov, F. 1930. Narva-Jõesuu alevi plaan. ERA.T-3.2.49 leht 1.  
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Sarnaselt kuursaalile enesele oli ka kuurpargi eesmärgiks olla linna keskne kooskäimiskoht ning 

pakkuda nii meelelahutust kui võimalust tervistavateks jalutuskäikudeks. Pargi erinevatesse osadesse 

jäi rohkelt väikevorme, mille seas leidus nii paviljone, tennise- ja golfiväljakuid kui orkestri- ja 

tantsulavasid66. Kirjalikult on suisa fikseeritud, et XX sajandi algul toimusid kuursaali pargis maikuust 

augusti lõpuni igaõhtused orkestrikontserdid67. Nende rajatiste ja väikevormide paigutusest Heleda 

pargi osas annab kõige parema ülevaate 1937. aastast pärinev plaan, mis kujutab detailselt kogu 

sealse pargiruumi teedestruktuuri ning objektide paiknemist (vt Skeem 8 ja Skeem 9). Neil plaanidel 

välja joonistuv olukord on sealjuures praktiliselt identne 1930. aasta linnakaardil kujutatule ning näib 

olevat suhteliselt sarnane ka 1899. aasta kaardil välja toodud olukorrale.  

 
Skeem 8. Kuursaali Heleda pargi plaan aastast 1937 – pargi edelapoolne osa68. 

                                                           
66 Hein, A. 1981; lk 18 
67 Orav, V. 1993; lk 36 
68 Kaba, F. 1937. Narvas, Narva-Jõesuu linnaosas asuva Valge pargi plaan. ERA.T-6.3.1571 leht 1 
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Skeem 9. Kuursaali pargi Heleda pargi plaan aastast 1937 – pargi kirdepoolne osa69.  

Pärast II maailmasõda, milles kuursaal suures osas hävis, vähenes ka Kuursaali pargi tähtsus ning 

endisest kuurordi kesksest kooskäimiskohast sai pigem tavaline vaikne linnapark. Kuna kogu linna 

keskpunkt koondus nüüd pigem uute rannalähedaste sanatooriumite ümber, liikus sinna ka senine 

seltsielu70. Õnneks jäi kuursaali pargiala siiski terviklikuna püsima ning uusi sobimatuid ehitisi 

pargisisesele territooriumile ei püstitatud. Paraku pole hilisemast perioodist pärinevatel 

linnakaartidel (vt Skeem 10) aga enam võimalik detailselt jälgida pargisisest teedevõrku, mille 

kujutamise asemel on kasutatud üldiseid haljasala tingmärke.  

 

Skeem 10. Narva-jõesuu aastal 1988, väljavõte Kuursaali pargialast71 

                                                           
69 Kaba, F. 1937. Narvas, Narva-Jõesuu linnaosas asuva Valge pargi plaan. ERA.T-6.3.1571 leht 1 
70 Juske, J. 2014; lk 97 
71 Maa-ameti kaardiserver. Ajalooliste kaartide rakendus. NL topokaart 1988. 
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2.3.2 Kuursaali regulaaraed 

Kuursaali hoone ümber rajati 1881. aasta projekti järgi72 väike aed, mis ennekõike seondus hoone 

arhitektuuriga, kuid läks loogiliselt üle ka Heledaks pargiks. Projektis on näidatud väikest, poolringis 

kujundatud regulaarselt sümmeetrilist aeda (vt Skeem 11). Sealjuures ei saa aia projekti stilistiliselt 

paigutada ühegi kindla pargiarhitektuuri suuna alla, kuna hoolimata aia regulaarsusest pole tegu 

tüüpilise lahendusega, milletaolisi võis leida sama perioodi mõisaparkide esi- ja tagaväljakutelt. 

Pigem on tegu suhteliselt vabade stiilikaanonite järgi kokku pandud linliku skvääriga, mis selliselt 

sobitub historitsismiajastu ideederohkusesse ning oligi ilmselt mõeldud kõlama kokku vana kuursaali 

enese romantilise ja pisut eklektilise arhitektuuriga.  

 

Skeem 11. A. Regeli projekteeritud regulaarstiilid iluaed, 188173. 

Nii rajati Regeli projekti järgi kuursaali ümber romantiline pargiruum, mille lahendust hoone 

peafassaadi ees on võimalik jälgida XX sajandi alguse olukorda kujutaval fotol (vt Foto 5), kus on näha 

heleda piirdega ääristatud muruala ning rohket lopsakat rohelust erinevate põõsagruppide, 

üksikpõõsaste ning puude näol. Samasugust muljet annab edasi ka kuursaali taha jäävat aeda kujutav 

foto (vt Foto 6), kus on näha väikeseid teeradasid, mis looklevad voolujooneliste muru- ja 

istutusalade ümber. Fotolt on vaadeldavad nii noored puud, põõsaste grupid, majaäärsed pügatud 

põõsad kui ka lillepeenrad, mis kõrgendatud klumpidena eristuvad üldisest murupinnast. Lisaks on 

                                                           
72 Keppart, V. 1998. Narva-Jõesuu hele ja pime park. Looduse õpperada; lk 4 
73 Tamm, H. 1972. Põhja-Eesti pargid; lk 16 
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ohtrate põõsagruppide servadesse paigutatud valgeks värvituid puitpinke, millel kuursaalis aega 

veetvad või puhkust nautivad supelsaksad said jalga puhata. 

 

Foto 5. Vaade vana kuursaali esisele haljasalale, 1904-191074. 

 

Foto 6. Vaade vana kuursaali ümbrusele, XIX-XX sajandi vahetus75. 

                                                           
74 Hungerburg. Kuursaal. 1904-1910. Narva muuseum. NLM F 92:5 
75 Narva-Jõesuu kuursaal. NLM F 824:1 
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Seoses vanas kuursaali hoones puhkenud tulekahju ning uue, senisest sootuks erinevas 

arhitektuurikeeles rajatud hoone ehitamisega, muutus mõningal määral ka selle ümber jääva aia 

kujundus. Eeskätt ehitati ümber hoone ette jääv skväär, kus roheline lopsakus ja romantilisus 

asendus uue hoone suursuguse rangusega paremini sobituva regulaarsusega, mida ilmekalt kajastab 

1910. aastast pärinev foto (vt Foto 7). Senised ohtrad põõsagrupid ja puud on asendatud rangelt 

pügatud hekkidega, mis ääristavad sirgete teede äärtesse jäävaid selgelt piiritletud muruplatse.  

 

Foto 7. Foto uue kuursaali esisele aiale, 191076 

 

Foto 8. Kuursaali esine aed, 1910ndad77. 

                                                           
76 Narva-Jõesuu kuursaal, vaade hoonele. Arhitekt Marian Lalewicz. 1910. Eesti arhitektuurimuuseum. EAM Fk 1482 
77 Vaade Narva-Jõesuu kuursaalist Mere tänavale. Eesti meremuuseum. MM F 7131 
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Foto 9. Kuursaali esine aed, 1930ndad78. 

Kuursaali esist haljasskvääri iseloomustavad hästi ka hoone rõdult tehtud vaated (vt Foto 8 ja Foto 9), 

kust tulevad välja nii teede asetus, kesksele kohale jääv kõrgendatud padjandile rajatud 

suvelillepeenar, muruplatside äärde rajatud lilleparterid kui ka hekkide ning randa viivat promenaadi 

ääristava haljastuse paiknemine. Ühtlasi annavad käesolevad fotod infot selle kohta, et Eesti Vabariigi 

perioodil (1910ndad – 1930ndad) püsis kuursaali esise haljasala põhiline ülesehitus praktiliselt 

muutumatuna. 

Hooneesise skvääri ja kuursaali taha jääva aia kohta on lisaks fotodele säilinud ka põhjalik 

plaanivaade (vt Skeem 12). Kuigi plaan pole dateeritud, jääb selle koostamine tõenäoliselt vahetult 

uue kuurhoone rajamise järgsesse aega. Seda väidet toetab olukord, kus joonisel on juba vaadeldav 

uue kuurhoone maht (rajatud 1912), kuid plaanile kantud tekstid on veel vene keelsed (viidates Eesti 

Vabariigi eelsele ajale).  

Kuurhoone ümber jääv teedevõrk on plaani (vt Skeem 12) järgi otsustades olnud segu regulaarsetest 

tänavakiirtest ning neid ühendavatest vabakujuliste ringidena looklevatest jalutusradadest. Haljastus 

näib plaanimaterjalile tuginedes olevat rikkalik, sirgeid teesihte ääristamas alleepuud, teede vahele 

jäävaid alasid ilmestamas põõsa- ja puudegrupid. Nii moodustus harmooniline tervik, mis ühelt poolt 

seostus kuurortlinna regulaarse tänavavõrguga, kuid samas haakus vahetult regulaaraia kõrval asuva 

vabakujuliselt kujundatud Heleda pargiosaga.  

 

                                                           
78 Identifitseerimata park Narva-Jõesuus. Eesti arhitektuurimuuseum. EAM Fk 16368 



Muinsuskaitse eritingimused Narva-Jõesuu linna kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa restaureerimisprojekti koostamiseks 1641ET2 

 

Artes Terrae 30 
 

 

 

Skeem 12. Kuursaali ümber rajatud pargiosa, 20. saj algus.79 Siniste ringidega on märgitud kuurhoone taha jäävad ringpeenrad, sinise 
ristkülikuga orkestripaviljoni võimalik asukoht. 

                                                           
79 Made, T., Pantelejev, A. 1990. Projekt. Narva-Jõesuu, Hele park. Heakorrastus ja haljastus; lk 29 
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Väga täpseid andmeid kuurhoone ümbruses paiknenud väikevormide kohta pole säilinud, küll aga on 

ajalooliselt dokumenteeritud, et pargis paiknes väike orkestripaviljon, kus suveperioodil leidsid aset 

igaõhtused kontserdid. Ehitise täpset paiknemist pole ajaloolistel kaartidel paraku ära toodud ning 

teatud allikates on suisa viidatud, nagu oleks hoopis Heleda pargi tiigi poolsaarele rajatud lehtla 

olnudki eelnimetatud orkestripaviljon80. Siiski leidub üks XIX-XX sajandi vahetuse perioodi dateeritav 

postkaart, kus on kujutatud nelinurkse põhiplaaniga puitpitsiga kaunistatud orkestrilava ning mille 

alune kirje viitab Kuursaali pargile (vt Foto 10). Kuigi see ei anna veel täielikku kindlust, väitmaks, et 

tegu on kindlasti kuursaali pargiga, sest taolisi orkestripaviljone rajati samal perioodil ka Narva-

Jõesuu randa ning Luha parki81, sobituks nelinurkne hoonemaht kuurhoone ümbrust kujutaval plaanil 

näidatud asukohta (vt Skeem 12)  

 

Foto 10. Orkestripaviljon Kuursaali pargis, XIX-XX sajandi vahetus82. 

II maailmasõjas kannatas kuursaali ümbrus sarnaselt hoonele enesele suuri purustusi ning pole 

andmeid, et Nõukogude perioodil oleks algset kujunduslahendust taastatud või endiste põhimõtete 

järgi edasi hooldatud. Ka Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgselt on kuurhoone ümbrus jäänud 

tähelepanuta ning endise maalilise suveaia asemel on kujunenud segase struktuuri ja funktsioonita 

roheala. 

2.3.3 Hele park 

Kuursaali pargi Hele osa rajati sarnaselt hoonele enesele ja seda ümbritsevale iluaiale ligikaudu aastal 

1882. Tegu on pargiosaga, mis jääb vahetult kuursaali lähedusse ning laiub kahel pool kuurhoonet ja 

mereranda ühendavat promenaadi.  

                                                           
80 Hein, A. 1981; lk 18 
81 Orav, V. 1993; lk 36 
82 Tiikman, K. Гунгербургъ : садъ кургауза = Hungerburg : Kurhaus-Garten. Eesti Rahvusraamatukogu Pk Narva-Jõesuu 8/8 
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Millisel määral kasvas pargiks kujundatud alal juba olemasolevat haljastust, pole teada, kuid nagu 

selgub sajandivahetuse perioodi kajastavatelt postkaartidelt ja fotodelt, kus nähtavad puud on 

valdavalt suhteliselt noored (vt Foto 11, Foto 12, Foto 13), on alust arvata, et enne pargi rajamist oli 

tegu pigem lageda alaga. Sellele väitele annab omakorda kaalu 1880. aasta linnaplaanil (vt Skeem 5) 

kujutatud olukord, kus Heleda pargi ala on tähistatud aasana (wiese).  

Sarnaselt kuurhoonet ümbritsenud romantilisele aiale rajati ka Hele park looklevate teeradade ning 

lopsaka haljastusega. Põõsa- ja puudegruppide vahele jäid avatud ja päikselised aasad, üle mille 

avanesid vaated kuursaali hoonele (vt Foto 12) ning tõenäoliselt ka erinevatele pargiehitistele. 

Heleda pargi üheks silmapaistvamaks elemendiks kujunes voolujooneline, pikliku kujuga tiik, mis 

tõenäoliselt kaevati kuurpargi väljaehitamisega samal perioodil. Tiigi keskele kujundati väike saar 

ning ühte serva pisike poolsaar. Üle tiigi kulgesid mitmed romantilised puitsillad.  

 

Foto 11. Vaade piki promenaadi, kahel pool Hele park, XIX-XX sajandi vahetus83. 

                                                           
83 Kuursaal Narva-Jõesuus. NLM F 240:11 
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Foto 12. Vaade Heledast pargist vanale kuursaalile, 190884. 

 

Foto 13. Vaade Heleda pargi tiigile, XIX-XX sajandi vahetus85.   

XIX sajandi lõpul ja Eesti Vabariigi perioodil säilitas Hele park oma esialgse ülesehituse ning pargi 

põhistruktuur ja olemus püsis suuremas osas muutusteta. Seda toetab nii kaardimaterjal kui ka Eesti 

Vabariigi ajast pärinevad fotod (vt Foto 14, Foto 15 ja Foto 16), kust avanevad vaated on äärmiselt 

sarnased sajandivahetuse olukorrale, vaid selle vahega, et lopsakad põõsa- ja puudegrupid on 

kasvanud märgatavalt suuremaks. Samuti joonistuvad nüüd juba paremini välja kogu Narva-Jõesuu 

                                                           
84 Hungerburg. Kuursaal. 1908. Narva muuseum. NLM F 635:280 
85 Narva-Jõesuu, kuursaali park. Virumaa Muuseumid SA. RM F 811:4 
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loodusele ning ka Heledale pargile iseloomulikud rannamännid, mis on vaadeldavad ka tänases 

pargis. 

 

Foto 14. Kuursaali Hele park, 192786. 

 

Foto 15. Vaade kuursaali Heledale pargile, 192787. 

                                                           
86

 Haidak, O. 1927. Narva-Jõesuu. Kuursaali park. NLM F 635:485, 
87

 Haidak, O. 1927. Narva-Jõesuu. Kuursaali park. NLM F 635:486. 
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Foto 16. Vaade läbi pargi kuursaalile, 1912-194488. 

Narva-Jõesuu kuurpark ei olnud mõeldud mitte ainult rahulikeks jalutuskäikudeks, vaid funktsioneeris 

koos kuursaali enesega kogu kuurortlinna seltsielu keskpunktina. Nii paiknes kuurhoone ümber 

jäävas Heledas pargis rohkelt erinevaid arhitektuurseid väikevorme ja teisi sportlikke, tervistavaid või 

meelelahutuslikke tegevusi pakkuvaid väikeehitisi. Kuigi enamik pargis asetsenud väikevormidest on 

tänaseks päevaks hävinud ning kõigi nende asetust ja funktsiooni pole võimalik ka fotode ega kirjalike 

allikate alusel kindlaks teha, on mõningate põhielementide võimalik paiknemine ära toodud 

alljärgneval skeemil (vt Skeem 13), mille alusena on kasutatud 1937. aasta Heledat parki kujutavat 

plaanimaterjali.  

                                                           
88 Narva-Jõesuu, kuursaal. RM Fn 1040:455 
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Skeem 13. Heledas pargis paiknenud väikevormide võimalikud asukohad (aluskaart: 1937. aasta Heleda pargi plaan89) 

Rohketest pargis paiknenud supelsaksadele mõeldud lusthoonetest on tänaseks ainsana säilinud 

pargi lääneosas, väikesel tiigipoolsaarel, asuv väike pargipaviljon-lehtla90. Paviljoni täpne ehitusaasta 

pole dokumenteeritud, kuid arvatavasti jääb selle rajamine sarnaselt kuurhoone enesega ligikaudu 

aastasse 1882. Tegu on sealjuures väikese kaheksanurkse, historitsistlikult romantilise 

puitpaviljoniga, mille katuse ääres lookleb ažuurne puitpits91 ning mis oma arhitektuurikeelelt sobitus 

algse kuurhoonega. Paviljoni asukoht tiigipoolsaarel on iseäranis oluline pargi vaatelisuse 

seisukohast, sest üle veepeegli avanevad paviljonile igast suunast maalilised vaated (vt Foto 17 ja 

Foto 18), mis tõstavad muidu suhteliselt tagasihoidlikus suuruses paviljoni üheks Heleda pargi 

keskseks elemendiks. 

                                                           
89

 Kaba, F. 1937. Narvas, Narva-Jõesuu linnaosas asuva Valge pargi plaan. ERA.T-6.3.1571 leht 1 
90 Kultuurimälestiste riiklik register. 13991 Narva-Jõesuu kuursaali pargi lehtla, 19. saj. Kättesaadav: 
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13991  
91 Kultuurimälestiste riiklik register. 13991 Narva-Jõesuu kuursaali pargi lehtla, 19. saj. Kättesaadav: 
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13991 
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Foto 17. Vaade Heleda pargi paviljonile, 20. saj algus92. 

 

Foto 18. Vaade Heleda pargi paviljonile ja tiigikallastele, ca 1930. aastatel93. 

Heledas pargis paiknes lisaks paviljonile ka erinevaid spordiväljakuid. Kindlalt on teada, et kuursaali 

lähedusse jäid tennise- ja golfiväljakud94, millest viimased olid aga tõenäoliselt lihtsalt ühendatud 

                                                           
92 Hungerburg. Hele park. Narva muuseum. NLM _ F 634:63 
93 Haidak, O. Suvituskoht Narva-Jõesuu : Kurort Hungerburg : park. Eesti Rahvusraamatukogu. Pk Narva-Jõesuu 8/21 
94 Hein, A. 1981; lk 18 
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mõne suurema muruplatsiga ning pole seetõttu ei fotodelt ega plaanidelt välja loetavad. Küll aga on 

võimalik 1937. plaanil ligikaudselt paika panna kunagise tenniseväljaku asukoht (vt Skeem 13). 

Tõenäosus, et plaanile märgitud nelinurkne objekt on tenniseväljak, on sealjuures üsna suur, kuna 

vaatesuunaliselt ühtiks see ka ajaloolisel fotol näidatud (vt Foto 19) olukorraga. 

Samuti jääb Heleda pargi territooriumile, sealse pargiosa kirdenurka, Pargi tänava lähedusse (vt 

Skeem 13) nn „Musumägi“. Tegu on väikese tehiskünkaga, mida ringjalt ümbritses tihe kuusehekk95 

ning kuhu tõenäoliselt olid paigaldatud ka pingid. Katusega lehtlat või paviljoni künkal teadaolevalt 

paiknenud ei ole. 

 

 

Foto 19. Vaade tenniseväljakule Heledas pargis, XIX-XX sajandi vahetus96.  

                                                           
95 Strelkov, V. 2014. Hungerburgi kuldne ring : Narva-Jõesuu kuurort ja selle lähiümbrus; lk 153 
96 Postkaart. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum SA. ESM F 479:31/A8610 
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Foto 20. Vaade tenniseväljakutele Heledas pargis, 1910-192097. 

  

                                                           
97 Tenniseväljakud pargis. Eesti ajaloomuuseum. AM N 5642:19 
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1920. aastate keskel rajati Narva-Jõesuu Heledasse parki ka Vabadussõja mälestussammas.98 Tegu oli 

Amandus Adamsoni99 kavandi järgi ehitatud monumentaalse skulptuuriga, mis massiivse ja 

suursugusena kõrgus keset ümmargust, madala kettpiirdega ääristatud platsi. Arvestades fotol 

kujutatud skulptuuri ümbruse kujundust ning dokumenteeritud fakti, et mälestusmärk paiknes 

Heledas pargis, on selle võimalik asukoht ära näidatud 1937. aasta Heledat parki kujutaval skeemil (vt 

Skeem 13). 

 

Foto 21. Narva-Jõesuu Vabadussõja mälestussammas, 1926100. 

II maailmasõja käigus ning Nõukogude perioodil hävisid mitmed Heledas pargis paiknenud 

väikevormid ja rajatised (sh Vabadussõja mälestussammas) ning ka linna suvituselu keskus liikus 

kuurhoone ümbrusest pigem rannaäärsete sanatooriumite juurde101. Sellegipoolest jätkati Heleda 

pargi hooldamist linnapargina, mis tähendab, et park püsis oma endistes piirides, alles jäid vanad 

puude- ja põõsaste grupid, säilisid osad teedevõrgust ning tiigiäärne lehtla-paviljon. Pärast 

taasiseseisvumist on pargis läbi viidud heakorratöid (sh rajatud drenaaž, viidud läbi puistu hooldus, 

ehitatud välja uus mänguväljak pargi edelaosas102) ning 2013. aastal on restaureeritud tiigiäärne 

paviljon. 

2.3.4 Pime park 

Kuursaali pargi merepoolsele alale jääb ajalooline nn Pime park, mis rajati juba olemasolevasse 

rannamännikusse. Suuri ümberkorraldusi sealsel alal ette ei võetud, ennekõike jäetigi ala 

looduslähedaseks ja loomulikuks, küll aga ehitati välja teedevõrk ning paigutati rannaluidetest 

moodustunud küngastele väikeseid istumispaviljone.103 Nii kujunes suur metsapargi ala, mille kohta 

                                                           
98 Made, T., Pantelejev, A. 1990. Projekt. Narva-Jõesuu, Hele park. Heakorrastus ja haljastus; lk 3 
99 Eesti Entsüklopeedia. Narva Jõesuu. Kättesaadav: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/narva-j%C3%B5esuu3 
100 Haidak, O. Eesti suvituskoht Narva-Jõesuu : Vabadussõja mälestussammas. Rahvusraamatukogu. Pk Narva-Jõesuu 13/6 
101 Juske, J. 2014; lk 97 
102 Narva-Jõesuu Heleda pargi kompleksne rekonstruktsioon. 2004. Projektitaotlus; lk 2 
103 Hein, A. 1981; lk 18 
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õnnetuseks pole säilinud väga head kaardimaterjali ning ka fotosid, mis kujutavad lihtsalt vaateid 

rannaäärsele männikule, on üsna raske mõne konkreetse kohaga kokku viia. 

Kindlasti on aga just Pimeda pargiga seostatav üks seal paiknenud lihtne rotund. Paviljon rajati 

tõenäoliselt samuti XIX sajandi lõpul ning oli mingil kujul alles veel ka 1978. aastal, mil selle kohta 

koostati restaureerimisprojekt. 1983. aasta seisuga on siiski dokumenteeritud hoone lammutamine, 

mistõttu tänaseks päevaks on paviljon hävinud.104 Paviljoni näol oli tegu lihtsa, kaheksale sambale 

toetuva rotundiga, mida piiras madal puitbalustraad. Nagu selgub varasemat olukorda kajastavalt 

fotolt (vt Foto 22), olid paviljonil algselt ka aknad, mis aga mõni aeg hilisemal perioodil (vt Foto 23) on 

juba eemaldatud. Oma asukoha poolest sobitus rotund ümbritsevasse männitukka, joonistudes 

tumedate männivõrade taustal välja kaunilt heleda aktsendina. 

 

Foto 22. Vaade Pimeda pargi paviljonile, 1908105. 

                                                           
104 Kultuurimälestiste riiklik register. Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid: Narva Jõesuu Pimeda pargi paviljon. Kättesaadav: 
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1665 
105 Hungerburg. Park. Narva muuseum. NLM F 24:22 
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Foto 23. Pimeda pargi paviljon, 1920ndad106. 

Ülejäänud Pimedast pargist on fotomaterjali leidmine eelpooltoodud põhjenduse tõttu raskendatud, 

kuna vaadete tegemise asukoha kindlaksmääramine on praktiliselt võimatu. Siiski võib eeldada, et 

ühel XX sajandi algusesse dateeritaval fotol (vt Foto 24), kus on näha männimetsast läbi kulgevaid 

jalutusradu ning teede äärtesse paigutatud pinke, võiks tegu olla Pimeda pargi rannapoolse 

servaalaga. 

 

Foto 24. Võimalik vaade Pimedale pargile107. 

                                                           
106 Paviljon Hungerburgi suvituskohas Narva-Jõesuus. EFA.554.0-186805 
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Hilisemal perioodil on kuurpargi Pime osa muutunud hoolitsetud parkmetsast pigem looduslikuks 

rannamännikuks, kust looklevad läbi vaid üksikud konkreetse süsteemita jalgteed. Seoses 2014. 

aastal restaureeritud Narva-Jõesuu Aia tänava promenaadiga (töö autoriks Lootuseprojekt OÜ, 

projektijuht Kersti Lootus, 2009), mis kulgeb piki Pimeda pargi rannapoolset serva, on mõningal 

määral tegeletud ka pargiga. Nii on sinna rajatud erinevaid historitsistlikult eredavärvilisi ja 

puitpitsilisi, mõneti idamaiste elementidega paviljone, mis haakuvad projektis kujundatud ajaloolise 

rannaalaga. Tegu pole siiski ajaloolistes asukohtades paiknevate Pimedale pargile iseloomulike 

valgete puitrotundidega, vaid ennekõike on promenaadi projektiga püütud tabada Narva-Jõesuu 

kunagise miljöö olemust ning seda uute, küll ajaloolistele eeskujudele tuginevate objektidega 

rekonstrueeritud.   

                                                                                                                                                                                     
107 Hungerburg. Narva muuseum. NLM F 807:17 
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3 Pargi seisukord 

3.1 Pargiruum, kompositsioon, ruumiline struktuur 

Narva-Jõesuu kuurpargi ruumiline üldstruktuur on suhteliselt hästi säilinud. Pargi seisukohalt on väga 
positiivne, et nii Hele kui Pime pargiosa on säilitanud oma terviklikkuse ning neid pole Nõukogude 
perioodil ega hiljem rikutud sobimatute lisandustega. Nii on sisuliselt ikka veel alles pargiruum 
sellises mahus ja ulatuses, nagu ta kunagi XIX sajandi lõpul paika sai pandud.  

Kuurpargi põhimaht koosneb neljast kvartalist, millest kaks merepoolset kuuluvad Pimeda pargi 
koosseisu ning kaks kuurhoonele lähedasemat moodustavad Heleda pargi. Pargiosade piirideks on 
neid ümbritsev tänavatevõrk, millest keskse promenaadina toimib A. Hahni tänav, mis ühendab 
ajaloolise kuurhoone mererannaga.  

 
Foto 25. Vaade kuurhoone eest piki Hahni tänavat mere suunas (foto autor: Minea Kaplinski, 2016) 

Pargisiseselt on ajalooline ruumistruktuur paremini hoomatav Heledas pargis, kus ka tänasel päeval 
olemasolev teedevõrk lähtub kunagisest vabakujulisest asetusest. Kuna sealne pargiruum on 
heakorrastatud, on suhteliselt hästi jälgitav pargi avatud-suletud alade vaheldumine. Seda küll 
ennekõike Heleda pargi edelapoolses kvartalis, kus tiik ja selle äärde jäävad muruplatsid toovad 
avatud-suletud alade kontrasti paremini esile. Heleda pargi kirdepoolses osas on haljastus 
ühtlasemalt jaotunud ning ruumiline liigendatus on halvemini jälgitav. Küll aga on sealses pargiosas 
alles ajalooline „Musumägi“ ja seda ümbritsev kuusehekk, mis oma kunagisest tihedast, pügatud 
vormist on küll lastud üle kasvada võimsaks kuusesaluks. Ka tervikuna on Hele park puude kasvamise 
ja põõsarinde likvideerimise tõttu muutunud oluliselt läbipaistvamaks, kui ta seda ajalooliselt on 
olnud.  
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Foto 26. Vaade Heledale pargi edelapoolsele osale (autor: Sulev Nurme, 2016) 

 

Foto 27. Vaade Heleda pargi kirdepoolsele osale (autor: Minea Kaplinski, 2016) 
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Foto 28. Vaade läbi Heleda pargi "Musumäele" (autor: Minea Kaplinski, 2016) 

Pime park, mis ajalooliselt pole olnud mitte niivõrd kompositsiooniliselt väga selge ülesehitusega 
pargiruum kui pigem looduslik luitemännikust kujundatud metsapark, on ka tänapäeval loetav 
ennekõike linnametsana. Selle põhjuseks tõsiasi, et sealne teedevõrk on aja jooksul hägustunud ning 
kadunud on ka väikevormid, mis looksid sealsesse ruumi selgeid fookuspunkte.  

 
Foto 29. Vaade Pimeda pargi rannamännikule, rohtunud luidetele ja teeradadele (autor: Minea Kaplinski, 2016) 

Ruumistruktuuriliselt kõige suuremad muutused on läbi teinud vahetult kuurhoone ümber jääv 
aiaosa, mis ühes kuursaali enese hääbumisega on jäänud hooldamata. Suvituslinna kunagise 
keskusena toiminud kuurhoone vahetus ümbruses annavad kaasajal tooni üksikud tühjad 
muruplatsid ning asfalteeritud pinnad, mis erinevad sootuks kunagisest ajaloolisest aiast. Kuigi 
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käesolevate muinsuskaitse eritingimuste koostamise aluseks olev restaureerimisprojekt seda 
pargiruumi ei käsitle, tuleb edasiste hoonega seotud tegevuste puhul kindlasti pöörata täiendavat 
tähelepanu ka kuursaali ümbritsevale pargiosale.  

 
Foto 30. Vaade kuurhoone esifassaadile Hahni tänavalt (autor: Minea Kaplinski, 2016) 

3.2 Teedevõrk 

Heleda pargi teedevõrk on säilinud suhteliselt hästi, kuigi on aja jooksul erinevates pargiosades 

oluliselt lihtsustunud. Eriti ilmne on teede struktuuri hõrenemine pargiruumi kirdepoolses osas, kus 

kunagiste looklevate, maalilisi paunasid moodustavate teede asemel annavad tänapäeval tooni 

sirged läbikäigurajad.  

 

Skeem 14. Heleda pargi tänase teedevõrgu skeem. Tumehalliga on ära toodud olemasolevad teed, mis paiknevad ajaloolises sihis; 
tumesinisega uued teed; roosaga vana teedevõrgu osad, mis tänaseni pole säilinud. Teede märkimiseks on alusplaanidena kasutatud 
1937. aasta Heleda pargi plaani ja asjakohast geoalust. 
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Foto 31. Sirge teesiht Heleda pargi kirdepoolses osas (autor: Minea Kaplinski, 2016) 

Pimedas pargis on kunagine teedevõrk praktiliselt hävinud. Nii on tänaseks päevaks alles vaid üksikud 

metsasisesed, valdavalt ida-läänesuunalised, vanade luidetega paralleelselt kulgevad sissetallatud 

jalgteed.  

 

Foto 32. Pimeda pargi jalgrada (autor: Minea Kaplinski, 2016) 

3.3 Veekogud 

Kuurpargi heledasse ossa jääb ajalooline tiik, mis on tänase päevani säilinud oma algses asukohas 

ning suuruses. Tiik on heas seisukorras ning tänu sellele, et veekogu kaldad on hästi hooldatud, 
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avanevad, ümber tiigi kulgevalt jalutusteelt ning tiigisoppe ületavatelt sillakestelt maalilised vaated 

üle rahuliku veepeegli. Tiigi saarele on kasvanud suhteliselt tihe sanglepa looduslik uuendus, mis oma 

looduslikus lopsakuses mõjub aga maalilisena ning pakub võimalikku elupaika erinevatele 

veelindudele. 

 

Foto 33. Heleda pargi edelapoolsesse osasse jääv ajalooline tiik, esiplaanil üks pargisildadest (autor: Sulev Nurme, 2016) 

3.4 Pargirajatised ja arhitektuursed väikevormid 

Enamik ajalooliselt pargis paiknenud väikevormidest ja rajatistest on tänaseks hävinud. Kunagistest 

objektidest on säilinud vaid tiigipoolsaarel paiknev romantiline puitpaviljon, mis on tänasel päeval 

heas seisukorras ning mõjub Heleda pargi edelapoolses osas olulise ruumilise fokaalpunktina.  
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Foto 34. Ajalooline pargipaviljon tiigipoolsaarel (autor: Sulev Nurme, 2016) 

Lisaks ajaloolisele paviljonile on parki Nõukogude perioodil rajatud uusi sildu, mis paiknevad 

ligikaudu oma ajaloolistes asukohtades. Üldiselt on pargisillad heas seisukorras, kuid nende välimus 

on suhteliselt eklektiline. Suurima pargisilla konstruktsioon on valdavalt metallist ning õrnalt 

kaarduva tasapinnaga, käsipuu on kujundatud metalltorudest ning värvitud roheliseks (vt Foto 35). 

Üldiselt on sild küll funktsionaalne ja heas seisukorras, kuid ei sobitu oma utilitaarsust taotleva 

vormiga kunagise kuurpargi miljöösse. Lisaks jääb Heledasse parki ka lihtsaid, tasapinnalisi sildasid, 

mille käsipuud on puidust ning värvitud samuti roheliseks (vt Foto 36). 

Parki on paigaldatud ka uusi pinke (vt Foto 37), mis on valdavalt samuti heas seisukorras ning mida 

leidub Heleda pargi territooriumil suhteliselt rohkelt. Tegu on traditsiooniliselt romantilise, pisut 

raskepärase vormiga pingitüübiga, mille puitosad on sarnaselt sildade metallkonstruktsioonile 

värvitud roheliseks. Pingid on parki küll sobivad, kuid edasiste tegevuste juures võib kaaluda kas 

nende asendamist pisut kergema vormi ja ajaloolise olukorraga paremini haakuvate puitpinkidega (vt 

Foto 6) või olemasolevate pinkide värvimist heledamates toonides. 

Samuti asub Heledas pargis väike laste mänguväljak, mis jääb antud pargiruumi edelanurka, Supeluse 

ja Nurme tänavate nurga lähedusse. Mänguväljak on pinnasekattega ning sinna on paigaldatud 

mõningad kaasaegsed turnimispuud ja liumägi. Kuivõrd kuurpargi näol on tegu nii ajaloolise 

pargiruumi kui tänapäevase linnapargiga, on mänguväljaku olemasolu õigustatud, kuid praegusel 

juhul on kasutatud plastmassdetailidega mänguvahendeid, milletaolised pargi vaatesihtidelt liiga 

silmatorkavalt esile kerkivad (vt Foto 38). Seetõttu võiks edaspidi kaaluda sealsete mänguvahendite 

asendamist ühtsema ja pisut lakoonilisema kujunduskeelega objektide vastu. 

Pimedas pargis konkreetsed väikevormid ja rajatised kaasajal puuduvad. 
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Foto 35. Heledas pargis asuv sild (autor: Sulev Nurme, 2016) 

 

Foto 36. Vaade Heledas pargis asuvale väiksele lillale (autor: Sulev Nurme, 2016) 
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Foto 37. Heleda pargi pink (autor: Sulev Nurme, 2016) 

 

Foto 38. Vaade läbi Heleda pargi mänguväljakule (autor: Sulev Nurme, 2016) 
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3.5 Puistu, haljastus 

Kuurpargi puistust rääkides tuleb eristada Heledat ja Pimedat parki. Neist esimene on 

klassifitseeritud keskmise liigirikkusega pargiks,108 kus 1985. aasta dendroloogilise inventuuri käigus 

kaardistati 69 liigi esinemine109. 2004. aastal Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt koostatud Narva-

Jõesuu Heleda pargi kompleksse rekonstruktsiooni projektitaotluses on ära toodud, et linn on 

Heledas pargis viinud läbi esmased raie- ja heakorrastustööd110. Täiendav dendroloogiline inventuur 

viidi läbi käesolevate muinsuskaitse eritingimuste koostamisele eelnevalt 2016. aasta oktoobris. 

Üksikpuudena hinnati Heledat pargiosa, Pimedas pargis viidi inventuur läbi metsaeraldistena.  

Heleda pargi puistu üldiseloomustusena võib öelda, et sealsed puud ja põõsad on valdavalt (ligi 70% 

ulatuses) heas või väga hea tervislikus seisukorras. Kõige enam, peaaegu veerandi ulatuses kõigist 

hinnatud puudest-põõsastest, esineb pargis harilikke mände, mis toovad Heledasse parki 

valgusküllast ja looduslikku rannamänniku ilmet. Samuti on pargiruumis rohkelt harilikke tammesid ja 

harilikke pärnasid, mõnevõrra vähem harilikke vahtraid, harilikke kuuski ja soo- ning arukaski. 

Haruldustest esineb Heledas pargis rumeelia mänd, palsaminulg, torkav kuusk, alpi seedermänd ning 

kanada kuusk, millele on viidanud ka Vello Keppart111. 

Pime park on oma olemuselt rannaäärne palumännik (luitemännik), kus enamiku puistust 

moodustavad suured harilikud männid. Lisaks esineb rohkemal või vähemalt määral erinevaid 

lehtpuid. Metsaalust katab suhteliselt tihe põõsarinne koos loodusliku uuendusega. Sealjuures levib 

metsa all massiliselt läikiv tuhkpuu ning taraenelas, mida tuleks edasisi töid planeerides kindlasti 

piirata ja ohjata. 

 

Foto 39. Vaade Pimeda pargiosa alustaimestikule (autor: Minea Kaplinski, 2016) 

                                                           
108 Keppart, V. 1998; lk 8 
109 Pau, R. 1988. Dendroloogiline uurimine. Narva-Jõesuu „Hele park“ 
110 Narva-Jõesuu Heleda pargi kompleksne rekonstruktsioon. 2004. Projektitaotlus; lk 2 
111 Keppart, V. 1998; lk 6 
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4 Muinsuskaitseline lähenemine ja kontseptsioon 

4.1 Hinnang Narva-Jõesuu kuurparki kavandatavale tegevusele 

Narva-Jõesuu kuursaali vahetusse ümbrusesse jäänud ajalooline pargiosa on tänasel päeval halvas 
seisukorras. Kunagine maaliline, hoonega seotud pargiruum on hävinud ning funktsioneerib 
ennekõike läbikäigualana. Edasiste parki ja kuurhoonet puudutavate projektide osas tuleb seega ette 
näha ka kuursaali ümbritseva ruumi taastamine. Iseäranis oluline on sealjuures tagada kuurhoonet 
ümbritseva ala mõtteline ja funktsionaalne sidumine selle kõrvale jääva Heleda pargiosaga, et 
taastada kuurpargi ajalooline terviklikkus ning anda kogu pargile tagasi selle mõtteline lähte- ja 
keskpunkt. 

Narva-Jõesuu kuurpargi Hele osa on tänapäeval heakorrastatud ning toimib atraktiivse linnapargina. 
Siiski soovib pargi haldaja senisest enam rõhutada pargi XX sajandi alguse hõngu, tuues sinna tagasi 
ajastule iseloomulikke romantilisi väikevorme ja lillepeenraid, täiendades olemasolevat teedevõrku 
ning korrastades haljastust. Sealjuures kõige tähtsam on taastada suuremas mahus pargi ajaloolist 
lopsakat põõsarinnet, et luua pargiruumi selgemaid vaatesihte, täiendada avatud-suletud alade 
vahelist kontrasti ning likvideerida olukord, kus park on teatud suundades piirist piirini läbinähtav 
ning kõle. 

Pargi Pimedas osas pole ajalooline struktuur säilinud, mistõttu on haldaja sooviks taastada osaliselt 
sealne teedevõrk ning kujundada looduslik männik rohkem metsapargiilmeliseks. Pimedas pargis 
läbiviidavate tööde puhul tuleb ennekõike pöörata tähelepanu sellele, et säiliks väljakujunenud 
omapärane alusmetsakooslus, olemasolevasse väärtuslikku, rannaluidetele moodustunud 
loodusmaastikku suhtutaks pieteeditundeliselt ning teedevõrk ja võimalikud väikevormid paigutataks 
maastikuliselt sobivatesse asukohtadesse.   

Kokkuvõtvalt on pargiruumis läbiviidavate tööde puhul esmatähtis säilitada kuurpargi eriilmeliste 
kvartalite ja osiste ajalooline terviklikkus, tagades sealjuures nende erinev iseloom ja ruumimulje 
ning omavaheline orgaaniline seotus.   

Eelpoolmainitud tegevused pargis on põhjendatud ning vajalikud pargi ajalooliste ning 
maastikuarhitektuursete väärtuste säilitamiseks ja paremaks esile toomiseks. 

4.2 Lähenemine ja kontseptsioon  

Üldine lähenemine pargi projektile saab olla säilinud teedevõrgu, tiikide, paviljoni ja haljastuse osas 
konserveeriv ning säilitav, pargimööbli ning muude arhitektuursete väikevormide osas rekonstrueeriv 
ja kohandav. Kuurhoonet ümbritseval alal, kus kunagise pargiruumi elemendid ja teedevõrk on 
hävinud, tuleb kõne alla rekonstrueeriv lähenemine. Kogu pargialal tervikuna on sealjuures 
prioriteetne säilinud väärtuslike rajatiste hoidmine, samas kui hävinud ehitiste, sh ajalooliste 
paviljonide ja orkestripaviljoni taastamine ei ole vajalik.  

Narva-Jõesuu kuurpargi kuurpargi restaureerimisel tuleb ennekõike taastada kunagise pargiruumi 
miljöö ja ajalooline eripära. Arvestada tuleb sealjuures alljärgnevaga: 

 kõik pargiosad ehitati välja XIX sajandi lõpul, lähtudes valdavalt vabakujulisest, kuurhoone 
ümbruses ka regulaarsete elementidega täiendatud historitsistlikult romantilisest stiilist, 
milletaoline kujunduskeel oli omane ka pargis asunud väikevormidele ja rajatistele; 

 pargil puudub konkreetsete telgedega seotud ülesehitus, kuid Heledat ja Pimedat pargiruumi 
lõikab keskelt avar jalutuspromenaad (tänane A. Hahni tänav), mis kulgeb kuurhoone eest 
mererannale; 

 kuurhoonet ümbritsevas pargiruumis olid regulaarsed elemendid (tänavakoridoride 
pikendamisest tuletatud kiirjad teed) segatud vabakujuliselt lookleva ja romantilise teedevõrguga 
(vt skeem 12); 
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 nii kuurhoone ümbruse haljasala kui Hele ja Pime park on säilinud oma ajaloolistes piirides, 
mistõttu on väga oluline neid ajaloolisi ruumiosiseid mitte läbimõtlematult tükeldada. 

Pargiruumi teedevõrgu taastamisel on Heledas pargiosas mõistlik lähtuda 1930. aastate 
situatsioonist, mille kohta on osas olemas ülevaatlik plaanimaterjal (vt Skeem 8 ja Skeem 9). Samas 
on otstarbekas taastada-korrastada üksnes need teed, millel on tänapäeval olemas reaalne kasutus. 
Kuna Pimeda pargi osas taoline konkreetne plaan puudub, tuleks sealse teedevõrgu kavandamisel 
võtta aluseks tänased vajadused ja olemasolev teedevõrk, ühildades need võimaluse piires 
skemaatilise plaanivaatega, mis on ära toodud 1899. aasta linnakaardil (vt Skeem 6). Kuurhoonet 
ümbritseva pargiruumi osas tuleks lähtuda 20. sajandi alguse olukorrast, kuivõrd sellest perioodist on 
kasutada väga detailne plaanivaade, kus on kujutatud nii sealne teedevõrk kui lillepeenarde ja 
väikevormide paiknemine (vt skeem 12). Tänaseks hävinud väikevormide taastamisel on võimalik 
aluseks võtta ajalooline fotomaterjal. 

Pargi haljastuse osas on mõistlik lähtuda ennekõike konserveerivast ja restaureerivast põhimõttest, 
säilitades võimalikult suures ulatuses pargiruumis olemasolevaid puid ja põõsaid. Heledas pargis 
tuleks sealjuures kaaluda täiendavate põõsagruppide loomist, Pimedas pargis alusmetsa ja loodusliku 
juurdekasvu harvendamist. Pargiruumi lillepeenarde rajamisel lähtuda võimaluse piires ajaloolistel 
fotodel ja plaanidel kujutatud asukohtadest ja mustritest ning need kompositsiooniliselt tähtsamates 
kohtades võimaluse korral rekonstrueerida.  
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5 Eritingimused 

5.1 Üldtingimused 

1. Projekt tuleb koostada vastavalt Muinsuskaitseseadusele. 

2. Projekti koostamisel lähtuda ptk 4.2. esitatud üldpõhimõtetest, arvestades ptk 2 analüüsitud 
pargi ajaloolist kompositsiooni. Pargi ruumilise kavatise aluseks on soovitav võtta 1930-te lõpu 
situatsioon (vt Skeem 14). Rekonstrueerimislahendustes lähtuda XX sajandi alguse linnaparkide 
kujunduskeelele iseloomulikust vormikõnest. 

3. Pargi restaureerimisel on prioriteetideks pargi senise hooldustaseme säilitamine, puistu 
üldseisundi parandamine ning põõsarinde taastamine. 

4. Pargi restaureerimise võib ette näha mitmeetapiliselt, käsitledes Heledat ja Pimedat parki eraldi. 
Esimeseks etapiks kummagi pargiosa väärtuste säilitamisel on tagada pargi järjepidev ja 
süsteemne hooldus, mille tarbeks on soovitatav koostada hoolduskava.  

5. Arvestades kuurpargi funktsiooni avaliku linnapargina, säilitada väljakujunenud tegevusi 
võimaldav tsoneering (tegevusruumid) ja juurdepääsud, muutes neid vajadusel vastavalt 
ajaloolisele kavandile. 

6. Projekti koosseisus esitada hooldustööde plaan. 

5.2 Vaated, avatud-suletud pargiosad 

1. Vaadete struktuur täpsustada projekteerimise käigus maastikuanalüüsiga. 

2. Heledas pargis säilitada avatud-suletud alade vaheldumine ja nende paiknemise kontrastsus. 
Säilitada/taastada vanad kuusegrupid pargi keskosas, mis on istutatud kontrastsete rühmadena 
XIX-XX sajandi vahetuse pargikunsti vaimus. 

3. Heledas pargiruumis säilitada ja taastada pargiosade, sealsete väikevormide ning kuursaali 
vaateline seotus. Arvestada pargipaviljoni tähtsusega vaadetes. 

4. Ekraniseerida pieteeditundeliselt vaade kirdest (üle tiigi) mänguväljakule. 

5. Liigendada praegused parki läbivad ebasoovitavad ida-läänesuunalised vaated istutustega. 

6. Eemaldada Heleda pargi piirile istutatud kuusehekid. 

7. Heledas pargis säilitada vaatekoridor piki A. Hahni tänavat kuursaali eest mere poole. 

8. Pimedas pargis konstrueerida peamised vaatesihid vastavalt olemasolevale korrastatavale 
teedevõrgule ning kavandatavatele väikevormidele. Arvestada Aia tänava äärse promenaadi 
serva ehitatud paviljonidega. 

5.3 Teed, platsid, parkimine 

1. Heleda pargi teedevõrgu projekteerimisel lähtuda 1937. aasta plaanil näidatud olukorrast ning 

tänaseks välja kujunenud peamistest liikumissuundadest ning juurdepääsudest. Pimedas pargis 

võtta aluseks 1899. aasta linnakaart, tänaseks välja kujunenud liikumisteed ning juurdepääsud.  

2. Heleda pargi teedvõrgu taastamisel ei ole prioriteetne kogu 1937. a või varasema teede asendi 

täielik taastamine, vaid olemasolevate, kasutatavatel liikumissuundadel paiknevate teede ümber 

kujundamine vastavalt ajaloolisele situatsioonile. 

3. Teede trajektoorid täpsustada projekteerimisel välitöödega, teetrajektooride paikapanekul 
kasutada maksimaalselt ära olemasolevaid teid. 

4. Teede taastamisel/uute teede kavandamisel arvestada kasvavate puude juurestikuga. Puu 
juurestiku vööndis näha ette kaevetööde teostamine käsitsi. 
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5. Teekatete projekteerimisel eelistada vett läbilaskvat katendit (purustatud kruus, graniitsõelmed, 
graniitkivi). Mitte kasutada betoonist äärekive, eelistada metalläärist või kavandada teed 
ääriseta. 

6. Teede ruumilised ja konstruktiivsed dimensioonid valida selliselt, et oleks võimalik peateede ja 
kuurhoone ümbruse mehhaniseeritud hooldus väikesemõõdulise tehnikaga (laius 1,2-1,4 m kaal 
kuni 1-1,5 t), sh lumelükkamine. Maksimaalne teenindava transpordi poolt kasutatava tee laius 
võib olla kuni 3,5 m. 

7. Pargikvartalite siseselt võib lubada vaid teenindava transpordi liikumist. Üldjuhul on keelatud 
kasutada suuregabariidilisi raskeid sõidukeid (laius üle 2,5 m, täismass üle 3,5 t).  

8. Vertikaalplaneerimisel arvestada väljakujunenud kõrgustega. Kõrguste muutmine on lubatav 
teedel konstruktiivselt vajalike kallete tagamiseks.  Murualade kõrgusi on lubatud muuta vaid 
juhul, kui see on vajalik teedele kogunevate lompide vältimiseks. Puujuurte piirkonnas on lubatav 
vaid maapinna mõõdukas (kuni 20 cm) tõstmine. 

9. Erandkorras puujuurte piirkonda plaanitavate teede konstruktiivne lahendus näha ette 
tugipinnasena. 

10. Pargiala piiresse parkimist mitte kavandada (va parki piiravate tänavate parkimiskorraldus, mida 
projektis ei käsitleta). 

5.4 Arhitektuursed väikevormid, pargirajatised 

1. Arhitektuursete väikevormide ja pargimööbli lahendusel arvestada säilinud ajalooliste 
materjalidega. Uued lahendused tuleb sobitada ansambliga ajastuomaste analoogidena või 
ajastuneutraalsetena. Kõik XX sajandi alguse pargikunstile mitteomased arhitektuursed 
väikevormid (prügiurnid, teetõkised, infotahvlid , mänguvahendid jms) kavandada väheeristuvalt 
ajastuneutraalse disainiga. 

2. Projektiga näha ette olemasolevate sildade kujunduse ühtlustamine. Materjalikasutuses 
eelistada sildade pealiskattes ja käsipuudena puitu. 

3. Piirdeaedu parki mitte ette näha. Sõidukitega parki sissesõidu tõkestamiseks kasutada visuaalselt 
vähe silmapaistvaid, teisaldatavaid tõkiseid. Tõkiste disain valida ajastuneutraalne. 

4. Liiklusmärkide ja infotahvlite (sh nt tiigis kalastamist keelavate märkide) arv tuleb minimeerida. 
Infotahvlid võib paigutada pargi peasissepääsude lähedale nii, et need ei häiriks vaateid ega 
miljööd. Vajalikud tahvlid koos pargiinfoga lahendada kõik sarnase kujundusega, soovitavalt 
paigutada kogu info ühele tahvlile. Infoviidad võib paigutada pargi sissepääsude juurde ja pargi 
keskossa. Nende arv minimeerida.  

5. Heledas pargis olemasoleva mänguväljaku osas lähtuda järgmistest põhimõtetest: 
a. mänguväljak säilitada olemasolevas asukohas; 
b. mitte kasutada plastikvahendeid, plastikuga kaetud või suurte plastikdetailidega 

mänguvahendeid, eelistatud materjal on puit ja metall, eelistatud värvitoonid 
pastelsed toonid või naturaalsetes toonides immutatud puit; 

c. pinnakattena võib kasutada neutraalsetes toonides turvakatteid; 
d. mänguvahendid paigutada nii, et vahendite kaitsetsoonid ei kattuks naabruskonna 

puude juurestikualadega (ca 10 m puutüvest). 
6. Lõkkekohti parki mitte projekteerida. Parki võib ette näha piknikualad, kus kaasavõetavate 

grillide kasutamine ei sea ohtu puid ega rajatisi. 
7. Kuurparki sobituvad pallimängu-, pikniku- ja etenduste tarbeks vajalikud avatud alad võib 

paigutada Heledasse parki, kui kasutatakse teisaldatavaid tarindeid. Statsionaarsetest objektides 
võib kaaluda ajalooliselt Heleda pargi koosseisu kuulunud tenniseväljakute taastamist. 
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5.5 Valgustus  

1. Pargi valgustuse võib Heledas ja Pimedas pargis lahendada eraldi, kuid ühe pargiosa siseselt peab 
valgustuslahendus moodustama terviku. Projekteeritavate valgustite kõrgus võib olla 3,5...4,5 m. 
Projekteeritud valgustitele valida selline asukoht, et nad ei häiriks liiklejaid ega jääks vaadetele 
ette.  

2. Mitte kasutada standardseid üle 5 m kõrguseid tänavavalgusteid. Mitte kasutada tsingitud masti 
või kupli metallosadega valgusteid. Valgustite disain valida klassikaline, kuid pigem 
ajastuneutraalne, vältida üledisainitud gaasilaterna motiiviga valgusteid. 

3. Valgustuse elektrivarustus näha ette maakaabliga. 
4. Olemasoleva paviljoni, sillad jm väikevormid (täpsustada projektiga) võib valgustada 

arhitektuurse valgustusega. 
5. Valgustuse kavandamisel kasutada energiasäästlikke tehnoloogiaid, sh LED - lampe. Lampide 

valguse temperatuur – soe kollane (ca 2600-3000 K). 

5.6 Veekogud 

1. Säilitada Heleda pargi tiik olemasoleval kujul.  

2. Vajadusel näha ette tiigipõhja puhastamine. Mitte muuta kaldajoont ja kalda nõlvust. Kui 
soovitakse võimendada ajaloolist miljööd ja taastada olukord, kus tiikidel ujusid luiged, võib 
tiigisaarele ette näha tagasihoidliku luigemaja. 

3. Kuivavad hõberemmelgad tiigi kaldal võib asendada hõberemmelgate uusistutusega. 

4. Pargi kraavide põhjad võib puhastada, kraavid säilitada olemasoleva nõlvusega. Mitte ette näha 
kraavide kallastel kasvavate puude likvideerimist. 

5.7 Puistu: raied, istutused   

1. Säilitada kõik vanemad (üle 60 cm läbimõõduga) pargipuud, mis ei kujuta endast 
murdumisohtlikkusega või mingil muul viisil ohtu kaitsealustele objektidele või inimestele.  

2. Säilitada loodusliku uuenduse teel tekkinud puud-põõsad, mis on terved, millele on tagatud 
kasvuruum ning mille asukoht sobib pargikompositsiooniga. 

3. Heledas pargiosas näha ette pargipuistu võrahooldus ülepinnaliselt. Lehiste ja mändide kuivanud 
tüükad säilitada. 

4. Uute istutuste puhul tuleb Heledas pargis pidada kõige olulisemaks vaadete suunamist, 
mitmekesiste haljasgruppide kujundamist ja põõsarinde osakaalu tõstmist. Istutusskeemil 
lähtuda XX sajandi alguse linnaparkide iseloomulikust "lopsakast" ja rikkalikust taimevalikust. 

5. Pimedas pargis juurdeistutusi mitte ette näha, vajadusel raiuda loodusliku uuenduse ja alusmetsa 
seest välja perspektiivne järelkasv ning tagada edaspidise hooldusega selle kasvuruum ja elujõud. 
Säilitada käiguteede ääres kasvavad ilusamad pärnad, vahtrad ja pihlakad, säilitada gruppidena 
läikiv tuhkpuu. 

5.8 Seiklusrada 

1. Seiklusraja võib Pimedasse pargiossa rajada skeemidel 15 ja 16 näidatud piirkonda, kus asuv 

puistu on hõredam, juurdepääs on võimalik Hahni tänavalt. 

2. Atraktsioone mitte paigutada tänavatele lähemale kui 40 m. 

3. Juurdepääsuteed Hahni tänavalt mitte rajada asfaltkattega ega sillutisega, eelistada looduslikku 

pinnast, mida vajadusel tugevdada kruusaga. Ristlaudisega laudteed on lubatavad. 
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4. Ala võib piirata looduses väheeristuva piirdeaiaga, aia paigaldamisel peab olema tagatud põhja-

lõunasuunaline läbipääs pargialalt väljakujunenud liikumisteedel. 

5. Ala valgustus lahendada diskreetselt mahus, mis on vajalik atraktsioonide ohutuks kasutamiseks. 

6. Konstruktsioone tohib kinnitada vaid tervetüvelistele harilikele mändidele (diameetriga mitte alla 

30 cm), mille tüved ei ole kahjustatud (pole pragusid, koore- ega tüvevigastusi, pole seente 

viljakehasid jne). Lehtpuudele (eriti kased) atraktsioone kinnitada ei tohi, kuna enamus kohapeal 

kasvavatest kaskedest on tüvemädanikust haaratud112. 

7. Konstruktsioonide kinnitused ei tohi olla tüve läbistavad, keelatud on tüvedesse keeratavad, 

läbistavad jm tüve otseselt vigastavad kinnitused. Tüvekinnitused teha viisil, mis vähim puu koort 

kahjustavad. Vältida kinnitusi mis kahjustavad tüve kogu perimeetri ulatuses. 

8. Rajatiste paigaldamisega võib eemaldada lehtpuude looduslikku uuendust (puud 

rinnasdiameetriga alla 10 cm), säilitada tuleb läikiva tuhkpuu põõsastikud jt teised põõsad. 

9. Konstruktsioonide eemaldamisel tuleb eemaldada kõik puude külge kinnitatud detailid. 

 

Skeem 155. Sinise joonega on näidatud võimalik ala, mille piires võimalikud kahjustused kasvavale puistule oleksid potentsiaalselt 
väikseimad. 

                                                           
112 Pimepargi metsamajandamiskava 10 aastaks. Metsabüroo 2016 
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Skeem 166. Sinise joonega on näidatud võimalik ala, mille piires saab seiklusparki rajada ilma, et oleks mõjutatud vaated tänavatelt. 

 


