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1. Sissejuhatus 

1.1. Projekti koostamise alus 
Projekt on koostatud MTÜ Hungerburg tellimusel Narva-Jõesuu linnas asuva Kuursaali pargi Heleda ja 

Pimeda osa rekonstrueerimiseks ja kohandamiseks. Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis.  

Pargiruumi ette nähtud tegevused on vajalikud pargiruumi jätkusuutlikkuse tagamiseks ajaloolise 

linnapargina. Käesoleva projektiga lahendatakse pargiruumi kohandamise ja taastamise põhimõtted, 

sh teedevõrk ja liiklusskeem, uusistutused, arhitektuursed väikevormid ja pargimööbel. Projekt on 

koostatud valdavas osas põhiprojekti staadiumis, projekteeritud tarindid tuleb täpsustada 

tööjoonistega edasise projekteerimise käigus. Projektis on antud soovitusi pargiga piirnevate ja parki 

läbivate tänavate konstruktiivsete lahenduste muutmiseks, vastavad muudatused tuleb lahendada 

eraldiseisvate projektidega vastavate tänavate rekonstrueerimistööde käigus. Projektiga ei lahendata 

pargi tiikide ümberehitamist, kuna kaldaalade hetkeseisund on rahuldav kuni hea, kaldad ei vaja 

ümber profileerimist. Tiikidega seotud võimalik reostusprobleem ei paikne pargialal, tiigi üle- ja 

pealevoolu probleemistik eeldab laiemalt kogu piirkonna saju- ja kanalisatsioonisüsteemi käsitlemist, 

mistõttu tiikide lahendus tuleb anda kompleksselt koos peale ja äravoolusüsteemide 

rekonstrueerimisega (täpsemalt vt ptk 2.4). 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi alusmaterjale: 

 Projekteerimistingimused vastavalt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 25.05.2015 korraldusele nr 

88 (lisa 9); 

 Kuursaali pargi muinsuskaitse eritingimused (koostaja AB Artes Terrae OÜ, 2016.a; töö nr 

1641ET2); 

 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava (koostaja AB Artes 

Terrae OÜ, 2016.a; 1641HK2); 

 Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine (allikas ja referents Narva-

Jõesuu Linnavalitsus); 

 Geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 (koostaja AS Empower, 2016.a); 

 Narva-Jõesuu Hele ja Pime park. Looduse õpperada. (V. Keppart, 1998.a); 

 Kuursaali pargi hoolduskava (koostaja AB Artes Terrae OÜ, 2016.a). 

 

Kuna Kuursaali pargile on koostatud eelnevalt muinsuskaitse eritingimused, milles on antud põhjalik 

ülevaade pargi ajaloost, siis käesolevas projekti seletuskirjas mälestise ajalugu eraldi ei käsitleta. 

 

Töös kasutatud fotode autorid on Gerly Toomeoja ja Sulev Nurme, kui fotode all ei ole viidatud teisiti.  

1.2. Asukoht, suurus, haldaja 

Narva-Jõesuu Kuursaali park asub Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu linnas (skeem 1). Ajalooline Hele ja 

Pime pargiala (hoolduskavaga 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. Hoolduskavaga käsitletav ala on toodud skeemil 2.  
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Skeem 1. Narva-Jõesuu Kuursaali pargi asukohaskeem (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver) 

 

Skeem 2. Hoolduskavaga käsitletav ala (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver) 

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

Kultuurimälestiste ala (ajalooline pargiala koos kuursaali ümbrusega) pindala on ca 15,7 ha1 (vt 
skeem 3), hoolduskavaga käsitletav ala moodustab sellest ligikaudu 12,62 (vt skeem 2).   

                                                           

1 Maa-ameti kaardiserveri andmetel (pindala päring tehtud 14.10.2016) 
2 Maa-ameti kaardiserveri andmetel (pindala päring tehtud 14.10.2016) 
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Skeem 3. 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) 

Pargi haldaja on Narva-Jõesuu linnavalitsus, pargi 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 3). Pargialale või selle kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad 

muinsuskaitsealused objektid (skeem 3)4: 

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

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

1.4. Muinsuskaitse eritingimused 

Projekt arvestab 2016.a koostatud muinsuskaitse eritingimustega5. Eritingimused on 

Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud 14.12.2016 (kooskõlastuse nr 28842). 

1.5. Ajalooline ülevaade 

Narva-Jõesuu kuursaali pargi põhjalik ajalooline ülevaade on antud 2016. a koostatud kuursaali pargi 

muinsuskaitse eritingimustes. Käesoleva projekti seletuskirja antud ajaloolist lühiülevaadet ei 

dubleerita ning sellega saab tutvuda eelpoolnimetatud muinsuskaitse eritingimustes. 

                                                           

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) 
5 AB Artes Terrae OÜ. Muinsuskaitse eritingimused Narva-Jõesuu linna kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa restaureerimisprojekti 
koostamiseks. Töö nr: 1641KP2. Tartu, 2016. 
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2. Projektlahendus 

2.1. Kontseptsioon 

2.1.1. Üldkontseptsioon 

Kuursaali pargi rekonstrueerimisprojekti kontseptsiooni ja üldlahenduse koostamisel on arvesse 

võetud Narva-Jõesuu linna kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa muinsuskaitse eritingimusi. 

Lahenduste väljatöötamisel on lähtutud XX sajandi alguse linnaparkide kujunduskeele iseloomulikust 

vormikõnest. 

Pargi teedevõrgu, tiikide, olemasolevate paviljonide ja haljastuse osas on lähenemine valdavalt 

konserveeriv; pargimööbli ning muude arhitektuursete vormide osas rekonstrueeriv või ajaloolisele 

situatsioonile kohaldatav. Heleda pargi teedevõrgu osas kasutatakse lisaks teatavad mahus 

restaureerivat lähenemist lähtudes ajaloolistest plaanidest. Säilinud väärtuslikud rajatised (paviljon, 

lehtla) kuuluvad säilitamisele ja konserveerimisele. 

Kontseptsioon lähtub eelkõige kuurpargi endise pargiruumi belle epoque’le omane kuurortimiljöö ja 

ajaloolise eripära taastamisest ning pargi ajalooliste ja maastikuarhitektuursete väärtuste 

säilitamisest ning esile toomisest. 

Projektlahendus säilitab kuurpargi Heleda osa atraktiivse linnapargi staatuse, rõhutades sealjuures 

pargi XX sajandi hõngu, tuues sinna tagasi ajastule iseloomulikud romantilised väikevormid ja 

lillepeenrad ning taastades tänapäevasele olukorrale vastavas mahus ajaloolise teedevõrgu. 

Teedevõrgu taastamisel on lähtutud 1930ndate aastate situatsioonist (ülevaatlik plaanimaterjal on 

toodud 1937. a Heleda pargi plaanil), taastamisele kuuluvad üksnes teed, mis arvestavad 

tänapäevaseid vajadusi ning sellest tulenevat kasutust. Olemasolevat haljastust plaanitakse 

korrastada (vastavalt kuursaali pargi hoolduskavale). Ajalooline lopsakas põõsarinne, mis tekitab 

pargiruumis vaatesihte ning avatud-suletud ruume, on plaanitud taastada. Põõsarinde taastamine 

tagab pargiruumi erinevate alade vahelise kontrastsuse ning aitab luua inimmõõtmelist meeldivat 

atmosfääri. 

Kuursaali pargi Pime osa säilitatakse loodusliku männikuna. Projekt näeb pargiruumi korrastamise 

säilitamaks metsapargi ilmelisuse. Olemasolev teedestruktuur korrastatakse ning juurde on 

projekteeritud üks täiendav Hahni ja Pargi tänava suunaline läbikäik arvestades olemasolevaid 

sissetallatud radasid. Rannaluidetele moodustunud loodusmaastik kuulub säilitamisele. 

Heledas pargis asuv tiik kuulub säilitamisele selle olemasoleval kujul. 

2.1.2. Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid 

Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid on esitatud joonisel 3. Projekt näeb ette amortiseerunud 

ja pargi miljöösse sobimatute rajatiste ja objektide eemaldamise (valgustuspostid Hahni tänaval, 

pargipingid, prügikastid, tualett). Likvideerimisele kuuluvad ka olemasoleva mänguväljaku inventar. 

Säilinud väärtuslike rajatiste puhul, kasutatakse konserveerivat lähenemist. Heleda pargiosa sildade 

seisukorda arvesse võttes kuuluvad need restaureerimisele või amortiseerumisel asendamisele. 

Olemasolev pargi teedevõrk rekonstrueeritakse ajaloolisele plaanimaterjalile tuginedes arvestades ka 

praegusi välja kujunenud käigusuundi. 

Projekt näeb ette ajaloolise Musumäe paviljoni taastamise. Rekonstrueerimisele kuuluvad ka Heleda 

pargiosa lillepeenrad; taastamise maht on kohandatud arvestades tänapäevast situatsiooni. Uutest 
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projekteeritavatest rajatistest lisandub Heledasse parki Musumäe ümber kulgevale ringjale teele 

kolm kaarja lahendusega pergolat ning Pimedasse pargiosasse viilkatusega puidust abihoone WC-

ruumidega pargi külalistele. Täiendav ühekohaline veega varustatud tualett on projekteeritud 

Heledasse parki mänguväljaku poolsele küljele. Väikevormide projekteerimisel on lähtutud 

ajastuneutraalsest ning pargi atmosfääri ja olemasolevate rajatistega sobituvast arhitektuurikeelest. 

2.2. Haljastus 

2.2.1. Raied 

Säilitatud on võimalikult suures ulatuses olemasolevaid puid ja põõsaid, likvideerimisele kuuluvad 

kuivavad ja kuivanud puud, eeskätt väga halvas seisus nudistatud harilikud saared ja Heleda osa 

perimeetrile hilisemalt istutatud kuuse-, enela- ja tuhkpuuhekid. Pimedas pargis on ette nähtud 

alusmetsa ja loodusliku juurdekasvu harvendamine ning ohtlike puude, eeskätt kuivanud ja kuivavad 

arukased, likvideerimine. 

Raied on täpselt määratletud käesoleva projektiga paralleelselt koostatud Narva-Jõesuu linna 

Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskavas (vt täpsemalt ptk 1.1.). 

2.2.2. Asukohad, liigiline valik, taastamisistutused 

Kuursaali pargi haljastuse käsitlemisel on lähtutud ennekõike konserveerivast ja restaureerivast 

põhimõttest. Heledasse parki on projekteeritud täiendavate põõsagruppide istutamine vastavalt 

ajaloolistele plaani- ja fotomaterjalidele.  Suurte puude istutuste kavandamisel on eeskätt ette 

nähtud asendusistutused likvideeritavate puude asemele ning kontrastsete okaspuurühmade parki 

taas istutamine. Taastatakse Hahni tänava sihis Heleda pargiosa lehtpuude allee, samuti pargisisene 

diagonaalne allee pargi lääneosas, mis on istutatud arvatavasti nõukogude perioodil, kuid mis 

ääristab praeguses situatsioonis olulises liikumissuunas välja kujunenud teed. Asendamisele kuuluvad 

muuhulgas mitmed vanad tiigi kaldal asuvad hõberemmelgad. Heleda osa pargiruumi lillepeenrad on 

plaanis kompositsiooniliselt tähtsamates kohtades rekonstrueerida. Ette on nähtud taastada ka 

praeguse saarepaviljoni ümber kasvanud põõsaste-püsikute istutus. Rekonstrueerimislahendusel on 

lähtutud ajaloolistest fotodest.  

Liigiliselt on kasutatud külmakindlaid ja Eesti ajaloolistes parkides ja linnahaljastuses tavapäraseid 

liike (ebajasmiin, sirel, villane lodjapuu, kibuvits, pargiroosid. Tellija soovil on parki kavandatud ühe 

pargiruumi markeerimine rododendroni rühmadega. Pargirooside valikul on eelistatud nn „vanu“ 

vorme (nt ’Hansaland’, ’Robusta’ jmt).  

Pimedasse parki täiendistutusi ette nähtud ei ole, hooldusel säilitatakse perspektiivset looduslikku 

uuendust (vt täpsemalt hoolduskava6). 

Haljastuslahendus on antud joonisel 5 (koondplaan). 

2.2.3. Peenrad, konteinerhaljastus 

Projekteeritud peenarde (A, B) asukohad on esitatud joonisel 5, peenralahendused on antud joonisel 

11. Peenrad on keskelt tõstetud, peenar A 1000 mm, peenar B 600 mm. Peenrad ääristatakse 

metalläärisega (vt nt joonis 14) või ääriseta (servatakse käsitsi). Peenrad on ette nähtud rajada 

joonisel 11 näidatud istutusskeemi kohaselt suvikutega kasutades skeemil näidatud värvigammas 

                                                           

6 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa hoolduskava (koostaja AB Artes Terrae OÜ, 2016.a; 1641HK2 
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õitega liike. Taimede soovitatav kõrgus 20...40 cm, peenra keskel olevad taimed peaksid olema 

eristuvad värvilt ja vormilt ning kõrgusega 60...120 cm. 

Hahni tänava haljastusriba on lahendatud Heleda pargi osas erineva lehevärviga Thunbergi 

kukerpuude istutuste ning konteinerhaljastusega (konteinerid Lars Laj "Palermo"vt lisa 8). 

Konteinerites kasutada suvelilli, soovitav istutusskeem vt skeem 4. Konteinerid paigutatakse 

paarikaupa kukerpuude vahele ühele joonele. Haljasriba katteks paigaldatakse filterkangal 

graniitkillustik fraktsiooniga 16-32 mm, killustikukihi paksus 50...70 mm (skeem 5).  

Pimeda pargi osas on haljasriba murukattega, haljasriba otsad markeeritakse lisas 8 ja skeemil 4 

näidatud konteineritega.  

Konteinerid on paigutatud ka Kuursaali ringtee Heleda pargi poolsesse serva (joonis 5). 

Tellija võib parki paigutada lisas 8 sarnaseid lillekonteinereid vastavalt soovile ja vajadusele lisaks ka 

muudesse kohtadesse. 

Hahni tn valgustuspostide külge on ette nähtud lilleamplid. Lilleamplid kinnitada metallkanduritega 

postide külge, kandurid valida vastavalt posti läbimõõdule 50...60 mm (vt ka lisa 4). Ampli kuju ja 

amplitaimede valiku teeb tellija. 

 

Skeem 4. Konteineri istutusskeem: keskel 2-3 punase või sinise õiega 40-60 cm kõrgust suvikut, ringselt servas servas 6-10 

kollase või valge õiega 20-30 cm kõrgust suvikut. 

 

2.2.4. Rododendronite aiake 

Rododendronite istutus on plaanitud hobuserauakujuliselt paigutatud gruppidena Heleda pargi 

idaossa ette nähtud peenrast edelasse murualale mändidega piiritletud murualale. Asukoht on sobiv: 

mändide võrade all kergelt poolvarjus ning okkavarisest kergelt happelise pinnasega. Sellest 

hoolimata tuleb istutusala ette valmistada 60 cm sügavuselt, kaevates olemasoleva pinnase välja ning 

asendades selle rododendronitele sobiva nõrgalt happelise turbakompostiga. Istutusala multšida 

männimetsa mullaga või purustatud männikoore puruga. Madalatest liikidest rododendroniistutused 

on ette nähtud ka keskse peenra (peenar A) servadele tekkivatesse kolmnurksetesse istutusaladesse. 

Liigivalik on esitatud joonistel 5 ja 11. 

graniitkillustik (16...32 

mm) 50...70 mm 

filterkangas 

keskel punase või sinise õiega 

60...80 c kõrgune suvik, 1...3 tk;  

servas valge või kollase õiega 

20...40 cm suvikud, 6...8 tk 
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2.2.5. Projekteeritud taimmaterjali loetelu 

Seletuskirja digiversioonis on esitatud eraldi failina. 

2.3. Teed 

2.3.1. Liiklusskeem, tänavatega piirnevate murualade kaitse 

Pargis säilivad olemasolevad juurdepääsud ja üldine liiklusskeem. Projektlahendus arvestab 

olemasolevate bussiootekohtade ja projekteerimisel oleva Narva-Jõesuu kergliiklusteega, mis läbib 

Pimedat parki. Kogu pargis on ette nähtud mootorsõidukite keeld, va hooldustehnika. Pargi teede 

projekteerimisel on arvestatud mehhaniseeritud hooldusega väikesemõõdulise tehnikaga (laius 1,2-

1,4 m, kaal kuni 1-1,5 t), sh lumelükkamine. Projektiga tehakse ettepanek sulgeda autoliikluseks 

Hahni tänav Heleda pargi osas ja Heledasse pargiossa jääval Kuursaali esisel ringteel (poolel ringteel). 

Selleks on soovitatav paigutada skeemil 5 näidatud kohtadesse sissesõidukeeldu tähistavad 

liiklusmärgid või/ja tõkestada tänav skeemil 5 näidatud orienteeruval joonel ptk 2.2.3. näidatud 

konteinerhaljastusega.  

Heleda pargi tänavatega piirnevad murualad on ette nähtud piirata äärekiviga, mis on teepinnast 

tõstetud 100...150 mm, et vältida autode sõitmist ja parkimist murul (vt joonis 6; lõige 1-1). Sarnaselt 

on lahendatud Hahni tn haljasriba piiramine. Äärekiviga lahendus ei takista talvel lumelükkamist. 

Murualad profileeritakse kaldega äärekivist pargi poole, täidetakse tagasi kasvumullaga ja 

murustatakse pealekülvi teel. Äärekivi paigaldamise lahendus täpsustada vajadusel tööjoonistega. 

 

 

 Skeem 5. Autoliiklusele piiratud ala (tähistatud skeemil kollasega). Musta punktiiri ja nooltega on näidatud kohad, kuhu 

võib täiendavalt paigutada autosõitu tõkestavad lillekonteinerid. Punase punktiiriga on näidatud käesoleva projekti 

väliselt plaanitav kergliiklustee asukoht. 
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2.3.2. Teede ja platside asukohad 

Olemasolev teedevõrk säilitatakse võimalikul olemasolevatel asukohtades. Heleda pargi 

olemasolevad teed lähtuvad suurel määral ajaloolisest plaanilahendusest, pargiruumis hävinud teed 

taastatakse osaliselt 1937. a plaani alusel. Mänguväljak ja selle katend uuendatakse olemasolevas 

kohas. Pargi sissepääsud jäävad samaks, lisatud on sissepääsud Heleda pargi Nurkadele Koidu ja 

Nurme tänavas, juurdepääsud lähtuvad ajaloolisest teede asetusest. 

Pimeda pargi teeradasid korrigeeritakse ja korrastatakse olemasolevates sihtides väljakujunenud 

liikumisteedel, täiendavalt rajatakse juurde ajalooline juurdepääs Hahni ja Pargi tänava vahele. 

Pargikülastajate parkimine on ette nähtud Koidu ja Nurme tn äärde kavandatud parkimistaskutena 

(tänava laiendusena) praeguste kuusehekkide asemele. 

Restaureeritavad, rekonstrueeritavad ja uued teed on esitatud joonisel 4.  

2.3.3. Parkimine 

Parkimine on projekteeritud vastavalt projekteerimistingimustele (Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 

25.05.2016 korraldus nr 88) ühepoolselt Nurme ja Koidu tänava poolsele küljele 0-kraadise nurga all 

ja Pimedas pargi osas Hahni tn äärde 0 kraadise nurga all. Parkimine on mõeldud kasutamiseks pargi 

külastajatele, Nurme ja Koidu tn äärne parkla mahutab kokku 41 parkimiskohta ning Pimeda pargi 

keskne Hahni tn äärne parkimisala mahutab 19 kohta. 

Parklate asukohad on esitatud joonisel 4. 

2.3.1. Mõõtmed, katendid 

2.3.1.1. Jalgteed 

Projekteeritud teede laiused on esitatud joonisel 5, katendite lõiked on antud joonistel 6 ja 14. 

Jalgteede laius Heledas pargis on 2,0 ja 2,5 m, Pimedas pargis 1,5 m. 

Jalgteedele ja platsidele on kasutatud vett läbilaskvaid teekatteid (graniitsõelmed). Teed ääristada 

korrosioonikindlalt töödeldud (keskkonnaklass C4) metalläärisega (min paksus 5 mm) või ei ääristata. 

Viimasel juhul servatakse teid piirav murupind käsitsi või mehhaniseeritult, servamine tuleb teha 

vähemalt 2 korda suve jooksul. 

2.3.1.2. Parklad, Kuursaali esine ringtee, Hahni tänav Heleda pargi piires 

Koidu ja Nurme tn parkimisala kate (joonised 5, 14) on ette nähtud klinkersillutisega. Hahni tn äärne 

parkla jääb asfaltkattega. Parklad piiratakse murualadest äärekiviga. Koidula ja Nurme tn 

parkimistaskute lahendus, sh sajuvee lahendus, täpsustada tööjoonistega. Parkla lahendus arvestab 

olemasolevate valgustuspostide säilimisega olemasolevatel asukohtadel. Tänavavalgustuse 

rekonstrueerimisel 

Klinkerkiviga on soovitatav sillutada ka Kuursaali esine ringtee ja Hahni tänav Heleda pargi piires. 

Käesoleva projektiga tehakse vastav ettepanek, ehituseks tuleb koostada vastavasisuline täiendav 

tee-ehitus projekt. 

2.3.1.3. Turvakattega pinnad 

Turvakattega (kummikattega) pind on kavandatud mänguväljaku aluspinnana. Turvakatte peamine 

eelis teiste pinnakatete ees on selle hea põrutuste pehmendamise võime, mis märkimisväärselt 

vähendab kehavigastuste riski. Kate vajab minimaalset hooldust, vaja on teostada langenud lehtede 
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või prügi pühkimist. Teostades eelpool nimetatud hooldust, on tagatud kummikatte vee läbilaskvus 

ning sellest tulenevate probleemide tekke vältimine. Kummipinnale on soovitatav aasta jooksul kahel 

korral teha survepesu (eriti pärast talvehooaega) – see tagab katte erksuse ja puhtuse.7 

Kummikatte paigaldamine toimub tihendatud killustiku ja sõelmete, asfalti või betoonist 

aluspinnasele. Juhul, kui kasutatakse vett mitteläbilaskvat aluskihti, on vajalik tagada vee äravool. 

Kummigraanulitega pinna rajamisel ja paigaldamisel kasutada Fixman OÜ8, Tommi Play OÜ või 

analoogse pakkuja sertifitseeritud ja testitud kummikatteid ning selleks spetsiaalselt koolitatud 

spetsialiste. 

Mänguväljaku kummikatte rajamisel kasutada mitmevärvilist lahendust, mis on esitatud joonisel 5 ja 

skeemil 6 (mänguvahendite-alune pind ja sfäärid / poolkerad kahevärvilise lahendusega ning 

ülejäänud väljaku ala ja juurdepääsuteed naturaalse välimusega multšitud pinda meenutava 

turvakattega). Näited soovituslikest värvilahendusest on toodud alljärgnevalt (värvid on valitud 

mahedama tooniga sobitumaks ajaloolise pargi miljööga): 

 

Turvakatte värvitoonid9 (tumedaga on tähistatud esimene eelistus) 

Helebeež Oranžikas Naturaalne10  

  
 

RAL: 1013 

RAL: 1014 

RAL: 1015 

RAL: 2008 

RAL: 2012 

RAL: 3022 

RAL: 3033 

Naturaalne pruun 

Skeem 6. Turvakatte värvused. 

 

Suuremad projekteeritud künkad (sh liumäe alune pind) on kavandatud rohelise kunstmurukattega 

(vt foto 1), imiteerimaks looduslikku pinda, kuid olles sealjuures põrutuskindlamad ning 

hooldusvabamad kui pärismurust pinnad. Kunstmurust pindade rajamisel kasutada Fixman OÜ11 või 

analoogse pakkuja sertifitseeritud ja testitud kunstmurukatteid, mis sobivad kasutamiseks 

mänguväljakutel ning nende paigaldamisel selleks spetsiaalselt koolitatud spetsialiste. Tellija soovil 

võib kunstmuru asendada eelpool mainitud rohelist värvi kummikattega. 

                                                           

7
 Vt täpsemalt: http://www.tommi.ee/toode/valatud-kummikate/  

8
 Vt täpsemalt: http://www.fixman.ee/ee/tooted/turvakatendid  

9
 Vt lähemalt: http://muuw.eu/playtop-kummikatted/  

10
 Vt lähemalt: http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SURFACE/id/ECOSBP  

11
 Vt lähemalt: http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SURFACE/id/TISTURF  

http://www.tommi.ee/toode/valatud-kummikate/
http://www.fixman.ee/ee/tooted/turvakatendid
http://muuw.eu/playtop-kummikatted/
http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SURFACE/id/ECOSBP
http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SURFACE/id/TISTURF
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Foto 1. Kunstmuru (allikas: Fixman OÜ

12
) 

 

2.3.2. Vertikaalplaneerimine 

Kõik sõelmekattega jalgteed on lahendatud ühepoolse põikikaldega 1,5...2%. Parkimisalade põikikalle 

tänavate ääres kuni 2%, sajuvee äravool lahendada täiendavalt tööjoonistega. Äärekivi paigaldamisel 

murupindade piirdeks tänavate äärde anda äärekivitagustele murupindadele kalle pargi suunas 

soovitatavalt mitte üle 3%.  

Olemasolevate säilitatavate  jalgteede alust soovitatavalt võimalikult säilitada, kaevata välja mahus, 

mis on vajalik teekatte probleemideta paigaldamiseks. Olemasolevate teepindade alt, mis tuleb 

murustada kaevata välja alus min 200 mm sügavuselt ja täita kasvumullaga.  

Murupindade kõrgusi ei muudeta. Teede ehitamisel tuleb mullatööd murupindadel minimeerida. 

Kahjustatud murupinnad taastada ja murustada pealekülvi teel. Puujuurte piirkonnas (tüvest kuni 10  

m raadiuses) teha kaevetööd käsitsi. 

Vertikaalplaneerimine on esitatud joonisel 6.  

2.3.3. Pimeda Pargi kergliiklustee 

Projekt arvestab Pimedat parki läbiva käesolevast projektist eraldiseisvalt projekteeritava 

kergliiklusteega. Tee on kantud 23.05.2017 seisuga plaanidele. Pimeda pargi teedevõrk on liidetud 

kergliiklusteega. Käesoleva projekti kohane teedevõrgu lahendus on muudetud vastavalt 

kergliiklusteele, vastavalt sellele on antud uus lahendus Pimeda pargi Vabaduse tn poolsetele osadele 

ja vertikaalplaneerimisele (joonis 5).  

Vastavalt kergliiklustee projektis näidatud uuele ühendusele Heleda pargi tiigisaarel oleva paviljoni 

suunal, on lisatud täiendav juurdepääs parki ning muudetud vastavalt Heleda pargi Vabaduse tn 

poolset teede asendiplaani ja vertikaalplaneerimist (joonis 5). 

2.4. Tiik 

Narva-Jõesuu pargi tiigi kaldalaade seisund on 2016. a sügise seisuga normaalne. Tiigisaarele 

tekkinud lehtpuude looduslik uuendus tuleb likvideerida. Tiigi väljavooluga on haldaja sõnul 

probleeme, veetase võib kõikuda suures ulatuses ning kohati on olnud probleeme ka vee 

kvaliteediga. Tiigi seisundi halvenemise vältimiseks on vajalik vähendada tiiki sattuvat 

reostuskoormust. Reostustaseme määramiseks tuleb korraldada regulaarne või pisteline proovide 

võtmine tiiki suubuvatest (pargist väljas asuvatest) reostuskahtlusega torudest ja kraavidest. Kuna 

probleemid vee kvaliteedi ja ülevooluga seoses paiknevad väljaspool pargiala - reostusallikateks on 

                                                           

12 http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SURFACE/id/ARTTURF2  

http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/SURFACE/id/ARTTURF2
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tiiki suubuvad reostunud veega torustikud/kraavid on vajalik teha kompleksuuring naabruskonnale 

saju- ja reoveesüsteemide probleemide tuvastamiseks ja võtta kasutusele vajalikud meetmed. 

Tiigi veetaseme reguleerimiseks on vajalik ehitada tiigi väljavoolukraavile regulaator. Regulaatori 

ehitus näha ette eraldiseisva projektiga peale tiigiga seotud naabruskonna saju- ja reoveesüsteemide 

olukorra ja nendega seotud probleemistiku välja selgitamist. Regulaatori võimalik asukoht on 

näidatud joonisel 5. 

Tiigi põhja puhastamise vajaduse väljaselgitamiseks tuleb koos peale ja väljavoolusüsteemi 

rekonstrueerimisega teostada põhja sondaaž ning vastavalt sellele otsustada puhastusvajaduse ja 

puhastustehnoloogia üle. 

2.5. Arhitektuursed väikevormid, rajatised 

2.5.1. Paviljonid 

Olemasoleva paviljoni seisund on hea. Paviljon tuleb säilitada ning hooldada ja teha jooksvat 

remonti. Paviljoni juurde viiv tee tuleb korrastada. 

Nn Musumäele on ette nähtud taastada teine paviljon. Projekti kohaselt on ette nähtud paigaldada 

valmistoodanguna firma Neri toodetav valmispaviljon 3042 (lisa 7; foto 2, 3, skeem 7), 

erilahendusega pagoodilaadse katusega (mudeli kood 3042:003:310). Balustraadiga variant. Paviljoni 

baasmõõtmed: pikkus x laius 3730 x 3730, vaba kõrgus 3100 mm, kogukõrgus 4960 mm. Värvus 

helehall (RAL 7044), katus tumehall (vastavalt tootja valikule). Täpsemad tehnilised andmed vt lisa 7. 

 

Foto 2. Paviljon Neri Gazebo 3042, valge (allikas: Domenico Neri
13

) 

                                                           

13
 Neri Urban Decor Cataloque (www.neri.biz) 



1641KP2 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa projekt  

 

18 AB Artes Terrae OÜ 
 

 

 

Skeem 7. Paviljon Neri Gazebo 3042, eestvaade (allikas: Domenico Neri
14

) 

 

 

Foto 3. Paviljon Neri Gazebo 3042, valge (allikas: Domenico Neri
15

) 

 

Paviljoni vundament rajada vastavalt tootja juhistele (postide all lint- või postvundament). 

Põrandakate: klinkerkivi (punane). 

                                                           

14
 Neri Urban Decor Cataloque (www.neri.biz) 

15
 Neri Urban Decor Cataloque (www.neri.biz) 

5000 mm 

1000 mm 
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Kasutada võib mistahes tootja sarnast (sarnases stiilis metallkonstruktsiooni) avalikus ruumis 

kasutamiseks sertifitseeritud paviljoni. 

Musumäele on projekteeritud graniitastmetega trepp (joonis 15). Trepile on ette nähtud ühepoolne 

keevitatud käsipuu. Käsipuu kinnitatakse astmete külge ankurpoltidega. Käsipuu värvitakse toon-

toonis paviljoniga. Trepi tehniline lahendus täpsustada tööjoonistega. Trepi rajamisel tuleb ümber 

profileerida Musumäe lõunapoolne osaliselt erodeerunud nõlv (joonis 6). 

2.5.2. Varikäik 

Musumäe ümber kavandatud poolkaarekujulisele ringteele on ette nähtud 3 varikäiku (joonis 8). 

Varikäigud on kavandatud 10,4 m pikkuste puitsõrestik-tarinditena. Balustraadide lahenduses on 

kasutatud diagonaalimotiivi, mis läbivalt on ka silla lahenduses ning kavandatud paviljoni 

balustraadis. Varikäik on kaarekujulise ristlõikega. Varikäigu kaared tehakse liimpuidust. Varikäigu  

variseinte toeks katuse osas on 6 mm korrosioonikindlad terastrossid. Varikäigu värvus – pastelne 

heleroheline (RAL 6021). 

Variseinale lastakse kasvama metsviinapuud või harilikud viinapuud (kasutada külmakindlat sorti 

'Guna' või 'Silga'). Iga posti kohale istutatakse postist väljapoole 1 istik. Istikud seotakse esimestel 

aastatel karkassi külge. 

2.5.3. Sillad 

Projektiga on ette nähtud pargisildade asendamine olemasolevate amortiseerumisel. Sillad on 

kavandatud olemasolevatega samades mõõtudes, kuid arvestades pargi romantilist iseloomu on 

lahenduses kasutatud klassikalist diagonaalidega kaarsilla motiivi. Liimpuidust sillatalad kinnitatakse 

sillapeadesse valatud tikkpoltide külge, sillakaar antakse taladele kinnitatud erineva kõrgusega 

põikitaladega, millele painutatakse dekilaudis. Postid kinnitatakse poltidega sillataladele. Sillapead 

vundeeritakse pinnasesse kruvivaiadega. Pikemal sillal (sild B) tuleb talad vajadusel keskelt toetada 

lisa-kruvivaiadega. Käsipuu detailid tapitakse omavahel. 

Sildade värvus sarnaneb olemasolevate sildade värvusega - pastelne heleroheline (RAL 6021). 

Sildade konstruktiivne lahendus täpsustada tööjoonistega. Sildade joonised on esitatud joonistel 12, 

13. 

2.5.4. Skulpturaalsed vormid 

Koondplaanil (joonis 5) on näidatud parki rajatavate võimalike skulptuuride asukohad. Skulptuuride 

puhul kasutada heledat materjali. Kändudest-tüvedest välja saetud taiesed ei ole parki sobivad. 

Eelistatud on ehisvaasid, päikesekellad, klassikalistel motiividel figuurid või klassikalisel viisil loodud 

konkreetsete isikute mälestuseks/austuseks loodud skulptuurid. Skulptuuride arvu/vajaduse määrab 

tellija.  

Skulptuurid tuleb tellida skulptorilt. 

2.5.5. Pargimööbel 

2.5.5.1. Pingid 

Kuursaali pargi Heledasse ossa on kavandatud puidust seljatoega pingid (vt lisa 1). Pingid on sarnased 

kogu Heleda pargi ulatuses, va mänguväljaku ümbrus. Mänguväljaku ümber on kavandatud 

klassikalisema kujunduskeelega pargipingid, sobitumaks üheaegselt nii mänguvälja kujunduse kui 
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ülejäänud pargiruumiga. Pimedasse parki on ette nähtud ilma seljatoeta pargipingid, mille välimus on 

lahendatud ühes võtmes mänguväljaku pinkidega. 

Pingitüübid on valitud vastavalt konkreetse pargiosa iseloomule ja stiilile – Pimedas pargiosas on 

kasutatud lihtsama ja lakoonilisema lahendusega pargipinke, Heledas osas valdavalt elegantsema 

joonega ja ajastule omaseid pinke ning mänguväljaku ümbruses mõnevõrra tagasihoidlikuma 

välimuse, ent klassikalise kujundusega seljatoega pinke. 

Tiigi äärde on kavandatud valikulisena malelaud (lisa 9), tellija soovil võib koostöös käesoleva projekti 

autoriga malelaudu parki paigaldada lisaks. Kasutada projektikohaseid pinke, laud tellida eraldi 

disainitud plaadiga. 

Pinkide puitosa värvus valida toon toonis muu pargi taristuga - helehall (RAL 7044) või pastelne 

heleroheline (RAL 6021). ja metallosa värvus matt must või tumehall. 

Pingid ankurdatakse maasse vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

2.5.5.2. Prügikastid 

Linnapargi vajadustest lähtuvalt on parki kavandatud puidust kattega ning metallkarkassiga 

prügikastid (vt lisa 3). Prügikastide valikul on silmas peetud visuaalset sobivust pargiruumi, haakuvust 

pinkide kujundusega, kasutusmugavust ning vandaalikindlust. Prügikastide värvus matt, must või 

tumehall. Prügikastide asukohad on näidatud joonisel 5. Prügikastid ankurdatakse maasse vastavalt 

konkreetse tootja juhistele. 

Kasutada võib mistahes tootja sarnase tarindusega toodet. 

2.5.5.3. Jalgrattahoidjad 

Jalgrattahoidjatena soovitatakse projektis kasutada maasse ankurdatavat terasest hoidjat, mis 

võimaldab rattad kinnitada raamist (vt lisa 3). Rattahoidjate värvus matt, must või tumehall. 

Rattahoidjad ankurdatakse maasse vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

Jalgrattahoidjate asukohad on näidatud joonisel 5, rattahoidjad on paigutatud mänguväljaku juurde 

ja Pimeda pargi tualeti juurde. Jalgrattahoidjate täpse vajaduse ja hulga määrab tellija. Vajadusel võib 

rattahoidjaid parki paigutada juurde enamatesse kohtadesse projektis näidatust. 

Kasutada võib mistahes tootja sarnase tarindusega toodet. 

2.5.6. Infotahvlid 

Infotahvlid on ette nähtud paigaldada pargi peasissepääsude juurde Vabaduse tn ääres ja Kuursaali 

ringi juures. Projektiga soovitatakse valumetallist Neri Layia 1410 x 1010 mm infoväljaga infotahvleid. 

Tahvlite üldkõrgus on 2350 mm (täpsemad tehnilised andmed vt foto 4; lisa 5). Tahvlite metallosa 

värvus matt must või tumehall. Infovälja kujunduse määrab tellija. Infotahvli ankurdus maasse 

vastavalt tootja juhistele. 

Kasutada võib mistahes tootja sarnase tarindusega toodet. 
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Foto 4. Infotahvel Neri 2292 – Layia 1410 x 1010 mm infoväljaga  (allikas: Domenico Neri
16

) 

 

2.5.7. Luigemaja 

Luigemaja on kavandatud pilgupüüdjana pargitiigi saarele. Luigemaja lahendus on inspireeritud XIX 

sajandi teisel poolel valitsenud šveitsi stiilist, mille sugemetega on ka praegune paviljon. Luigemaja 

valmistatakse lihtsa karkasstarindina. Luigemaja materjalid ning lahendus on esitatud joonisel 9. 

Luigemaja ankurdada maasse kruvivaiadega. Maja ette tuleb paigaldada puidust kaldpind, mida 

mööda linnud saavad majja sisenda. 

Maja aknad on petikaknad, st aknad vaid markeeritakse seintel, akende liistud ja ruudud kinnitatakse 

seintele. Ruutudena kasutada värvitud plekki. 

2.5.1. Tualetid 

Vastavalt tellija soovile on parki kavandatud 2 tualetti (joonis 5, joonis 10). Esimene olemasoleva 

tualeti asemele Pimedasse parki. Tualett ehitatakse alles praeguse tualeti amortiseerumisel. Tualeti 

mahuline lahendus lähtub sarnaselt Luigemajaga XIX sajandi teisel poolel valitsenud šveitsi stiilist, 

eelkõige toonastest abihoonetest. Tualeti materjali- ja värvilahendus on esitatud joonisel 10. Hoone 

on ette nähtud ehitada soojustatud ja vajadusel köetava hoonena. Tehnosüsteemid, sh elektri-, vee- 

ja kanalisatsioonivarustus, valvesüsteem jm tuleb lahendada edasise projekteerimise käigus. 

Alternatiivina võib kasutada lisas 6 esitatud (ruumi plaan A) valmistoodanguna pakutavat lahendust.  

Teine tualett on ette nähtud mänguväljakust läände, Supeluse tänava äärde. Joonisel 5 on näidatud 

tualeti asukoht. Tualetina on tellija soovil mõeldud kasutada statsionaarset 1 kohalist soojustatud 

elektri- ja veevarustusega tasulist automaattualetti. Mudelivalikul on soovitatav lähtuda lisas 6 

(ühekohaline, ruumi plaan B) esitatud lahendusest, täpse mudeli/lahenduse valib tellija. Projektiga 

soovitatava Danfo mudeli eeliseks on see, et elektrivarustus on lahendatud päikesepaneelidega. 

Tehnosüsteemid, sh elektri-, vee- ja kanalisatsioonivarustus, valvesüsteem jm tuleb lahendada 

edasise projekteerimise käigus. 

                                                           

16
 Neri Urban Decor Cataloque (www.neri.biz) 
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2.5.2. Valgustus 

Pargi valgustuse kontseptsiooni kohaselt valgustatakse pargi põhilised teed ning Heledas pargiosas 

asuvad paviljonid. Hele park on täiendavalt varustatud kahe elektrivõtukohaga erinevate kontsertide 

ja ürituste tarbeks. Valgustus ja elektrivõtukohad on esitatud joonisel 7. 

Valgusti kupli tüübina kasutatakse LED põhist stiliseeritud lihtsat 4-6 tahulist laternat (lisa 4). 

Valgustite orienteeruv vahekaugus on 25 m (sõltuvalt konkreetsest valgusti tüübist). Mastide kõrgus: 

3,5…4,5 m. Lampide valguse temperatuur – soe kollane (ca 2600-3000 K). Soovitav valguse toon on 

kollane (2700-3300 K).  

Lisas 4 antud näited pärinevad Vizulo toodangust, kuid kasutada võib mistahes tootja visuaalselt 

sarnaseid analoogseid tooteid. 

Valgustuse elektriprojekt lahendatakse käesolevast tööst eraldiseisva projektiga. 

2.6. Mänguväljak 

Mänguväljak on projekteeritud Heleda pargi edelanurka, olemasoleva mänguväljaku asukohta. 

Asukoha valik tagab piisava privaatsuse ning hubase olustiku, sobitumaks ajaloolisesse pargiruumi, 

lõhkumata pargi struktuuri ja ülesehitust. Lähedalasuv projekteeritud parkla Nurme tänaval tõstab 

mänguväljaku külastusmugavust kaugemalt tulijatele. Mänguväljaku kujunduslahendus on lapselikult 

lustlik, sobitudes oma vabakujunduslike joontega Kuursaali pargi olemusega ning pakkudes 

sealjuures lapsevanematele head ülevaadet toimuvast. Mänguväljaku kahte osa poolitab 

madalamakasvuline iluõunapuu, mille tüve ümber on paigutatud ringpink (vt lisa 1.5). Mänguväljaku 

ümber on täiendavalt istutatud madalaid ilupõõsaid ja -puid toetamaks omaltpoolt väljaku hubasust 

ja lapsesõbralikkust ning teisalt ekraniseerides peenetundeliselt vaateid mänguväljakule. 

Mänguväljaku kate on projekteeritud kummist turvakattega (vt ptk 2.3.1.3).  

Mänguväljaku mänguvahenditena (vt skeem 7) kasutada valmistoodangut, näidised on esitatud 

lisades (vt lisad 2.1.-2.11). Toodete paigutamisel on arvestatud Lappseti17 mänguvahendite 

konkreetsete turvaaladega, kuid teiste toojate analoogsete toodete puhul tuleb arvestada vastavate 

konkreetsete turvanõuetega. Mänguväljaku ehitamisel arvestada standardi EN 1176/1177 nõuetega. 

Kasutada võib vaid avalikuks kasutuseks mõeldud ja vastavalt sertifitseeritud mänguvahendeid. 

Mängukonstruktsioonid, mis ei ole avalikel aladel kasutamiseks sertifitseeritud, parki paigaldada on 

keelatud. Materjalidest on eelistatud puitu ja metalli, vältida plastikut. 

Mänguväljakule on kavandatud kunstmurukattega või kummist turvakattega kaetud künkad ning 

kummikattega kaetud väiksemad sfäärid ja poolsfäärid (vt skeem 7). Väiksemad künkad võib 

asendada ka 3D-vormidega18 või lisada neid täiendavalt mänguväljaku alale, asukoha valikul 

arvestada turvalisuse kaalutlustega. Küngaste kõrguse ning sfääride mõõtmete osas konsulteerida 

tootjaga leidmaks kohapealne parim lahendus. 

 

                                                           

17
 Edasimüüja eestis: Fixman OÜ http://www.fixman.ee/ee  

18
 Vt täpsemalt: http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/  

http://www.fixman.ee/ee
http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/
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Skeem 8. Mänguväljaku skeem. Mänguväljakule on kavandatud järgmised mänguvahendid ja atraktsioonid: 

A. Vedrukiik 

B. Kaalukiik 

C. Pesakiik ja tavaline kiik 

D. Karusell 

E. Karusellid kummiastmetega 

F. Võrkatraktsioon  

G. Liumägi künkal 

H. Turnimislinnak  

I. Turnimisatraktsioon 

J. Kummikattega (pool)sfäärid 

K. Murukattega künkad 

L. Kummiastmed 

M. Õunapuu ja seda ümbritsev ringpink 

 

Mänguväljakut ümbritsevad ilupõõsad (tähistatud rohelisega) ning -puud (tähistatud lillaka tooniga). 

Vahetult turvakatte äärde on paigutatud istepingid ja -toolid võimaldamaks lapsevanematel jälgida 

mänguväljakul toimuvat. 

Beežikas toon tähistab naturaalse ilmega turvakatet, oranžika ja elevandiluu tooniga on tähistatud 

vastava värviga valatud kummikate, roheline esindab kunstmurukattega künkaid (vt ptk 2.3.1.3). 

2.7. Kujunduskeel, nõuded arhitektuursete väikevormide ehituseks 

Kujunduskeel lähtub XIX sajandi lõpul väljaehitatud, valdavalt vabakujulisest pargiruumist ning 

kuurhoone ümbruse historitsistlikust romantilisest stiilist. Alljärgnevalt on esitatud üldpõhimõtted 

väikevormide valikuks tellimiseks ja ehitamiseks: 
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▪ kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja tehnoloogiaid lähtudes heast tavast ja kehtivatest 

ehitusnormidest; 

▪ värvigamma valikul lähtuda etteantud värvustest (vt täpsemalt märkused  joonistel); 

▪ nähtavate metalldetailidena puitkonstruktsioonidel kasutada asjatuomase stiiliga sobivat 

lihtsamajoonelist sepist, soovitatav värvus must; 

▪ mittenähtavate metalldetailidena kasutada keskkonnaklassile C3 vastavaid kuumtsingitud 

detaile; 

▪ puittarinditel kasutada saematerjali, pinnatöötlus käsihöövel + käsilihv; 

▪ puitdetailide liitmistel kasutada tappliiteid, nähtavate detailide ühendamisel mitte kasutada 

puidukruve (kui teisiti ei saa, tuleb kruvipead süvistada ja katta muu pinnaga samas pinnas 

korgiga (punniga), metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita; 

▪ metallkonstruktsioonid, sh valumetall-, sepis ja keevitatud elementide värvus matt, must; 

▪ metallkonstruktsioonid võivad olla valmistatud kombineerituna valumetalli, sepise ja 

valmisterastest keevitatud lahendustena; 

▪ skulptuurid, vaasid, postamendid tellida skulptorilt või valmistoodanguna; materjalina võib 

kasutada betooni või looduskivi / malmi / pronksi; 

▪ vältida plastiktarindite kasutamist. 

Täpne ehisdetailide valik, värvused jms lahendada koostöös käesoleva töö autoriga, skulpturaalsed 

väikevormid käesoleva projekti autoriga ja skulptoriga. Muudatused arhitektuursete väikevormide 

kujunduses ja konstruktsioonis konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  

3. Muinsuskaitse järelevalve 
Ehitustöödel tuleb tagada Muinsuskaitse järelevalve ehitustööde ajal vastavalt vajadusele 

alljärgnevatel juhtudel: 

▪ raiete ettemärkimiseks ja peale raiete teostamist; 

▪ peale istutatava taimmaterjali asukohtade ja ehitatavate objektide mahamärkimist; 

▪ istutatava taimmaterjali ülevaatamiseks enne istutamist; 

▪ peale teekoridoride mahamärkimist faasis, mis võimaldab otsustada kurvide ja ristumisraadiuste 

projektikohasuse üle; 

▪ peale teekünade rajamist ja teekatte paigaldamise alustamist ulatuses, mis annab ülevaate 

katendi ehituskvaliteedist, tee ääristuse lahendusest jms; 

▪ peale kaablite ja torustike asukohtade mahamärkimist (enne kaevikute kaevamist); 

▪ iga uue ehitusetapi alustamisel; 

▪ iga projektlahenduse erineva tõlgendamisega seotud juhtudel. 

Töö alustamisel kokku kutsuda tööde avamiskomisjon, mille koosseisu kuulub mälestise omanik või 

valdaja, ehitustööde vastutav teostaja, muinsuskaitse järelevalve teostaja ja Muinsuskaitseameti 

esindaja. Tagada tuleb ka eraldi ehitusobjekti omaniku- ja soovitatavalt ka autorijärelevalve. Soovitav 

on tööde erinevate etappide valmimisel vaheülevaatusteks kokku kutsuda eelloetletud 

spetsialistidest komisjon. Komisjonid kutsub kokku pargi omanik/haldaja. 

Käesoleva projekti tõlgendamisel ja selle rakendamisel tekkivate küsimuste ning muutmisvajaduse 

korral tuleb konsulteerida esmalt projekti koostajaga. Projektimuudatused ja täiendused tuleb 

kooskõlastada projekti koostajaga, projektimuudatused ja täiendused, mis puudutavad pargiruumi 
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mahulisi lahendusi, mis põhimõtteliselt muudab käesolevat projektlahendust, kooskõlastatakse lisaks 

Muinsuskaitseametiga. 

4. Tööde mahud 
Ehitaja on kohustatud mahud kohustatud mahud kontrollima enne pakkumise tegemist kohapeal. 

Tööde mahutabel ei sisalda rajatiste ja arhitektuursete väikevormide materjalide mahte - need tuleb 

täpsustada tööjoonistega. Tööjoonised tellitakse eraldiseisva tööna ehitustööde eelselt või 

ehitustööde koosseisus.  

Maakaablisse tõstetavate kaablite täpsed mahud (vt ka joonis 3) tuleb tellida vastavasisulise projekti 

koosseisus Elektrilevilt. 

Küsimuste tekkimisel töö mahtude tõlgendamise konsulteerida projekti autoriga. 

* * * 

Töömahtude tabel on digiversioonis esitatud eraldi failina 

5. Juhised tööde korraldamiseks 

5.1. Üldnõuded tööde korraldamiseks 

Tööde teostamise etapid ja järjekorra määrab tellija. Kuna projektala on mälestis, tuleb ehitustööd 

kooskõlastada ja organiseerida Muinsuskaitseseaduses sätestatust lähtuvalt. 

Ehitaja peab tagama, et ehitustööd sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele 

seadustele ning määrustele ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud 

ametiisikute poolt. Ehitamisel tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. Töövõtja peab kõik tööd 

teostama viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ega looduskeskkonda. Kasutada võib ainult 

materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga (sertifikaadiga). 

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning: 

 MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

 Tarindi RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid. 

Tööde teostamisel jälgida Tee ehitamise kvaliteedinõudeid19 ning lähtuda "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"20 antud tööde kirjeldustest ja materjalide kvaliteedinõuetest. 

 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

▪ töid võib teostada ettevõte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt 

sätestatud isikuga;  

▪ tarindeid ehitaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste konstruktsioonide 

ehitamisel kaitseala tingimustes, spetsialistide kvalifikatsioon/pädevus peab olema tõendatud;   

                                                           

19
 RT I, 07.08.2015, 1 

20
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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▪ nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate (kvalifitseeritud) 

spetsialistide osalemisel või järelvalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

▪ ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 

15-s ette nähtud korrale; projekti koostajad ei tohi teostada omanikujärelvalvet. 

 

Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskõlastatult tellija ja projekteerijaga lubatav, kui 

sellega ei muutu rajatiste välimus, püsivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite 

kujunduses konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, 

millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta 

võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Projekti tõlgendamisel tekkivate küsimuste korral või 

projekti täpsustamiseks pöörduda projekteerija poole. 

Ehituse peatöövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, 

keda käesolev projekt puudutab (nt maaomanikud – tööde teostamisel nendele kuuluval maal). 

Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 

ehitustööde lõppedes taastada. 

Tööde organiseerimisel on soovitatav esimese etapina teha teetööd, et tagada parem juurdepääs 

materjalide ära- ja juurdeveoks. Soovitatav on peamised materjaliveod (sh raiejäägid) teostada 

külmunud pinnasega. Ehitusmasinate parkimine, soojaku ja välikäimla asukoht lahendada parklates 

või Supeluse, Nurme, Koidu tn ääres läbivliiklust sulgemata, asukoht piirata ja kooskõlastada pargi 

haldaja ja kohaliku omavalitsusega. Materjali vedu teostada olemasolevatel teedel. Kaeve- jt 

mullatööde ajaks näha ette parki tähistatud tehnorajad tehnika liikumiseks tööpiirkonnas. 

Tehnorajad peavad olema võimalikult väljas puude võrade alt ja juurte levikualast. Materjali vedu ei 

tohi teostada pika sajuperioodi järel, vedu tuleb teostada võimalikult kuiva ilmaga. Tehnorajad 

peavad olema tähistatud ja kõrvalistele isikutele liikumiseks suletud. 

Tööde lõpetamisel koristatakse ja veetakse ära kõik ehitusjäägid ning utiliseeritakse vastavalt 

kohalikule jäätmekäitluse korrale. Tehnoradadel jm tekkinud pinnasekahjustused - rattarööpad, 

kamara kahjustused jm silutakse ja täidetakse vajadusel kohaliku ehitustöödel ülejäänud pinnasega. 

Taastatud murualad murustatakse pealekülvi teel. 

Kõik ehitustööde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettenähtud 

säilitada oleval kujul/mahus tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras.  

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele 

transpordile läbipääs suletud. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 

vajadusel täpsustada maa-aluste tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

5.2. Nõuded materjalidele 

Materjalide kasutamisel tuleb arvestada alljärgnevaid nõudeid: 

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega, sildade puhul 

keskkonnaklassi C4 nõuetega; 
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▪ kruvivaiad ja kruvivaiade tala- ja postikinnitused ning metallosad peavad vastama C4 

keskkonnaklassi nõuetele; katuse alla jäävatel metalldetailidel võib kasutada keskkonnaklassile 

C3 vastava pinnatöötlusega detaile; 

▪ metalldetailid, sh liitmikud, kinnitusvahendid peavad vastama "Teetööde tehniline kirjeldus"21 

ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; (lk 79) kirjeldatud nõuetele; 

▪ betoon sh, raudbetoon peab vastama Teetööde tehniline kirjeldus22 ptk Betoonkonstruktsioonid 

(lk 74) nõuetele; 

▪ puit materjalina kasutada mändi (tugevusklass C16...C24; tugevusnõuded EVS-EN 14081), 

võimalusel võib maapinnaga kokkupuutuvates kasutada ka tamme või lehist; 

▪ tarinditel, kus inimene vahetult puitu puudutab, kasutada hööveldatud puitu; 

▪ puitmaterjali kasutamisel tuleb arvestada sellega, et eritellimuseta on saadav kuni 6000 pikkune 

materjal; pikemad detailid tuleb jätkata või kasutada eritellimusel pikemat saematerjali; 

▪ teeehitusmaterjalid peavad vastama Teetööde tehniline kirjelduses23 esitatud nõuetele; 

▪ Istikud peavad vastama ptk 5.3. esitatud nõuetele; 

▪ maapinnas asuvates, maapinnaga kokkupuutuvates karkassi detailides räästalattidel ning 

põrandatel kasutada A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 “Põhjamaade 

puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); sademete eest kaitstud ehitise osades võib 

kasutada AB klassile (P8/HC3) või A klassile (P8/HC4) vastavat (NTR dokument 1:1998 

“Põhjamaade puidukaitseklassid”) immutatud puitu (mänd); 

▪ immutatud puidu lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb paljastunud puidu 

pind töödelda (pintseldada või immutisse kasta) tootja juhiste kohaselt sobiva 

puidukaitsevahendiga; 

▪ ühes konstruktsioonis kasutatavad kinnitusvahendid peavad olema kõik ühest materjalist,  

tsingitud ja roostevabad kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda, alumiiniumist 

kinnitusvahendeid immutatud puiduga koos kasutada ei ole lubatud; 

▪ kruvide, puidupoltide jaoks tuleb puurida kinnituste jaoks eelnevalt juhtavad, eriti puidutooriku 

otsa lähedale. 

5.3. Nõuded istikutele ja istutamisele, nõuded murule 

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). 

Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali või istutusmaterjali, mille päritolumaa vastab Põhja-

Eesti kliimatsoonile (4. - 5. tsoon).  

Kasutada järgmistele nõuetele vastavaid istikuid: 

▪ lehtpuud kõrgusega mitte alla 3,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ okaspuud kõrgusega mitte alla 3,5 m, lehised tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 4,5 cm; 

▪ alleepuud kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve rinnasläbimõõduga mitte alla 6,0 cm; 

▪ keskmise- ja kõrgekasvulised lehtpõõsad, vähemalt 5 elujõulise haruga ning  kõrgusega vähemalt 

0,8 m; 

                                                           

21
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 

22
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 

23
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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▪ madalakasvulised põõsad, vähemalt 3 elujõulise haruga ja kõrgusega mitte alla 0,3 m; 

▪ ronitaimed vähemalt kahe elujõulise haruga, kummagi haru pikkus vähemalt 0,9 m; 

▪ püsikud peavad olema terved ja elujõulised, tugeva leherosetiga; 

▪ suvikud peavad istutamisel olema esimeste õitega, terved ja tugevakasvulised. 

 

Kui projektis pole ette nähtud kasutada puu- või põõsaliigi sorti või vormi, tuleb kasutada põhiliiki, 

kultuurvormidega põhiliike asendada ei tohi. Kui on ette nähtud kasutada mõnd kultuursorti- või 

vormi, võib neid asendada sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide või vormidega. Liikide 

valiku muutmine ja nõutust väiksemate istikute kasutamine kooskõlastada projekti autoriga. 

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 

läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad. Juurepalli ümbert tuleb eemaldada konteiner või pakkematerjal 

ja kinnitusmaterjal (traat, nöör jms). Istiku ümber teha kastmisvall. Istutusaugud täidetakse viljaka 

kasvumullaga.  

Istikualune pind multšitakse kuiva  sõelutud (võimalusel autoklaavitud) lehisekoorepuruga (fr 20-40 

mm) kuni 10 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses, juurekael jäetakse vabaks. Multšimine on vajalik 

niitmise hõlbustamiseks tüvede ümber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks istiku juures ning 

umbrohtude kasvamise pärssimiseks. Multši alla ei tohi panna filterkangast. Roosipeenraid ja 

pargiroose ning nende istutusalasid ei multšita koorepuruga vaid roosidele sobiva neutraliseeritud 

turbaga või kompostiga. Rododendronid multšitakse kergelt happelise turbakompostiga või 

spetsiaalse rododendronite muldamiseks ette nähtud multsiga. 

Lehtpuuistikud ja lehiseistikud kõrgusega tuleb toestada 2...4 tugiteibaga, tugiteibad kinnitada 

omavahel soovitatavalt jäigalt, puu iga tugiteiba külge spetsiaalse sidumisteibiga. Tugiteivas 

rammitakse maasse 1/3 ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma vähemalt poole puu 

kõrguseni. Tugiteibad hoitakse vähemalt 2 aastat peale istutamist ja lõigatakse seejärel maapinnalt 

ära. Jälgida, et puuistikud oleksid istutusjärgselt vertikaalsuunas otse. Toestus peab välja nägema 

esteetiline, ripendav sidumismaterjal tuleb eemaldada. Okaspuude istikuid ja põõsaid toestada ei ole 

vaja. 

Istutatud leht- ja okaspuude tüved tuleb kaitsta trimmeri / muruniiduki töökõrguse ulatuses 

tüvekaitsega.  

Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära vaid 

kuivanud ja vigastatud oksad ning vigastatud juureotsad. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi 

kastetakse kord nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjärgselt 

regulaarselt kahe aasta jooksul (vähemalt 2 x kuus, va tugevate vihmasadudega). Kord kuus vaadata 

üle toestus, lõdvenenud sidemed tuleb uuesti pingutada. 

Uus muru rajatakse vaid kohtadesse, kus olemasolev murupind kahjustatakse. Muruseguna kasurada 

klassikalist punase aruheina-aasnurmika segu, karjamaa raiheina osakaal ei tohi kasutatavas 

seemnesegus ületada 10%. Rajatud murupindade ebatasasus võib olla 1 cm 1 m kohta (va 

vertikaallahendusest tulenevad ühtlased kalded). Kahe kuu möödudes peab olema rajatud 

murupindade kõrrelistega katvus vähemalt 80%. 

5.4. Nõuded pargiteede ehituseks, nõuded pinnasetöödele 

Teed tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale. Teeehitus- ja pinnasetööde 

tegemisel lähtuda ptk 5.1. toodud nõuetest. Teede katendite konstruktsioon ja ehitusmahud 

täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. Muudatused kooskõlastada projekti autoriga. Enne 
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teede ehitustööde algust tuleb digitaalselt märkida kõik tee-elemendid (teeääred, kurvid, 

ristumisraadiused jne). Märgitud punktid tuleb üheselt arusaadavalt tähistada. Teid võib maha 

märkida võib ainult litsentseeritud geodeet. Teede märkimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada 

joonistel 5-7, 14 antud lahendust. Teedel arvestada projektikohaseid konkreetsete punktide 

koordinaate edasisel projekteerimisel või mahamärkimisel. Projektis antud teede asendi 

tõlgendamisel tekkivate küsimustega konsulteerida projekti autoriga. Teede trajektooride ja 

kattematerjalide muutmine kooskõlastada projekti autoriga. 

Graniitsõelmeteedel kasutada segu mis sisaldab 0 - fraktsiooni (0...5 mm, 0...6 mm).  

Graniitsõelmekattega teed ääristamisel kasutada metalläärist või servamist (joonis 14). Metall-lehed 

kurvidel painutada. Liitekohad peavad olema lahendatud nii, et tee servajoon on sujuv. Metalläärise 

ühenduskohad ei tohi olla laiema vahega kui 3 mm. Metallääris võib olla teepinnast kuni 10 mm 

kõrgemal. Äärekiviga piiratavatel teepindadel kasutada etteantud suurusega äärekivi (mitte 

suuremat). Teede kurvikaared peavad olema sujuvad, mitte lahendatud murdjoonena. Äärekivide 

otste ja metall-lehtede otste vahel ei tohi olla suuremaid vahesid kui 2 mm.  

Mistahes teekattesse või ka murupinda jäävate kaevude kaante ümbrus viimistleda klinker tee-

tellistest kivireaga. 

Klinkertellistest pindade maksimaalne vuugivahe pöörangutel jm võib olla kuni 5 mm. Klinkertellistest 

pind peab olema sile ja ebatasasusteta, paigaldatud kivid (sh lõigatud kivid) ei tohi liikuda.  

5.5. Kaevetööd, ladustamine 

Kaevamistöid võib alustada ainult vastavate lubade olemasolul, kaevetööde tsoonid kooskõlastada 

töödele eelnevalt omaniku ja naaberkruntide omanikega, kelle kruntidele sissesõitu vm kaevetööd 

võivad mõjutada. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest nõuetest. Side- ja elektrikaablite kaitsetsoonis (2m) ning puude juurestiku 

kaitsetsoonis (vähemalt 8 m raadiuses puu tüvest) teha kaevetööd käsitsi. Ehitaja peab tagama, et 

siderajatised jääksid nõuetekohasele sügavusele. Siderajatistel töötamine raske tehnikaga on 

keelatud. Pargis kavandatavad kaevetööd tuleb kooskõlastada võrguvaldajatega enne tööde 

alustamist. Enne kaevetööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi esindaja ning täpsustada 

elektrikaablite asukohad. 

Ehituskaevik tuleb piirata vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 

kN/m. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud vaid ehitustehnika läbipääsuks ning 

ehitustööliste liikumiseks, tagades kõrvaliste isikute ohutuse. Aia eemaldamine on lubatud vaid peale 

ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani. 

Kaeve- jt mullatööde ajaks näha ette tähistatud tehnorajad tehnika liikumiseks pargialal. Tehnorajad 

peavad olema võimalikult väljas puude võrade alt ja juurte levikualast. Ohtlikku tsooni jäävad puude 

tüved ja juured kaitsta mehaaniliste vigastuste eest, sõidukite liikumist takistavad oksad tuleb 

rebendite vältimiseks eemaldada. Okste eemaldamise võib teha kehtiva arboristi kutsetunnistusega 

spetsialist. Puude juurte piirkonnas teha kaeved käsitsi. Juhul, kui teeküna kaevamisel satutakse 

juurtele, mille diameeter on suurem kui 6 cm, säilitada juur, ümbritseda filterkangaga ning täita juure 

ümbrus käsitsi, tihendades juure ümbruse ettevaatlikult kummaltki poolt juurt. 

Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud ise enne tööde algust leidma ja looduses 

piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepääsu ja katte, samuti vajadusel sõlmima kasutamiseks 

kokkulepped naaberkruntide omanikega. Laod, tehnorajad, tööpiirkonnad jm tuleb tähistada selgelt 
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arusaadava hoiatava tähistusega (sildid, lindid vm). Ehitusmaterjale, ehitusprahti sh täite- ja 

kasvupinnast ei tohi ladustada puude juurte levikualas. Enne ehitustööde algust on ehitaja 

kohustatud kooskõlastama tehnoradade ja puude kaitsmise plaani ning ladustatava materjali 

hoidmise koha pargi omanikuga ja järelvalvega ning vajadusel ka kohaliku omavalitsuse, 

Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga. 

Ehitustöödel väljakaevataval pinnasel kooritakse esmalt kamar ja ladustatakse väljakaevamiskoha 

lähedal. Ladustamisel panna ladustatava pinnase alla vett läbilaskev geotekstiil, mis eemaldatakse 

pinnasekuhja teisaldamisel. Samuti ladustatakse eraldi kuhja väljakaevatav aluspinnas. Väljakaevatud 

pinnast, mida ei saa kasutada rajatiste juures süvendite tagasitäiteks või pinna tasandustöödel, 

kasutatakse tööde lõpetamisel pinnasekahjustuste kõrvaldamisel: aluspinnas täiteks, purustatud 

kamar täite katteks. 

Kui kaevetöödel avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, 

sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, 

säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile, 

omanikule ja kohalikule omavalitsusele. 

5.6. Liikluskorraldus ehitustööde ajal 

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustööde peab 

ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskõlastada pargi haldajaga, 

kohaliku omavalitsuse ja vajadusel teede omanikega ning naaberkinnistute omanikega. 

Lammutus- ja ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et teostatavad tööd ei segaks liiklust kohalikul 

teel. Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab või ohustab liiklemist projektala läbivatel teedel, tuleb 

tööpiirkond tähistada, paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud meetmed 

vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"24.  

Kuna parki kasutatakse aktiivselt tuleb lammutus-, raie- ja ehitustööde ajaks läbipääs tööpiirkonnast 

sulgeda ja vastavalt tähistada.  

5.1. Keskkonnanõuded 

Tööde teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitserežiimist (ptk 1.2) tulenevate piirangutega. 

Ehitustöid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku 

tärkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli lõpuni). Kuna tööd teostatakse 

kultuurimälestisel või selle kaitsevööndis, tuleb tööde korraldamisel juhinduda 

Muinsuskaitseseadusest (VI ptk Mälestise kaitse tagamine mälestisega seotud tööde tegemisel ja 

projekteerimisel). 

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse 

regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) käsitlemine peab 

toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnõuetele ning Jäätmeseadusele.  

Kaevikute tegemisel muld koorida ja ladustada täitepinnasest eraldi ning kasutada taas maapinna 

tasandustöödel. Vundamendiaukudest saadav aluspinnas (täitepinnas) kasutada taas maapinna 

tasandustöödel. Ehitustöödel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud aladele muru ei 

                                                           

24
 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
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külvata, vaid lastakse taastuda looduslikul taimestikul. Raiejäägid töödelda ümber kütteks või 

saematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks.  

Ehitaja peab vältima saasteainete (eriti puidukonservantide) sattumist pinnasesse ja põhjavette. 

Puidukonservant, kütused, õlid jm ehitusel kasutatavad võimalikud keskkonda saastavad vedelikud 

peavad olema ladustatud lekkekindlalt. Kütuste ja õlide ladustamine objektil on keelatud, ehituseks 

kasutatavate immutite, värvide jm ladustamine on lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud 

tööde teostamise ajal. Lõikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, käidelda ja utiliseerida 

vaid tootja poolt lubatud juhiseid järgides. Taimekaitsemürkide kasutamine (keemiline 

umbrohutõrje) ja ladustamine mistahes eesmärgil ja viisil ehitus- ja hooldustööde tegemiseks on 

rangelt keelatud. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogudele lähemal kui 30 

meetrit, eelistatult teha seda alumises või ülemises parklas. Sügavimmutatud puitmaterjali ei tohi 

põletada ja jätta loodusesse. 

6. Hooldus 
Kuna paralleelselt käesoleva projektiga on koostatud ka pargi hoolduskava, ei käsitleta käesolevas 

projektis eraldi haljastuse hooldust. Hooldus organiseeritakse Heledas pargiosas kogu alal ühtsete 

intervallide ja nõuete kohaselt, Pimedas pargiosas tervikuna ühtsete intervallide ja nõuete kohaselt. 

Taristu kasutus- ja hooldusjuhendi peab koostama vastavalt "Ehitamise dokumenteerimisele, 

ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle 

hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded"25. Rajatiste hooldusjuhis tuleb koostada peale 

ehitustööde lõpetamist arvestades ehituseks kasutatud konkreetse valmistoodangule ja valmis 

ehitatud rajatistele spetsiifilisi hooldusvõtteid, arvestades ka ehitaja poolt seatud tingimusi 

hooldusele. Rajatisi tuleb kasutada sihipäraselt vastavalt Ehitusseadustiku § 16 ja 19-le ning hooldada 

hea tava ja hooldusjuhendi järgi. Hooldustööde organiseerimiseks on soovitav kasutada 

hooldustööde päevikut.  

Taristu korralise auditi kord töötada välja pargi haldaja ja ehitaja koostöös vastavalt "Ehitise auditi 

tegemise korrale".26 

Hooldustööde korra, sh tööde teostamise tiheduse, ajad jm määrab pargi haldaja. 

 

  

                                                           

25
 RT I, 09.09.2015, 3 

26
 RT I, 25.09.2015, 9 
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LISAD 
 

Tähelepanu! 

Lisades antud tooted on esitatud näidistena. Rajamiseks võib kasutada mistahes tootjate analoogseid 

ja samaväärseid tooteid. Projektlahendus tuleb vastavalt konkreetse tootja toodangule täpsustada 

vajadusel tööjoonistega. 

 

LISA 1. Pargipingid 

Lisa 1.1. Pargipink Gala  

Ajatu disaini ja elegantse välimusega pargipink. Kasutatakse Heledas pargiosas. 

Prototüüp: Euroform W Gala27 

Tootekood: MOD. 58 

Mõõdud: pikkus 1840mm, kõrgus 790mm, sügavus 810mm, istumisosa kõrgus 450mm 

Ankurdus: pink kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Värvus: puitosa värv tumepruun, metallosa värv must või tumehall 

Edasimüüja Eestis: Parkdisain OÜ 

 

 

                                                           

27 http://www.euroform-w.com/en/products/urban-furniture/benches-in-wood/gala/  

http://www.euroform-w.com/en/products/urban-furniture/benches-in-wood/gala/


Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa projekt 1641KP2 

 

AB Artes Terrae OÜ 33 
 

Lisa 1.2. Pargipink Nifo Sofa  

Klassikalise kujundusega pargipink seljatoega ning käetugedeta. Kasutatakse mänguväljaku juures. 

Prototüüp: Lappset Nifo28 

Tootekood: NF4003 

Mõõdud: pikkus 1700mm, kõrgus 820mm, sügavus 610mm, istumisosa kõrgus 460mm 

Ankurdus: pink kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Värvus: puitosa värv tumepruun, metallosa värv must või tumehall 

 
 

 

 

                                                           

28 http://www.lappset.com/Products/Product-search/NIFO/NF4003  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/NIFO/NF4003
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Lisa 1.3. Pargipink Nifo Chair 

Klassikalise kujundusega tool seljatoega ning käetugedeta. Kasutatakse mänguväljaku juures koos 

Nifo Sofaga (vt lisa 1.2). 

Prototüüp: Lappset Nifo29 

Tootekood: NF4027 

Mõõdud: pikkus 660mm, kõrgus 820mm, sügavus 610mm, istumisosa kõrgus 460mm 

Ankurdus: pink kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Värvus: puitosa värv tumepruun, metallosa värv must või tumehall 

 
 

 

                                                           

29 http://www.lappset.com/Products/Product-search/NIFO/NF4003  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/NIFO/NF4003
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Lisa 1.4. Pargipink Nifo Bench 

Klassikalise kujundusega pargipink ilma seljatoe ja käetugedeta. Kasutatakse Pimedas pargis. 

Prototüüp: Lappset Nifo30 

Tootekood: NF4011 

Mõõdud: pikkus 1700mm, kõrgus 700mm, sügavus 450mm, istumisosa kõrgus 460mm 

Ankurdus: pink kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Värvus: puitosa värv tumepruun, metallosa värv must või tumehall 

 
 

 

 

                                                           

30 http://www.lappset.com/Products/Product-search/BENCH/NF4011  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/BENCH/NF4011
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Lisa 1.5. Moodulpink 

Tegemist on moodulpingiga, mis on paigutatud ringikujuliselt ümber puu võra. Kasutatakse 

mänguväljakul. Võimalik kasutada seljatoega või ilma. Euroform W Block 99 pingi elementidest saab 

koostada erilahendusi vastavalt vajaminevatele mõõtmetele. 

Prototüüp: Euroform W Block 9931 

Tootekood: 99FULi või 99FU 

Mõõdud: sisemine raadius 1000…1500 mm (täpsustada kohapeal vastavalt olukorrale) 

Ankurdus: pink kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Värvus: puitosa värv tumepruun, metallosa värv must või tumehall 

Edasimüüja Eestis: Parkdisain OÜ 

 
 

                                                           

31 http://www.euroform-w.com/en/products/urban-furniture/benches-in-wood/block-99fu-259/  

http://www.euroform-w.com/en/products/urban-furniture/benches-in-wood/block-99fu-259/
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LISA 2. Mänguväljaku tooted 

Tähelepanu! Lisades toodud mänguväljaku vahendite puhul on esitatud Lappseti valmistoodangud. 

Paigaldus ja toodete ankurdus toimub vastavalt tootjapoolsete juhistele. Põhjalik tehniline 

informatsioon on toodud ära iga toote kohta Lappseti kodulehel (vastavad viited on toodud eraldi 

välja iga toote juures). Lappseti edasimüüja Eestis on Fixman OÜ. 

 

LISA 2.1 Vedrukiik (A) 

Prototüüp: Lappset Froggy 32  

Tootekood: 220034 (kategooria: Solitaires) 

Värvus: laimiroheline 

Mõõdud ja turvaala: 

 

 

 

                                                           

32 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Froggy/220034  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Froggy/220034
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LISA 2.2. Kaalukiik (B) 

Prototüüp: Lappset Carbon 33 

Tootekood: 220012M (kategooria: Cloxx) 

Värvus:  tume 

Mõõdud ja turvaala: 

 
 

 

 

                                                           

33 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Carbon/220012M  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Carbon/220012M
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LISA 2.3. Kiik (C) 

Prototüüp: Lappset Cerium 34 

Tootekood: 220067M (kategooria: Cloxx) 

Mõõdud ja turvaala: 

  

 

                                                           

34 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Cerium/220067M  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Cerium/220067M
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LISA 2.4. Karusell (D) 

Prototüüp: Lappset Carousel35 

Tootekood: 137033M (kategooria: Finno) 

Mõõdud ja turvaala: 

  

 

 

 

 

 

                                                           

35 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Carousel/137033M  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Carousel/137033M
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LISA 2.5. Karusellid kummiastmetega (E) 

Prototüüp: Lappset Union 36 

Tootekood: 220037 (kategooria: Solitaires) 

Mõõdud ja turvaala: 

 

 

 

 

                                                           

36 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Union/220037  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Union/220037
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LISA 2.6. Võrkatraktsioon (F) 

Prototüüp: Lappset Apollo37 

Tootekood: 220230 (kategooria: Cloxx) 

Värvus: kollane võrkosa, tume metallosa 

Mõõdud ja turvaala: 

 

 

 

                                                           

37 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Apollo/220230  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Apollo/220230
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LISA 2.7. Liumägi künkal (G) 

Prototüüp: Lappset Embankment slide38 

Tootekood: 137020M (kategooria: Finno) 

Värvus: puitosa tumepruun, plastikust osad laimirohelised 

Mõõdud ja turvaala: 

 

 

 

 

 

                                                           

38 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Embankment-Slide/137020M  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Embankment-Slide/137020M


1641KP2 Narva-Jõesuu linna Kuursaali pargi Heleda ja Pimeda osa projekt  

 

44 AB Artes Terrae OÜ 
 

LISA 2.8. Turnimislinnak (H) 

Prototüüp: Lappset Activity tower 39 

Tootekood: 137054M (kategooria: Finno) 

Värvus: puitosa tumepruun, plastikust osad laimirohelised 

Mõõdud ja turvaala: 

 

 

 

 

 

                                                           

39 http://www.lappset.com/Products/Product-search/ACTIVITY-TOWER/137054M  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/ACTIVITY-TOWER/137054M
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LISA 2.9. Turnimisatraktsioon (I) 

Prototüüp: Lappset Stork’s nest 40 

Tootekood: 137401M (kategooria: Finno) 

Värvus: puitosa tumepruun, plastikust osad laimirohelised 

Mõõdud ja turvaala: 

 

  

 

 

 

                                                           

40 http://www.lappset.com/Products/Product-search/STORKS-NEST/137401M  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/STORKS-NEST/137401M
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LISA 2.10. Kummikattega sfäärid (J) 

Mänguväljaku lahenduses toodud poolkerad ja sfäärid on kaetud kummikattega, mis on üheaegselt 

dekoratiivsed elemendid ning teisalt on neid võimalik kasutada mänguinventari osana, 

ronimisalustena või istmetena. Kerad kinnitatakse maapinnale pinnaseankruga vastavalt 

tootjapoolsetele juhistele. 

Kerad on saadaval kolmes diameetris – 350 mm, 450 mm ja 600 mm. 

 

Foto 5. Playtop sfäärid ja poolkerad. Allikas: MUUW Estonia OÜ 

 

Sfääride ja poolkerade puhul kasutada MUUW Estonia OÜ toodangut või teiste vastavalt 

sertifitseeritud tootjate analoogseid tooteid. Arvestada tuleb mänguväljaku turvanõuetega ning 

standardi EN 1176/1177 nõuetega. 

 

Vt täpsemalt: http://muuw.eu/playtop-sfaarid/ 
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LISA 2.11. Kummiastmed (L) 

Prototüüp: Lappset Rubber button 41 

Tootekood: 220038 (kategooria: Cloxx) 

Mõõdud ja turvaala: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41 http://www.lappset.com/Products/Product-search/Rubber-button/220038  

http://www.lappset.com/Products/Product-search/Rubber-button/220038
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LISA 3. Inventar 

Lisa 3.1. Prügikast 

Prototüüp/mudel: Neri Gilia42 

Tootekood: 2273 

Ankurdus: prügikast kinnitatakse maasse betoneerimise teel. 

Värvus/viimistlus: tootja standardi järgi valge RAL 9010, kuid tellimusel saab ka projektis soovitatud 
helehalli (RAL 7044) 

Maaletooja: Hektor Lights 
 

  

Vt lisaks: http://www.archiproducts.com/en/products/neri/outdoor-waste-bin-with-lid-with-ashtray-

gilia-waste-bin_279321  

  

                                                           

42
 http://www.archiproducts.com/en/products/neri/outdoor-waste-bin-with-lid-with-ashtray-gilia-waste-bin_279321 

http://www.archiproducts.com/en/products/neri/outdoor-waste-bin-with-lid-with-ashtray-gilia-waste-bin_279321
http://www.archiproducts.com/en/products/neri/outdoor-waste-bin-with-lid-with-ashtray-gilia-waste-bin_279321
http://www.archiproducts.com/en/products/neri/outdoor-waste-bin-with-lid-with-ashtray-gilia-waste-bin_279321
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Lisa 3.2. Jalgrattahoidja 

Prototüüp/mudel: Tommy Play. Trio43 

Tootekood: T808 

Ankurdus: kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Värvus: metallosa värv must või tumehall 

 

 
 

Vt lisaks: http://www.tommi.ee/toode/jalgrattahoidja-trio/  

 

 

                                                           

43 http://www.tommi.ee/toode/jalgrattahoidja-trio/ 

http://www.tommi.ee/toode/jalgrattahoidja-trio/
http://www.tommi.ee/toode/jalgrattahoidja-trio/
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LISA 4. Valgustid 

 

 

Prototüüp/mudel: VIZULO ORRIS44 

Masti kõrgus: 4,5 m 

Värvus:  must RAL9005 

Valguse temperatuur: 3000; 4000; 5000K 

Vandaalikindluse klass: IK08 

 

Vt lähemalt:  http://www.vizulo.com/en/products/crocus/vizulo-orris-31  

  

                                                           

44 http://www.vizulo.com/en/products/crocus/vizulo-orris-31 

http://www.vizulo.com/en/products/crocus/vizulo-orris-31
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LISA 5. Infotahvel 

Ajatu disaini ja elegantse välimusega ning vandaalikindel metallist infotahvel. 

Prototüüp/mudel: Neri Layia 45 

Tootekood: 2291/2292 (2292.000.600) 

Ankurdus: postid kinnitatakse maasse betoneerimise teel 

Materjal: valumetall, malm, alumiinium, katusekate matt tume fiiberklaas 

Värvus/viimistlus: tootja standardi järgi valge RAL 9010, kuid tellimusel saab ka projektis soovitatud 
helehalli (RAL 7044) 

Maaletooja: Hektor Lights 

 

 

Vt. lähemalt:  

http://www.neri.biz/en/products/street-furniture/product-type.aspx?idC=61848&LN=en-US 

                                                           

45 http://www.neri.biz/en/products/street-furniture/product-type.aspx?idC=61848&LN=en-US 
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LISA 6. Tualett 

Danfo tualett 

Päikesepaneelidega tualett on mõeldud maastikku kohtadesse, kus võivad puududa tehnovõrgud. 

Tualett töötab vaakumtehnoloogial ja on varustatud päikesepatareidega katusel. On saadaval ühe või 

kahekohalisena. Tualeti saab paigaldada ka seda ühendamata kanalisatsioonisüsteemiga, sest 

mudelile on võimalik paigaldada eraldiseisev separeeritud tühjenduspaak, samuti autonoomne 

veepaak, mida saab täita tualetti ühendamata veevärki. 

Prototüüp/mudel: Danfo46 

Ühekohalise tualetimaja mõõtmed (pikkus x laius): 2500 x 2200 mm 

Kahekohalise tualetimaja mõõtmed (pikkus x laius): 4000 x 2200 mm 

Värvus/viimistlus: võimalus tellida sobivas värvigammas lahendus. 

Tasuline versioon: võimalus tellida mündiga avatava lukuga. 

Elektrivarustus: võimalus tellida päikesepatareidel töötav lahendus. 
 

 

 

A. Kahekohaline     B. Ühekohaline 

                                                           

46
 http://www.danfo.com/en/products/public-toilet-buildings/toilet-house/ 
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Vt lähemalt: http://www.danfo.com/en/products/public-toilet-buildings/toilet-house/ 
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LISA 7. Paviljon 

Prototüüp/mudel: Neri Gazebo 3042.003.300 balustraadidega47 

Baasmõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 3730 x 3730 mm, vaba kõrgus 3100 mm, kogukõrgus 4960 

mm 

Katusealune pind: 20,9 m2 

Põrandapind: 11,5 m2 

Sammaste kõrgus: 2030 mm 

Materjal: valumetall, malm, alumiinium, katusekate matt tume fiiberklaas 

Värvus/viimistlus: tootja standardi järgi valge RAL 9010, kuid tellimusel saab ka projektis soovitatud 
helehalli (RAL 7044) 

Valgustus:  skeemidl näidatud valgustite tellimine on valikuline 

Maaletooja: Hektor Lights 

 
Märkus: balustraadid - vt ptk 2.5.1. -  ei kuulu standardlahenduse juurde. 

 

 

                                                           

47 http://www.neri.biz/en/products/structures/small-gazebo.aspx?idC=61821&LN=en-US 
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Vt lähemalt: http://www.neri.biz/en/products/structures/small-gazebo.aspx?idC=61821&LN=en-US 
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LISA 8. Lillekastid 

Prototüüp/mudel: Lars Laj. Palermo48 

Baasmõõtmed (kõrgus x läbimõõt): 450 x 760 mm 

Värvus/viimistlus: võimalusel helehall (RAL 7044) 
 

  

Vt lähemalt: http://www.larslaj.ee/toode/palermo-flowerpot-/1100 

  

                                                           

48 http://www.larslaj.ee/toode/palermo-flowerpot-/1100 

http://www.larslaj.ee/toode/palermo-flowerpot-/1100
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LISA 9. Malelaud 

Pargimiljöösse sobiv malelaud pinkidega. Kasutada projektikohaseid pinke (vt lisa 1), laud tellida 

eraldi disainitud plaadiga. 

 

  

Foto: https://www.nycgovparks.org/photo_gallery/full_size/9839.jpg 

 

Vt lisaks:  

http://www.tommi.ee/toode/malelaud-pinkidega/  

http://kiilibetoon.ee/galerii_6.htm 

http://duril.ee/toode/pargimoobel-malelaud-kabelaud-ajedrez/ 

 

http://www.tommi.ee/toode/malelaud-pinkidega/
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LISA 9. Projekteerimistingimused 
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JOONISED 

 

1. Geodeetiline alusplaan leht 1 M 1:500 

2. Geodeetiline alusplaan leht 2 M 1:500 

3. Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid M 1:1000 

4. Teedevõrgu skeem M 1:1000 

5. Koondplaan M 1:500 

6. Vertikaalplaneerimine M 1: 500 

7. Valgustus M 1: 500 

8. Varikäik M 1: 50 

9. Luigemaja M 1: 20 

10. Tualett M 1: 50 

11. Lillepeenrad A ja B M 1: 100 

12. Sild A (4,5 m) M 1: 50 

13. Sild B (8,5 m) M 1: 50 

14. Teede ristlõiked M 1: 50 

15. Musumäe trepp M 1: 50 

  

 

Joonised on esitatud igiversioonis eraldi failidena. 

 


