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Seletuskiri 
 
 
 

 
1 Sissejuhatus 
1.1 Projekteerimise alus 
 
Käesolev projekt on koostatud Tõnis Kaasiku tellimusel Ida-Virumaal, Kohtla vallas, Saka 
külas asuva Saka mõisa pargi (vt. asendiskeem – skeem 1) heakorrastamise kohta. Projekt 
käsitleb Saka mõisa kinnistut. Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis. Projektiga 
lahendatakse raied, uushaljastus, teedevõrk ning arhitektuursed väikevormid. 
 
Projekti koostamisel on olnud aluseks alljärgnevad lähtedokumendid:  
 
1. Tomps, F., Vaher, K. 2003. Saka mõis peahoone ja park. Eritingimused projekteerimis- 

ja restaureerimistöödeks.  
2. Levald, A. 2003. Saka mõisapark. Hotelli ja peahoone ümbrus. Rekonstrueerimisprojekt. 

OÜ E-Konsult, Tallinn. 
3. Tremuth, S. 2007. Saka mõisapargi dendroloogiline inventuur. EMÜ Metsakasvatuse 

osakond. Tartu 
4. Sakaoja ja Saka mõisa katastriüksuste geodeetiline alusplaan. 2007. Koostaja Log&Ker 

OÜ (Svetlana Sipova, Olga Loginova). Jõhvi 
5. Karte von den Hofsländereien des privaten Gutes Sackhof. Belegen im Kreise Wierland 

und Kirchspiel Luggenhusen. Gemessen, ungetheilt und die Karte angefertigt im Jahre 
1873 von dem Liol. Ritterschafts- Reviser F. Eurich (Tõnis Kaasiku raamatukogu). 

 
Töös kasutatud fotode autor on Sulev Nurme. 
  

 
 
Skeem 1. Asukohaskeem (Regio CD Atlas). 

Saka mõis 



 

06KP08 Saka mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt 

 

5

 
1.2 Projektala kaitserežiim 
 
Saka mõisa park (kultuurimälestise reg. nr. 13904) on muinsuskaitse all 
arhitektuurimälestisena (skeem 2) vastavalt "Kultuurimälestiseks tunnistamine" 
kultuuriministri 13.11.1997 määrusele nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130; 13.11.1997.a.). 
 
Projektalale jääb ka Saka mõisa peahoone (kultuurimälestise reg. nr. 13903) on 
muinsuskaitse all arhitektuurimälestisena vastavalt "Kultuurimälestiseks tunnistamine" 
kultuuriministri 13.11.1997 määrusele nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130; 13.11.1997.a.). 
 
Saka park on looduskaitse all (KKR kood KLO1200458) kaitsealuse pargina (skeem 3), 
millele kehtib piiranguvöönd. Keskkonnaregistri andmetel on Saka pargi kui kaitsealuse 
objektiga seotud järgmised dokumendid: 
 

 Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määrus nr 152 Ida-Viru maakonna kaitsealuste 
parkide piirid   

 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, 
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri   

 Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse 
üksikobjektide valitsemise volituste andmine   

 Kohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13 Metsamajandite järelevalve piirkondades 
asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine.   

 Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.192 Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis   
 
Lisaks jääb Saka park Ontika maastikukaitseala koosseisu (Ontika MK Sakamõisa 
piiranguvöönd; KKR kood KLO1000554; vt. skeem 3). 
 

 
 
Skeem 2. Muinsuskaitsealune pargiosa ja muinsuskaitsealused objektid pargis (skeem: Maa-ameti 
kultuurimälestiste kaardirakendus, www.maaamet.ee).  

Saka mõisa  
peahoone; 

reg. nr. 13903 

Saka mõisa  
park; 

reg. nr. 13904 

orienteeruv 
projektala piir 
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Skeem 3. Looduskaitseala piirid (skeem: Keskkonnaregistri veebikaart). 

 
1.3 Asukoht, suurus 
 
Ajaloolise haldusjaotuse järgi asub Saka mõis ja park Virumaal, Lüganuse kihelkonnas. 
Praeguse haldusjaotuse järgi paikneb projektala Ida-Virumaal, Kohtla vallas, Saka külas 
(skeem 1). Postiaadress: Saka mõis, Kohtla vald, 30103 Ida- Virumaa. Projekteeritava ala 
suurus on ca 5 ha, millest põhiosa moodustab Sakamõisa kinnistu (32001:001:0138) kokku 
3.58 ha ja ülejäänu moodustab kinnistuga seotud kontaktvöönd. 
 
 
1.4 Saka pargi haldaja 
 
Saka parki hooldab Tõnis Kaasik. Info ja kontakt Tõnis Kaasik (tonis@okosil.ee). Saka 
pargiga piirneval alal asub Saka Cliff Hotel & SPA OÜ, info ja kontakt www.saka.ee.  
 
Saka pargi valitseja on Ida-Virumaa Keskkonnateenistus. 
 

Saka mõisa  
park; 

KKR kood 
KLO1200458 

Ontika 
maastikukaitseala; 

KKR kood 
KLO1000554 
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1.5 Ülevaade muinsuskaitse eritingimustest, projekti eesmärgid 
 
Muinsuskaitse eritingimustes1 Saka pargi kohta tuuakse välja 8 üldist punkti, millest otseselt 
puudutavad projektala p. 1, 2, 5 ning käesoleva projekti sisulist osa p. 1, 2. Väljavõte 
eritingimustest on esitatud alljärgnevalt. 
 

 
 
Kuna parki soovitakse edaspidi kasutada pargina, mille põhiline miljöökandja on säilinud 
ajalookihistused – see eeldab teatud elementaarse minimaalse „kasutajaliidese“ olemasolu, 
et parki saaks kasutada ilma olemasolevat liigselt koormamata. 
 
Lähtudes 2008.a. pargis tehtud välitöödest, puistu inventeerimistulemustest2, parki 
kavandatavatest tegevustest ning situatsiooni analüüsist on käesoleva projektiga antud 
lahendus järgmistele põhiteemadele: 
 
1. teedevõrgu korrastamine, transiitsete jalgteede trajektooride korrigeerimine; 
2. parki sobimatute militaarobjektide likvideerimine; 
3. raiete määramine, uushaljastuse mõõdukas täiendamine; 
4. piirdeaia lahendamine; 
5. istumiskohtade ning lokaalsete visuaalsete tõmbepunktide loomine; 
6. parkimise lahendamine. 
 
Põhiprojektiga lahendatavad teemad on esitatud täpsemalt projekti seletuskirja 5. peatükis. 

                                                
1 Tomps, F., Vaher, K. 2003. Saka mõis peahoone ja park. Eritingimused projekteerimis- ja restaureerimistöödeks; 
Eritingimused, osa B. 
2 Tremuth, S. 2007. Saka mõisapargi dendroloogiline inventuur. EMÜ Metsakasvatuse osakond. Tartu 
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2 Ajalooline lühiülevaade - mõis ja park  
2.1 Saka küla, mõis ja mõisa omanikud 

Saka küla, esmakordselt Taani hindamisraamatus 1241.a. mainitud Sataze nime all3, on 
peetud tänu oma 20 adramaale üheks Alutaguse suuremaks külaks4. Saka asus Alutaguse 
muinaskihelkonna piiril, kus läänest tulevad kauba- ja sõjateed hargnesid kaheks. Üks haru 
viis piki rannikut Pühajõele ja teine sisemaale Järve külla. 

Pärast muistset vabadussõda läksid Saka alad Taani kuninga suurvasalli Eilarduse kätte ja 
oletatakse, et temast sai ka alguse  tulevane kuulus Wrangellide aadlisuguvõsa5. 

Arhiiviandmetel kuulus Saka küla 1523.a. Narva Saksa ordu foogtile6. 1527.a.-st kuulus 
Saka Taubedele, kellel oli muuhulgas ka patronaažiõigus Lüganuse ja Jõhvi kiriku üle. Mõis 
sai alguse arvatavasti XVII sajandil, kui ürikutes minitakse mõisa nimega Sackhof, Saka 
mõisa on nimetatud ka Suur-Sakaks (Groβ – Sack). Suur-Saka kõrval mainitakse ka Väike-
Sakat, mis võis olla kunagine varasem vasallmõis. Keskajal toimunud jagamise käigus liideti 
Väike-Saka Ontika mõisaga ja Suur-Sakast kujunes XVII sajandi keskel omaette iseseisev 
mõis. Toimus ka külade jaotumine kihelkondade järgi ja nii hakkas kuuluma Suur-Saka 
Lüganuse ja Väike-Saka Jõhvi kihelkonda7.  
 
1620.a. minitakse Saka kui riigimõisa rentnikuna Daniel Somonssoni. Saka mõis rajati 
praegusele asukohale arvatavasti peale seda, kui 1626.a. Rootsi kuningas, Gustav Adolf 
läänistas selle Aberdeenist pärit šotlasele John Lesliele8 (ka Jörgen Letzle9). 1629.a. muutis 
Gustav Adolf Saka mõisa Leslie jaoks pärandatavaks ning F. Tompsi väitel on see ka esimene 
kord, kui Saka mõisa mõisana arhiividokumentides mainitakse. Peale Jörgen Leslie saab 
mõisa omanikuks rittmeister Jörgeni pojapoeg Alexander Wilhelm Leslie.  
 
1686.a. läheb mõis riigile ning on riigi valduses vähemalt 1695.a., 1621.a. mainitakse 
omanikuks olevat Alexander Wilhelmi lesk Anna Margaretha Leslie10.  

Saka külad kannatasid Põhjasõjas ja sellele järgnenud katkus tugevasti - katk viis Suur-Saka 
60-st elanikust 50 ja Väike-Saka 23-st elanikust 16. 1860-tel aastatel viidi läbi külamaade 
kruntimine ja Suur-Sakalt viidi välja vabadikud ja Suur-Saka mugandus nüüd rahvasuus 
lihtsalt Sakaks,  Väike-Sakat hakati nüüd nimetama Ontika-Sakaks11.  

Alates u. 1730-st kuulus Saka mõis Wrangellidele12. 1740.a. mainitakse mõisa omanikuna ka 
Otto v. Stackelbergi13. Wrangellide suguvõsale jäi müis kuni 1810.a.-ni, mil mõis läks üle 
Löwis of Menarite suguvõsale14. A. Särgi järgi müüs Georg Gustav v. Wrangell 1826.a. mõisa 
Peter v. Löwis-Menarile15. 
 
Härrastemaja valmis Oskar v. Löwis of Menari (1813-1818), kes oma eluajal pidas mitmeid 
tuntud ühiskondlikke ameteid (maanõunik, rüütelkonna sekretär jne) ajal aastatel 1862-
186416. Menarite valdusse jäi mõis 1939.a.-ni. Saka viimaseks mõisnikuks oli Hermann v. 

                                                
3 Tomps, F., Vaher, K. 2003. ptk. Ajalooline ülevaade. 
4 Levald, A. 2003. Saka mõisapark. Hotelli ja peahoone ümbrus. Rekonstrueerimisprojekt. OÜ E-Konsult, Tallinn; lk 
3. 
5 Ruusmaa, A. 21.07.2002. Saka küla ja mõis. www.virumaa.ee 
6 Tomps, F., Vaher, K. 2003. ptk. Ajalooline ülevaade. 
7 Levald, A. 2003. lk 3. 
8 Hein, A. 2002. Eesti mõisad. Tänapäev, Tallinn; lk 58. 
9 Tomps, F., Vaher, K. 2003. ptk. Ajalooline ülevaade. 
10 Op.cit. 
11 Ruusmaa, A. 21.07.2002. Saka küla ja mõis. www.virumaa.ee 
12 Praust, V. 2005. Virumaa mõisad. Tänapäev, Tallinn; lk 115. 
13 Tomps, F., Vaher, K. 2003. ptk. Ajalooline ülevaade. 
14 Hein, A. 2002. lk 58; 
15 Särg, A. 2006. Virumaa mõisad ja mõisnikud. Argo.; lk 80 
16 Op. cit. lk 80-81 
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Löwis of Menar, kes 1939.a. lahkus Saksamaale, kuid väidetavalt külastas sõja ajal veel 
korra Sakat17. 
 
Aastatel 1941-1943 asusid Saka mõisas periooditi Saksa ja Eesti rannakaitseüksused, mille 
tegevusest on säilinud mitmed võsastunud barakkide alusmüürid rannaastangu servas pargi 
põhjapiiril. Pärast sõda kasutati hoonet sõjaväe ja pioneerlaagri vajadusteks. 1980 - tel 
aastatel ehitas hooned ümber nõukogude piirivalve. 2002. a. läks härrastemaja 
eravaldusse18. Pärast 1991.a., peale sõjaväelaste lahkumist kuni 2008.a.–ni on seisnud 
peahoone tühjalt ning rüüstatult. 2004.a. alates on Saka mõisasüdant taas tasapisi 
hooldatud ning kompleksi põhjaossa on loodud mitmekülgne puhkekeskus, eesotsas Saka 
Cliff Hotelliga.  
 
2.2 Saka hoonestus19 
 
Saka mõisa peahoone on 19. sajandi teisel poolel ehitatud neorenessansslikus stiilis. 
Peahoone on kahekorruseline lameda kelpkatusega liigendatud kivihoone, kus on 
ajastutüüpiliselt mitmeid klassitsismist laenatud elemente. Suurte akendega eeskojaga  ning 
sinna suunduva kahemarsilise trepiga sissekäik asub hoone idaküljel. Hoone põhjaküljel asub 
kolme kõrge kaaraknaga saal. Osadel akendel olid eklektilises laadis luugid. Hoone pargi 
küljel oli lahtine terrass, mille kõrget põrandat kannavad lameda kaarega soklikorruse 
kaaristu. 
 
Arvukas majandushoonete kompleks asus peahoonest edelas ja läänes, teisel pool teed, kus 
need moodustavad härrastemajast eraldiseisva rühma. Olulised olid laudad, mis 
moodustasid  koos abihoonetega suure kompaktse grupi, omades hoovi. Hooned olid kõik 
paekivist, laiade räästakarniisidega. Valitsejamaja oli väike ühekordne, krohvitud 
välisseintega kivihoone.  Tuulik oli traditsiooniline  koonusekujulise kehaga (hollandi tuulik 
ehitati 19. saj II poolel). 
 
 
2.3 Saka park 
 
Saka park asub maastikuliselt kõrgel paekaldal. Pargi vanemad puud viitavad pargi suurele 
vanusele ning võimalikule päritolule juba XIX saj. algusest20. Puistus säilinud vanad jalakad 
ning pärnad annavad põhjust arvata, et enne vabakujulist parki võib olla pargis olnud 
regulaarsete elementidega park21. Samas on 1873.a. plaanil on näha XIX sajandi keskosale 
üsna tüüpiline pargiruumi kavand, kus suhteliselt vabakujulise planeeringuga pargis paikneb 
regulaarne aiaosa. Tänaseni säilinud pargiruum on seotud kujunduslikult XIX saj. lõpupoolel 
ehitatud uue peahoonega. Kahjuks on nõukogude armee tegevuse tagajärjel suur osa 
pargist pöördumatult muutunud (hooldamatus, risustamine), mistõttu täna on väga raske 
XIX saj. varasema kujunduse kohta põhjalikumaid oletusi teha.  
 
Peahoone paikneb pargi suhtes edelas, majandushoonetest eraldi, jättes mulje 
pargisügavusse peitunud villast. Pargi üldkavandis on tunda hilise inglise maastikupargi 
motiive, kus puisniidud ja aasad võimenduvad pargiruumi vaadetes. Harva istutusviiviga, 
peamiselt kodumaistest liikidest puistu oli grupeeritud arvatavasti kontrasti printsiipidel – 
sellele viitavad üksikud säilinud okaspuud (puude grupid). Pargi juurde kuulub mere äärde 
viiva tee kõrvale istutatud 450 m pikkune lehtpuudest segaallee22. 
 
Endised tiigid on kuivand (tühjad), park on perifeersetes osades kohati risustunud, kuigi 
üldiselt park tervikuna on hoolduse seisukohalt suhteliselt heas korras ning seda on viimaste 
aastate jooksul regulaarselt hooldatud. Pargi teedesüsteem on hävinud. Nõukogude 

                                                
17 Tomps, F., Vaher, K. 2003. ptk. Ajalooline ülevaade. 
18 Saka mõisa peahoone 19. saj. www.muinas.ee 
19 Kokkuvõte hoone kirjeldusest, koostatud - Tomps, F., Vaher, K. 2003. Saka mõis peahoone ja park. Eritingimused 
projekteerimis- ja restaureerimistöödeks; järgi. 
20 Tomps, F. 2003, ptk 1. 
21 Levald, A. 2003, lk 5. 
22 Op. cit. lk 5. 
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piirivalve tegevuse järel pargis säilinud üksikud rajatised on enamuses likvideeritud 2008.a. 
kevadel. Mõisa peahoonest loodes on säilinud vaid üksikud vanemad puud. Säilinud on 
teeäärsed puud, mis moodustasid mõisa-aegse allee. Peahoonest põhja-kirdepoolses osas on 
vanemaid puid säilinud rohkem, kuid nende sekka on kasvanud märkimisväärselt uusi puid. 
 

 
 
Skeem 4. Väljavõte 1873.a. plaanist (Karte von den Hofsländereien des privaten Gutes Sackhof. Belegen im Kreise 
Wierland und Kirchspiel Luggenhusen. Gemessen, ungetheilt und die Karte angefertigt im Jahre 1873 von dem Liol. 
Ritterschafts- Reviser F. Eurich (Tõnis Kaasiku eraraamatukogu)). 
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Skeem 5. Saka mõis. Väljavõte verstasest kaardist (Maa-amet). 

 

 
 
Foto 1. Vaade peahoone esifassaadile ca 1910.a.. Esiplaanil võimalik tüvikroosidega peenar (foto, raamatust Hein, 
A. 2002. Eesti mõisad. Tänapäev, Tallinn; lk 58). 
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Fotod 2-3. Üleval peahoone esifassaad 1937.a. (foto: ERM 887.841 Saka mõis (Sackhof) Lüganuse khk. 
Härrastemaja Foto W. E. Thomson 1937); all vaade tagafassaadile 1937.a. (foto: ERM 887.842 Saka mõis (Sackhof) 
Lüganuse khk. Härrastemaja ots Foto W. E. Thomson 1937). 
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Foto 4. Vaade peahoone idafassaadile 1937.a. (foto: ERM 887.843 Saka mõis (Sackhof) Lüganuse khk. 
Härrastemaja ots Foto E. Thomson 1937). 

 
 
3 Projekteerimiseelse situatsiooni kirjeldus ja analüüs 
3.1 Üldandmed, kontaktvöönd 
 
Projektala jääb Voorepera-Saka T13121 maanteelt põhja ning ida poole ning on (ja on 
olnud) logistiliselt ühendatud Aa ja Ontika mõisatega. Mõlemas suunas on olemas ühendus 
ka Tallinn-Narva maanteele.  
 
Kompleksi ümbritseva maastiku moodustavad põllumajandusega seotud niidud ja põllud, mis 
on üldjoontes tänases mahus ajalooliselt välja kujunenud. Saka mõisaansambel asub 
vahetult paeastangu kõrval ning on seotud vaateliselt otseselt merega.  
 
Praegune Saka mõisaansambel on killustunud Saka mõisa, Sakaoja, Soometsa, Parskamäe, 
Vaatetorni, Veski ja Kase kinnistute vahel (käesolev projekt käsitleb Saka mõisa kinnistut).  
 
Park on kasutusel puhkealana. Kaitsealust pargiosa kasutavad Saka Cliff Hotelli külastajad 
jalutamiseks, projektala kontaktvööndisse (endise pargiala perifeersetesse osadesse) on 
rajatud tenniseväljakud, laululava, konverentsikeskus, kämping ning plaanitakse kivimite 
ekspositsiooniala. Militaarpärandina on säilinud fragmentaarselt omal ajal ilmselt 
treeninguotstarbel rajatud kaitserajatised maa-ala kirdeosas.  
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3.2 Kompositsioon 
 
Saka pargist on tänaseks välja kujunenud vabakujuline park, milles domineerivad suhteliselt 
kaootilise asetusega valdavalt isetekkelised grupid ning massiivid. Algselt arvatav segastiilis 
kompositsioon ei ole enam loetav. Küll on säilinud pargi üldine ruumiline struktuur, mille 
tunnusjoonteks on (vt. skeem 6): 
 

 pargipuistusse peituv neorenessansslik villa-tüüpi peahoone; 
 iseloomulik avatud vaade üle esiväljaku peahoonele ja vastupidi (foto 14); 
 iseloomulik avatud vaade peahoone tagafassaadilt merele (nüüdseks suletud 

kõrvalhoonega); 
 idafassaadilt vista tüüpi vaade pargi idaosale ja selle taga olevatele avatud aladele 

(foto 13); 
 parki piiritlevad ja pargist väljuvad alleed ning pargi idaosa liigendavad 

alleefragmendid (foto 7); 
 parki peahoonest idas põhja-lõunasuunaliselt läbiv astang, mille jalamil või ülaservas 

on kulgenud allee ja mis on eraldanud esiväljaku regulaarsest pargiosast. 
 
Esiväljaku idaosa regulaarsest kavandist ei ole midagi säilinud – tänaseks on sellest 
kujunenud vabakujuline pargiaas (vt. skeem 6 A, B, C). Huvitav on märkida, et astangu 
keskosas paiknenud väikesemõõdulise ehitise juurest on alguse saanud idasuunas pargist 
välja viinud arvatav tammeallee, mille fragmendid ning sik-sakjas idaosa on tänini maastikus 
loetav. Maastikus on loetavad ka idaosa regulaarsed puuderead, mis on piiritlenud idaosa 
neljakandilisi avatud alasid. 
 
Pargi peahoone ümber jääva põhiosa neljatine kompositsioon23 on ajas transformeerunud 
ning omaaegsed nelja põhiilmakaare suunalised sirged teed on kadunud. Säilinud on vaid 
aimatavad avatud alade suunad ning suurejooneline esiväljaku vaatesiht. Säilinud on ka 
kunagine pargiruume eraldanud astang, kuigi selle joon on muutunud looklevaks.  
 
Kuigi maastikuline põhiteedevõrk (skeem A) paikneb suuresti XIX sajandil ülestähendatud 
trajektooridel, siis algupärane pargisisene teedevõrk on hävinenud. Pargis leidub vähesel 
määral olemasolevaid teid, mis on ehitatud nõukogude ajal või siis peale Eesti 
taasiseseisvumist kuni aastani 2008. Olemasolevast teedevõrgust osaliselt kattub 
endisaegsega peahoone läänepoolne juurdepääs ning idapoolne jalgtee, mis algab peahoone 
idafassaadist ning eemaldub mere suunas. 
 
Üldiselt on pargiruumist säilinud liiga vähe selleks, et otsustada täpsema kujunduse üle. Ühel 
fotol 1910.a. (vt. foto 1) on näha peahoone lõunafassaadi ning fragment hooneesisest 
peenrast tüvikroosidega. Teistel fotodel 1930-test on samuti näha peahoone fassaade 
erinevatest külgedest ning ronitaimedest, mis fassaade kaunistavad. Mõlemad detailid on 
aga käesoleval hetkel ehitustehniliselt (fassaadi krohvi kahjustamine) või 
hooldusspetsiifikast (tüvikroosid) lähtuvalt mõeldav. Kompositsiooniliste ahendusvõimaluste 
otsimisel on üheks võimalikuks lähtekohaks A. Levaldi visioon, kus pargiruumile on 
lähenetud küllaltki loominguliselt ja loodud sisuliselt uus lahendus, mis aitab Saka parki taas 
kasutada pargina ning mis ei vähenda olemasoleva väärtust.   
 
  
 
 
 
 

                                                
23 Levald, A. 2003; lk 5 (verstase kaardi skeem). 
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A. Peahoone 
B. Keldrid 
C. Ait-kuivati 
D. Valitsejamaja 
E. Karjakastell ja meierei 
F. Küün 
G. Möldri maja 
H. Veski 
 

Sinise joonega on näidatud põhilised liikumisteed 
maastikul, mis on üldjoontes säilinud tänaseni. 

Musta joonega on näidatud oletatav pargisisene 
teedevõrk. Siniste pindadena on näidatud 

oletatavad platsid hoonete ümber ja vahel. Punase 
alana on näidatud mõisaansambli orienteeruv maa-

ala. 

avatud alad 
(kollasega) 

suletud alad 
(tumerohelisega) 

poolavatud alad 
(helerohelisega) 

A 

B

C 

D E F G

H 

I 

Aa  
mõisa 

Ontika 
mõisa A 

B C 

D 
Skeemil B on rohelisega 

näidatud oletatav pargiala, 
täppidena pargist maastikku 
viivate alleede ning mustade 

pidevjoontena pargisisesed 
alleede orienteeruvad asukohad. 

 
Skeemil C on näidatud avatud, 

suletud ja poolavatud alade 
paiknemise üldine vahekord. 

Poolavatud alana on käsitletud 
siin neid pargiaasu ja aiaalasid, 

mis võisid olla piiratud 
puuderidade või alleedega. 

 
Skeemil D on näidatud roheliste 

suurte nooltega pargiruumi 
kandvad vaatesuunad, mis on 
üldjoontes märgatavad tänini, 

roheliste väikeste joontega 
pargisisesed olulisemad 

vaatesuunad, rohelise 
punktiirjoonega on tähistatud 
regulaarse kujundusega pargi 

keskosa, kus on olnud olulised 
mõlemasuunalised vaated 

telgede otstel läbivalt kogu alal. 
Kollaste ringikestena on 
tähistatud pargisisesed 

vaatefookused ning punaste 
ringidena kogu maastikku 

mõjutavad dominandid. 

Skeem 6. Kompositsiooni analüüs. 

astang 

oletatav 
pargiehitis 
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3.3 Hooned ja rajatised 
 
Projektalale jäävatest hoonetest on olulisim XIX sajandi II poolel ehitatud neorenessansslik 
villalaadne peahoone (fotod 5, 6), mis moodustab kõrvalhoonetest eraldiseisvana pargi 
südamiku. Nõukogude ajal on ehitatud peahoone taha abihoone ning sellest ca 75 m põhja 
poole Saka Cliff Hotell. Mõlemad hooned loovad pargi seisukohalt pargi põhjaossa uue miljöö 
ning vajaduse uueks logistiliseks struktuuriks. 
 
Pargialale jääv üheruumiline paekivikelder (foto 8) on süvistatud osaliselt parki läbivasse 
astangusse. Kelder on heas korras ja ühe potentsiaalse tõmbepunktina vähesäilinud pargis 
olulise tähtsusega. Keldri säilitamiseks tuleb eemaldada selle katusel kasvavad puud. 
 
Peahoonest põhja jääb nõukogude ajal ehitatud abihoone (garaaž)24, mis tänaseks on 
remonditud ning viimistletud miljööd oluliselt mitte häirival viisil (foto 9). Kuigi ansamblisse 
mitte kuuluv, on hoone vajalik ning tänu tagasihoidlikule viimistlusele ei häiri abihoone 
hotellikompleksi taustal oluliselt pargimiljööd. Sobiva haljastusega on võimalik selle 
sobitamine ülejäänud kontekstiga. 
 
Projektala piirneb põhjaserval Saka Cliff Hotelliga. Pargi idaserva (projektalast välja) on 
ehitatud tenniseplats, vahetult projektala piiril paikneb puhastusseade. Projektalast kirdesse 
jäävasse kruusaauku jääb laululava, rannikule uusehitistena konverentsikeskus (torn), 
kämpingumaja ja autokaravanide plats. 
 
 
3.4 Arhitektuursed väikevormid, inventar 
 
Algupärased pargiehitised ning arhitektuursed väikevormid Saka pargist ei ole säilinud. Kuna 
puuduvad ka sellekohased ajaloolised fotod, skeemid jms, siis nende ehitamine saab olla 
pigem fantaasiavallast. 
 
Projektala kontaktvööndisse Saka Cliff Hotelli ümbrusse on paigaldatud puidust pingid ning 
piirdeaed (algsed kavandid A. Levaldilt (piirdeaed) ja K. Lootuselt (pink)), mille tarindusel on 
arvestatud pargi ajastuomast konteksti ning mille motiividest, pargi üldmulje ühtsuse 
huvides, tuleks lähtuda ka projektala lahenduste loomisel (fotod 11, 12).  
 
Saka Cliff Hotelli juurde paigutatud valgustite kõrgus on pargis liikujale ebamugav (silma 
kõrgus), mistõttu ülejäänud pargis on soovitav kasutada samas stiilis, kuid kõrgemaid ja 
harvema vahega valgusteid. 
 
 
3.5 Teed ja liiklus 
 
Projekti koostamise eelselt läbib projektala hotelli juurest tulev projektala piires 
amortiseerunud jalgtee, mis peahoone juurest siirdub itta. Piirivalve ajast on pärit 
amortiseerunud sissesõidutee peahoone juures ning peahoone esine plats. Ülejäänud rajad 
puuduvad ning nende oletatavaid asukohti pargi idaosas markeerivad vaid üksikud suured 
puud. Samas puudub pargis vajadus tiheda jalgteedevõrgu järele. 
 
Seoses peahoone kasutuselevõtuga muuseumina on vajalik leida võimalus territooriumile 
sissesõiduks ning parkimiseks eeskätt teenindavale transpordile ja personalile. 
 
 
3.6 Kokkuvõte olemasolevast situatsiooni analüüsist 
 
Saka mõisa ansambel on maastikus selgelt väljajoonistuv ning üldstruktuurilt loetav, kuigi 
pargiruumi detailne ülesehitus ei ole enam ära tuntav. Pargiruumi kompositsiooni hoidmise 
                                                
24 F. Tomps. 2003, ptk 2. 
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seisukohalt on oluline hoida säilinud vaated peahoone esifassaadi ja maastiku ning 
idafassaadi ja maastiku vahel. Oluline on säilitada ka säilinud puuderidu ning olemasolevaid 
vanu puid, mis kõik markeerivad endist pargiruumi. Samas on endisest geomeetriliste 
põhijoontega pargist tänaseks välja kujunenud vabakujulise olemusega park, mis 
harmoneerub hästi peahoonega ning seetõttu ei ole pargiruumi suuremahuline 
rekonstrueerimine endisaegse kujunduse taastamise eesmärgil primaarne. 
 
Pargi tulevane põhikasutus on pargi naabruskonna puhkeasutuste külastajatele eeskätt 
jalutamiseks, istumiseks, mõtisklemiseks, siis eeldab see elementaarse teedevõrgu tagamist 
ning istumis-olemiskohtade loomist. Kuna ei ole teada endisaegsete arhitektuursete 
väikevormide asukohti, siis on otstarbekas lähtuda A. Levaldi poolt välja pakutud mõtetest25 
ning oletatavast pargiehitise asukohast parki põhja-lõuna suunas liigendaval astangul (vt. 
skeem X). Et keldrist kirdesse on kuhjatud nõukogude ajal küngas, siis hinnates pargiruumi 
kohapeal võiks olla ka see üheks võimalikuks asukohaks paviljonile või istumiskohale. Pargi 
piiritlemiseks on vajalik ette näha ka olemasoleva puitaia motiividega sarnane lippaed. 
 
Kuna endisaegne teedestruktuur ei ole säilinud, tuleb lähtuda olemasolevatest ning A. 
Levaldi poolt 2003.a. välja pakutud ideedest (vt skeem 5). Enamus viimati viidatud teedest 
markeerib olemasolevaid väljakujunenud liikumissuundi, osa on fantaasia. Alljärgneval 
skeemil näidatud teedevõrku sellise tihedusega ei ole mõtet rajada, vajalikud on põhja-lõuna 
ja ida-läänesihilised peamised liikumisteed ning logistilised liikumisteed teenindavale 
transpordile peahoone juures (vt skeemil näidatud punktiirjoonega).  
 

 
 
Skeem 7. Väljavõte Saka mõisapargi rekonstrueerimisprojekti põhiplaanist26. Punktiiriga on näidatud jalgteed, mis 
on otstarbekas rekonstrueerida või ehitada teedevõrgu efektiivsemaks või elamuslikumaks toimimiseks. Tärnidega 
on näidatud võimalikud paviljonide vm. puhkekohtade asukohad. Tähega P on tähistatud vajalikud parklate 
asukohad, kuigi nende mahtu on otstarbekas skeemil näidatuga oluliselt vähendada. 

                                                
25 Levald, A. 2003. Saka mõisapark. Hotelli ja peahoone ümbrus. Rekonstrueerimisprojekt. OÜ E-Konsult, Tallinn. 
26 Op. cit., joonis MAP 1 
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Fotod 5-12. 5 - 6, peahoone (6 – tagafassaad); 7 – näide säilinud maanteeäärsest alleefragmendist;  8 – tänaseks 
likvideeritud „piirivalvekunst“, tagaplaanil keldriküngas; 9 – garaaž; 10 – endine regulaarne pargiruumi osa; 11-12 
näide piirdeaiast ja pingist Saka pargis (Fotod 5, 7-11 Sulev Nurme, foto 6 Sirle Tremuth). 

5 6

7 8

9 10

11 12
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Fotod 13-14. Üleval – vaade pargist idas olevatele aasadele. All: Saka pargi „võtmevaade üle esiväljaku 
peahoonele. 
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4 Olemasolev puistu 
4.1 Puistu kirjeldus27 
 
Mõisapargis fikseeriti 552  numbrilist puud (sealhulgas ka 5 looduslikult uuenenud ala, mis 
on olnud kunagiste hoonete vundament või mingi muu ehituslik objekt), mis kõik on 
märgitud plaanile ning puude detailne kirjeldus on tabelis.  Numbriliselt ei ole märgitud 
looduslikult isetekkelisi puistud, kunagistel sõjaväe objektidel, põõsaid ning osaliselt ka  
hilisemaid istutusi. Kõik nad on märgitud inventeerimisplaanil. 
 
Puudest oli tervisliku seisukorra järgi: 

 häid – 162  (29,5%),  
 rahuldavaid – 301  (55%),  
 mitterahuldavaid – 85 (15,5%),  
 (mitterahuldavate alla kuuluvad ka kuivad puud). 

  
Puuliigiti esines:  

 harilik vaher – 143 (26,2%) 
 harilik jalakas – 116 eksemplari (21,2%),  
 harilik tamm – 107 (19,6%) 
 harilik saar – 60 (10,9%) 
 harilik pärn – 33 (6%) 
 harilik mänd – 18 (3,3%)  
 harilik hobukastan – 12 (2,2%) 
 arukask – 10 (1,8%) 
 ülejäänud puuliike oli esindatud alla 10 eksemplari ja nad moodustasid  puude 

koguhulgast 8,8%. 
 
Vahtrate rinnasdiameetri ulatus oli <12 – 86cm, puudest mitterahuldavaid oli 20 (d 16 - 
86cm). Jalakate rinnasdiameetri ulatus oli <12 – 108cm, nendest oli 29 mitterahuldavat (d 
<12 – 102 cm). Tammede diameetri ulatus oli 24 - 118 cm, nendest oli 8 mitterahuldavat (d 
36 - 118cm), nende seas 7 kuiva (d 36 – 60 m).  Saarte rinnasdiameetri ulatus oli <12  - 
138 cm, nendest oli 7 mitterahuldavat (d 12 - 52cm), nende seas 2 kuiva (d <12 - 20cm). 
Pärnade diameetri ulatus oli <12 - 130 cm, nende hulgas ei olnud ühtegi mitterahuldavat 
puud. Mändide diameetri ulatus oli 22 - 52 cm, mitterahuldavaid puid ei esinenud.  
Hobukastanite rinnasdiameetri ulatus oli 20 – 86 cm, neist mitterahuldavaid oli 2 (d 26 ja 84 
cm). 
 
Kokku esines mõisapargis 46 puu- ja põõsaliiki.  
   
Põlispuudeks on mõisapargis loetud need puid, mille rinnasdiameeter on vähemalt 60 cm ja 
rohkem, selliseid puid  oli 145 (26,5%), neist tervisliku seisukorra järgi häid 30, rahuldavaid 
101 ja mitterahuldavaid 14 (nende hulgas kuivi puid 3 tk). Põlispuudest liigiti oli tamme 55, 
harilikku pärna  25, jalakat 21, harilikku vahtrat 18, lehiseid 9, harilikku hobukastanit 6 
puud ning väga suurte parameetritega must pappel (Populus nigra ssp. betulifolia).  
 
Eesti mõisaparkidest on Saka park üks tähelepanuväärsemaid oma tammede poolest, nende 
arv pargis, tervislik seisund ja parameetrid ning visuaalne silmapaistvus, väärivad eraldi 
esile toomist. Väga heas olukorras ja ilus on pargist tsentrumist eemal kirdes asuv   tammik, 
mis hetkel  suvel enamus aega lammaste karjamaa. 
 
Pargis esinevad okaspuuliigid: 

1. Juniperus chinensis – hiina kadaka kultivar 
2. Picea abies – harilik kuusk, põhiliik ja kultivar 
3. Pinus mugo – mägimänni kultivar 
4. Pinus sylvestris – harilik mänd 

                                                
27 Väljavõte puistu uuringust Tremuth, S. 2007. Saka mõisapargi dendroloogiline inventuur. EMÜ Metsakasvatuse 
osakond. Tartu, järgi. 
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5. Larix decidua – euroopa lehis 
6. Larix sibirica – siberi lehis 
7. Thuja occidentalis  – hariliku elupuu kultivar 

 
Pargis esinevad lehtpuu ja –põõsaliigid 

1. Acer platanoides – harilik vaher 
2. Aesculus hippocastanum – harilik hobukastan 
3. Alnus incana – hall lepp 
4. Betula pendula – arukask 
5. Betula pubescens - sookask 
6. Fraxinus excelsior – harilik saar 
7. Malus domestica – aed-õunapuu 
8. Populus nigra ssp. betulifolia – musta papli alamliik 
9. Populus tremula – harilik haab 
10. Prunus cerasus – hapukirsipuu 
11. Prunus padus – harilik toomingas 
12. Quercus robur – harilik tamm 
13. Rhamnus catharticus – harilik türnpuu 
14. Salix caprea – raagremmelgas 
15. Salix fragilis – rabe remmelgas 
16. Sambucus racemosa – punane leeder 
17. Sorbus aucuparia – harilik pihlakas 
18. Syringa vulgaris – harilik sirel 
19. Tilia cordata – harilik pärn 
20. Ulmus glabra – harilik jalakas 
21. Berberis thunbergii – Thunbergi kukerpuu kultivar 
22. Cornus alba – siberi kontpuu kultivarid – 2 erinevat 
23. Corylus avellana – harilik sarapuu 
24. Cotoneaster lucidus – läikiv tuhkpuu  
25. Euonymus europaea – harilik kikkapuu 
26. Lonicera xylosteum – harilik kuslapuu 
27. Parthenocissus quinquefolia – harilik metsviinapuu 
28. Philadelphus coronarius – harilik ebajasmiin 
29. Philadelphus pubescens – karvase ebajasmiini kultivar 
30. Physocarpus opulifolius  – harilik põisenelas 
31. Ribes alpinum – mage sõstar 
32. Ribes nigrum – must sõstar 
33. Rosa canina – koerkibuvits 
34. Rosa rugosa – kurdlehine kibuvits 
35. Sorbaria sorbifolia – harilik pihlenelas 
36. Spiraea betulifolia – kaselehise enela kultivar 
37. Spiraea chamaedryfolia - taraenelas 
38. Spiraea cinerea ´Grefsheim’ – tuhkur enela kultivar 
39. Spiraea japonica – jaapani enela kulitivarid 
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4.2 Ettepanekud Saku pargi puistu edasiseks haldamiseks 
 
Saka mõisapark vajab tulevikus kindlasti rekonstrueerimis- ja uuendusplaani, mis sisaldaks 
korralikku raiete- ja istutusplaani. Istutusplaan peab tagama pargi liigirikkuse püsimise  ning 
ka pargi rikastamise kõrghaljastusele sobivate liikidega. Raieteplaanis tuleks kindlasti erilist 
rõhku panna sõiduteid ääristavatele puudele ja pargi tsentrumis külastajate ohutuse 
tagamisele. 
 
Lähitulevikus oleks vaja kindlasti ära määrata peahoonest ida suunas jääva, madalamal 
tasapinnal asetseval lagendikul kasvava  loodusliku uuenduse,  vanadel sõjaväelistel 
objektidel ning vanadel hoonete vundamentidel kasvavate puude, põõsaste saatus. Kindlasti 
tuleks piirata hariliku pihlenela levikut pargis, kuna see oma levikuga takistab kõrghaljastuse 
puuliikidel looduslikku paljunemist ning ka pargikülastaja liikumist. 
 
Puistu uuringus vanade sõjaväelistel objektidel ja hoonete vundamentidel looduslikult ise 
uuenenud puid  ei mõõdetud, kuna esmaseks prioriteediks oli mõisapargi tsentrum ja 
põlispuud. Hoone vundamentidel kasvava loodusliku uuenduse puhul peaks otsustama kas 
säilitada seal kasvavad puud või tahetakse hoone taastada. Vundamentidel kasvavate 
puude-põõsaste säilitamisel peaks sealt välja valima kõige eluvõimelisemad ja pikaealisemad 
parki sobivad puuliigid, kõige dekoratiivsemad põõsaliigid ning nende rahuldava arengu 
tagamiseks  tuleks parki mittesobivad puud-põõsad likvideerida.  
 
Pargi tsentrumist kaugemas osas olevad suure tüvemahuga  kuivad, pea-aegu kuivad  ja 
kuivavad puud (harilik tamm, harilik saar, harilik pärn, harilik mänd) oleks soovitav jätta 
loodusliku mitmekesisuse rikastamise huvides säilikpuudeks. Need puude tüveõõnsused 
oleks heaks koduks nii putukatele, väikestele pargilindudele, oravatele ja ka nahkhiirtele. 
Pargi tihedamalt külastatavas osas kasutada selleks ainult hariliku tamme kuivanud tüvesid, 
milledel on ohtlikud oksad eemaldatud. 
 
 
5 Projektlahendus 
5.1 Üldkavand 
 
Projekti koostamisel on lähtekohtadeks võetud ptk. 3.6. kirjeldatud aspektid. Põhiliseks 
lähtekohaks on projektala sujuv ühendumine ülejäänud pargiga ning kontaktvööndisse 
jäävate aladega. Eesmärgiks ei ole luua uus park, vaid esile tuua olemasolev vana. 
 
Projektala lahendamisel on suuresti rõhuasetus olemasoleva puistu kujundamisel raietega, 
mis tähendab puitu idaosas võsa- ja väheväärtuslike isetekkeliste puude raiet. Raiete 
tagajärjel luuakse endise regulaarses keskses pargiosas (skeem 6 A) praeguse võsase ala 
asemele suhteliselt avatud ruum, mida liigendavad olemasolevad säilitatavad põõsad. 
Esiväljakul ning hoonete ümber on määratud raiesse vaid kuivanud ja kuivavad puud ning 
peahoone tagafassaadi ees ka potentsiaalselt hoone konstruktsiooni kahjustavad puud. 
 
Kujunduslikult on rõhutatud ptk. 3 kirjeldatud kompositsioonilisi põhimõtteid. Valitud on kaks 
lokaalset vaatefookust (sihtkohta) – paviljon ning pergolalaadne istumiskoht. Ekraniseeritud 
on garaaž ning pargi idaossa rajatud tenniseväljak.  
 
Teedevõrgu projekteerimisel on lähtutud olemasolevatest teedest, mille trajektoore on 
vajadusel õgvendatud. Muudetud on ka peahoone esise platsi suurust (vähendatud) ning 
kuju. Lisatud on SPA ning peahoone vahelisele alale, garaaži kõrvale parkla teenindavale 
personalile. 
 
Pargiala on ette nähtud piirata olemasoleva puitaiaga sarnase motiiviga piirdega. 
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5.2 Likvideeritavad konserveerimist või restaureerimist vajavad objektid 
 
Projektikohaselt on vajalik eemaldada esiväljakult nõukogude armee poolt ehitatud 
alljärgnevad rajatised, mis on ebaesteetilised ja pargiruumi sobimatud (joonis 4): 
 

1. erinevad militaarobjektid esiväljakul; 
2. metallist varjualune esiväljakul; 
3. betoonist teadetetahvel esiväljakul; 
4. asfaltkattega plats peahoone ees. 

 
Konserveerimist või restaureerimist vajavad alljärgnevalt loetletud objektid: 
 

1. kivipost SPA kõrval (jääb projektalast praktiliselt välja, kuid post on väärtuslik ja selle 
restaureerimisvajadus on ilmne); 

2. maakiviaed pargi kagu- ja lõunapiiril; 
3. kelder peahoone kõrval. 

 
Kõik maapinnale ulatuvad ajaloolised vundamendid projektalal (va. militaarpäritolu 
vundamendid esiväljakul – märgitud ka joonisel 4) tuleb võsast ja põõsastest puhastada 
ning vajadusel konserveerida. Konserveerimiseks vajalikud tegevused konsulteerida ehitiste 
restaureerimisalast kogemust omava inseneriga. 
 
 
5.3 Teed ja platsid 
5.3.1 Teede paiknemine 
 
Teede paiknemine on esitatud joonistel 3 ja 4. Teede kavandamisel on arvestatud 
olemasolevate jalgteedega, mis viivad peahoone lääne- ja idaküljelt hotelli suunas ning 
peahoonest ida suunas, tenniseväljakute poole. 
 
Uued teed on kavandatud peamiselt liikumiseks ümber peahoone, peahoone ette ning 
peahoone esisele platsile (ringtee vastavalt E-Konsult OÜ projektile28). 
 
Lisaks eelnevale on kavandatud pargi idapiirile, arvatavale endise tee asukohale tugevdatud 
mururiba, et võimaldada teenindava transpordi juurdepääs heitvee puhastusseadmetele. 
 
 
5.3.2 Teekatted ja teeservade piiramine 
 
Parki on kavandatud kolme tüüpi teed (vt. joonis 4): peahoone sissepääs, peahoone esine 
plats ning parklad on ette nähtud halli 100 x 100 x 100 mm graniitkivikattega. Jalgteed 
pargis on ette nähtud purustatud savivaba kruusa kattega. 
 
Graniitkiviteed on piiratud halli betoonäärekiviga (180 x 60 x 500 mm või sarnane). 
Graniitkivipindade ning purustatud kruusateede ühenduskohtadel kasutatakse uputatud 
äärekivi (uputatud teepinna tasemeni). Kruusateed piirata olemasolevate teedega sarnaselt 
kiudbetoonplaadiga või metalläärisega (joonis 4). 
 
Teedeäärsed pingialused on kavandatud rajada 100 x 100 x 100 mm hallist graniikivist. 
Pingialused piiratakse äärekiviga või kasutatakse nähtamatut (uputatud) äärist (näiteks 
Hauraton Linefix). 
 
Peahoone ette on teekattesse ette nähtud ringikujuline rosett, mis laotakse muu teekattega 
sarnasest hallist graniitkivist. Roseti laotise muster on antud joonisel 4. 
 
 
                                                
28 Levald, A. 2003. Saka mõisapark. Hotelli ja peahoone ümbrus. Rekonstrueerimisprojekt. OÜ E-Konsult, Tallinn.; 
joonis MAP1. 
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5.3.3 Parkimine 
 
Projektala külastajate parkimisvajaduse rahuldab olemasolev hotelliesine parkla. Seoses 
peahoonesse kavandatavate museaalsete tegevustega tekib vajadus leida võimalus 
teenindava transpordi parkimiseks ning liikumispuuetega inimeste transpordi parkimiseks. 
OÜ E-Konsult poolt 2003.a. esitatud parkla paiknemine ja suurus (liiga suur) ei vasta hästi 
praegusele situatsioonile. Seepärast on ette nähtud hotelli ja garaaži vahelisele alale kuni 11 
sõiduautole mõeldud parkla.  
 
Projektala edelaossa on kavandatud peatuskoht ühele reisibussile parki külastavate 
ekskursioonigruppide väljumiseks, kuna busside pikemaajaline parkimine on võimalik hotelli 
parklas. Bussitasku kate: purustatud kruus. 
 
 
5.4 Inventar ja arhitektuursed väikevormid 
 
Paviljon ja pergola. Parki on kavandatud kaks lokaalset pilgupüüdjat – paviljon ning pergola. 
Pergola asukoht on valitud astangu servale oletatava endise pargiehitise asukoha lähedusse, 
kust avaneb hea vaade nii esiväljakule kui astangualusel pargiosale. Pergola on lahendatud 
kaheksanurkse põhiplaani baasil kahe sümmeetriliselt liigendatud seinaga (joonis 8).  
 
Paviljon on kavandatud kaheksanurkse põhiplaaniga lihtsa poolavatud ehitisena (joonis 7). 
 
Pergola ja paviljon valmistatakse puidust. Pinnaviimistlus – käsihöövel. Detailid värvitakse 
valgeks või helehalliks (RAL 9001 või RAL 9002). Pergola ja paviljoni aluspinna kate 
rajatakse ringikujuliselt 100 x 100 x 100 mm graniitkivist vuugimuruna. Paviljoni 
katusekatteks kasutada tsingitud valtsplekki. 
 
Piirdeaed 
Piirdeaed on kavandatud olemasoleva puitpiirde29 motiividel. Olemasoleva piirde postid on 
betoonist, kavandatud piirdeaia postidena on massiivsuse vähendamiseks kasutatud 
metallposte, mis külgedelt kaetakse puiduga (joonis 11). Detailid värvitakse valgeks või 
helehalliks (RAL 9001 või RAL 9002) 
 
Pingid. Parki on ettenähtud täiendada istumiskohtadega – pingid. Pinkide asukohad on 
näidatud joonistel 3 ja 4. Pingid valida sarnased pargis kasutatud olemasolevate pinkidega 
(vt. nt foto 12). Pingid peavad olema maasseankurdatavad. Metallosa värvus must (matt) 
ning puitosa värvus – valge või helehall (RAL 9001 või RAL 9002). Prügikaste pinkide juurde 
eraldi ei paigutata. Prügikastid on vajalikud parklates, hotelli juures jm hoonete juures, kus 
need paigutatakse vaadete suhtes peidetult. Kasutada hotelli ees olevatega sarnaseid 
prügikaste. 
 
Infotahvlid. Infotahvlid (vt. joonis 14) on soovitav paigutada pargi põhisissepääsude juurde 
vastavalt alljärgnevale skeemile (skeem 8). Joonisel 14 antud lahendus on soovituslik. 
Infotahvlid pargiruumis praegusel kujul on väheesteetilised (va SPA parklas) ning neid on 
ebapiisavalt. Infotahvlilt peaks selguma lühiinfo pargi ja kogu kompleksi kohta ning 
üldarusaadavate märkidena pargis lubatavad tegevused, vajadusel ka liikumissuunad. 

                                                
29 Op. cit. joonis MAD 4 
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Skeem 8. Soovituslikud infotahvlite asukohad. 

 
 
 
Lavaehitis. Käesoleva projektiga on antud soovitus ka võimaliku lavaehitise kohta (joonis 
14). Lavaehitis on kavandatud olemasoleva lavaehitise kohale. Istumisosa on lahendatud 
poolkaarekujulise amfiteatrina tõusva puiduga kindlustatud muruastmestikuna. Lavaehitise 
moodustab neljakandiline kuupjas ruum, mille ees paikneb kaarekujuline metallsõrestik, 
millele vajadusel saab paigaldada valgustuse ning katta tekstiiliga. Lavaala lahendus on 
esitatud ideekavandina, selle realiseerimiseks on vajalik koostada vastavasisuline projekt.  
 
 
5.5 Haljastus 
5.5.1 Kavandatud haljastus 
 
Uushaljastuse lahendus on antud joonisel 3. Uushaljastuse projekteerimisel on lähtutud 
peaasjalikult vajadusest varjata pargiruumiga sobimatuid olemasolevaid objekte. Enamus 
juurde kavandatud istutustest on kavandatud pargi idaossa – valdavakt on tegemist 
dekoratiivsete vanale pargile iseloomulike liikidega - ebajasmiin, villane lodjapuu, 
pargiroosid, sarapuu.  
 
Üksikuid lehtpuid on kavandatud pargi erinevatesse osadesse likvideeritud puude või 
puugruppide asemele.  
 
Uushaljastuseks on kasutatud kodumaiseid või Eestimaa haljastuses tavapäraseid liike. 
Arvestades pargi konteksti, ei ole kasutatud eksootilisi ja uusi võõrliike.  
 
Joonisel 2 on näidatud piirkonnad, mis vajavad metoodiliselt läbiviidavaid raieid 
väheväärtuslike puude likvideerimiseks. 
 
Püsikupeenraid on ajaloolisse pargiosasse kavandatud vaid peahoone ette, kuhu vastavalt 
projekteeritud platsile moodustub kaarekujuline peenar kurerehade ning sammasjate 
kadakate või tüvikroosidega. 
 
Pargialune rohttaimestik tuleb tööde käigus säilitada. Muru kvaliteedi tõstmine tagada 
regulaarse hooldamisega. Muruseemne külv teha kohtades, kus maaküttetorustiku ehituse, 
kanalisatsiooni ehitamise, teekatete ehitamise, kändude juurimise vm. tegevusega hävitakse 
olemasolev taimestik. Tööde käigus tekkivad augud, lohud, rattajäljed jms tuleb täita 
kasvumullaga, tasandada ja külvata muru. Et tagada taimede kasvamaminek tuleb tagada 

infoinfo 

info 
info
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korrastataval pinnal vähemalt 10 cm paksune kasvumulla kiht. Kavandatav niitmissagedus 
hilisemal hooldusel on 2...4 x suve jooksul peahoone ümbruses vajadusel sagedamini.  
 
 
5.5.2 Istutusteks kavandatud taimmaterjali loetelu 
 
Okaspuud 

1. palsamnulg     Abies balsamea  8 
2. harilik kadakas `Arnold´   Juniperus communis  5 
3. kuriili lehis     Larix gmelinii   21 
4. siberi lehis     Larix sibirica   1 
5. siberi seedermänd    Pinus sibirica   4 
6. harilik mänd     Pinus sylvestris  42 
7. harilik elupuu `Fastigiata´   Thuja occidentalis  16 

Kokku:           97 
 
Lehtpuud ja –põõsad ja ronitaimed: 

1. harilik vaher     Acer platanoides  23 
2. harilik vaher `Schwedleri´   Acer platanoides  2 
3. harilik hobukastan    Aesculus hippocastanum 12 
4. must lepp     Alnus glutinosa  12 
5. siberi kontpuu `Elegantissima´   Cornus alba   7 
6. harilik sarapuu    Corylus avellana  9 
7. harilik sarapuu `Fuscoruba´   Corylus avellana  10 
8. hall pähklipuu     Juglans cinerea  3 
9. harilik metsviinapuu    Parthenocissus quinquefolia 54 
10. harilik ebajasmiin    Philadelphus coronarius 29 
11. põõsasmaran `Tilford Cream´   Potentilla fruticosa  47 
12. põõsasmaran `Goldfinger´   Potentilla fruticosa  73 
13. põõsasmaran `Kobold´   Potentilla fruticosa  30 
14. põõsasmaran `Abbotswood´  Potentilla fruticosa  16 
15. harilik tamm     Quercus robur   33 
16. punane tamm     Quercus rubra   1 
17. kurdlehine kibuvits    Rosa rugosa   13 
18. hõberemmelgas    Salix alba   3 
19. rabe remmelgas `Bullata´   Salix fragilis   5 
20. pooppuu     Sorbus intermedia  3 
21. läänepärn     Tilia × europaea  30 
22. villane lodjapuu    Viburnum lantana  28 

Kokku:           335 
 
Püsikud: 

1. alpi aster (`Dunkle Schöne´)   Aster alpinus     128 
2. südaja bergeenia      Bergenia cordifolia     64 
3. sügisene emajuur     Gentiana septemfida    80 
4. kurereha `Jester Jacket´    Geranium       107 
5. kurereha ´Jolly bee´    Geranium        101 
6. missuuri kuningakepp    Oenothera macrocarpa      96 
7. harilik kukehari (`Yellow Queen´)   Sedum acre     16 
8. nõmm-liivatee     Thymus serpyllum      224 
9. hatune-liivatee     Thymus villosus       17 

Kokku:           833* 
 
*Märkus: püsikute istutustiheduseks on arvutuslikult 5 tk/m2, elujõuliste kvaliteetsete 
istikute olemasolul võib kogust vähendada kuni 2 tk/m2 kohta.  
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5.5.3 Nõuded istikutele ja istutamine 
 
Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 
778:2001). Kasutada ainult Eesti päritolu istutusmaterjali. Soovitavalt kasutada järgmises 
suurusklassis istikuid: 
 

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

 alleepuud (hariliku pihlaka rida) kõrgusega mitte alla 4,5 m ja tüve läbimõõduga 
mitte alla 7,0 cm 

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

 madalakasvulised põõsad, vähemalt 3-harulised ja kõrgusega mitte alla 30 cm. 
 
Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase 
läbimõõdust ca 1/3 võrra suuremad, kuid üldiselt:  
 

 mullapalliga lehtpuud ja okaspuud 0,6...1,0 x 0,6...1,0 x 0,6...1,0 m;  
 põõsad     0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m; 
 ronitaimed    0,3...0,6 x 0,3...0,6 x 0,3...0,6 m. 

  
Istikutealune pind multšitakse okaspuukoorepuruga min 20 cm paksuselt. Istutusaugud 
täidetakse viljaka kasvumullaga. Puuistikud kõrgusega üle 120 cm toestatakse soovitavalt 
2...4 tugiteibaga. Põõsaid toestada ei ole vaja. 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. Sidumisnööri  ja 
tüve vahele tuleb panna koort kaitsev materjal. Jälgida, et puuistikud oleksid istutusjärgselt 
vertikaalsuunas otse.  
 
Istutustööd teha soovitavalt aprillis-mais või septembris-oktoobris. Istutamisel lõigata ära 
kuivanud ja vigastatud oksad ning juured ning lisaks sellele kärpida lehtpuude-põõsaste 
võrasid vajadusel kuni 1/4 - 1/3 ulatuses. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi 
kastetakse kord nädalas, okaspuid ja püsikuid põuaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta 
istutusjärgselt regulaarselt kahe aasta jooksul.  
 
 
6 Põhiliste tööde mahud 
 
Tähelepanu! Töövõtjal (ehitajal) on kohustus kontrollida / täpsustada tööde mahud enne 
tööde alustamist objektil kohapeal. 
 
Alljärgnevas tabelis ei kajastu kivimite ekspositsiooniala mahud. 
 

Nr Töö nimetus Ühik Hulk 
1.  Raiete teostamine   

1.1. Raiuda üksikpuid tk 34 
1.2. Teha hooldusraieid ja likvideerida võsa (orienteeruvalt) m2 3000 
1.3. Juurida kände tk 34 
1.4. Teha kändude juurimise tagajärjel muruparandusi m2 136 

1.5. 
Kändude juurimise tagajärjel tekkivate süvendite täiteks 
kasvupinnast  m3 70 

    
2.  Likvideeritavad objektid   

2.1. Likvideerida metallist varjualune tk 1 

2.2. 
Likvideerida erinevaid militaarrajatiste vundamente esiplatsilt (3 
tk – joonis 3)  m2 50 

2.3. Likvideerida asfaltkattega teepinda peahoone ümber m2 1600 
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3.  Taastatavad või korrastatavad objektid   

3.1. Taastada või korrastada kiviaeda pargi lõunapiiril, alloleval 
skeemil näidatud lõigul, (orienteeruvalt) 
 

 
 
Skeem 9. Soovitav taastatava kiviaia asukoht. 
 

jm 50 

3.2. Konserveerida paekivist post SPA ja maantee vahel tk 1 
    

4. Teed   

4.1. 
Rajada purustatud kruusakattega teid kokku (vastavalt joonisele 
3-4) m2 1824 

4.2. 
100 x 100 x 100 mm hallist graniitkivist teepinda, sh. 
projekteeritud pingialused ka olemasolevate teede ääres m2 1763 

4.3. 
Hallist nunnakivist v. sarnasest betoonkivist vahetatav teepind 
hotelli parklas ja sissesõiduteel kokku  m2 1672 

4.4. Betoonäärekivi graniitkivisillutisega alade piiramiseks tk 413 
4.5. Kiudbetoonäärist purustatud kruusakattega teede piiramiseks jm 645 

4.6. 
Paigaldada paeplaatidest asteplaate murus vastavalt joonisele 4 
(lõige D-D) jm 50 

4.7. 

Muru taastamine seoses teede ehitamisest tuleneva võimaliku 
kahjustusega (arvestuslikult kuni 2 m ulatuses teede servadest) 
ca m2 2200 

    
5. Inventar ja arhitektuursed väikevormid, muud rajatised   

5.1. Paigaldada pinke (ankurdatud maasse) tk 17 
5.1. Ehitada pergola vastavalt joonisele 8 tk 1 
5.2. Ehitada pergola vastavalt joonisele 7 tk 1 
5.3. Ehitada piirdeaeda vastavalt joonisele 11 jm 509 
5.4. Ehitada varisein vastavalt joonisele 9 tk 1 
5.5. Ehitada varisein vastavalt joonisele 10 tk 1 
5.6. Ehitada imbkaev parklasse vastavalt joonistele 4 ja 12 tk 1 
5.7. Paigaldada infotahvleid pargi sissepääsalade juurde (joonis 14) tk 4 

    
6. Haljastus   

6.1. 
Ette valmistada peenrapinda püsikute istutusaladele kuni 60 cm 
sügavuselt alljärgnevalt:   

6.1.1. Peahoone sissepääsu ees m2 32 
6.1.2. Hotelli sissepääsu ees m2 20 
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6.1.3. Hotelli parkla ümber m2 114 
6.1.1. Lisada kasvumulda (20 cm kiht) m3 34 
6.1.2. Rajada kruusdrenaaž (kuni 20 cm kiht) m3 34 

6.1.3. 
Katta hotelliesine peenar filterkangal munakividega (diameeter 
max 100 mm) m2/m3 20/2 

6.1.4. Katta parkla ümbruse peenar purustatud okaspuukoorepuruga m2/m3 114/23 
6.1.5. Istutada kokku püsikuid tk 833* 

6.3. Istutada puittaimi   
6.3.1. Suuri mullapalliga okaspuid (h kuni 4,5 m) tk 94 
6.3.2. Suuri mullapalliga lehtpuid (h kuni 4,5 m) tk 127 

6.4. Istutada leht- ja okaspõõsaid (konteinertaimed) tk 300 

6.6. 
Purustatud okaspuukoorepuru puittaimede istikute aluste katteks 
(arvestuslikult 0,25 m2 / taim) kuni 20 cm kiht m3 30 

    
 
*Märkus: vt. märkus ptk. 5.5.2. lõpus. 
 
 
7 Soovitav ehitustööde järjekord 
 
Käesoleva projektikohaselt tehtavad tööd ning nende järjekord: 
 
1. Likvideerida parki sobimatud objektid 
2. Läbi viia raied ja puude võrahooldus. 
3. Juurida või freesida kännud ning teha selle tagajärjel vajalikud muruparandused. 
4. Ehitada pergola, paviljon, piirdeaed. 
5. Rajada jalgteed, pingialused, parkla, teostada kavandatud teekatete vahetus 

olemasolevatel teedel.  
6. Paigaldada pingid, infotahvlid jm. vajalik inventar. 
7. Korrastada kiviaed vähemalt skeemil 9 näidatud mahus. 
8. Teostada istutused ja peenarde ehitus. 
9. Teha ehitustööde järgsed vajalikud muruparandused 
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 Joonised 
 
 

1. Geodeetiline alusplaan        M 1: 500 
2. Raiete plaan          M 1: 500 
3. Koondplaan         M 1: 500 
4. Teede plaan ja sidumine        M 1: 500 
5. Vertikaalplaneerimine        M 1: 500 
6. Peenrad          M 1: 50 
7. Paviljon          M 1: 25 
8. Pergola          M 1: 25 
9. Varisein 1          M 1: 25 
10. Varisein 2          M 1: 25 
11. Piire          M 1: 25 
12. Imbkaev          M 1: 25 
 
 
 


