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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 

1.1. Töö koostamise alus 

Käesolev projekt on koostatud Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti tellimusel Narva Eesti 

Vabariik 100 pargi projekti koostamiseks (asukohaskeem - Skeem 1). Projekt on koostatud vastavalt 

tellija lähteülesandele/tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1. Tehniline kirjeldus (Hankedokumentide lisa 6)).  

Töö koostamisel on kasutatud järgimisi alusmaterjale: 

 Geodeetiliste tööde aruanne. Vabaduse tn 24, A. Puškini tn 32b ja 32c, Rakvere tn 22f ja 22e, 

Gloria bastion, Narva linn, Ida-Viru maakond. Koostaja OÜ Topograaf, töö nr G082017; 

mõõdistatud juunis 2017 (kooskõlastatud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 

Geodeesia ja maakorralduse osakonnas 28.08.2017). Aruanne on lisatud käesoleva töö 

juurde eraldi köitena. 

 Projektala eskiislahendused. Koostaja AB Artes Terrae OÜ, autorid Airiin Lehtmets, Gerly 

Toomeoja ja Sulev Nurme. 

 Projekti eskiis on esitletud Narva LV 30.06.2017 ja 6.08.2017. Projekti koostamisel on 

arvestatud tellija ettepanekuid.  

 Projekteerimisel on arvestatud Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kirjaga nr 1-

12.1/9858-4 (26.10.2017) toodud märkustega (vt Lisa 6. Narva Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Ameti kiri. Ehitusprojekti läbivaatamisest) vastavalt 08.11.2017 koosolekul 

(Lisa 7. 08.11.2017 nõupidamise kokkuvõte) ja töökoosolekul Narva Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Ametis 13.11.2017 kokkulepitud mahus. Selle kohaselt ei arvestata 

märkusi nr 1, 3, 4, 7, 8 esitatud märkusi, mis ei  

 Lisatööna on koostatud septembris 2017 Rahvaste aia infotahvlite eskiis (Lisa 3.6. 

Infotahvlid). Vastavalt kokkulepetele töökoosolekul tellija esindajaga 23.10.2017 (toimus 

objektil, osa võtsid tellija esindaja Ljudmila Morina (Narva LV LMO) ja projekteerija esindaja 

Sulev Nurme) ning töökoosolekul Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis 

13.11.2017 on projektiga lahendatud täiendavalt tenniseväljakute ja spordihoone parkla 

laiendamine ning ette nähtus spordihoone poolse sissepääsu muutmine. Täiendavalt on 

tehtud ettepanek prügimajade kavandamiseks (vt Lisa 3.17. Prügimaja). 

Välitööd, sh dendroloogiline inventeerimine teostati juunis 2017. 

Töö koosneb kahest köitest: 

 I köide. Maastikuarhitektuuri osa; 

 II köide. Välisvalgustuse osa. 

Projekti on koostatud põhiprojekti staadiumis va klindipealsed astmed ja mänguväljaku astmestik, 

mille kohta on antud rajatiste spetsiifikast tulenevalt põhimõttelahendus. Projekti autorid on 

volitatud maastikuarhitekt Sulev Nurme ja maastikuarhitekt Gerly Toomeoja, vertikaalplaneerimise 

koostas maastikuarhitekt Tanel Breede.  

Välisvalgustuse osa on lahendatud eraldiseisvalt ja esitatud käesoleva projekti koosseisus eraldi 

köitena. Valgustusprojekti autor on insener Enn Kippasto (Line Engineering OÜ) 
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Projektis kasutatud skeemide, jooniste ning fotode autorid on Gerly Toomeoja ja Sulev Nurme kui ei 

ole viidatud teisiti. 

 

1.2. Asukoht, kaitserežiim 

Projektala asukoha kirjeldus on detailselt esitatud lisas 1. Projektala paikneb kinnistutel järgmiste 

aadressidega (Skeem 1; Skeem 2):  

Nr Katastri tunnus aadress 

1 51101:003:0073 Vabaduse tn 24 

2 51101:003:0066 A. Puškini 32b 

3 51101:003:0092 A. Puškini 32c 

4 51101:003:0065 Rakvere tn 22f 

5 51101:003:0049 Rakvere tn 22e 

6 51101:003:0063 Gloria bastion* 

7 51101:003:0096 Vabaduse tänav L3* 

8 51101:003:0089 A. Puškini tänav L5* 

*kontaktvööndiga seotud, projektis osaliselt käsitletud alad 
 

 

Skeem 1. Asukohaskeem (Maa-ameti kaardiserver). 
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Skeem 2. Asendikeem, projektala on tähistatud punase joonega (Maa-ameti kaardiserver). 

 

Ala piirneb läänest A. Puškini tänavaga ja A. Puškini 32 a garaažikompleksiga ning A. Puškini 32 

tootmisalaga, lõunast Hariduse 20 krundil asuvate hoonetega ja Hariduse 22 garaažikompleksiga, 

idast Narva linnakindlustuste Gloria bastioni vallikraaviga, kirdest ja põhjast Rakvere tn äärde jääva 

spordihoone ja korterelamualaga. 

Kaks kolmandikku kaitsealast jääb muinsuskaitsealusele asulakohale, mis on kaitse all 

arheoloogiamälestisena vastavalt kultuuriministri 02. detsember 2004. a käskkirjale nr. 231 (RTL 

2004, 152, 2302); kuupäev: 16.12.2004 "Kultuurimälestiseks tunnistamine, kaitsevööndi ja mälestise 

nimetuse muutmine". Mälestise reg nr 27276 (Skeem 3). Projektala jääb Narva linnakindlustuste 

kaitsevööndisse, kaitse all kultuuriministri 13.11.1997 määrusega nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130), 

kuupäev: 13.11.1997 "Kultuurimälestiseks tunnistamine". Mälestise reg nr 13999 (Skeem 3). 

Projektala ei ole looduskaitse all, sellel ei esine kaitsealuseid objekte. 
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Skeem 3. Muinsuskaitsealused objektid. Punasega on näidatud projektala orienteeruv piir (Maa-ameti kaardiserver). 

2. Olemasolev olukord 

2.1. Projektala 
Projektala asub endise Gloria bastioni ette kujunenud tühermaal, mida Narva linnavalitsus 

regulaarselt hooldades on hoidnud loodusliku haljasalana. Ala moodustub kahest platoost, mida 

eraldab ca 3 m kõrgune laugjas paeastang (vt Skeem 5). Ala on lage, puuduvad hooned ja varemed, 

kohati esineb ehitusprahi ladustamist. Ala läbivad mitmed tehnovõrgud (vt Skeem 4). Ala loodenurk 

on kohati liigniiske. 

Projektala piirneb põhjast spordihalliga ja Rakvere tänavaga, läänest garaažikompleksi ja A. Puškini 

tänavaga, idast Gloria bastioni vallikraavi, rohumaa ja korterelamualaga, lõunast Vabaduse tänava ja 

Vabaduse 20 kinnistuga ning garaažikompleksiga (Vabaduse 22). Alale on juurdepääs Vabaduse 

tänavalt, A. Puškini tänavalt ning Rakvere tänavalt spordihoone ida- ja lääneküljelt. Läänest pääseb 

alale mööda rohumaad kulgevaid radu (ühendus Karja ja Vestervalli tn suunas). 

Projektala läbivad isetekkelised transiitsed jalgrajad, mis ühendavad naabruskonna suuremaid 

tänavaid ja on otseteeks ka tänavatelt spordihoone ja korterelamualade juurde. Jalgradade suunad 

on hästi eristatavad piirkonna ortofotol  (vt Skeem 5). 

Ala kasutatakse hetkeseisus peamiselt otseteena, jalutamiseks, koerte jalutamiseks ning ala idaosa ka 

grillimiseks ning lõkketegemiseks. Vaated projektalale on esitatud Lisa 1. Tehniline kirjeldus 

(Hankedokumentide lisa 6) 
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Skeem 4. Maa-ala läbivad tehnovõrgud (Maa-ameti kaardiserver). 

 

 

Skeem 5. Projektala läbivad jalgrajad (helehall punktiir). Kollasega on tähistatud orienteeruv klindi piirjoon (Maa-ameti 

kaardiserver). 

 

 

spordihoone 

KLINT 
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2.2. Puistu 

Puistu on hõre ja valdavat isetekkeline. Kokku kasvab projektalal 27 liiki puid ja põõsaid 

alljärgnevatest liikidest: 

1. taraenelas 

2. enelaliik 

3. harilik hobukastan 

4. harilik jalakas 

5. kibuvitsaliik 

6. hapukirsipuu 

7. arukask 

8. punane leeder 

9. must lepp 

10. hõberemmelgas 

11. raberemmelgas 

12. raagremmelgas 

13. raudremmelgas 

14. põisenelas 

15. pärnaliik 

16. ploomipuu 

17. harilik pihlakas 

18. harilik pirnipuu 

19. papliliik 

20. harilik saar 

21. harilik sirel 

22. must sõstar 

23. sõstraliik 

24. harilik tamm 

25. harilik vaher 

26. vaarikas 

27. aedõunapuu 
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Foto 1. Noored vahtrad ja leedripõõsastikud projektala keskosas. 

Arvukalt leidub punast leedrit, arukaske ja harilikku vahtrat. Enamus arukaski on spordihoone ümber 

istutatud. Väga paljud noored istutatud arukased on kuivanud või kuivavad arvatavasti istutusjärgsest 

stressist. Halvas seisus on ka enamus remmelgatest, ja paplitest mis on jõudnud vanusepiirini ning 

kuivavad. Heas seisus on enamus harilikke vahtraid. Projektala idapiiril ja lõunapiiril on puud 

kasvanud tiheda puistuna. 

Dendroloogiliselt väärtuslikke puid alal ei leidu. Säilitamisväärt on leedripõõsastikud ala lääneosas ja 

klindil, samuti üksikud suuremad harilikud vahtrad ja õunapuud projektala kesk- ning idaosas. 

Puistu plaan on esitatud joonisel 2, projektalal kasvavate puittaimede hinnangu koondtabel on 

esitatud projekti lisas (Lisa 2. Puistu hinnangu koondtabel). 

 

Foto 2. Suhteliselt halvas seisus remmelgad projektala kirdeosas. 
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Foto 3. Tihe puistu Gloria bastioni pool servas (fotol paremal) ja ala lõunaosas. 

2.3. Ülevaade kaitsealustest objektidest, muinsuskaitse eritingimused 

2.3.1. Asulakoht 

Väljavõte Kultuurimälestiste registrist1: 

Asulakoht (Skeem 3) asub Narva linna ajaloolises keskuses, hõlmates Narva linnuse, vanalinna (Liivi 

linna), Uuslinna (Rootsi linn), Narva eeslinna ja osaliselt Peetri eeslinna. Asulakoht hõlmab Narva 

linnuse territooriumi ja kaitseehitiste kompleksi 13.-17.sajandist, Narva vanalinna kultuurkihti, mis 

sisaldab 14.-17. sajandi materjale, keskaegse kindlusemüüri alust, kirikute, ühiskondlike hoonete ja 

elamute vundamente, seinu, keldrivõlve, tänavate sillutist, drenaažisüsteemi ja veevarustuse osi, 

keskaegseid matmispaiku, Narva uuslinna ja osaliselt eeslinnade ala kultuurkihti 14.-18. sajandi 

leidudega, sh Liivi sõja aegsete hoonete ja kaitserajatiste konstruktsioonidega, Narva ja Peetri 

eeslinnade arheoloogilist kultuurkihti osaliselt säilinud tänavavõrgu ja bastionidega külgneva 

ajaloolise maastikuga.  

Mullatööd nimetatud alal on lubatud vaid peale arheoloogilisi uuringuid või arheoloogilise järelevalve 

all Muinsuskaitseameti poolt välja antud loa alusel. 

 

Foto 4. Vaade projektala idaosale, mis jääb asulakoha piiresse. Esiplaanil klindinõlv. 

                                                           

1 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27276 
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2.3.2. Narva Linnakindlustused 

Alljärgnevas tekst on refereeritud Narva Muuseumi2 Kultuurimälestiste registri3 Narva 

Kommunaaride 14 ajaloolist õiendit4 ja projekti „Narva ja Jaanilinna ainulaadse piiriülese kindluste 

ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine”5 materjale kasutades. 

Projektala piirneb XVII-XIX sajanditel rajatud või ümberehitatud kindlustustega, konkreetsemalt 

Gloria bastioniga. Bastion ehitati XVII sajandi lõpul Rootsi sõjaväeinseneri Erik Dahlbergi projekti 

järgi. Bastionil asuv praegune Narva Muuseumi Kunstigalerii hoone ehitati XVIII sajandi II poolel 

püssirohuaidaks. 

Narva linnus rajati arvatavasti Taani ajal. 1341-1342 rajati linnuse esimesed piirdemüürid, linnamüür 

valmis 1390-tel. XV sajandi alguses ehitati kindlustusi ümber, muuhulgas ehitati müüre ja muldvalle. 

Bastionid ehitati algselt XVI-XVII sajandite vahetuse paiku, esimesed bastionid olid Kristwall ja 

Kunigavall (Skeem 6). 

1681. a. inspekteeris Narva kindlustusi tollane fortifikatsiooniteenistuse juht, sõjaväeinsener Erik 

Dahlberg. Oma aruandes nimetab ta Narva kindlustusi ebarahuldavateks ning kritiseerib 

uuendusplaane. Dahlberg esitas kuningale ettepanekud, mille kohaselt senisele keskaegsele 

linnamüürile rajanevad kindlustused jäid tema poolt kavandatud kaitsevööndi sisse ja kaotasid 

sisuliselt oma funktsiooni. Vanast kaitsevööndist jäi tema ettepanekute kohaselt endisele joonele 

vaid kindlustuste jõepoolne serv. Kindlustustöödega alustati 1682. a ning need kestsid kuni Narva 

vallutamiseni venelaste poolt 1704. a. Ehkki ehitustöid ei lõpetatud täielikult, jõuti suur osa Dahlbergi 

kavandatust siiski enne sõda valmis. Rootslased jõudsid valmis ehitada kuus bastionit ja ühe 

bastionilaadse kindlustuse Spes (Lootus), mis asus linnuse lõunamüüri ees. Wrangeli bastionit ei 

jõutud umber ehitada plaanitud bastioniks Pax (Rahu).  

Narva bastionid on Dahlbergi süsteemile omaselt kõrgete ja võimsate fassidega. Bastionide seintes 

asusid võlvitud kasematid kaitsjatele. Rajatud bastionid ümbritseti vallikraaviga. Ümber ehitati 

väravatesüsteem, lisati uusi ja ehitati ümber vanu, nii näiteks ehitati uus värav – Kuningavärav, 

millest kujunes linna peavärav. Vanadest väravatest jäeti alles Veevärav ja Uus Värav e Pimevärav. 

Tänaseni on paremini säilinud bastionid just jõepoolses küljes - Pax, Victoria ja Honor.  Tänu Narva 

strateegilisele tähtsusele oli see üks piirkonna sõjalisi prioriteete, mistõttu Dahlbergi kavandatu 

järgivalminud kaitserajatised olid ühed tollase Põhja-Euroopa võimsamad. 

1704. aasta lahingutes said eriti kannatada Victoria ja Honori bastionid, mille eskarpseinad hävisid 

pommitamisel. Kui Peeter I väed vallutasid Narva 1704. aasta augustis, jätkasid bastionide ehitamist 

Dahlbergi projekti alusel juba venelased: renoveeriti Põhjasojas kannatada saanud bastionid ning 

ehitati valmis ka rootslastel pooleli jäänud ravelliinid. Töödega jätkati kuni 1863. aastani, mil Narva 

kindlustused kustutati kindluste nimekirjast. 1845. a asutakse Nikolai I korraldusega taastama 

kindlustuste ajaloolist ilmet. Viimast korda olid kaitserajatised lahinguvalmiduses aastatel 1853−1856 

toimunud Krimmi sõja ajal, mil kardeti Inglise armee tulekut Narva jõele. Sarnaselt mitmete teiste 

Eesti linnadega, mille kindlustused olid minetanud oma tähtsuse, rajati osadele kindlustustele 

haljasalad, osad lammutati. Victoria bastionile rajati park - oma nime Pimeaed sai see kõrval asunud 

Pimevärava järgi. Pimevärav lammutati peale 1875. aastat.  

                                                           

2 http://narvamuuseum.ee/est/ajalugu/narva-linnus-2/ 
3 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13999 
4 http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0011200.pdf 
5 http://bastion.narva.ee/et/project/ 
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1953. a alustati linnuse puhastamist II ilmasõja rusudest, 1950-te lõpul alustati Narva kindlustuste 

restaureerimisega, selle käigus korrastati ka bastionid Victoria ja Pax. 

 

Skeem 6. Narva kaitseehitiste plaan. 1. Fortuna; 2. Triumph; 3. Fama; 4. Gloria; 5. Honor; 6. Victoria; 7. Pax; 8. 

Kaitseehitis; 9. Kristwall; 10. Pimevärav (keskajal Narva Rannavärav); 11. Kuningavall; 12. Narva Hermanni linnus; 13. 

Viies  ravelliin; 14. Kuninga värav
6
. 

 

 

Foto 5. Vaade Victoria bastioni vallikraavile projektala idaservast. 

                                                           

6 Narva bastionid. http://bastion.narva.ee/et/bastions/ 
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Foto 6. Vaade Victoria bastionile projektala idaservast. Keskel näha bastioni lagunev eskarp. 

2.4. Kavandatava tegevuse mõju hinnang kaitsealustele objektidele 

Projektlahendusega nähakse ette haljastus ja kasutustaristu skeemidel 1...3 määratletud aladele. 

Projektlahendus ei mõjuta Narva linnakindlustusi, pigem läbi vaadete avamise Victoria bastionile 

võimaldab parendada viimase vaadeldavust. 

Asulakoht hõlmab projektalast idapoolse osa. Projektlahendusega on ette nähtud teede ehitus, mille 

kaevesügavus võib olla 30...60 cm, samuti puude istutamise, mille kaevesügavus võib olla kuni 80 cm. 

Suuremahulisi pinnaseplaneerimise töid ette nähtud ei ole va võimaliku kelgunõlva tasandamine 

asulakoha piiril, mille käigus kaetakse pinnasega suuremad lohud ja konarused, kaevesügavus 20...30 

cm. Kaitsealusesse piirkonda on ette nähtud rajatistest vaateplatvorm, mis on lahendatud 

kruvivaiadega.  

Suurim mõju võib olla puude istutamisega seotud kaevetöödel, mis tuleb teostada muinsuskaitse 

järelvalve all. 

2.5. Muinsuskaitse eritingimused 

Projekti koostamisel tuleb arvestada alljärgnevate muinsuskaitse eritingimustega.  

1. Projekt tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

2. Projekti koostaja peab omama muinsuskaitse tegevusluba kultuurimälestiste restaureerimise 

projektide koostamiseks vastavalt Muinsuskaitseseaduse §36-le. 

3. Projektlahendusega tuleb säilitada kaitse all olevas osas projektala üldine pinnamood. 

4. Kinnismälestise alal tuleb vältida suuremahuliste rajatiste ehitamist, mille kaevesügavus on 

suurem kui 60 cm (va istutustööd). 

5. Kaevetööd tuleb teha arheoloogilise järelevalve all Muinsuskaitseameti poolt välja antud loa 

alusel. Muinsuskaitseameti nõudel tuleb tööd peatada ja võimaldada arheoloogiliste uuringute 

teostamine. 

6. Kaevetöödel ajalooliste rajatiste osade paljandumisel tuleb võimaldada arheoloogiliste uuringute 

teostamine, vajadusel tuleb ette näha projektlahenduse kohandamine kujunenud situatsioonile 

vastavalt. 
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7. Ette näha Victoria bastioni vallikraavi nõlval oleva isetekkelise puistu harvendamine ja vaate 

avamine skeemil 5 näidatud piirkonnas. 

8. Kuna projektalal puudub väärtuslik haljastus, sh põlispuud, siis kasvava haljastuse raiele ja 

hooldustöödele piiranguid ei seata. 

9. Projekti maastikuarhitektuursele lahendusele piiranguid ei seata. 

 

 

Skeem 7. Vaatekoridor Viktoria bastionile. 

3. Projektlahendus 

3.1. Tegevused olemasolevas puistus 
Joonisel 2 on näidatud kaks raie etappi: sanitaar- ja hooldusraie ja rekonstrueerimisraie. Sanitaarraie 

käigus on ette nähtud eemaldada 31 puud-põõsast - raiuda tuleb kuivanud ja ohtlikud puud (nt suur 

kuivav pappel ala keskosas) ning puud, mis kahandavad väärtuslikemate puude kasvuruumi. 

Rekonstrueerimisraiega on ette nähtud kokku raiuda 57 puud-põõsast.  

Sanitaarraie on otstarbekas teha ühes etapis võimalikult kiiresti. Rekonstrueerimisraie tuleb teostada 

etapiviisiliselt vastavalt vahetult konkreetse rajatise või uushaljastuse rajamise eel, mille rajamist 

olemasolev puittaim takistab. Kui projektiga ette nähtud rajatisi ei ehitata, siis nende alla jäävaid 

puittaimi ei raiuta (juhul kui raie ei ole põhjustatud puu seisundi halvenemisest). 

Projektlahendusega tehakse ettepanek 35 istutatud arukase ümberistutamiseks. 25...29 puud on 

võimalik istutada projektalale (vt joonis 5), ülejäänud tuleb istutada naaberhaljasaladele. 

3.2. Kontseptsioon 

Kontseptsioonis lähtuti tellija lähteülesandes välja toodud järgnevatest põhimõttelistest tsoonidest 

(Lisa 1. Tehniline kirjeldus (Hankedokumentide lisa 6)): 

 Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud tammik; 
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 Nn Rahvaste aed erinevate rahvaste rahvuspuudega; 

 ajas muutuvad kollektsioon- ja kogukonnaaiad. 

Projektala tsoneerimisel arvestati lisaks eelnevale sellega, et park peab toimima mitmefunktsionaalse 

linnapargina, mis peab võimaldama: 

 ala kasutamise traditsionaalse linnapargina; 

 väljakujunenud transiitsete jalgteede suundade säilitamise; 

 väljakujunenud kasutuse (jalutamine, grillimine, koertejalutamine, transiitne jalgsiliiklus) 

säilitamise; 

 juurdepääsud olemasolevatesse garaažikompleksidesse; 

 külastajate parkimise Vabaduse tänava otsas; 

 ehitatavate teemaaedade õppeotstarbelise kasutamise ja kogukondliku kasutamise/hooldamise 

võimaluse; 

 laste mängu ja tervisesportimist. 

Ruumilisel lahendamisel oli prioriteediks: 

 olemasoleva reljeefi säilitamine ja selle kasutamine kujunduses; 

 olemasoleva haljastuse võimalik maksimaalne säilitamine ja kasutamine; 

 olemasoleva rohttaimestiku võimalik maksimaalne säilitamine; 

 ala vaba, poolloodusliku ilme, rõhutamine; 

 erinevate huvi- ja vanusegruppidega arvestamine; 

 jalgsiliiklejate, sh vaegliiklejate võimalikult mugav liikumine ja juurdepääs plaanitud aedade-

rajatiste juurde; 

 vaheldusrikka, põneva ning meeleoluka haljastuslahenduse loomine; 

 pargi järk-järgulise edendamise võimaldamine, mille läbi oleks võimalik parki aja jooksul 

dünaamiliselt eri osade või "kihtide" haaval arendada. 

Projektlahenduseks koostati 3 eskiisi ja esitleti Narva Linnavalitsuses (vt Skeem 8, Skeem 9, Skeem 

10). 

Esitluse tulemusel valiti välja eskiis nr 3 (vt Skeem 10) kohane lahendus. 

Eskiisi 3 teedevõrk baseerub väljakujunenud jalgradade skeemil. Ruumiliselt kasutab see ära 

olemasoleva reljeefi poolt kujunenud maastikujaotuse. Selle kohaselt on nn ülemisele platoole (so 

projektala lõunaosa) ette nähtud tellija lähteülesande kohane 100 tamme istutus loodusliku 

puisniiduna kujuneva tammikuna. Alumine platoo jääb Rahvaste aiale ja võimalike avalike ürituste 

kohaks; viimast funktsiooni toetab klindile kujundatud astmestik. Kaks platood on eristatud 

üksteisest klindiastanguga, mille meeleolukas reljeef on rakendatud erinevate teemaaedade 

teenistusse. 

Korraga on kasutatud kahte vormikõnet: ühelt poolt annab üldmahu looduslik ja olemasolevat 

reljeefi väärtustav vaba, inglise pargilik, lähenemine. Sellele sekundeerib alumise platvormi 

geomeetrilisem ja rafineeritum ruumijaotus. Platood seob tervikuks klindi teemaaedade lopsakas 

kogum. 

Projektala üldlahendus on esitatud koondplaanil (vt joonis 3). 
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Skeem 8. Eskiis nr 1. 

 

Skeem 9. Eskiis nr 2. 
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Skeem 10. Eskiis nr 3. 
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Skeem 11. Pargi tsoneering. 

 

3.3. Teed ja platsid 

3.3.1. Pargiteed 

Projektala teede asendil on lähtutud võimalikest juurdepääsudest, väljakujunenud jalgradadest ning 

eeldatavast liikumis-kasutusloogikast maa-alal. Jalgtee laius on peateedel 2 m, kõrvalteedel üldjuhul 

1,5 m. Garaažide juurdepääsuteed on laiemad (3,5 m Vabaduse 22 garaažideni; 4,5 m Vabaduse tn 

pikendusel). Asteplaatidena kujundatud rajad teemaaedades on 0,9 m laiused.  

1. Rahvaste aed 

2. Polüfunktsionaalne muruala 

3. Teemaaiad 

4. Klint 

5. Kelgunõlv 

6. Koerteala 

7. Mänguväljak 

8. Tammik 

9. Grillala 

10. Komposteerimisplats 

spordihoone 
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Jalgteed on ette nähtud halli nn kartanokivi kattega (joonised 10, 12), kahepoolse või ühepoolse (vt 

vertikaalplaneerimine joonis 4) põikikaldega (1...3%). Teedele (va asteplaadid) paigaldatakse 

maapinnaga tasa 80 mm laiune kõnnitee äärekivi.  

Alternatiivina võib kasutada teisi, väiksemamõõdulisi halle betoonkive (nt Ikodori Talukivi jmt). 

Asteplaatidena kasutatakse 400 x 900 armeeritud silebetoonplaate (joonis 3; joonis 10). Jaapani aias 

kasutatakse astekividena murtud paeplaate (joonis 6-2; joonis 10). 

3.3.2. Parklad ja Vabaduse tn pikendus 

Vabaduse tänav L3 kinnistul üldplaneeringujärgse sõidutee väljaehitamiseks, Vabaduse tn 24 parkla 

ning Rakvere tn 22e parkla rajamiseks tuleb koostada tee ehitusprojekt  vastavalt MTM 02.07.2015. a 

määrusele nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“. Käesoleva projektiga on antud nimetatud 

aladele maastikuarhitektuurne lahendus. Tee-ehitusprojektiga võib korrigeerida nimetatud rajatiste 

lahendust, kooskõlastades muudatused eelnevalt AB Artes Terrae OÜ-ga. 

Garaažide juurdepääsuteed on lahendatud  asfaltkattega. Vabaduse 22 garaažide juurdepääsutee, 

mis lõikab pargi jalgteede osa, on ette nähtud sillutada kontrastse materjalina graniitkivisillutisega ja 

eristada jalgsiliiklusest pollartõkistega.  

Vabaduse tn äärsesse parklasse on ette nähtud kuni 18 parkimiskohta, Rakvere tn ääres olevas 

parklas (spordihoonest idas) on kohti 28 sõiduautole. Parkimiskohtade laiuseks on arvestatud 2,6 m. 

Mõlemad parklad on asfaltkattega, piiratud 80 mm kõnniteeäärekiviga. 

Vabaduse tn pikenduse ja parklate projekteerimisel tuleb lahendada ka soojatorustiku kaevude 

kõrgused ja vajadusel ümberehitamine. 

Jalgrataste parkimine on ette nähtud parkimisstatiividega (Lisa 3. Pargimööbel), statiivide asukohad 

on näidatud joonisel 2. Asukohtade valikul on lähtutud kolmest peamisest sissepääsust. Ühe 

jalgrataste parkimiskoha (kuni 10 jalgrattale) võib tarbeaia rajamisel ette näha plaanitud paviljon-

õppeklassi juurde. Jalgrataste parkimiskohtade arvu täpsustab tellija. 

3.3.3. Vertikaalplaneerimine, sademevee ärajuhtimise lahendus. Kastmisvee kogumise 

võimalus 

Vertikaalplaneerimine on esitatud joonisel 5. Vertikaalplaneerimisel on arvestatud maapinna 

loomulike kalletega ning võimalikult minimaalse olemasoleva kõrguste muutmisega. Teede 

lahendusel on üldjuhul arvestatud sellega, et vesi juhitakse pindadelt teega piirnevatele aladele, kus 

see infiltreerub. Joonisel 4 ja skeemil 12 on tähistatud kohad, kus võib olla vajalik tee mulde taha 

koguneva vee teest üle juhtimine teele ehitatava lameda nõva või betoonrenniga või restkaevuga ja 

läbi mulde viidava toruga. Klindil olevatel teedel on otstarbekas nõlvalt valguv vesi süsteemselt 

püüda kahes tasapinnas ning enne sordihoonet kolmandas tasapinnasja juhtida torustikuga Rakvere 

tn sademevee kanalisatsiooni. Seejuures tuleb arvestada sellega, et Rakvere tänava sademevee 

kaevude kõrgusi arvestades võib olla võimalik kogu pargiala drenaaži ja sademevee juhtimine ainult 

Rakvere tn- Tapamaja tn ristmiku piirkonnas olevatesse kaevudesse – sellega tuleb arvestada ka 

drenaažisüsteemide järk-järgulisel ehitamisel (joonis 4). 

Sajuvee kanaliseerimise lahendus tuleb esitada eraldiseisva projektiga. Sajuvee lahendus tuleb 

projekteerida enne teede ehitamist. 
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Joonisel 4 on näidatud ka võimalik sademevee kogumise võimalus. Juhul, kui ehitatakse tarbeaed ja 

teemaaiad, on vajalik nende kastmine. Kastmisvee kogumiseks oleks otstarbekas ehitada võimalikult 

eelvoolu poolsesse alasse Rahvaste aeda liivapüüduriga mahuti, mille ülevool ühendatakse Rakvere 

tn sajuveekanalisatsiooni. Mahuti võib lahendada tulevikus pumpamissüsteemi lisamise võimalusega, 

viia veetoru projekteeritud tarbeaedadeni ja ehitada sinna veevõtmiskoht (põhimõte vt joonis 4). 

Alternatiivse võimalusena saab mahutist vett võtta kastmisauto. 

3.3.4. Drenaaživajadus teede ehitamisel 

Skeemil 12 on näidatud alad, kus enne teede ehitamist võib olla vajalik rajada drenaažisüsteem. 

Drenaažisüsteemi projekteerimiseks on vajalik teostada ehitusgeodeetilised uuringud, samuti uurida 

võimalusi, kas drenaažilahenduses saab kasutada ära olemasolevat spordihoone drenaaži. 

 
Skeem 12. Drenaaživajadusega alad. Kollasega (A) on näidatud orienteeruvad kuivendamist vajavad alad, sinisega (B) 

süsteemset sajuvee lahendamist vajavad alad (vt täpsemalt joonis 4 – vertikaalplaneerimine). 

3.3.5. Liikumispuudega inimestele kasutatavad teed 

Arvestades projektala aktiivset reljeefi ei ole võimalik tagada kõikidel teedel üksinda ratastooliga 

liikujatele mugavat kuni 6% pikikallet (vt skeem 13). Saatjaga ratastooliga liikujatele on tagatud 

samas läbipääs enamuselt pargiteedelt. Samas on vaegliikujatele tagatud juurdepääs kõikidele 

pargiosadele.  

Ülemisele platoole projekteeritud tammikusse, tarbeaeda, ürdiaeda, grillalale ja Gloria bastioni 

vaateplatvormile pääseb Vabaduse tänava sisse pääsu kaudu ja garaažide eest A. Puskini tänavalt. 

Koos saatjaga on võimalik on tulla ka spordihoone eest ja tõusta klindile mööda serpentiinset tõusu 

projektala keskel. 

Alumisele platoole projekteeritud Rahvaste aeda, tenniseväljakutele, rosaariumisse, rododendronite 

aeda, astmestiku juurde ja mänguväljakule saab A. Puškini tänavalt, spordihoone eest ja spordihoone 

tagant. Saatjaga ka ülemiselt platoolt praktiliselt kõiki teid mööda, välja arvatud laskumine A. Puškini 

tn suunas mänguväljaku juures. 

A 

B 
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Teekattematerjalina on kasutatud jalgteedel betoonkivi, mille pind on ratastooliga liikumiseks sobiv. 

Äärekivid on kõikidel jalgteedel "maapinnaga tasa" asendis, mis tagab takistusteta liikumise ka 

murualadele. Valdav osa kõrguste vahedest on projekteeritud kaldpindadena, treppe on 

projekteeritud üks – Rahvaste aia edelanurka, kuid sellele on loodud alternatiivne juurdepääs 

kaldteega A. Puškini tänavale (skeem 13).  

 

 

 

 

 

Skeem 13. Liikumispuudega inimeste soovitatavad juurdepääsud (näidatud nooltega). Punasega on näidatud 

ratastooliga raskesti läbitavad teelõigud. 

3.4. Teemaaiad 

3.4.1. Teemaaedade rajamispõhimõte 

Projektalale on ette nähtud järgmised teemaaiad (joonis 5, joonised 6-1...6-8): 

 Rododendronite aed; 

 Jaapani stiilis aed (Jaapani aed); 

 Pineetum; 

 Varjutaimede aed; 

 Okaspuude aed; 

 Eesti dendroaed; 

 Rosaarium;      

 Tarbeaed, 

 Viinamarjaaed; 

 Pojengide aed; 

 Näidisürdiaed; 
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 Narva aed. 

Aedade teemavalikul on lähtutud lähteülesandes toodud MTÜ-de eelistustest. Teemaaedade 

lahendusel ei ole kasutatud piirdeid, aiad lähevad üksteiseks sujuvalt üle. Aiad võib rajada kõik eraldi 

etappidena, kuid ka etappidena aiapõhiselt. Aiad on kavandatud selliselt, et kõikidele oleks 

juurdepääs ratastooliga. Aedu läbivad asteplaatidest teed ratastooliga läbitavad ei ole. Aiad erinevad 

üksteisest valdavalt kasutatud haljastuse spetsiifika poolest, erirajatised on ette nähtud vaid Jaapani 

aeda (joonis 6-2), Tarbeaeda (joonis 6-8) ja Viinamarjaaeda (joonis 6-8). 

Teemaaedade taimevalik on soovituslik, joonistel on antud võimalusel alternatiivne istikute valik. 

3.4.2. Rahvaste aed 

Rahvaste aia haljastus erineb kontseptuaalselt teistest, selle haljastus on lahendatud vastavalt 

lähteülesandele kasutades ette antud rahvuspuid (kokku 37 liiki). Rahvaste aed on ettenähtud 

projektala loodeossa, suhteliselt tasasele platsile. Aia lahendusel on lähtutud olemasolevast 

diagonaalsest jalgrajast spordihoone ja A. Puškini tn vahel; aed on kujundatud sellest loodesse. 

Eraldamaks aeda spordihoone parklast on aia põhjakülge ette nähtud raberemmelgatest ridaistutus. 

Remmelgas on valitus seetõttu, et ala põhjaosa on kohati liigniiske. 

Aia keskosa on lahendatud avara tugevdatud muruga platsina (joonised 3, 10), mida saab kasutada 

väiksemate ürituste korraldamiseks. Aed suhtleb ülejäänud pargiga sirge teega, mis moodustab ühe 

pargi põhjaosa kandvatest mõttelistest telgedest. Rahvuspuud on kavandatud selliselt et aia keskel 

olles oleks iga puu vaadeldav. Aeda on ette nähtud 1 varjulisem ja 3 avatumat istumiskohta. 

Kuna Rahvaste aia põhjaosa on liigniiske, tuleb sellele alale ette näha drenaaž. Drenaaž tuleb rajada 

enne istutustöid. Käesolev projekt ei lahenda drenaaži, see tuleb tellida eraldiseisva projektiga (vt 

skeem 12). 

Rahvaste aia rajamisetapid on järgnevad: 

1. drenaaži (projekteerimine) ja rajamine; 

2. teealuste rajamine; 

3. valgustuskaabli paigaldamine, valgustite aluste paigaldamine; 

4. trepi ja pingialuste ehitamine (ankurdus); 

5. maapinna üldine planeerimine; 

6. teekatete paigaldamine ja istutustööd; 

7. valgustite, infotahvlite ja pinkide paigaldamine; 

8. muru rajamine; 

Pergola ja spordihallipoolse ning A. Puškini tn sissepääsuala rajatised võib paigaldada hiljem, 

eraldiseisvalt. 

Rahvaste aia plaanilahendus on antud joonistel 3-2 ja joonisel 5 eraldi väljavõttena.  

3.4.3. 100 tamme salu 

100 tamme salu on ette nähtud peaasjalikult ülemisele platoole. Istutusskeem on näidatud joonistel 

3 ja 5. Istikutena on kasutatud harilikku tamme, kontrastse aktsendina on tekkivale kesksele 

pargiaasale ette nähtud punane tamm. Tammede asendi puhul on arvestatud sellega, et tekiks:  

 keskne inglise pargilik avatud aas ala keskossa; 

 erineva tihedusega puisniidulikud puuderühmad; 
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 visuaalne barjäär Vabaduse tn garaažidega; 

 võimalus avatud ala keskele vaatefookusena paigutada skulpturaalne vorm. 

Skulptuur peaks olema lahendatud klassikalises võtmes. 

Kasutada ptk 3.8 antud parameetritega ja kvaliteediga istikuid.  

Kuna osa alast asub kinnismälestise kaitsealal tuleb tööd teostada muinsuskaitse järelvalve 

(arheoloogiline järelvalve) all. 

100  tamme salu rajamise etapid: 

1. salu alale rekonstrueerimisraiesse ja sanitaarraiesse ette nähtud olemasolevate puude raie ja 

kändude freesimine; 

2. raiejärgsete pinnaseparanduste tegemine; 

3. tammede istutamine; 

4. istutusjärgne istutuskohtade ümbruste planeerimine ja murustamine heintaimede seguga 

pealekülvi teel. 

Reid ja valgustust ei pea rajama I etapis, kui istutuskohtade valikul arvestada sellega, et istutatud 

puude ja projekteeritud tee servade ning valguskaabli vahele jääks piisavalt ruumi (min 2,5 m) 

hilisemaks tee ja valgustuse rajamiseks. Viimasel juhul tuleb rajatused ehitada siiski välja 5 aasta 

jooksul, et võimalikult vähe vigastada arenevat juurestikku.  

Väikevormide paigaldamise võib ette näha mistahes etapina enne või peale tammede istutamist. 

Tammede istutusnõuded on antud peatükis 3.8.2.  

3.4.4. Rododendronite aed 

Rododendronite aed on kavandatud klindi alumisele servale. Kasutatud on erinevaid vähemnõudlikke 

liike (joonis 6-1). Aed läheb sujuvalt üle sellest lõuna poole jäävaks Jaapani aiaks; põhimõtteliselt 

saab rodoaeda käsitleda Jaapani aia lõunapoolse osana. Kasvukoht on valitud klindi põhjanõlvale. 

Istutus on kavandatud lausistutustena. Kuna rododendronid vajavad kasvuks happelist mulda, tuleb 

kogu ala ette valmistada eraldi mullaseguga, kokku ca 200 m2 suurusel alal. Soovitav on eemaldada 

olemasolev kamar ja katta see ca 40...60 cm paksuse substraadiga (arvestuslik substraadi kogus 

rododendroni kohta on 200 l happelist turvast). Peenra servad toestada turbapätsidega, pätsid 

siduda soovitatavalt omavahel puittikkudega (Skeem 14). Peenra alus tuleb vooderdada enne 

turbaga täitmist peenravaibaga, et kaitsta happelist keskkonda ümbritseva aluselise pinnase eest. 

Kasutada happelist freesturvast. Substraat kergelt tihendada. Istutusjärgselt multšida männimetsa 

kõdu või männikoorepuruga. Edasi tuleb hooldusel kasutada spetsiaalseid rododendronite väetisi (sh 

mulda happelisemaks muutvaid väetisi). Täpsemalt rododendronite kasvutingimuste kohta loe 

www.rodoaed.ee või http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=5&art=899. 

Rajamisel on otstarbekas teha kogu istutus tervikuna, istutades kohe ära ka Jaapani aeda ette nähtud 

aedade piirialale ette nähtud männid (joonised 6-2, 6-3). 

Rododendronite aia lahendus on antud detailselt joonisel 6-1. 

 

http://www.rodoaed.ee/
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=5&art=899
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Skeem 14. Turbapeenra rajamise põhimõte. 

3.4.5. Jaapani stiilis aed 

Jaapani stiilis aed asub Rododendronite aia ja Pineetumi (ptk 3.4.6) vahel, minnes kummakski aia 

osaks sujuvalt üle. Jaapani aed on kavandatud jaapani aia stilistikat ja iseloomulikke elemente 

kasutades, kuid aia kujundus ei lähtu ühestki konkreetsest ajastust või filosoofilisest mõttevoolust. 

Aia keskseks elemendiks on nn kuivjõgi, mis kujundatakse kruusaveerise ja suurte kivirahnudega 

matkides kärestikulise jõe sängi. Kuivjõe rajamiseks eemaldatakse rohukamar, kaetakse alus 

filterkangaga ja see omakorda kaetakse 150...300 mm paksuselt kruusaveerisega. Kasutada võib ka 

32...64 fraktsioonis graniitkillustikku. Kuivjõe piirid kujundatakse kivirahnudega. Ülejäänud pinnad 

kujundatakse lillemuruna, tihedalt niidetava muruna või põõsaste-püsikute lausistutustena. 

Kujunduses on lisaks kuivjõele olulised suurtest kividest kivigrupid, mis koostatakse huvitava kujuga 

graniitkividest. Kivid asetatakse vabas asetuses 3 või 5 kiviliste gruppidena, kivide suurus (kõrgus) on 

400...1500 mm. Samblasaared tehakse 3...6 m läbimõõduga olemasolevatele looduslikele kühmudele 

või tõstetakse maapinda 200...300 mm. Saared kujundatakse 2...3 kivigrupiga. Saartele siirdatakse 

looduslikku sammalt või tehakse lausistutus mõne kuivataluva pinnakattetaimega (nt liivateed, 

mägisibul, madalad kukeharjaliigid jms). 

Üle kuivjõe on kavandatud kaks sümboolset silda (joonis 13). Neist esimene on kavandatud jalgtee 

osa, millele silla motiiv antakse kahe kaarekujulise käsipuuga. Teepind tõstetakse keskelt ja tee 

kaetakse silla piires 100 x 100 mm graniitkiviga – nii eristub sümboolne sild muust teepinnast. Teine 

sild tehakse puitpurdena (joonis 13). Kuivjõe laiemas osas on astekividest ring, mis viib jämeda 

loodusliku maas lebava puutüveni, mida saab kasutada istumiseks. 

Sissepääsud Jaapani aeda on markeeritud sümboolsete puitväravatega. Samuti on erinevatesse aia 

osadesse ette nähtud kivilaternad. Viimased võib asendada sarnaste puutüvest tahutud 

skulpturaalsete laternatega (joonis 6-2). 

Aia perifeersed osad ja ka nt Pineetumi ja Dendroaia pind on soovitatud lahendada lillemuruna. 

Lillemuru n poollooduslik pinnakatteviis, mis vajab 1-2 x niitmist hooajal ning on väga dekoratiivne. 

Tänu piirkonna paepealsele mullale on see ka väga sobiv lillemuru rajamiseks. Lillemuru rajatakse 

alljärgnevat kirjeldatud viisil:  

1. kamar koorida ja ära vedada ca 5 cm; 

2. aluspinnase kobestamine (max 200 mm) ja tasandamine; 

3. kobestatud pinnasel tuleb lasta vajuda mõned nädalad; 

4. esimene istutus tehase looduslike tulpide jm sibullilledega (liigid, mida ei pea välja võtma) 

enne seemne külvamist; 
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5. aktsentsete liikide istutamine (parim aeg varakevad). 

6. seemnete külvaine (parim aeg külvamiseks hilissügis või varakevad); 

7. seemnesegu rehitseda mulda, ei tohi sügavale rehitseda; 

8. võib rullida, aga ei pea. 

 

Foto 7. Näide kujunduses kasutatud jaapani aia elementidest7. 

Soovitatav lillemuru taimede nimekiri on antud joonisel 6-6 (Dendroaed). 

Lillemuru taimed võib istutada, võib külvata; enamasti istutatakse aktsentsed liigid ja ülejäänud 

külvatakse. Võib kasutada koos ühe- ja mitmeaastaseid taimi. 

Jaapani aia lahendus on soovitav detailides täpsustada eraldi projektiga. 

Jaapani aia rajamise võib teha kahes etapis. Esimeses tehakse kuivjõgi, paigaldatakse kivigrupid, 

ehitatakse sillad, istutatakse suuremad puud ja põõsad ning rajatakse lillemuru. Teises etapis tehakse 

samblasaared, paigaldatakse väravad ja laternad, astekivid ning võib teha ka osa põõsa- ja 

püsikuistutusi. 

                                                           

7 Skeemi alus: http://www.japanesegardening.org/site/pushing-the-line-a-theoretical-approach-to-raking-a-karesansui-garden/ 

killustikuga 

kujundatud kuivjõgi 

kivigrupid 

samblasaared 

astekivid 
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Foto 8, foto 9. Lillemuru. 

3.4.6. Pineetum 

Pineetum on mändide kollektsioonaed (joonis 6-3). Kasutatud on erinevaid suurekasvulisi männiliike 

ja Jaapani aia koosseisus ka madalaid liike ja vorme. Kasutatud on järgmisi liike: 

1. siberi seedermänd; 

2. korea seedermänd; 

3. alpi seedermänd; 

4. rumeelia mänd; 

5. kollane mänd; 

6. hall mänd; 

7. mägimänd (põhiliik); 

8. mägimänni vormid; 

9. kääbus-mägimänd; 

10. konksmänd (mägimänni varieteet); 
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11. must mänd; 

12. alpi must mänd; 

13. harilik mänd; 

14. kääbus-seedermänd 'Glauca'. 

 
Pineetumi aluspind lahendada soovitatavalt lillemuruna või loodusliku niiduna (niitmine 1...2 x suve 

jooksul). 

Rajatakse ühes etapis. 

3.4.7. Varjutaimede aed 

Varjutaimede aed (joonis 6-4) on ette nähtud olemasoleva vahtragrupi ümber. Lõunaküljele on lisaks 

kavandatud põõsaistutusi, et varjuolusid parandada. Kasutatud on varju ja poolvarju taluvaid 

püsikuid ja põõsaid. Istutused tehakse lausistutustena, pind multšitakse purustatud 

okaspuukoorepuruga.  

Kavandatud taimede koguseid võib suurendada ja väga varjutaluvate püsikutega nagu metspipar, 

väike igihali jt teha pinnakatteistutusi ka vahetult vahtrate all. 

Aed on soovitatav rajada ühes etapis. 

3.4.8. Okaspuude aed 

Okaspuude aed (joonis 6-5) on lahendatud peamiselt madalate okaspuude ja okaspuuvormide 

kollektsioonaiana. Taimevalikus on kasutatud kahte kõrgust: esimese rinde moodustavad kõrged 

puud, põhiliigid ja kõrged vormid, teise rinde moodustavad pindakatvad ja laiuvad liigid.  

Taimed istutatakse lausaliselt ja maa-ala multšitakse okaspuukoorepuruga.  

Aia võib rajada etapiviisiliselt. I etapina istutatakse kõrgeks kasvavad puud ja seejärel teised. Teisi 

liike võib istutada grupphaaval. Vaba pinda hooldata tavalise haljasala muruna. 

3.4.9. Eesti dendroaed 

Eesti dendroaias või Dendroaias on kasutatud vaid Eestis kasvavaid puittaimi. Aias ei ole kasutatud 

kõiki Eestis kasvavaid puittaimeliike; kasutatud on 23 liiki kodumaiseid puittaimi. Joonisel 6-6 on 

antud lisaks ka teiste Eestis kasvavate puittaimeliikide nimekiri. Liike võib asendada arvestades 

algselt plaanitud liikide suurusi. Oluline on meeles pidada seda, et harilik jalakas, harilik saar, harilik 

pärn ei ole haiguskindlad. 

Aia aluspind lahendada lillemuruna või loodusliku niiduna. Puud võib istutada gruppidena 

eraldiseisvalt mitte ühes etapis. 

3.4.10. Rosaarium 

Rosaarium on lahendatud klassikalise roosipeenrana kasutades erineva kõrgusega roosiliike ja sorte. 

Istutusplaan (joonis 6-7) on tehtud selliselt, et istikute kõrgus suureneb perimeetrist keskosa poole. 

Istutused on plaanitud kolme kontsentrilise ringina: 

 välimine ring: peenra- või pinnakatteroosid, kõrgus 30...40 cm; 

 keskmine ring: pargiroosid, kõrgus 60...100 cm; 

 sisemine ring: kõrged pargiroosid. 



EV100 avaliku pargi projekt Narvas │ PP │ 29.11.2017 1742KP2 

 

31/128 
 

Istutusalad on jaotatud muruteedega sektoriteks. Sissepääsuteega sümmeetriliselt on rõhutatud 

nelja põhisektori sissepääsud elupuu keravormidega. 

Aia keskele on ette nähtud kuni 1,2 m kõrgune skulpturaalne vorm, soovitatavalt päikesekell või 

klassikaline postament suvelillede vaasiga. 

Rosaarium on soovitatav välja ehitada ühes etapis. Eraldi tööna võib hiljem teha postamendi 

paigalduse. 

3.4.11. Tarbeaed ja Viinamarjaaed 

Tarbeaed (joonis 6-8) on kavandatud kogukonnaaiana köögiviljade jm kasvatamiseks. Ala on 

piiritletud viljapuudest ja viljaõõsastest reana, mille vahele tekib poolkaarekujuline istutusala 

köögiviljadele. Istutusala on jaotatud muruteedega väiksemateks sektoriteks. Sektoritesse võib 

istutada vaheldumisi köögivilju ja suvelilli või kasutada neid muude kultuuride viljelemiseks. Ala võib 

jätta ka lihtsalt murukattega.  

Istutusala keskosa moodustab vitspunutisega tõstetud peenra-ala. Peenar on mõeldud kasutamiseks 

liikumispuudega inimestele teraapiaaiana.  

Aia keskele on ette nähtud paviljon-õppeklass, mida saab kasutada õues õppeks, seminarideks ja 

selles pea olema ka hoiukoht elementaarsetele aiatööriistadele. Paviljon lahendatakse eraldi 

projektiga. 

 

Foto 10. Klassikalise viinapuude toestuse näide (foto texturez.com; Free Plants texture (grape, vine, yard)8 

Tarbeaed piirneb edelast loodusliku nõlvaga, millele on ette nähtud viinapuuaed. Istikud istutada 2 m 

reavahega, istikute vahe reas 1,5...2 m. Istikud toestatakse viinamarjaaias klassikaliselt ridade 

                                                           

8 http://texturez.com/textures/plants/4689 
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otstesse paigaldatud tugipostide vahele pingutatud traatidele või trossidele. Metallist tugiposte 

soovitatavalt mitte kasutada. 

Tarbeaia võib rajada etappidena: 

1. istutada viljapuud ja põõsad; 

2. istutada viinapuud, rajada viinapuude toestus; 

3. vastavat vajadusele rajada tervikuna või eraldi osadena köögiviljade istutusalad; 

4. ehitada tõstetud peenrad; 

5. projekteerida ja ehitada paviljon-õppeklass. 

3.4.12. Pojengide aed 

Pojengide aed on kavandatud tarbeaia kõrvale (joonis 5). Pojengide istutamiseks tuleb maaala 

sügavalt kobestada (50 cm) ja lisada kvaliteetset kompostmulda. Istutusauk peab olema 50...60 x 50 

cm taime kohta. 

Kasutada erinevatest sortidest ja vormidest istikuid, istikud istutada joonisel 5 näidatud 

istutusskeemi järgi. Gruppidevahelist pinda hooldada tavalise haljasala muruna, lilledealune pind 

hoida vähemalt esimese 3 aasta jooksul multšituna (soovitatav kompostmuld). Täpsemalt pojengide 

hooldamisest vt http://ak.rapina.ee/katrinu/pojeng/hooldamine.html. 

Pojengide aed rajatakse ühes etapis. Kuni aed ei ole rajatud, hooldada ala tavalise haljasala muruna. 

3.4.13. Näidisürdiaed 

Näidisürdiaed on kavandatud konteinerhaljastusena Vabaduse tn poolse sissepääsu juurde (joonis 5). 

Kokku on konteinereid ürdiaias 19, spordihoone juures 14. Taimed istutatakse regulaarse põhiplaani 

kohaselt paigaldatud konteineritesse. Joonisel 5 on antud soovituslik nimekiri konteinerites 

kasutatavatest taimedest. Konteineris on soovitatav kasutada ühte või kahte liiki taimi. Viimasel juhul 

grupeeritakse istutus kastis arvestuslikult pool pinnast ühele ja pool pinnast teisele liigile. 

Konteineritena kasutada nt Metalco konteinerit Dahlia9 või Duril konteinerit Terra. 

 

Skeem 15. Projektikohane konteiner ürtidele - 1200 x 1200 mm Duril Terra10. 

Sarnased konteinerid paigutatakse ka spordihoonepoolse sissepääsu juurde. Konteinerid võib 

taimestada ürtide või suvelilledega.  

                                                           

9 http://idmetalco.com/product/dahlia-planter/ 
10 http://duril.ee/toode/taimekonteiner-terra/ 

http://ak.rapina.ee/katrinu/pojeng/hooldamine.html
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Kasutada võib alternatiivina ka sarnaste mõõtmetega puitkattega konteinereid. Viimaste valikul 

lähtuda väikevormide ja pargimööbli kohta ptk-s 3.5.1 esitatud kujunduskeelest. Puitkattes peab 

olema kasutatud püstlaudise motiivi – nt MM Cite Florium (vt Lisa 3. Pargimööbel). 

Alternatiivsete mudelitevalik konsulteerida projekti autoritega. 

Soovitatav on kasutada mitmeaastaseid taimi, kuid kasutada võib ka üheaastaseid taimi, sibul- ja 

püsililli ning suvelilli. Erinevaid taimi võib kastides ka koos kasutada. 

Ürdiaed rajatakse ühes etapis. Samas on võimalus konteinerite paigaldamise järel neis kasvatada 

ükskõik milliseid konteineritesse sobivaid taimi. 

3.4.14. Narva aed 

Projektala kirdeossa on reserveeritud maa-ala nn Narva aiale. Käesoleva projektiga ei anta selle ala 

lahendust. Lahendus on soovitatav välja töötada alal tegutsevate kodanikuühenduste eestvõttel 

eraldi konkurssiga.  

3.5. Rajatised ja väikevormid 

3.5.1. Kujunduskeel 

Projektalale on ette nähtud A. Puškini tn garaaže varjavate tarinditena pergolad, lisaks on näidatud 

asukohad platvormidele ja paviljon-õppeklassile. Tarindid on soovitatav vastupidavuse huvides 

kavandada metallkarkassil.  

Karkassi värvus on tumehall (RAL 7043, 8019, 7022) või punakas-mustjaspruun (RAL 3005), puitosade 

värvus – pähklipuu (peits; RAL 8015, 8024/8025) või punakaspruun (RAL 3032). Samades toonides 

peavad olema lahendatud ka pingid, prügikastid jm pargimööbel. Eraldiseisvad metallist tarindid 

nagu prügikastid, tõstetud peenarde servad, pollarid jm võivad olla ka corten-terasest 

(punakaspruun).  

Värvused tuleb valmistoodangu (pingid, prügikastid) valikul ühtlustada erinevatelt tootjatelt 

tellimisel. Soovitavad toonid sarnaselt rajatistega on metallil tumehall (RAL 7043, 8019, 7022) või 

punakas-mustjaspruun (RAL 3005) ja puitosadel värvus – pähklipuu (peits; RAL 8015, 8024/8025) või 

punakaspruun (RAL 3032). 

Projektivälised tarindid (platvormid, paviljon-õppeklass jm) lahendada ühtses vormi- ja 

kujunduskeeles ning arvestada viimaste sobitumist ülejäänud pargiruumiga, sh nende haakumist 

ülejäänud pargi väikevormidega (pargimööbel, valgustid jm). Tarindite ja linnamööbli valikul 

konsulteerida värvitoonid projekteerijaga. Projektis näidatust teistsuguse valmistoodangu 

kasutamine konsulteerida-kooskõlastada projekti autoritega. 

3.5.2. Platvormid ja paviljon-õppeklass 

Projektalale on ette nähtud kaks asukohta võimalikele platvormidele (vt joonis 3-1. Koondplaan, 

eksplikatsioonid 12 ja 16). Esimene platvorm on kavandatud Pineetumi ja Viinamarjaaia vahele 

vaatega Rahvaste aiale ja Jaapani aiale. Teine platvorm on kavandatud Gloria bastioni vallikraavi 

servale vaatega vallikraavile ja bastionile. Platvormid on soovitav maapinnast tõsta minimaalselt – 

selliselt, et platvormidele  peale minek toimuks võimalikult sujuvalt (tee tasapinnalt). Gloria 

bastionipoolse platvormi vundeerimine (soovitavalt kruvivaiadega) tuleb teha arheoloogilise 

järelvalve all. Kuna vallikraavi nõlv võib olla varisev, tuleb enne platvormi tööjooniste koostamist teha 

nõlvapealse ehitusgeoloogiline uuring. 
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Platvormide visuaalset ega konstruktiivset lahendust tellija esindaja soovil käesolevas projektis ei 

esitata. Platvormid tuleb lahendada eraldi projektina koos teiste pargi väikevormide/rajatistega (sh 

paviljon-õppeklassiga), et moodustuks ühtne läbiva kujunduskeelega tervik. Oluline on, et loodavad 

rajatised haakuksid ülejäänud pargi ning sealolevate väikevormidega (pargimööbel jm inventar). 

Platvormide disainile piiranguid ei ole, kuid soovitatavalt võiks lähtuda ptk 3.5.1 antud värvustest.  

Paviljoni lahendamisel tuleb lähtuda sellest, et paviljon võimaldaks seal tegeleda väliõppega ca 20 

inimesel. Lisaks peab olema mahus ka hoiukoht aiatööriistadele. Paviljon-õppeklassi lahendust tellija 

esindaja soovil käesoleva projektiga ei anta. Paviljoni disainile piiranguid ei ole, kuid soovitatavalt 

võiks lähtuda ptk 3.5.1 antud värvustest. 

Platvormide ja paviljon-õppeklassi kujunduslahenduse leidmiseks on soovitav kasutada 

arhitektuurikonkurssi või kaasata EKA arhitektuuri või/ja EMÜ maastikuarhitektuuri tudengeid 

lahenduse väljatöötamisele. Taoline võimalus loob hea pinnase erinevat vormi koostööks, 

kaasamiseks ja osaluseks. 

 

Skeem 16. Gloria bastioni poolse platvormi orienteeruva mahu visualiseering (skeem projekti eskiisist). 

3.5.3. Pergolad 

Pergolad on ette nähtud A. Puškini tn äärse garaažikompleksi varjamiseks ala idaosas. Puškini tn 

poolsed pergolad on ühtlasi laienduseks Viinamarjaaiale – pergolatele lastakse kasvama erinevatest 

liikidest viinapuid (joonis 5). A. Puškini tn poolsete pergolate vahele paigutatakse pingid; seal istudes 

avaneb vaade mänguväljakule, Viinamarjaaiale ja Rahvaste aiale. 

Pergolate lahendus on antud joonistel 9-1 ja 9-2. Pergolad on lahendatud lihtsate  ᴨ - kujuliste 

metallraamidena, millele pingutatakse trossid. Trossidele lastakse kasvama viinapuud. Raamid 

valmistatakse tehases terviklikult ja monteeritakse ettevalmistatud vundamentidele. Raamid 

fikseeritakse omavahel metalltaladega ja jäigestatakse tross-diagonaalidega. 
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Ehitamiseks koostada vajadusel täpsustavad tööjoonised. 

 

Skeem 17. Vaade pergolale (skeem projekti eskiisist). 

3.5.4. Prügikonteinerite hoiukoht spordihoone juures 

Spordihoone juures lahendada prügikonteinerite hoiukoht variseinte või prügimajana (vt Lisa 3.17. 

Prügimaja). Konteinerite hoiukoha võib katustada või jätta pealt avatuks (seinte kõrgus peab olema 

piisav prügikonteinerite varjamiseks). Spordihoone prügikonteinerite hoiukoht on ette nähtud 

suletava väravaga, värav avaneb Rakvere tn suunas. Värava min laius on 2,5 m. Konteinerite hoiukoht 

mahutab vähemalt neli 1100 liitrist konteinerit.  

Vabaduse tn sissepääsuala (vt joonis 3-1. Koondplaan, eksplikatsioon nr 20) juures oleva 

garaažihoone prügikonteiner tuleb sarnaselt spordihoone konteineri(te)ga varjestada, kasutades 

sarnast vormi- ja kujunduskeelt. Mõlema prügmaja lahendusel võib kasutada lisas 3.17. näidatud 

katusega või katuseta lahendust. Prügimajad on soovitatav lahendada paviljon-õppeklassi ning 

platvormidega sama arhitektuurivõistluse või workshopi raames. 

3.5.5. Pargimööbel ja inventar 

3.5.5.1. Pingid, lamamistoolid, piknikulauad, prügikastid ja infotahvlid 

Projektalale on ette nähtud kokku 70 pinki. Kasutatud on Duril For (Lisa 3. Pargimööbel) seljatoega 

pinki. Tellija valikul võib kasutada osades kohtades ka sama tootja sarnase disainiga, kuid seljatoeta 

mudelit Merida 1 (Lisa 3. Pargimööbel).  

Grillalale on astangu juurde ette nähtud 10 lamamistooli (MM Cite Rivage) ja grillkohti teenindavad 6 

piknikulauda. Neist neli piknikulauda on 6 kohalised ja kaks 12 kohalised (Lars Laj  toodangust Table 

and Bench ja Quadro Table and Bench; Lisa 3. Pargimööbel). 

Prügikastid on valitud maasse ankurdatav ja pealt kaetud MM Cite mudel Nanuk (Lisa 3. 

Pargimööbel). Kokku on ette nähtud alale 52 prügikasti. Prügikastid ei ole otseselt igal pool pinkide 

juurde kavandatud, vaid pigem nii, et need oleks teel liikudes kergesti leitavad. Kasutada puitkattega 

mudeli variatsiooni. Koerteaedadesse (joonis 3) paigaldada kummasegi 1 koerte väljaheidete 

kogumiseks mõeldud prügikast; projektikohaselt Extery Dog Station M3 või analoog (Lisa 3. 

Pargimööbel). 
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Parki tutvustavad infotahvlid on paigutatud kolme pargi peamise sissepääsu juurde (vt joonis 3-1. 

Koondplaan, eksplikatsioon nr 2, 20, 21). Infotahvlid võib lahendada sarnaselt Rahvaste aia põhi-

infotahvlile või kasutada lisades esitatud valmistoodangut (vt Lisa 3. Pargimööbel). 

  

Foto 11, foto 12. Pink For
11 

(vasakul) ja prügikast Nanuk
12.

 

Pinkide, piknikulaudade, lamamistoolide ja prügikastide tellimisel lähtuda ptk 3.5.1 antud värvustest. 

Kasutada võib sarnase disainiga mistahes tootja poolt valmistatavat pargimööblit. Projektiga 

ettenähtud mudelite vahetamine analoogide vastu kooskõlastada projekti autoritega. 

Tellija valikul võib paigaldada parki, eriti aga grillalale ja tarbeaia alale välimalelaudu ja 

lauatenniselaudu. 

3.5.5.2. Jalgrattahoidjad, tõkkepostid 

Projektalale on ette nähtud 3 10 kohalist jalgrattahoidjat mänguväljaku ja kahe peamise sissepääsu 

juurde. Vajadusel võib rattahoidjad paigaldada ka spordihoone parklasse, grillplatsile (ptk 3.6.2) ning 

paviljon-õppeklassi valmimisel ka Tarbeaeda. Kasutatud on raamist kinnitamist võimaldavat statiivi 

MM Cite EdgeTyre (Lisa 3. Pargimööbel). Projekti kohaselt on ette nähtud igasse parklasse 10 raami, 

mis mahutab 20 jalgratast. Raame on võimalik paigaldada ükshaaval, mistõttu saab parkla suurust 

varieerida. 

 

Foto 13. Jalgrattastatiiv EdgeTyre
13

 ja tõkkepost Lot
14.

 

                                                           

11 http://duril.ee/toode/pargipingid-for/ 
12 http://www.mmcite.com/en/products#!litter-bins/nanuk 
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Vabaduse tn sissepääsuala läbib garaaže teenindav sõidutee. Sõidutee eraldamiseks kõnniteedest on 

ette nähtud kaks pollarite rida (joonis 3). Kasutatud on lihtsat metallpollarit MM Cite Lot. 

Tellimisel lähtuda ptk 3.5.1 antud värvustest. Kasutada võib sarnase disainiga mistahes tootja poolt 

valmistatavat pargimööblit. Projektiga ettenähtud mudelite vahetamine analoogide vastu 

kooskõlastada projekti autoritega. 

3.5.5.3. Valgustuspostid 

Valgustuslahendus on antud käesolevast köitest eraldiseisvalt.  

Pargi lahendusel on ette nähtud kasutada puitkattega valgustusposte We-ef AMW-Z-MA Type 2 ja 

valgusteid We-ef PFL200 (Lisa 3. Pargimööbel). Valgustid on täpsemalt kirjeldatud valgustusprojektis.  

Valgustuspostide tellimisel lähtuda ptk 3.5.1 antud värvustest. 

3.5.5.4. Grillalused 

Grillplatsile (ptk 3.6.2) on kavandatud 4 statsionaarset grillkohta (joonis 3). Projektiga on ette nähtud 

metallist maasse ankurdatavad grillalused, millel saab kasutada valmis sütt või ka põletada puuhalge 

söe tegemiseks (Lisa 3. Pargimööbel). Valitud mudel (Lappset NF7692) võimaldab aluse all ladustada 

sületäit tulepuid. Grillaluse valikul on oluline, et see oleks vandaalikindel ja ohutu kasutamiseks. 

Iga grillaluse juurde on ette nähtud 1...2 pinki (soovitatavalt seljatoeta). Grillidest pisut eemale on 

ette nähtud piknikulauad (joonis 3). 

 

Foto 14. Grill Lappset NF7692
15.

 

3.5.5.5. Teadetetulp 

Rosaariumi ette kujunevale teede ristumiskohale on selle mõtestamiseks ette nähtud ümmargune 

teadetulp, kuhu võib kleepida teateid ja kuulutusi (Skeem 18). Teadetetulba kasutamine on 

valikuline. Projektiga on ette nähtud kasutada MM Cite valmistulpa Egero (Lisa 3. Pargimööbel). 

                                                                                                                                                                                     

13 http://www.mmcite.com/en/products#!bicycle-stands/edgetyre 
14 http://www.mmcite.com/en#!bollards/lot 
15 https://www.lappset.com/Products/Product-search/GRILL/NF7692 
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Skeem 18. Teadetetulba asukoht (väljavõte joonisest 3). 

 

3.5.5.6. Tõstetud lillepeenar  

Projektala kaks jalgteede ristmikku on lahendatud tõstetud peenardega (vt koondplaan pos 3). 

Peenraservad lahendada joonisel 7 ja lisades Lisa 3.13. Tõstetud peenar ja terrassi serv) ja Lisa 3.10. 

Puitkate klindiastme müürile. Klindiastme valmismooduli näide. Gabioon) näidatud lahendusi 

kasutades. Peenarde taimestamine on näidatud joonisel 5. 

3.6. Eriotstarbelised alad 

3.6.1. Keskne muruala ja klindiastmed 

Projektala põhjaserva, spordihoone taha, on kujundatud avatud avar tasane ala, mida ühelt poolt 

piirab spordihoone, läänest ja idast puudegrupid ning lõunast klint ja sellele kavandatud astmestik. 

Astmestiku idee tuleneb amfiteatrist, kuid vastandina klassikalisele amfiteatri motiivile, kopeerib 

kavandatu reljeefi, mille tulemusena moodustuvad looklevad astmed. Platsile on amfiteatri ette 

nähtud kattega plats ning samasugune plats spordihoone taha. Platse saab kasutada lavadena või 

tasapindadena ajutiste lavaehitiste püstitamiseks. Astmestikult on vaadeldav spordihoone otsasein, 

mida saab kasutada näiteks välikino linana või teatrietendustel ka tausta projektseerimiseks. 

Klindi astmed on ette nähtud rajada betoonastmestikuna, mille vahele jäävad tasapinnad kaetakse 

murukärjega (nt Ecoraster E 40). Astmete peale võib paigaldada lausaliselt või kohati puidust 

isteplatvormid (nt Euroform Block 99F; Lisa 3. Pargimööbel).  

Betoonist tugiseinte ehituseks on otstarbekas tellida eraldi kuubi ja püsttahukakujulised kindlate 
mõõtudega moodulid, millest saab tugimüürid kombineerida (Lisa 3.10. Puitkate klindiastme müürile. 
Klindiastme valmismooduli näide. Gabioon). 
 
Joonisel 8 (3-3) antud konstruktiivne lahendus on soovituslik, kasutada võib ka teistsugust tehnilist 

lähenemist (vt võrdluseks lõige 2-2; joonis 7 ja isa 3.10. Puitkate klindiastme müürile. Klindiastme 

valmismooduli näide. Gabioon). Astmetele viivad kahest küljest vabakujuliste astmetega madalama 

astme kõrgusega trepistikud. Astme kõrgus on 400 mm, koos istumisplatvormiga 450...460 mm; 

astme laius 1000...1300 mm. 

teadetetulp 

varisein 
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Klindi astmete lahendus tuleb täpsustada ehitustööde eelselt tööjoonistega. Mullatööd tuleb teha 

arheoloogilise järelevalve all. 

Keskse muruala keskosa (ringikujulise tee siseosa – joonis 3), tugevdatakse murukärjega (vt joonis 

10). 

3.6.2. Grillala 

Grillala on ette nähtud projektala idaservas asuvale tasasele alale, mida muust pargiosast eraldab 

madal astang. Piirkonda kasutatakse juba praegu lõkketegemiseks ja grillimiseks. Alale on ette 

nähtud ptk 3.5.5.4 kirjeldatud grillalused ja ptk 3.5.5.1 kirjeldatud välimööbel. Alale ei ole plaanitud 

suuremaid mullatöid; peale tee rajamise ning hädavajalike pinnasetööde pargimööbli paigaldamisel 

püüda säilitada võimalikult olemasolevat rohttaimestikku.  

Ala põhjaossa, olemasolevate õunapuude ja bastioni vallikraavi nõlvale kasvanud puistu 

vahele/piirkonda on soovitatav paigaldada ajutised, teisaldatavad tualetid. Tualettide paigaldamiseks 

eraldi rajatisi ette nähtud ei ole. 

3.6.3. Koerteplats 

Projektala idaserva on ette nähtud kaks erinevas suuruses aiaga piiratud ala koertele. Plaanitud 

koerteaiad on võrkaiaga piiratud ning topeltväravaga alad, kuhu koeraomanikud saavad koeri 

lahtiselt jooksma ja mängima lasta. Aladele on ette nähtud pingid ja spetsiaalsed prügikastid (ptk 

3.5.5.1). Väiksem ala  on ette nähtud väikestele koertele, suurem ala suurtele koertele.  

Koerte aladele võib paigutada tulevikus koerte treenimisvahendeid. 

 

 

Foto 15. Keevispaneelidest piirdeaed ja värav
16

. 

Koerte aiad tuleb piirata pargist ja eraldad üksteisest looduses väheerituva tugeva ja vandaalikindla 

võrkpiirdega. Soovitatav on kasutada 6mm vertikaalsete varbadega pulbervärvitud (RAL 7016 – 

tumehall) või kuumtsingitud) paneele kõrgusega 1700...2000 mm. Postivahe mitte üle 2500 mm. 

                                                           

16 http://www.aiad.ee/ee/tooded/aiad-piirded/paneelaiad-3d-2d/paneelaiad-2d-2ds-211 
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Projektis tehakse ettepanek kasutada Tvora 2DS piirdeaia süsteemi (kilbid + postid) mõõtudega 2500 

x 1830 mm; posti kõrgus 2300 mm17 (Lisa 3. Pargimööbel).  

Kumbagi aeda peab pääsema ohutuse huvides eraldi topeltväravaga (joonis 3-1). Aedade vahelisse 

piirdeaeda on soovitatav jätta samuti värav, et võimaldada hooldussõidukil alasse pääseda ning et 

vajadusel saaks aedadevahelise värava avada ja ajutiselt erinevate koerteürituste tarbeks treening- 

või jooksuala suurendada. 

Paneelaia paigaldusjoonis on antud lisas 3.14. 

3.6.4. Komposteerimisplats 

Komposteerimisplats on ette nähtud pargis tekkivate orgaaniliste jäätmete komposteerimiseks. Platsi 

suurus on orienteeruv. Platsi rajamisel tuleb praegusest tihedast puistust eemaldada enamus 

vähemväärtuslikud puud, üksikud puud võivad platsile alles jääda. Plats on soovitatav tasandada ja 

pinnas tugevdada kruusaga (kamar koorida ja katta 200...300 mm paksuselt purustatud kruusaga). 

Kui praeguse pinnase mudastumine ei ole tõenäoline võib pinna ka katmata jätta. 

Komposteerimisplatsi ümber (teega piirnevale küljele) on ette nähtud täiendusistutused (vt joonis 5). 

Komposteerimisplats tuleb piirata eelmises peatükis soovitatud keevispaneelidest piirdega (sama 

tüüp, sama värvus), piirde kõrgus võib olla madalam –  1200...1500 mm. Piirdaed tuleb varustada 

lukustatava väravaga, et kõrvalised isikud sinna ligi ei pääseks (omavolilise prügi ladustamise 

eesmärgil). 

Paneelaia paigaldusjoonis on antud lisas 3.14. 

3.6.5. Lastemänguväljak 

Lastemänguväljak on ette nähtud A. Puškini tänava kõrval asuvasse lehterjasse klindiorva (joonis 3-1). 

Asukohavalikul on lähtutud juurdepääsetavusest ja turvalisest ning põnevast keskkonnast. 

Mänguväljak on ette nähtud kõigile vanusegruppidele. Saatjate jaoks on istumisvõimalus, kavandatud 

on 20 kohaline (10 statiiviga) jalgrattaparkla.  

Kogu mänguväljak on turvakattega (Skeem 19). Turvaaluskate pehmendab kukkumisi ja põrutusi ning 

aitab viia miinimumini laste vigastusohud. Lisaks eelpool toodule on tegemist ilmastikukindla ning 

vähest hooldust nõudva kattega. Turvakattega mänguala liigendatakse eri värvusega kohalevalatava 

kummikattega (EPDM valatav turvaaluskate). EPDM graanulkate vastab mänguväljakute aluskatete 

ohutusstandardile EVS-EN 1177:2008 ja omab sellekohast TÜV sertifikaati18.  Väljaku põhiosa on 

kaetud beeži tooniga kummikattega (RAL 1015), ala on liigendatud kahe erinevas toonis rohelisega: 

heleroheline (RAL 6021) ja tumeroheline (RAL 6005). Sissepääsu lähedale on kujundatud 

kummikattega sfääridest astmestik (Skeem 19; A), mille sfääride läbimõõdud on 350...600 mm (vabas 

asetuses). Sfääride värvused valida erinevate värvustega (vabas asetuses) alljärgnevalt: 

 roosa/lilla/punane, vastavalt RAL 4003, 4005, 2008; 

 beežid toonid RAL 6021, 1014, 8025; 

 sinised toonid RAL 5010, 5012; 

 rohelised toonid RAL 6017, 6005. 

                                                           

17 http://www.aiad.ee/ee/tooded/aiad-piirded/paneelaiad-3d-2d/paneelaiad-2d-2ds-211 

18
 http://www.tiptiptap.ee/tooted/aluskattematerjalid/epdm-turvaaluskate 
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Skeem 19 (R) näidatud 1800 mm kummikattega küngas ehitatakse standardelemendina (Error! 

Reference source not found.) ja kaetakse sfääridega sarnaste rohelistes toonides kummikattega. 

Nõlv liumägede ja ronimisköitega (Skeem 19 K, L, M) kaetakse kohalevalatava kummimultšiga (joonis 

8; Error! Reference source not found.; Lisa 5.3. Mänguväljaku turvakate). 

Mänguväljaku kummikatted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhistele19. 

Mänguväljaku idaserva on kavandatud kaheastmeline istumisala. Ala põhimõttelahendus on esitatud 

joonisel 8. Tekkivad tugiseinad on soovitatav lahendada Metalco Floriere sarja kaarjate corten-

terasest moodulitega, millele kinnitatakse isteplaadid20. Alternatiivina kasutada Joonisel 7 ja Lisa 

3.10. Puitkate klindiastme müürile. Klindiastme valmismooduli näide. Gabioon) näidatud 

põhimõttelahendust gabioonidega. 

Mänguväljakul on kasutatud järgnevaid mänguvahendeid (Skeem 19; Lisa 4. Mänguvahendid): 

 A – pöörlev alus / karusell koos kummiastmetega; Lappset Union või analoog; 

B – karusell;  Lars Laj The Merry-Go-Round või analoog; 

 C – vedrukiigud 2 tk; Lappset Rhino ja sarnased või analoogid; 

 D – astmestik (vt lõige 2-2; joonis 8); 

 E – Playtopi kummikattega 3D vormid (loomakujud)21; 

 F –  kummikattega sfäärid ja poolkerad (mõõduga 350, 450 ja 600 mm)22;  

 G – pesakiik; Lappset Birds-Nest-Swing või analoog; 

 H – rippkiikkiik (tavaline + väikelastele): Lappset 137414M või analoog; 

 I – ronimisvõrk; Lappset Spider või analoog; 

 J – Tarzani köis / ronimistross; Lappset Aerial-Runway/160050M või analoog; 

 K – ronimisvõrk; Lars Laj V-Shape Net või analoog; 

 L – liumägi 2 tk nõlval; Lars Laj Hill-slide (wide) või analoog; 

 M – nõlvale kinnitatud ronimisköied või ronimisvõrk ülesronimiseks – tellida eraldiseisva 

elemendina23; 

 N – ronimisvõrk; Lappset Apollo või analoog; 

 O –  pingid (vt ptk 3.5.5.1); 

 P – jalgrattahoidja (vt ptk 3.5.5.2) 

 R – Kummikattega küngas24 

 S – valatud „asfaldimängud“ (keksumäng) – kummikattesse sissevalatud mänguruudud. 

Analoogide valikul tuleb eelistada ühtset mänguvahendite stiili ja värvivalikut. Eelistada täispuidu 

värvusega mänguvahendeid (nt Lappset vahendite sari Flora jt), kasutada läbivalt samu värvusi. 

Mänguvahendite ankurdus teha vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Mänguvahendite ankurduse 

põhimõtteskeem on antud lLisa 4.14. Mänguvahendite ankurdus). 

                                                           

19 vt nt http://www.playtop.com/ee/playtop_paigaldamisahel.asp  
20 http://idmetalco.com/product/grandifioriere-sedute-e-fioriere/ 

21 http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/ 
22 http://muuw.eu/playtop-sfaarid/ 
23 https://www.huck-net.co.uk/playground/ropes_13617/climbing-rope-heavy-duty-length-per-extra-m_38000 
24 http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/ 

http://www.playtop.com/ee/playtop_paigaldamisahel.asp
http://idmetalco.com/product/grandifioriere-sedute-e-fioriere/
http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/
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Skeem 19. Mänguväljaku skeem (väljavõte joonisest 3). 

3.6.6. Kelgunõlv 

Joonisel 3 on projektala idaosas näidatud kelgunõlv. Joonisel näidatud nõlva-ala on orienteeruv. 

Nõlvalt tuleb eemaldada suuremad eenduvad kivid ning lohud täita pealevedamise teel. Nõlva 

tasandamisel säilitatakse võimalikult olemasolev reljeef, tasandatakse ebatasasused vaid määral, 

mis tagab lastele ohutu kelgutamise. Tasandatud nõlva taimestik taastada heintaimede seguga 

pealekülvi teel. 

Maksimaalne kaevesügavus tasandamisel 30 cm. Kaevetööd teha arheoloogilise järelevalve all. 

3.6.7. Klint 

Tellija soovib õppe-eesmärkidel puhastada projektala keskosas välja paese klindiseina. Projektiga 

nähakse orienteeruv väljapuhastatava klindinõlva asukoht. Klindi puhastamine ja eksponeerimine 

lahendada eraldiseisva projektiga. Klindi puhastamisel tuleb Muinsuskaitseameti nõudmisel 

võimaldada arheoloogiliste uuringute tegemine. 
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Skeem 20. Klint. Sinisega on näidatud eksponeeritava klindi orienteeruv asukoht (väljavõte joonisest 3). 

3.6.8. Tenniseväljakud 

Vastavalt tellija soovile on projektis esitatud asukoht kahele tenniseväljakule. Tenniseväljakud on 

paigutatud pargiala alumisele platoole, spordihoone poolsele küljele. Tenniseväljakute suurused on 

esitatud tavaväljaku mõõtmetega25. Väljakute paigutusel on soovitav ekraniseerida väljaku läänekülg 

õhtupäikese eest. Selle tarvis on projektis ette nähtud täiendistutus väljakute lääneküljele, 

spordihoone äärde (vt joonis 3-1, joonis 5), vajadusel kasutada spetsiaalset piirdevõrgu külge 

kinnitatavat tennise fooni. 

Tenniseväljakute kavandamisel on soovitav kaaluda väljakute võimalikku talvist kasutamist (jäähoki 

mängimine või uisutamine). Talviste spordialade kasutust tuleb arvestada väljakute valgustuse ning 

konstruktiivsete kihtide projekteerimisel. Juhul, kui otsustatakse tenniseväljakut kasutada talvisel ajal 

liuväljana, erinevad väljaku konstruktiivsed kihid tavapärase tenniseväljaku omadest 

Tenniseväljakute täpne konstruktsiooniline lahendus (sh väljaku kalded, aluskihid ning drenaaž) 

esitatakse eraldi projektiga. 

3.7. Muud tööd 

Projektalalt tuleb ära vedada sinna ladustatud pinnasega kaetud ehitusprahi hunnikud ja 

betoonitükid (vt joonis 4 ). 

Projektala idaosas asuvad soojatrasside betoonkambrid on pinnasest väljas ning ebaesteetilised. 

Maa-ala heakorrastamisel täita kambrite ümbrus tagasi ja katta need pinnasega. Täidetud pinnas 

kinnitada mätastamisega või rullmuruga. 

                                                           

25 Spordiplatsid. Mänguväljakud. Tennis. Välja andnud: Eesti Olümpiakomitee Raamatukogu, 2005.a http://www.tennis.ee/wp-
content/uploads/2014/06/siit.pdf 
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3.8. Haljastus 

3.8.1. Haljastuse rajamise põhimõtted 

Raiete plaan on esitatud joonisel 2, ümberistutuste ja uushaljastuse lahendus on antud joonisel 5, 

teemaaedade põhimõttelahendus ja istutusplaan on antud joonistel 6-1...6-8.  

Uushaljastuses on kasutatud kodumaiste või haljastuses tavapärastest võõrliikidest põõsaste 

massistutusi silmailuks ja tuulevarjuks. Teemaaedade liigivalik sõltub teemaaiast, kuid kasutatud on 

siiski pigem vähemnõudlikke ja linnahaljastusse sobivaid liike. Puittaimede liike ja vorme võib 

vahetada samaväärsete (kõrgus, värvus) liikide vastu. Istutusskeem on valdavalt vabakujuline, 

mistõttu puu- ja põõsagruppide asendiplaaniline paiknemine on orienteeruv: grupid peavad jääma 

plaanil näidatud mõtteliste alade piiresse, kuid üksiktaime asukohta grupisiseselt võib muuta. 

Istutused (va Tammik ja Rahvaste aed) võib teha etapiviisiliselt. Teemaaedade haljastuse võib rajada 

etapiviisiliselt aia kaupa. 

Kasutada Eesti päritolu istikuid. Kasutatavate istikute parameetrid: 

puud: 

 kõrgus: mitte alla 4,5 m; 

 rinnasdiameeter: mitte alla 4 cm; 

 võra kõrgus maapinnalt: mitte alla 2,5 m ja mitte üle 3,0 m; 

 juurepalli läbimõõt: min 60 cm; 

põõsad: 

 põõsad vähemalt 5 elujõulise haruga; 

 harude kõrgus mitte alla 50 cm; 

ronitaimed 

 ronitaimed vähemalt kahe 90 cm pikkuse elujõulise haruga. 

Säilitada alal välja kujunenud aasataimestik. 

3.8.2. Suurte puude, sh tammede istutamine 

Tammede jt suurte puude istutamisel lähtuda alljärgneval skeemil näidatud põhimõtetest: 

 juurepalli ümbert tuleb eemaldada pakkematerjal (sh ka nn biolagunev riie ja pakkevõrk); 

 puu istutusauk tuleb teha juurepallist ca 15 cm sügavam ja külgedelt kummaltki poolt 

vähemalt juurepalli laiuse võrra laiem; 

 istutusaugu põhi täita ja tihendada ca 15 cm paksuselt istutusmullaga ja kergelt tihendada; 

 istik tõsta tihendatud alusele; arvestada tuleb, et peale istutusaugu kasvumullaga täitmist 

peab jääma juurekael vabaks ja istutuspalli keskosa ca 1..2 cm kõrguselt olemasolevast 

maapinnast kõrgemale; 

 tagasitäidetava istutusmulla sekka segada pikalt lagunevat kasvu soodustavat puittaimedele 

sobivat väetist (okaspuudel kasutada ainult spetsiaalset okaspuude väetist); 

 tagasitäidetud istutusauk rikkalikult kasta ja vajadusel lisada mulda nii, et istiku ümber ei 

jääks muust maapinnast madalamat lehtrit; 

 ümbritseva maapinna planeerimisel jälgida, et puu ei jääks sulglohku, kuhu hakkab 

kogunema pinnavesi; 
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 istutusjärgselt rajada puu tüvest ca 40...60 c raadiusega ca 15 cm kõrgune pinnasest 

kastmisvall; kastmisvall tuleb labidaga tihendada määral, mis tagab valli püsimise; 

 tugivaiad rammida maasse ca 1/3 ulatuses tugivaia kõrgusest; rammimisel rikutud vaiade 

otsad lõigata maha; vaiad peavad olema peale maha lõikamist ühepikkused (jälgida, et 

lõigatud vaiade pikkus oleks orienteeruvalt samal tasemel kõigil istikutel); tugivai peab olema 

istiku kõrgusest 1/3...1/2, vaiad ei tohi olla kõrgemad ega madalamad; 

 istik seotakse tugivaia ülaservast ca 50...100 mm spetsiaalse sidumisnööri või lindiga ja 

kinnitatakse tugivaiadele vastavalt sidumisnööri spetsiifikale (lint spetsiaalnaeltega); 

 nööri ja tüve vahele panna hõõrdumist takistav materjal (kasekoor, spetsiaalne kangas jne); 

 puu peab peale toestamist olema fikseeritud, sidumisnöör (lint) ei tohi rippuda lõdvalt, kuid 

sidumisnöör ei tohi muljuda koort. 

Kõik puuistikud toestada 2...4 tugiteibaga, kõikidele istikutele paigaldada tüvekaitse (muruhooldusel 

tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multšida okaspuukoorepuruga (paksus 50...80 mm). 

Põõsagruppide välisservad esimesel kahel istutusjärgsel aastal muru niitmise ajaks tähistada. 

Tugiteibad ja kastmisvall peavad jääma ja toimima efektiivselt min 2 aasta jooksul peale istutamist. 

Seejärel võib tugiteibad eemaldada (saetakse maapinnalt maha, välja tõmmata ei tohi). 

Puuistikuid tuleb kasta kord nädalas, ühe korra kastmisnorm min 50 l. 

 

Skeem 21. Tammede jt suurte mullapalliga puuistikute istutusskeem 
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3.8.3. Drenaaživajadus haljastuse rajamisel 

Enne istutustöid peab olema tagatud Skeem 12 piirkonna A kuivendus. Selleks rajada drenaaž või 

lahendada muul viisil piirkonda kogunev liigse pinnasevee äravool. 

Drenaaž lahendada eraldiseisva projektiga (vt täpsemalt ptk 3.3.4 ja 3.3.5). 

3.9. Tööde mahud, taimmaterjali loetelu 

Töömahtude tabelis kajastuvad põhiliste tööde mahud. Valikuliste objektide (teemaaiad, Klindi 

astmed jm) mahud täpsustada edasise projekteerimise käigus ehitustööde eelselt. 

/Digiversioonis esitatud eraldi failina/ 

4. Tööde teostamine 

4.1. Üldnõuded 

Tööde teostamise lõplikud etapid ja järjekorra määrab Narva Linnavalitsus. Soovituslikud etapid on 

antud käesoleva projekti peatükis 5. Kuna projektala asub kultuurimälestise alal, tuleb ehitustööd 

kooskõlastada ja organiseerida Muinsuskaitseseaduses sätestatust lähtuvalt tagades objekti 

spetsiifikast tulenevalt arheoloogilise järelevalve ning vajadusel arheoloogiliste uuringute teostamise 

alal. 

Käesolev projekt on koostatud põhiprojekti tasandil (va klindi astmed ja mänguväljaku astmestik). 

Ehitaja on kohustatud tööde eelselt veenduma projektmaterjali täpsusastme piisavuses 

projektikohaste rajatiste tegemiseks. Kõigi käesolevas projektis esitatud rajatiste ehitamiseks on 

vajalik koostada tööjoonised. 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. Enne ehituse tööettevõtulepingu sõlmimist Tellijaga kohustub 

ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja projektis esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud 

tööde mahud), ebakõlade ja muudatusettepanekute kohta. Pärast ehituse töövõtulepingu 

allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse, et ehitaja on tutvunud projektiga ning tal ei ole selle 

teostatavuse ning lahenduste õigsuse ning tööde mahtude suhtes pretensioone. Hiljem avastatud 

erinevused projektist, mis tulenevad ehitaja valitud ehitustehnoloogiast,  töövõtetest, 

töökorraldusest, ilmastikust jne ei anna õigust pretensioonide esitamiseks. Projekti tõlgendamisel 

tekkivate küsimuste korral või projekti täpsustamiseks on ehitajal kohustus pöörduda projekteerija 

poole. 

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). 

Kasutatavatel materjalidel või nende pakendite või/ja saatedokumentide alusel peab olema võimalik 

kontrollida toodete vastavust kehtivatele nõuetele ja projektile.  

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning: 
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 Maa RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

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

Ehitustööde kvaliteet peab vastama Tarindi RYL 2010 klass 2 nõuetele26.  

Tööde teostamisel jälgida Tee ehitamise kvaliteedinõudeid27 ning lähtuda "Teetööde tehnilistes 

kirjeldustes"28 antud tööde kirjeldustest alljärgnevalt:  

▪ ehitusobjekti ettevalmistus -  ptk 2. Ehitusobjekti ettevalmistamine; lk 16; 

▪ raadamine ja juurimine, säilitatavate puittaimede kaitse – ptk 2.2. Raadamine, teemaa 

puhastamine ja säilitatavate puude kaitse; lk 16; 

▪ mulla- ja kaevetööd – ptk 3. Kaevetööd; lk 26; 

▪ betoonkonstruktsioonid – ptk 6.4. Betoonkonstruktsioonid; lk 74; 

▪ teraskonstruktsioonid – ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; lk 79; 

▪ puitkonstruktsioonid – ptk 6.14., 6.16. Puitkonstruktsioonid; lk 90; 

▪ nõlvade kindlustamine – ptk 6.12. Kindlustustööd; lk 88; 

▪ teekatendid – ptk 4.1., 4.2. Ettevalmistustööd; Aluse ehitamine; lk 41; 

▪ väikevormid – ptk 9.13. Lisapaigaldised; lk 151. 

 

ECORASTER pinnasetugevduskärgede paigaldamisel jälgida tootja juhiseid: Installation manual 

Ecoraster29.  

Mänguvahendite, pargimööbli jm valmistoodangu paigaldamisel jälgida tootjapoolseid juhiseid või 

paigaldada tootjapoolse järelvalve all. Ehitaja on kohustatud nõudmisel järelvalvele esitama 

valmistoodangu paigaldamise juhised, et oleks võimalik kontrollida paigalduskvaliteeti. 

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;   

▪ 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; 

▪ kaevetööd tuleb teha kaitseala piires arheoloogilise järelvalve all. 

Käesoleva  projektiga seotud dokumendid (seletuskiri, joonised, töömahtude tabel jms) on terviklikud 

ning kehtivad koos. Projektis esinevate konstruktiivsete vasturääkivuste korral lähtuda arhitektuurse 

osa joonistest (mõõtudest nõuetest materjalidele ning ehitusele). Konstruktsioonide ja materjalide 

muutmine on kooskõlastatult tellija ja projekteerijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste välimus, 

tugevusomadused ning püsivus ja vastupidavus ilmastikule. Muudatused tarindite kujunduses 

konsulteerida ja kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.  

                                                           

26 Tarindi RYL 2010 : ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid / Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto OY, Eesti 
Ehitusteabe Fond; üldselgitus kvaliteediklassidele vt lk 19, ptk 2.3; puittarindite ehitus vt ptk 71 lk 217-238). 
27 RT I, 07.08.2015, 1 
28 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
29 http://purus-
northamerica.com/_downloads/Ecoraster%20Installation%20Manuals/Ecoraster%20Installation%20Guide%20Nov%202015.pdf 
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Töövõtja 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. 

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. 

Tööde teostamiseks tuleb taotleda Muinsuskaitseameti luba. 

4.2. Nõuded materjalidele ja valmistoodangule 

Materjalide kasutamisel tuleb arvestada alljärgnevaid nõudeid: 

▪ ehitusmaterjalid ja valmistooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, 

mis tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele; tooted peavad olema markeeritud, terved 

ja kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nõuetele; 

▪ valmistooted, sh sillutiskivid, pargimööbel, mänguvahendid jm peavad olema sertifitseeritud 

avalikuks kasutamiseks;  

▪ mänguvahendid ja turvakate peavad vastama EN 1176/1177 nõuetele; 

▪ materjalide valikul ja pinnatöötlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nõuetega; 

▪ kruvivaiad ja kruvivaiade tala- ja postikinnitused peavad vastama C4 keskkonnaklassi nõuetele; 

▪ metalldetailid, sh liitmikud, kinnitusvahendid peavad vastama "Teetööde tehniline kirjeldus"30 

ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; (lk 79) kirjeldatud nõuetele; 

▪ betoonitööde teostamisel lähtuda Teetööde tehniline kirjeldus31 ptk Betoonkonstruktsioonid (lk 

74) nõuetest; 

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

võib maapinnaga kokkupuutuvates kasutada ka tamme või lehist; materjal peab vastama 

"Teetööde tehniline kirjeldus" ptk  Puitkonstruktsioonid toodud 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);  

▪ kõigi immutatud puitdetailide värvus on pruun/punakaspruun (Tanatone); immutatud puidu 

lõikamise, hööveldamise, sälkamise ja puurimise järel tuleb paljastunud puidu pind töödelda 

(pintseldada või immutisse kasta) tootja juhiste kohaselt sobiva puidukaitsevahendiga (ENSELE); 

▪ kõik metallkonstruktsiooniosad tuleb valmistada ja korrosioonikindlaks töödelda tehases, objektil 

keevitamine ei ole lubatav; 

                                                           

30 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
31 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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▪ ehitusplatsil ladustatavad materjalid (va puistematerjalid), sh kinnitusdetailid, puit-  ja 

metallmaterjalid tuleb ladustada tasasele pinnale kaitstult sademete eest ning saama vabalt 

tuulduda;  

▪ 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. 

4.3. Keskkonnanõuded 
Kuna tööd teostatakse osaliselt 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 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 alad murustatakse 

pealekülviga. Raiejäägid töödelda ümber kütteks või saematerjaliks, oksad töödelda hakkepuiduks. 

Mitteohtlikud jäätmed võib ladustada ajutiselt Vabaduse tn pikendusele projekteeritud parkla alal ja 

spordihalli taga, ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud (vt joonis 15).  

Liikumine rasketehnikaga võib toimuda vaid mööda olemasolevaid teid ja väljakujunenud pinnaseteid 

kasutades. Pinnaseteedele rajada ajutised teed killustikust ehitusaegseks liikumiseks. Peale tööde 

lõppu tuleb killustik eemaldada. 

Säilitatavate puude juurte piirkonnas mullatöid teha ei tohi (erandjuhtudel lubatav käsitsi). Puude 

tüved tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. Juurte piirkonnas sõitmisel tuleb juurestiku piirkond 

katta sõiduraja ulatuses puitkilpidega. 

Ehitaja peab vältima saasteainete 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, tootja 

poolt lubatud juhiseid järgides. Nn taimekaitsevahendite (mürkide) kasutamine (keemiline 

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

rangelt keelatud. Masinate ja seadmete tankimine objektil võib toimuda spordihoone parklas.  

4.4. Ehitustööde korraldamine 
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. 

Ehitusmaterjal ladustatakse näidatud piirkondades. Piirkondade täpsed asukohad ja ulatuse määrab 

ehitaja koostöös Narva LV esindajatega. Puistematerjalid (killustik või/ja kruus) ladustada võimalusel 

parklates. Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud enne tööde algust looduses piiritlema, 

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

kokkulepped kinnistute 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 säilitatavate puude juurte levikualas. 

Ehitusmaterjali, lammutatavat materjali ja töödega seotud tehnikat, ajutisi tarindeid jm võib hoida 

Rakvere tn ääres spordihoone parklas või Vabaduse tn lõpus garaažikompleksi kõrvale jääval teel ja 

murualal nii, et ei oleks takistatud liiklus. Kui kasutatakse soojakut, ajutist välikäimlat jm, siis need 

objektid võib paigutada Vabaduse tn äärde planeeritud parkla alale. 

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, kamar täite 

katteks.  

Materjali vedu teostada olemasolevatel teedel või projekteeritud teede asukohtadel. Kaeve- jt 

mullatööde ajaks näha ette tähistatud tehnorajad tehnika liikumiseks tööpiirkonnas (Error! 

Reference source not found.). 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. Materjalide transpordiks ja ehitustöödeks objektil kasutada võimalikult väikese tegeliku 

massiga masinat, eriti plaanitud Rahvaste aia piirkonnas. 

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 alasid ei murustata, vaid lastakse taimestikul tekkida ja uueneda looduslikult. 

Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes 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 ja linnavalitsusele32. 

4.5. Liikluskorraldus ehitustööde ajal 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele transpordile läbipääs suletud.  

Liikluskorralduse ehitustööde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Tööd tuleb 

organiseerida selliselt, et teostatavad tööd ei segaks liiklust maanteedel. Juhul, kui toimub tegevus, 

mis takistab või ohustab liiklemist projektalaga piirnevatel maanteedel, tuleb tööpiirkond tähistada, 

paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud meetmed vastavalt majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel"33. 

4.6. Kastmis- ja hooldustehnika liikumine. Piirangud kastmis/hooldustehnikale 

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

Ehitustööde ajal liigub kastmistehnika mööda ettevalmistatud tehnoradu. Peale teekatete 

paigaldamist liigub kastmistehnika soovitatavalt joonisel 15 näidatud trajektooridel, eemale jäävate 

taimede kastmiseks kasutada pikemat kastmisvoolikut.  

                                                           

32 Muinsuskaitseseadus § 443 lg 1. 
33 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 
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Peale teekatete valmimist võib kasutada teedel liikumiseks hooldustehnikat, mille täismass ei ületa 

3,5 t (ATV haagisega, väiketraktor haagisega jne) . 1,5 m laiustel teedel võib kasutada 

hooldustehnikat, mille täismass ei ületa 1,5 t. 

5. Tööde teostamise etapid 
Tööde teostamise etappide skeem on esitatud joonisel 14. Kõikide piirkondade tööde 

organiseerimisel tuleb lähtuda alljärgnevalt esitatud tööde järjekorrast: 

1. raietööd, võsa raie, kändude freesimine/juurimine; raiejääkide koristamine; 

2. suuremahulised mullatööd, sh torustike ja kaablite kaevikute kaevamine; kaablite ja torustike 

paigaldamine, drenaaži ehitus, vundamentide ehitamine; 

3. teekünade kaevamine; teede aluste tegemine, teede sajuveesüsteemi ehitamine; 

4. vundamentide, sh linnmööbli paigaldusaluste ehitamine; 

5. maapinna üldine planeerimine; 

6. suurte puude istutamine; 

7. teekatete ehitamine; rajatiste ehitamine; valgustuspostide paigaldamine; 

8. põõsaste istutamine, suurte puude istutamine, mida eelnevate tööde tõttu ei saanud istutada; 

9. linnamööbli paigaldamine; 

10. muru rajamine. 

Kogu pargi ulatuses on prioriteesemad tellija soovil Rahvaste aia ja Tammiku rajamine. Rahvaste aia 

ja Tammiku etapid on välja toodud peatükkides 3.4.2 ja 3.4.3. Prioriteetsemaks muude tööde hulgas 

kogu pargialal on peateede välja ehitamine (vt ka joonis 14). Teemaaedu ja rajatisi saab seejärel välja 

ehitada vastavalt võimalustele, seejuures saab jälgida puhul järgida ptk 3.3.4., 3.8.3 ja 3.4 esitatud 

soovitusi tööde järjekorraks. 
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Lisad 

Lisa 1. Tehniline kirjeldus (Hankedokumentide lisa 6) 
 

Hankija nimi:   Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 

Riigihanke nimetus:  EV 100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine 

Menetlusliik:   lihthange/teenused 

Viitenumber:   186875 

 

Tehniline kirjeldus 

Hanke eesmärgiks on Narva linnas avaliku pargi projekteerimine pindalaga ca 5 ha. 

Käesolevaga on toodud Tellijapoolne juhis avaliku pargi projekti koostamiseks.  

 

Taust 

Pargi kontseptsioon tuleneb kolme erineva initsiatiivi kombineerimisest ühte tõsise pargi 

rajamisse Narva linnas. 

Esimene initsiatiiv on “100 tamme”. Riigikantselei kutsus kõiki eestimaalasi Eesti Vabariigi 

100. sünnipäeva puhul istutama oma tamme. Tamme istutamisega Eesti Vabariigi 100. 

sünnipäevaks saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse 

Eestile. 2018.aastal on plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid, need on pargid, alleed 

või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Narva linn osaleb ka selles ürituses, 

allkirjastades „Ühiste kavatsuste kokkuleppe“.  

Teine initsiatiiv oli välja käidud MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse poolt. MTÜ Ida-

Virumaa Integratsioonikeskus on avaldanud soovi teha koostööd Narva linnaga oma projekti 

„Eestimaa rahvuste salu“ raames, mille eesmärgiks on Ida-Virumaal tegutsevate 

rahvuskultuuriseltside poolt kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks erinevate rahvaste 

rahvuspuude või puude-sümbolite istutamise näol. Projekti kirjeldus on lisatud. 

Projekteerimisel palume pöörata ka tähelepanu selle projekti tähtajale: projekti elluviimine 

peab jääma ajavahemikku 01.09.2017 kuni 30.11.2017, ning peaks olema pargi rajamise I 

etapi ees. 

Kolmanda osapoolena osaleb projektis MTÜ Uus Sild, kes on avaldanud soovi teha koostööd 

Narva linnaga oma projektiga „GLORIA rahvapark“. Projekti kirjeldus on lisatud. 

Kolme initsiatiivi vahel sünergia tekkimise huvides, on Narva linn otsustanud ühendada kolm 

ülalnimetatud projekti ja rajada Vabaduse / Rakvere / A.Puškini tänavate vahelisel alal 

avaliku parki. Eeldatavad tööde teostamise etapid: 2017.aasta sügis – I etapp (eelkõige vt 

projekti „Eestimaa rahvuste salu“ kirjeldust), 2018.aasta kevad-suvi – II etapp.  

Kõik projekteerimistööd peavad olema läbiviidud tihedas koostöös projekti kolme 

osapoolega: Narva Linnavalitsus, MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, MTÜ Uus Sild 

ühise eesmärgi saavutamise nimel, arvestades nii iga projekti ainulaadsust kui ka teisi tähtsaid 

kõikvõimalikke mõjureid ning tegureid, asjaolusid, tingimusi, jne: maastik, klint, 

arheoloogiamälestis – asulakoht (nr 27276), maapinna kalded, krundi suurus ja kuju, valgus, 
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logistika, drenaaži vajadus, osade ruumiline paiknemine, tsoneerimine, tööde teostamine 

kahes etapis (I etapp – 2017, II etapp – 2018 aasta), areneva pargi idee (vajadusel võib 

kaaluda ja ette näha pargi arendamist tulevikus ka väljaspool projekteerimise piire – krundi 

Sepa tn 7b ja 7a poole), puude liikide sobivus ja vastastikune mõju, kohane elektrivalgustus, 

sobiv linnamööbel, asjakohased infotabelid, atraktiivsete elementide olemasolu jt. 

Tööde eesmärk: Arvestades ühinenud projektide ja maastiku eripära, avaliku pargiala 

kujunduse ja heakorrastuse projekti koostamine. 

Parima maastikuarhitektuurse lahenduse leidmine Narva avaliku pargi allpool 

nimetatud maaüksustele ja maastiku-arhitektuurse projekti koostamine ehitusprojekti 

mahus. 

Ehitusprojekti koostamiseks ja avaliku pargi rajamiseks on allpool kirjeldatud mahud, 

tingimused ja kord. 

 

Kirjeldus 

Nõuded projektile: 

Ehitusprojekti staadium – põhiprojekt. 

Projekteerimisala kuuluvad järgmised krundid: Vabaduse tn 24, 51101:003:0073; A.Puškini 

tn 32b, 51101:003:0092; A.Puškini tn 32c, 51101:003:0092; Rakvere tn 22f, 

51101:003:0066, Rakvere tn 22e (osa, vt skeemi), 51101:003:0049, Gloria bastion (osa, 

vt skeemi), 51101:003:0063. Kokku pindala on ca 5 ha.   

Projekti koostamise aluseks projekteerija tellib tehnovõrkudega geodeetilise alusplaani 

täpsusega M 1:500 ning kooskõlastab selle kõikide tehnovõrkude omanikega (elekter, 

side, gaas, vesi jne.). 

Asendiplaani koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt 

kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega 

M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö nr, 

mõõdistamise aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva 

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis. 

Ehitusprojekti lisana esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 

geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi 

alusplaan (mitte vanem kui 2 aastat vastavalt Narva Linnavalitsuse 13.08.2014 määruse 

nr 25 “Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord” § 9 punktile 1). Näiteks 

krundi alusplaani fragment A4 formaadis koos spetsialisti templiga. 

Analüüsida avaliku pargi maaüksustel olemasolevat maastikku ja kasvavate puude seisundit. 

Koostada nende inventuur (dendroloogiline hinnang). Kas hinnata puid grupina või 

üksikult, tuleb otsustada lähtuvalt kasvava haljastuse iseloomust ning väikevormide 

paiknemisest ja mõjust kasvavatele puudele. Dendroloogilise hinnangu tulemust 

kasutada edasise projektlahenduse koostamisel, mille tulemusena määrata säilitamiseks 

kohustuslikud väärtuslikud puud. 

Koostada olemasolevas haljastuses mittesobivate puude ja põõsaste raadamise plaan, esitada 

soovitusi uuemate istutuste kohta (näiteks soovituslik või kohustuslik ümberistutus). 

Avaliku pargi planeerimisel lähtuda printsiibist, mis rõhutaks pargi rajamise eesmärgi tähtsust 

– kolme projekti eesmärgid (projekteerimisel määrata, millisest pargi moodustamise 

printsiibist lähtuda; väljakujunev pargi planeering võib lähtuda nii regulaarse kui ka 

vabaruumilise pargi moodustamise printsiibist). 
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Maastikuarhitektuurse kujundusprojekti koostaja pädevus: maastikuarhitektuurset 

kujundusprojekti võivad koostada vastava pädevusega maastikuarhitektid (või ka 

arhitektid). Projekteerimisse peab olema kaasatud kutsetunnistust omav 

maastikuarhitekt (volitatud maastikuarhitekt 7). Vajadusel tuleb projekti eriosade 

koostamisse kaasatud vastav insener, kelle peab olema MTR registreering ja vastav 

pädevus. 

Projekt peab vastama Ehitusseadustiku, Narva linna üldplaneeringu nõuetele, samuti Eesti 

Standardile EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” ning Majandus- ja taristuministri 

17.07.2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile”, Narva linna üldplaneeringu, 

Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, määruste, projekteerimisnormide, standardite ja 

juhendite nõuetele, Narva Linnavalitsuse 13.08.2014.a määrusele nr 25 „Geodeetiliste 

mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord“, ning peab arvestama Narva Vanalinna 

linnaosa üldplaneeringuga ning “Narva linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja 

Viktoria ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja 

konserveerimise” projektiga. 

Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja maaomanikelt vajalikud 

kooskõlastused. 

Projekteerimisel pakkuda välja lahendused, mis on funktsionaalsed, vandaalikindlad ja 

arvestatud põhjamaa kliimaoludega. Lahendused peavad olema mugavad hoolduses. 

Projekteerimistöö etapid: 

a) pärast lepingu sõlmimist 2 (kahe) nädala jooksul tehakse esialgne koha analüüs 

ning vormistatakse esialgseid töövisandeid võimalike pargi lahenduste kohta 

(asukohast ja programmist tingitud esialgsed aistingud ja mõtted, initsiatiividele 

tarvis pindalade arvutus, võimalikud lahenduste üldprintsiibid, tsoneerimise 

variandid, oluliste vaatekoridoride analüüs, pargi logistilised põhimõtted, 

linnaehituslikud seosed, jms.). 

b) Vahekohtumine Tellija esindajatega Narvas, kas kohapeal või Tellija büroos; 

c) vastavalt kohtumisel otsustatule, järgmise 2 (kahe) nädala jooksul koostatakse 3 

(kolm) eel-eskiisi pargi võimalike lahenduste kohta; 

d) eel-eskiiside valmimisel, Tellija, projekteerija ja kahe teise initsiatiivi esindajatega 

kohtumine, eel-eskiiside arutelu, ühe eel-eskiisi valimine; 

e) vastavalt koosolekul otsustatule, 2 (kahe) nädala jooksul ühe valitud visandi alusel 

eskiisi vormistamine. 

f) Eskiislahenduse Tellija, projekteerija, MTÜ Uus Sild ja MTÜ Ida-Virumaa 

Integratsioonikeskus esindajatega arutamine. Vajadusel, eskiisi korrigeerimine 1 

nädala jooksul. 

g) Lõpliku eskiisi kooskõlastamine Tellijaga, MTÜ-ga Uus Sild, MTÜ-ga Ida-

Virumaa Integratsioonikeskus ning Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Ametiga. 

h) Kooskõlastatud eskiisist lähtuvalt, ehitusprojekti koostamine, asjaomaste isikutega 

(vajadusel ka Muinsuskaitseametiga) kooskõlastamine. 

Eeldatav kooskõlastatud ehitusprojekti esitamise tähtaeg on 01.09.2017. 

Ehitusprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab määrata 

ehitustööde maksumust ning ehitada selle järgi. 

 Projekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning nõutavad 

kvaliteeditasemed. Tellijal on õigus eeldada, et tööde mahud on arvestatud õigesti ja 

vastavad joonistes ja spetsifikatsioonides toodud mahtudele. 

Projekti koosseisus esitada ehitustööde maksumustabel, arvestades tööde teostamise kahe 

etapi koosseisu (jagada etappideks). 

Projekti koosseisus ette näha üks suur infotahvel rajatud pargi kohta või kaks suurt infotahvlit 

pargi sisenemisel kahelt poolt – Vabaduse tänava ja Rakvere tänava poolt; kaaluda 
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võimaluse ja vajalikkuse nii suure infotahvli kogu ala kohta olemasolu kui ka iga kolme 

osa kohta infotahvlite olemasolu; arvestada projekti osade nõue – puude juures 

infosiltide olemasolu ja nende lahendus kõikide vajalike detailidega arvestades projekti 

nõudeid. Projekti koosseisus esitada valitud infotabelite / -tahvlite vundamendiosa lõige 

ning kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. 

Projekti koosseisus ette näha infotabelite ja -tahvli juurde valitud kattega sissepääsud ja 

esitada selle lõige ja kasutavate materjalide spetsifikatsioon. 

Projekti koosseisus võimalusel ette näha järgmiste osade olemasolu: linnaaiandus (näiteks 

tarbe-, maitse- ravim-, lõhna-, õli-, kiutaimede, köögiviljade ja teraviljade jne kasvatus, 

areneva pargi osa jaoks istikute kasvatamine, vms), kompostkoha olemasolu. 

Projekti „Gloria rahvapark“ sees on mõeldud nn areneva pargi osa; võimalusel ette näha 

selleks sobiva koha. 

Jälgteede projekteerimisel, ette näha kahte liiki jälgteid: 

a) laiemad, strateegiliselt paigutatud, liikumispuudega inimese liikumiseks sobivad, 

kõvakattega kõnniteed (võib kasutada nt. eri tsoone eraldavate või, vastupidi, 

siduvate teedena); 

b) kitsamad, puude ees asuvate tabelite juurde viivad, jm. kohaliku tähtsusega teed. 

Nende lahenduses võib eelistada kas looduslikku või tambitud graniitkillustiku 

katet. 

Teede projekteerimisel, tähelepanu pöörata maapinna kaldele ja sademevee 

ärajuhtimisele. 

Võimalusel ette näha projektis erinevate atraktiivsete elementide olemasolu; näiteks, 

laululava, klindi eksponeerimine, spordi võimalused, Spordihalli seinal info, filmide 

jms. projetseerimise võimalusi, jne. 

Pärast projekti valmimist on projekteerija ülesandeks tellija nõustamine seoses projektiga 

tõstatuvates küsimustes ning ilmnevate põhiprojekti vigade parandamine. 

Avaliku pargi valitud lahendusest lähtuvalt, ette näha mõistlikud pargi rajamise etapid aastatel 

2017-2018 (I etapp – 2017, II etapp – 2018), arvestades projekti „Eestimaa rahvuste 

salu“ tähtaegu. 

Projekti koosseisus töövõtja taotleb (sh vormistab) elektroonselt ehitusluba ehitusregistri 

süsteemi kaudu. 

 

2. Välisvalgustuse projekteerimiseks tuleb ette näha: 

2.1. Valgustid peavad vastama Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 korraldusele nr 25-k 

nõuetele; 

2.2. avalikus pargis hakkab kasvama palju erinevaid puid, sest valgustuse projekteerimisel 

arvestada, et jääks minimaalne oht nii kasvavate puudele ja taimedele kui ka pimestamiseks; 

2.3. tagada optimaalne funktsionaalne valgustus, mis vastaks normatiividele. Kavandada 

energiasäästlikke LED-lampe; 

2.4.  välisvalgustuse projekteerimise variandid: 

2.4.1. Tänavavalgustuse projekteerimiseks tuleb ette näha (põhilahendus):  

 Välisvalgustuse elektriliin maakabliga 

 Metallmastid /Värvilised puupostid/komposiitpostid 

 Toitekaabli ühendamine lähima tänavavalgustuspostiga, mis saab toite olemasolevast 

elektrikilbist VK-51 ja „Sporthall“. Juhul kui projekteeritav võimsus ületab 

olemasolevat „Spordihall“ maksimaalset võimsust tuleb esitada andmed VKG 

Elektrivõrkude AS-ile koormuse suurendamise taotluse koostamiseks; 

 Valgustid LED-lampidega (valgustite tüüp ja arv lähtudes valgustatuse arvutusest) 

 

2.4.2. Tänavavalgustuse projekteerimiseks tuleb ette näha (alternatiivlahendus)  

http://www.rosa.ee/tooted/pargivalgustus/plastikkattega-postid/composite-poles-type-sm/
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 Välisvalgustuse LED-lampidega tänavavalgusti päikesepaneeliga  

 Metallmastid /Värvilised puupostid/komposiitpostid 

 

Märkus: juhul, kui valitakse alternatiivse energia allikas, esitada kogu tehniline lahendus ja 

vajalik dokumentatsioon; 

 

3. Linnamööbli projekteerimisel ette näha: 

3.1. sobivate pinkide ja urnide olemasolu pargi põhiteede ääres; 

3.2.  pinkide kuju: projekteerija võib pakkuda kaks erinevat varianti, sh nii toeta kui ka toega   

pingid, arvestades kogu avaliku pargi lahendust ja/või projektide osade lahendust; 

3.3. prügiurnid: pinkide vahel/kõrval, vajadusel ka teistes pargi kohtades, pakkuda pinkidele 

ja pargi lahendusele sobivamad variandid; 

3.4. pingid peavad olema stabiilselt ankurdatud pinnasesse; 

3.5. linnamööbel peab olema vandalismikindel. 

4. Ehitusprojekti koosseisus peab olema esitatud muu hulgas: 

4.1. raiete plaan; 

4.2. dendroloogiline istutusjoonis koos säilitatava haljastuse ära näitamisega. Säilitav ja 

projekteeritav haljastus ja selle hooldus (näidata liigilise ja arvulise täpsusega, sh nende 

asukohad); 

4.3. jalgteede/radade võrgustik koos katendi konstruktsioonidega; 

4.4. arhitektuursete väikevormide asukohad, nende materjalid, tekstuur, konstruktiivsed lahendused, 

vajadusel tootetüübid ja tootjad. 

  

http://www.rosa.ee/tooted/pargivalgustus/plastikkattega-postid/composite-poles-type-sm/
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Narva Linnavalitsuse partnerite projektide kirjeldused 

I 

Kingituse idee Eesti 100 

EESTIMAA RAHVUSTE SALU 

(Ida-Viru maavanema juures asuva rahvuskultuuriseltside ümarlaua, MTÜ Ida-Virumaa 

Integratsioonikeskuse ning Narva Linnavalitsuse koostöös loodav kingitus Eesti Vabariigi 

100 sünnipäevaks) 

ESITAJA: MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus (reg. nr. 80152132, Uus 2, Jõhvi 41533, 

integratsioonikeskus@hot.ee), kontaktisik Aleksandr Dusman, tel 5059167 

EESMÄRK: Eestis elab üle 180 rahvuse esindajat, Ida-Virumaa on koduks üle 60-le 

rahvusele, kelle esindajad on kogunenud aktiivse kultuurialase tegevuse elluviimiseks 

rahvuskultuuriseltse ühendavasse ümarlauda, mis tegutseb Ida-Viru maavanema juures. 

Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks rajatakse Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua, Ida-

Virumaa Integratsioonikeskuse ning Narva Linnavalitsuse koostöös (Narva linnapiirkondades 

vahel Vabaduse tn 24, Rakvere tn 22f  ja A.Pushkini tn 32c) avalik haljasala „Eestimaa 

rahvuste salu“, kuhu istutatakse 37 erinevat rahvuspuud, märkimaks neid rahvused, kelle 

esindajaid on Eestis rohkem kui 100 elanikku. Kõikide rahvuspuude juurde paigutatakse 

metallist A4 suurune infotahvel esindatava rahvuse ning puu nimetusega ning 

mobiiltelefoniga või tahvelarvutiga loetava QR koodiga, mis sisaldab viidet internetilehel 

asuvale tekstile iga esindatud rahvuse ja tema puu kohta, samuti viidet projektiinfole eesti, 

vene ja inglise keeles. 

SIHTRÜHM: Euroopa ja Eesti Vabariigi piirilinna Narva külastavad Eestimaa inimesed ja 

külalised. Samuti on kingitusena valmiv objekt atraktiivne õppematerjal kooliõpilastele 

õuesõppetundide läbiviimisel botaanikas, ajaloos jms. 

VAJALIKKUS: Projekt on oluline nii lõimumisalasest, kultuurilisest kui ka regionaal- 

poliitilisest aspektist: on ju Narva Euroopa Liidu piirilinn, kus elab rahvusliku tausta poolest 

väga kirju elanikkond. Erinevate rahvuste kultuur on aga osa Eesti kultuurist ning vajab 

säilitamist ja tutvustamist kõigile eestimaalastele ning Eestimaa külalistele. Rajatav ja 

avalikult kasutatav temaatiline haljasala loob piirkonnale väärtust nii turismi, kui ka 

kultuuriobjektina. 

Käesolevasse projekti on kaasatud kõikide Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside esindajad 

erinevatest omavalitsustest, mitmed kodanikuühenduste liikmed, kohaliku omavalitsuse 

(Narva linn) esindajad. 

AJAKAVA: 01.04.2017- 31.08.2017 ettevalmistavad tegevused 

01.09.2017 – 30.11.2017 projekti elluviimine 

TEGEVUSED: Eeltegevustena kogutakse rahvuskultuuriseltside tasandil kogu vajalik 

tekstiinfo. Koostöös haljastusekspertidega valitakse välja iga rahvust esindava puu konkreetne 

sort, mis peaks vastu Eesti ilmastikutingimustele. Puud istutatakse terviklahendusega 

haljasalale, kus kõikide puude juurde paigutatakse metallist infotahvel mobiiltelefonil loetava 

mailto:integratsioonikeskus@hot.ee
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QR koodiga, mis sisaldab viidet internetilehel asuvale tekstile iga esindatud rahvuse ja tema 

puu kohta, samuti viidet projektiinfole eesti, vene ja inglise keeles. Tegevuste elluviimiseks 

moodustatakse töögrupp, kes kogub vajaliku info rahvuste ja puude kohta, koostab tekstid, 

korraldab tõlke ja trükise ettevalmistuse. Samuti valmistatakse iga rahvuse ja puu kohta QR 

koodidega A 4metalltahvlid ja trükitakse 200 tk rahvuste alleed tutvustavat värvilist A 3 

kokku murtavat infovoldikut, mis sisaldab lühikokkuvõtte ettevalmistatud tekstidest ja 

projektiinfot kolmes keeles. Eestimaa rahvuste salu pidulik avamine saab teoks koostöös 

Narva linnavalitsuse, projektis osalejate, suursaatkondade esindajate ja külalistega 2017 

sügisel. Üritust kajastab kohalik ja üleriigiline meedia. 

 

II 

Projekt „GLORIA rahvapark” 

 

Kontaktid: http://uussild.ee/et/ , tel. +372 5568 2709, e-mail info@uussild.ee , reg.nr 

80145184. 

   

Projekt „GLORIA rahvapark” (asub Narva linna samanimelise bastioni lähedal)  

alustas oma tööd rahvusvahelise projekti «Peoples Parks“ /rahvapargid /alusel. See on 

rahvusvaheline projekt, mis startis Narva linnas alates jaanuarist 2017.a. Selle tegevusaeg on 

2017.a lõpuni. 

Projekt on selleks, et moodustada soodne koostöö õhkkond linnakeskkonna kujundamises, 

meie linna parkide alade muutmises paremaks.  

Projekti toetab põhjamaade Ministrite Nõukogu “NORDEN”. Projektis osalejateks on 

mittetulundusühingud: Venemaa, “Rootsi-Venemaa ärikeskus”(Petrozavodsk); Eesti,  MTÜ  

«Uus Sild“ (Narva); Taani, ühiskondlik organisatsioon NGO «MPN» (Kopenhaagen). 

Projekti eesmärk: moodustada tihedad sidemed kohalike omavalitsuse organisatsioonidega, 

äristruktuuridega, korteriühistutega, ühiskondlike koolitusasutustega, noortekeskustega, 

koolidega, vabatahtlikega- Narva aktiivsete elanikega ja KÕIKIDEGA, kes soovivad võtta 

osa meie linna, Narva, heakorrastamise küsimustest. Heakorrastuse põhilised tööd- 

hooldamine, koristamine, puude ja põõsaste istutamine teostatakse linnaelanike erinevate 

vanuse- ja huvigruppide kaasamisel: kooliõpilased, erivajadustega inimeste grupid, 

mitmesuguste ühiskondlike organisatsioonide liikmed ja aktiivsed vabatahtlikud. 

  

Pargialase territooriumi kontseptsiooni kirjeldus tühermaal, Vabaduse tänav 20. 

Pargi loomine võib ühendada 3 kontseptsiooni, mis soovitavalt ühenduvad sujuvat 

teineteisega.  

 

Pargi idee peab ühendama linnavalitsuse huvi (projekt 100 tamme), Eesti rahvuste ühenduse 

(Salu) huvi ja aktiivsete Narva kodanike huvisid (Rahvapark). 

Kolm ühes – riik, kui ühendav idee, osa pargist kaitsevööndina 100 tammest + Eestimaa 

rahvused (37 rahvust, kes elavad kogu Eesti territooriumil) + aktiivsed linnaelanikud, kes 

teevad oma panuse ühisesse asja, töötades pargi loomisel ja andes oma kogemusi edasi lastele, 

kujundades nendes armastust ja hoolivat suhtumist loodusesse. 

Sümboolselt võib sellele olla järgmine selgitus, kaitsvat funktsiooni teostab riik- see on 

välispiiride kaitse, linnaelanike huvide kaitse (kohalikud võimud tahaks näha neid istikuid, 

kui selgelt eraldatud istikute osa, mis ei seguneks mitte mingisuguste teiste istikutega).  

Sealjuures tammede istutamisele pargi ümbermõõdu piiril vastab ka lähedus sellistele 

ajaloolistele kohtadele nagu bastion, mis on samuti kaitserajatis ja asub teiselpool 

http://uussild.ee/et/
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kaitsekraavi, mis eraldab tühermaad, kuhu on planeeritud pargi istutamine. Selle kaitsevööndi 

mõnes kohas on võimalik suurendada tammede istutamise astmete või ridade arvu, 

kriipsutades või korrates tammede istutamise joonega alla seost bastionide kiirte joontega.  

 

1. kontseptsioon. 100 tamme (püramiidsed tammed). Puud asetsevad 2 või 3 vööndis(astmes) 

kogu märgitud territooriumi ümbermõõdul, täites kaitsefunktsiooni. Istutatud tammede 

joonest territooriumi sisemisele osale võib istutada dekoratiivsed põõsad (kolmas aste-korrus) 

– siberi kontpuu (erinevad liigid, värvid), kukerpuu, kikkapuu, jugapuu, elupuu, ebaküpress 

(mittepüramiidne vorm), jne. Istutatud põõsad võimaldavad eraldada tammedest kaitsevööndit 

ning kriipsutada alla istutatud puude liini, märgistades ära ka selle vööndi terviklikkust. 

  

2. kontseptsioon. Erinevate rahvuste puude salu (Eesti rahvusvähemuste ühenduse projekt), 

territoorium asetseb tühermaa alumises osas, lähemal spordihallile). Selle kontseptsiooni võib 

tuua välja istikutega kogu ümbermõõdu ulatuses, 1 või 2 tasandis(astmes) – (Pinus pumila, 

сосновый стланник и другие стелящиеся формы хвойных и лиственных). Salu 

territooriumi kontuur, mis on okaspuude istikutega,  peab olema sujuv). Selles salus peavad  

olema pingid ja valgustid, mis erinevad teistest pargi objektidest, et kujundada selle eraldi 

territooriumi terviklikkust. Iga puu juures (salus on 37 puud) võib olla vai-post puud 

kirjeldava sildiga ja selgitus, millisele rahvusele see puu vastab. Sisenemisel (mitu sissepääsu) 

sellesse mitte suuresse salusse võib paigutada sildi projekti kirjeldusega. Samuti või salu 

territooriumile paigaldada pingikesed valgustitega, mis võiksid disaini poolest erineda pargi 

teistest osadest, selleks, et tugevdada muljet sellest, et see  on eriline koht - Salu. 

  

Ülejäänud territoorium kriipsutab sujuvalt alla ruumi 100 tammest kaitsevööndi ja Eesti 

Rahvaste Salu vahel. 

  

3. Kontseptsioon. Rahva Initsiatiivi Park.  

Park saab olema etapiviisiliselt arenevaks objektiks. Kuna ta nimetatakse Rahva..., siis 

taimede eest hoolitsema, koristama territooriumi, kastma istikuid ning istutama puid hakkavad 

linlased, keda juhendavad initsiatiivgrupp ja ühiskondlik organisatsioon Uus Sild – projekti 

Peoples Parks organiseerija. Vajadusel hakkab organisaator korraldama aktsioone-

laupäevakuid ning kutsuma sinna neid, kes soovivad osaleda pargi loomises. Tulevase objekti 

territooriumil me kavatseme viia läbi mitmesuguseid üritusi, istikute müügilaatasid, müüma 

rahvakunsti esemeid, mis hakkavad populariseerima rahvapargi projekti loomise ideed. 

Põhilise osa puudest ja põõsastest me planeerime kasvatada iseseisvalt (käesoleval ajal on 

juba olemas väikesemõõdulised istikud, mida peab veel kasvatama edasi), sellepärast on 

vajadus rentida väike maatükk, mis on hoone Vabaduse tn 20 piirdeaia juures (Spordihalli 

pool) selleks, et tagada noorte istikute järelkasvatamine.  

 

Tulevase Rahvapargi kirjeldus: 

Tühermaa territooriumi keskel, künka kõrgemal osal, väljakukesel, mis on kaetud erinevat 

kuju kividega, asub ümmarguse kujuga betoonist purskkaev. Väljakuke võib ka olla 

ringikululine. Väljakule peavad olema paigutatud pingid puhkamiseks, see väljak piiratakse 

põõsaste istikutega ja mittekõrgete puudega – kurtiinidega.  

Purskkaevust suunduvad erinevatesse pargi osadesse teerajad. Park peab olema jagatud 

mitmeks tsooniks, millised me planeerime eraldada põõsaste ja okaspuudega ääristatud 

alleedega. Järgmised tsoonid -  
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Jaapani aed;  

Viljapuude aed;  

Okaspuude, magnooliate, rododendronite, jõhvikate jne aed;  

Vahtrate, pihlakate ja teiste meie regiooni lehtpuude aed; 

Eksootiliste taimede aed, jne.  

Parki ei planeerita selgeid piirdeid, klumbe(peenraid). Kõik istikute piirjooned on sujuvad, 

mõnesse kohta külvame ürte. 

  

Pargi aktiivne tsoon asub hoone Vabaduse tn 20 kõrval, „ Vabaloomingu maja” – kattega 

väljak aktiivseteks mängudeks, sellele väljakule peab mahtuma umbes 50 inimest. Või 

paigaldada lahtivõetava konstruktsiooniga – varjualuse,  tänaval läbiviidavate ürituste jaoks, 

kõrval peab olema mitte suur laste mänguväljak.  

Kogu pargi territooriumi läbivad 3 peateed (dekoratiivne plaat)+ valgustus, 2 puittreppi 

allatulekuks. 

Ülejäänud teed loodusliku kattega. Aiamööbel – puidust pingid ja urnid kogu territooriumil 

pargi keskosas. 

Pargi territooriumile me tahtsime paigaldada spetsiaalsed urnid jalutavate koeraomanike 

tarbeks või näha ette muud variandid. Istikute ümber peab paigaldama piirded võrgust, et 

kaitsta noori istikuid jalutavate koeraomanike  eest.  

 

Veel üks idee, mis tahaks olla realiseeritud selles projektis – see on nõlvak, kus paljastub 

klindi kiht – see tähendab, et kavatseme palastada kitsa osa nõlvast (laiusega 2-3m), et näidata 

pinnase koostist ning paigaldada sinna tahvel selle maapõue kirjeldusega, millele 

moodustatakse park. 

Järgmine idee – ökoloogilise iseloomuga, mida tahaks teostada pargi asutamisel. Me võiks 

igal sügisel hoiustada pargi madalamas punktis (garaažide taga, Puškini tänava teepoolsel 

küljel, kohas, kus oli jäätmete mahaviskamine) kokkuriisutud lehed, mis tuuakse linnast, et 

aja jooksul muuta maapind paremaks kogu pargi territooriumil ning näidata, kuidas saab 

kokkuhoidlikult kasutada sisemisi ressursse.  

Edaspidi me saaks viia väetist, kõdunenud lehtede komposti näol, ükskõik millisesse pargi 

osasse. Sellega me saaksime kergendada istikute eest hooldamist: multšeerides pinnast puude 

all, me vähendaksime kastmise kordade vajadust, sest see hoiab kinni niiskust ning meil ei ole 

vajadust osta ja tuua mulda taimede istutamisel. Selle territooriumi osa garaažide taga peab 

katma kõrgete istikutega, et varjata see osa puhkajate eest.  

 

Dekoratiivsete puude nimetused, mis võivad olla istutatud tulevases pargis  

 

Aralia mandhurica - MANDŽUURIA ARAALIA ehk KURADIPUU - Аралия 

маньчжурская;  

Robinia pseudoacacia - Harilik robiinia - акация белая;  

Phellodendron amurense - Amuuri korgipuu - бархат амурский,  

Gymnocladus dioicus - бундук двудомный;  

Ginkgo biloba - Ginkgo biloba - гинкго билоба;  

Gleditsia triacanthos - Kolmeastlaline glediitsia - гледечия трехколючковая;  

Quercus rubra L - Punane tamm - дуб красный;  

Quercus palustris - Sootamm - дуб болотный;  
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Quercus macrocarpa  - Suureviljaline tamm – дуб крупноплодный ja muud liigid;  

catalpa bignonioides - Harilik trompetipuu - катальпа бигониевидная;  

Cladrastis lutea - Kollane rabepuu - кладрастис желтый;  

Liriodendron chinensis  - Harilik tulbipuu - Лириодендрон китайский. 

Vahtrad (erinevad liigid):  

Acer pseudosieboldianum - Korea vaher - корейский клён  

Acer mandshuricum  - Pärnvaher – клен маньчжурский;  

Magnolia acuminata - Teravalehine magnoolia – магнолия заостренная 

Magnolia sieboldii — Sieboldi magnolia -магнолии зибольда   

Magnolia officinalis — Магнолия лекарственная  

Magnolia tripetala - Varimagnoolia – магнолия трёхлепестная или зонтичная;  

Platanus x hispanica(P. x acerifolia) - Vahtralehine plaatan - Платан кленолистный 

Рtelea trifoliata - Harilik humalapuu - Птелея трехлистная или Кожанка;  

Pähklipuu: 

Juglans Ailantifolia — Ailantifolia pähklipuu - орех айлантолистный;  

Juglans mandshurica - Mandþuuria pähklipuu - Орех маньчжурский; 

Juglans cinerea - HALL PÄHKLIPUU — Орех серый;  

Juglans cordiformis - POOPPUU - Орех сердцевидный;   

Pihlakas (erinevad liigid);  

Sorbus aria - Valge pihlakas – Рябина круглолистная; 

Sorbus intermedia - Рябина промежуточная или шведская; 

Sorbus cashmiriana - Kasmiiri pihlakas - Р. кашмирская;  

Sorbus vilmorini Schneid - Vilmorini Pihlakas - Рябина Вильморена ja muud liigid; 

Rhododendron - Rododendronid - рододендроны;  

Eleutherococcus senticosus - Harilik eleuterokokk - элеутерококк,  

Cercis canadensis - Kanada juudapuu - церцис канадский и др; 

Carpinus caroliniana - Karoliina valgepöök — граб каролинский; 

b) Okaspuud - Хвойные 

Pseudotsuga menziesii  - Harilik ebatsuuga - Лжетсуга (Псевдотсуга) ;  

Platycladus orientalis - Ida-elupuu orientalis - Плосковеточник восточный; 

Metasequoia glyptostroboides-Metasekvoia - метасеквойа глиптостробусовая; 

Рinus peuce Griseb - Rumeelia mänd - Сосна балканская или румелийская ; 

Рinus wallichiana – Pisarmänd - Сосна Уоллича, или гималайская; 

Рinus flexilis - Сосна гибкая  

Pinus koraiensis - Korea seedermänd – сосна корейская  

Pinus monticola - Сосна горная веймутова или западная белая - 

Pínus ponderósa - Kollane mänd - сосна − желтая или оркгонская;  

Pínus sibírica - Siberi seedermänd — Сосна  си и рск   кедро вая или  и и рский ке р  

Pinus koraiensis - Korea seedermänd -  осн  ке ров   корейск   или корейский ке р ja 

muud liigid;  

Рinus pumila — Kääbus-seedermänd - Кедровый стланик; 

Pinus strobus - Valge mänd- Сосна веймутова; 

Chamaecyparis pisifera — Mägi-ebaküpress - кипарисовик горохоплодный;  

Larix decidua - Euroopa lehis - Лиственницаопадающая, или европейская;  

Larix decidua 'Pendula'- Euroopa lehis 'Pendula'- Лиственница европейская ф. плакучая ja 

muud liigid;   

Тахоdium distichum- Harilik sooküpress - Таксодий обыкновенный; 

Juniperus virginiana - Virgiinia kadaka - можжевельник виргинский;  

Juniperus horizontalis - Roomav kadakas - Можжевельник горизонтальный; 

ja muud liigid;  

Abies lasiocarpa var. arisonica - Korgi nulg 'Arizonica — Пихта аризонская;  

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjsyYvG0s7TAhWHFSwKHekHBfQQFggwMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.seemnemaailm.ee%2Findex.php%3FGID%3D12344&usg=AFQjCNHoRvnhM2RUs2TkrLoXf7wIM2OJ7Q
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvsiBhc_TAhVE3CwKHSh9Aq8QFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fseemnemaailm.ee%2Findex.php%3FGID%3D7871&usg=AFQjCNEMikGXJyUKVdSqZeCSfgnYDg3JmA
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2qmUlc_TAhXF8ywKHV1ECncQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fseemnemaailm.ee%2Findex.php%3Fvote%3D13683%26lang%3Dee&usg=AFQjCNFoJstOTmEyeyH7C22vbnDgaNqHYg
https://www.nurgapuukool.ee/index.php?id=70&tid=5&pid=403
https://www.nurgapuukool.ee/index.php?id=70&tid=5&pid=368
https://www.nurgapuukool.ee/index.php?id=70&tid=2
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Abies balsamea — Palsamnulg - Пихта бальзамическая;  

Abies veitchii Lindl - Jaapani nulg - Пихта Вича; 

Abies koreana -  Korea nulg - Пихта корейская; 

Abies nordmanniana - Kaukaasia nulg - Пихта Нордманна; 

Abies concolor - Hall nulg - Пихта одноцветная;  

Abies sachalinensis- Пихта сахалинская;  

Taxus yunnanensis - Harilik jugapuu - тис ягодный (eri liiki); 

ja muud liigid; 

 

c) metsik ja puuvili puuliigid -  

Armeniaca mandschurica -  Mandzuuria aprikoosipuu - абрикос манчжурский; 

Malus baccata  - Ida-mariõunapuu - Яблоня ягодная, или сибирская ja muud liigid;  

Pyrus ussuriensis  - груша уссурийская (erinevad liigid);  

Cerasus - kirsipuu - вишни (erinevad liigid) 

Morus alba - Valge mooruspuu - шелковица − белая;  

Diospyros virginiana - хурма виргинская;   

CeraPadus — Церападус; 

ja muud liigid; 

 

d) põõsad: 

Сornus alba - Siberi kontpuu (erinevad liigid) - дерен;  

Berberis  - Kukerpuu (erinevad liigid) – различные виды;  

Euonymus europaeus - Harilik kikkapuu (erinevad liigid) — бересклет;  

Deutzia  - deutsia - дейция  

ja muud. 

 

i) pugeja 

Lonicera caprifolium - Lõhnav kuslapuu – жимолость; 

Campsis х hybrida - trompetõis – кампсис; 

ja erinevad muud. 
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Asukoha fotod ja kaardid. 
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Lisa 2. Puistu hinnangu koondtabel 

 

Nr Liigilühend D1,3 Seisund Hooldus, raie Märkused 

1 KsA 6....12 5     

2 KsA 6...12 5     

3 Si   5     

4 ReRa   3   põõsasjas 

5 ReRa 8 4 hooldusraie   

6 Sa 3...4 3   
ladvad kuivanud,  ümber 
istutada 

7 KsA 6...12 3 
kuivad raiuda, kuiva ladvaga 
raiuda üksikud kuivanud puud 

8 ReH 30 2 sanitaarraie seen 

9 ReH 25 2 sanitaarraie seen 

10 ReRa 21 2 sanitaarraie seen 

11 ReH 52 3     

12 ReH 56 3     

13 Mä 2...4 5   3 tk 

14 En sp   5     

15 Õ   5   2 tk, pöetud 

16 Va   4   pöetud 

17 Si   5     

18 KsA   3   pöetud 

19 Kb sp   5     

20 SõM   5     

21 ReR 29 3     

22 ReR 37 2 sanitaarraie seen 

23 Pp sp 21 3     

24 Pp sp 31 2 hooldusraie ühepoolne 

25 Pp sp 34 2 hooldusraie ühepoolne 

26 Va 10 5     

27 Va 12 5     

28 ReH 56 2 sanitaarraie seen, kuivab 

29 ReH 53 2 sanitaarraie seen, kuivab 

30 Ja 18 2     

31 Sa 10 3 külmalõhe/õõnsus   

32 Sa 15 5 külmalõhe/õõnsus   

33 Va 35/33 4 kaaluda raiet 

peenem haru murdumisohtlik, 
harudevaheline lõhe,  
säilitamisel toestada 

34 LeP   4     

35 Va 32 4     

36 LeP   3     

37 LeP   4     

38 ReR   4   põõsasjas 

39 Va 12, 15 5     

40 Va 15 4 hooldusraie   

41 Pä   4   rida 

42 Õ   5 kaaluda raiet   
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Nr Liigilühend D1,3 Seisund Hooldus, raie Märkused 

43 Va ca 30 4 kaaluda raiet   

44 Va ca 50   kaaluda raiet   

45 Pp sp 54 2 sanitaarraie ulatuslik koorevigastus 

46 ReR   4 kaaluda raiet põõsasjas 

47 
Va80%, Sa 
jt 20% 20...50 5   

kohati alumiste okste raie 
vaadete avamiseks 

48 ReRa 40 1 sanitaarraie seen, kuivab 

49 Õ   5 võib raiuda põõsasjas 

50 Õ 2...4 5 võib raiuda 3 tk, põõsasjad 

51 Õ 8, 6 5 võib raiuda (49-51) põõsasjas 

52 Õ 15/25/25 4 külmalõhe/õõnsus   

53 ReRa 34 2 sanitaarraie seen 

54 Va 26 5     

55 Pa sp   5 hooldusraie   

56 ReRa   4 hooldusraie põõsasjas 

57 Va 25 5 külmalõhe/õõnsus   

58 Õ 5 5 hooldusraie   

59 Va 6 5 hooldusraie võra ühepoolne 

60 Va 15.okt 4 külmalõhe/õõnsus   

61 Va 12 4 hooldusraie   

62 Lep, Va   2 hooldusraie   

63 
Vr, LeP, Va, 
Ja   3   

eemaldada lehtpuude looduslik 
uuendus 

64 LeP   2 hooldusraie latv kuivanud 

65 Sa 22 5     

66 Va 26 4   jalal kasvab Sa, Sa likvideerida 

67 LeP   4     

68 Vr   5     

69 Ja 6 5     

70 Va 2 5     

71 
Va90% , 
10% Ja + Sa   5   

eemaldada kõik lehtpuude lu, 
mis on alla 10cm js millel 
puudub kasviruum, sä enelas, 
eemaldada vigastatud puud 

72 Va cs 20/20 5     

73 Ja 20/15/15/15 5     

74 LeP   4     

75 ReRa   4   põõsasjas 

76 ReRd 19/23/23 2     

77 PõEn   5     

78 LeP   2 hooldusraie   

79 Va   4 hooldusraie   

80 Pip 18/18/18 4 külmalõhe/õõnsus   

81 Ta 5 5     

82 Pi 13//16 3   seen 

83 Ta 14 4 hooldusraie võra ühepoolne 

84 Pi 16 4     

85 Pi 13/12//12 4     

86 Õ 12 5 hooldusraie   

87 ReRd 20/22/18/18/17/16 3 hooldusraie   

88 KiH   3 hooldusraie   

89 Õ   5 hooldusraie põõsasjas 

90 LeP   4     
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Nr Liigilühend D1,3 Seisund Hooldus, raie Märkused 

91 LeP, Vr   4     

92 
LeP. ReR, 
Sa   4   

Sa likvideerida, säilitada üksikud 
LeP 

93 LeP   4     

94 LeP, Sa   4     

95 Sa 17/20/20 4 külmalõhe/õõnsus   

96 LeP   3 hooldusraie   

97 Pä, Hk 8...40 3   rida Puškini tn ääres 

98 Õ   4 hooldusraie   

99 LeP   3     

100 LeP 8 4     

101 ReRd 14/13 4     

102 EnT   5     

103 Km   5     

104 LeP   3     

105 kuiv   1 sanitaarraie   

106 Õ 21 3   kv ulatuslik 

107 ReRd   3 hooldusraie põõsasjas 

108 ReH 65/60/53 3 külmalõhe/õõnsus seen, juurevigastus 

109 KsA ca 5...7 5   
vajadusel (osaliselt) ümber 
istutada 

110 Pa sp   3 hooldusraie   

111 
Pa sp, Vr, 
Sõ   5 hooldusraie   

112 kuiv   1     

113 Lm   2 hooldusraie   

114 ReRa, KsA   4   Re likvideerida 

115 KsA 5 3     

116 KsA 2 5     

117 kuiv   1     

118 KsA 6 5     

119 KsA   4   põõsasjas 

120 KsA 2 5     

121 Pa sp   5     

122 Õ 16//10 3     

123 SõM   5     

124 Pa sp   5     

125 KsA 2 4   ümber istutada 

126 KsA 3 4   ümber istutada 

127 kuiv   1     

128 KsA 2....4 4   ümber istutada 

129 Pa sp   5     

130 SõM   5     

131 SõM   5     

132 Hk   4   põõsasjas 

133 Sõ sp   5     

134 Sõ sp   3     

135 ReR 35 3     

136 LeP   4     

137 LeP   4     

138 LeP   4     

139 Pl (?) 12//11 4 hooldusraie   

140 Pl (?)   3 hooldusraie   
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Nr Liigilühend D1,3 Seisund Hooldus, raie Märkused 

141 Ja 5//8 4     

142 Ja 5//4 4   ühepoolne 

143 Pa sp   5     

144 LeP   5     

145 LeP   4     

146 LeP   4     

147 Sõ, Vr, LeP   5 hooldusraie   

148 LeP; Va   5 hooldusraie   

149 Va 29 4   ühepoolne 

150 LeP   4     

151 LeP   5     

152 Va 17 4   ühepoolne 

153 Va 8 2 hooldusraie võra ühepoolne 

154 Va ca 20 5   all kasvav Õ likvideerida 

155 Va 10....35 4   

eemaldada alla 20cm 
jämedusega puud, teistele 
hooldus 

156 Va 20 4   tüvevigastus 

157 LeP   4 hooldusraie   

158 Ja ca 40/25 4 külmalõhe/õõnsus   

159 Ja 15...25 4   

eemaldada alla 20cm 
jämedusega puud, teistele 
hooldus 

 

  



EV100 avaliku pargi projekt Narvas │ PP │ 29.11.2017 1742KP2 

 

79/128 
 

Lisa 3. Pargimööbel ja tarindid 

Lisa 3.1. Seljatoega pingid 

 

Duril For 

 

 

 

http://duril.ee/toode/pargipingid-for/ 
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Lisa 3.2. Seljatoeta pingid 

 

Duril Merida 

 

 

 

http://duril.ee/toode/pargipingid-merida/ 

  

http://duril.ee/toode/pargipingid-merida/


EV100 avaliku pargi projekt Narvas │ PP │ 29.11.2017 1742KP2 

 

81/128 
 

Lisa 3.3. Piknikulaud 

 

Lars Laj Quadro Table&Bench 

 

 

 

http://www.larslaj.ee/toode/quadro-table-and-bench-/375 

 

Lars Laj Table&Bench 

 

 

  

http://www.larslaj.ee/toode/table--bench-steel-construction/371 
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Lisa 3.4. Lamamistool 

 

MM Cite Rivage 

 

 

 

 

 

http://www.mmcite.com/en/products#!park-benches/rivage 
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Lisa 3.5. Prügikastid 

 

MM Cite Nanuk 

 

 

 

http://www.mmcite.com/en/products#!litter-bins/nanuk 
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Extery DogStation M3 

   

 

 

 

 

 

http://extery.com/tooted/prugikastid/dogstation-m3/  
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Lisa 3.6. Infotahvlid 

Rahvaste aia infotahvlid 
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Üldinfotahvlid  

Pargiala sissepääsude juures, kokku 3 tk 

 
Kasutada valmistoodangut (Metalco Targa või mmcité pp) või Rahvaste aias kasutatud suuremat 
infotahvlit (vt Lisa 3.6). 
 
Tootja: Metalco 

Ametlik edasimüüja Eestis: ParkDisain OÜ 
Toode: Targa display board 
 

      
 
Viide: http://metalco.ee/20#0  

http://www.idmetalco.com/product/targa-display-board/  
 
  

http://metalco.ee/20#0
http://www.idmetalco.com/product/targa-display-board/
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Lisa 3.7. Jalgrattahoidja 

 

MM Cite EdgeTyre 

 

 

 

http://www.mmcite.com/en/products#!bicycle-stands/edgetyre  
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Lisa 3.8. Tõkkepost 

 

MM Cite Lot 

 

 

 

http://www.mmcite.com/en#!bollards/lot 
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Lisa 3.9. Grillalus 
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Lisa 3.10. Puitkate klindiastme müürile. Klindiastme valmismooduli näide. Gabioon 

Euroform Block 99F 

  

 

 

http://www.euroform-w.com/smartedit/documents/produkte/99f.pdf 

  

http://www.euroform-w.com/smartedit/documents/produkte/99f.pdf
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Betoonmooduli näide 

Märkus. Allpool esitatud toode on üks valmismooduli näidetest  

 
Betoonist tugiseinte ehituseks on otstarbekas tellida eraldi kuubi ja püsttahukakujulised kindlate 
mõõtudega moodulid, millest saab tugimüürid kombineerida. 
 

 
 

 
 
 
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/18.13.htm 
  

moodul 1 siseraadiusega plokk 

2...3 erineva mõõduga 

moodul 2 sirge plokk 2...3 

erineva mõõduga 

moodul 2 välisraadiusega  plokk 

2...3 erineva mõõduga 

http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/18.13.htm
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Gabioon 

Gabioonkonstruktsioone kasutatakse laialdaselt nii maismaainseneritöödel kui ka üldehituses. Need 
konstruktsioonid on leidnud laialdast kasutust paljudes prestiižsetes projektides üle kogu Euroopa.  
Gabioone võib kasutada objekti ümbritsevate vabalt seisvate seintena ja vulkaanilistest kivimitest 
akustiliste ekraanidena või kanalite ja veekogude kaldaid tugevdavate konstruktsioonidena.  
Arhitektide, inseneride ja ehitajate arvates on oma peamist funktsionaalset ülesannet täitvatel 
gabioonkonstruktsioonidel lisaks ka esteetilised väärtused.  Gabioonkonstruktsioonid kujutavad 
endast kivide või vulkaaniliste kivimitega täidetud terasvõrkudest konteinereid. Terase ja kivi kooslus 
on nüüdisajal osutunud tõeliseks loominguliseks avastuseks.  Gabioonkonstruktsiooni tüüp - 
trapetsikujuline või gabioonmadrats - ja mõõtmed valitakse olenevalt funktsionaalsest kasutusest. 
Gabioonid on valmistatud eriti vastupidavast terastraadist, kõik ühenduskohad on keevitatud. 
Vastupidavusel, pikal kasutuseal ja gabioonkonstruktsioone kasutavate lahenduste ökonoomsusel on 
põhjapanev tähtsus nende kasutamisel inseneriprojektides nii maismaal kui ka vees, eriti aga pinnase 
tugevdamise ja erosiooni tõkestamisega seotud projektides. 
 
http://fagel.ee/piirded/gabioonid/ 
 

 

 
 
Fotod: http://aiaelementideehitamine.weebly.com/uploads/5/6/2/4/5624614/3225538_orig.jpg 
http://www.betafence.ee/images/images/2015/February/urban/gabion_bazantaria_dsc_5904_800x
600.jpg 

http://fagel.ee/piirded/gabioonid/
http://aiaelementideehitamine.weebly.com/uploads/5/6/2/4/5624614/3225538_orig.jpg
http://www.betafence.ee/images/images/2015/February/urban/gabion_bazantaria_dsc_5904_800x600.jpg
http://www.betafence.ee/images/images/2015/February/urban/gabion_bazantaria_dsc_5904_800x600.jpg
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Lisa 3.11. Konteiner ürtidele 

Metalco Dahlia 

 

 

 

 

http://idmetalco.com/product/dahlia-planter/ 
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Lisa 3.12. Teadetetulp 

MM Cite Egero 

 

 
 

 
 
http://www.mmcite.com/en#!information-medium/egero/egr420 
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Lisa 3.13. Tõstetud peenar ja terrassi serv 

(vt alternatiivlahendus lisa 3.10.) 

Metalco Grandiflorier 

 

 

http://idmetalco.com/product/grandifioriere-sedute-e-fioriere/ 
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Lisa 3.14. Piirdeaiad 

Tvora 2D, 2Ds 

 

 

 

 

http://www.aiad.ee/ee/tooded/aiad-piirded/paneelaiad-3d-2d/paneelaiad-2d-2ds-211 

  

http://www.aiad.ee/ee/tooded/aiad-piirded/paneelaiad-3d-2d/paneelaiad-2d-2ds-211
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Paneelaia paigaldamine 

http://www.piirdeaiad.ee/wp-content/uploads/Keevispaneelide-paigaldusjoonis1.pdf 

 

  

http://www.piirdeaiad.ee/wp-content/uploads/Keevispaneelide-paigaldusjoonis1.pdf
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Lisa 3.15. Valgustid 

Tootja: WE-EF 

Kuppel: PFL 200 

Mast: AMW-Z-MA Type 1 

      

 

 

 

Viide: http://www.weef.de/#!/int/products/10  

Viide: http://www.weef.de/#!/int/products/family/poles/8  

 

 

http://www.weef.de/#!/int/products/10
http://www.weef.de/#!/int/products/family/poles/8
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Lisa 3.16. Lauatenniselauad, malelauad 

 

Tootja: Lars Laj  

Toode: betoonist lauatenniselaud 

 

 

Viide: http://www.larslaj.ee/toode/concrete-table-tennis-free-standing/562  

 

Tootja: Duril  

Toode: Ajedres 

 

 

Tähelepanu! Värvuste valikul lähtuda seletuskirja ptk 3 põhimõtetest! 

 

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

  

http://www.larslaj.ee/toode/concrete-table-tennis-free-standing/562
http://duril.ee/toode/pargimoobel-malelaud-kabelaud-ajedrez/
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Lisa 3.17. Prügimaja 

Allolevatel fotodel on näidatud variseintega (A) lahendatud prügikonteinerite hoiukoht ja katusega 

(B) nn prügimaja. Spordihoone juures asuva prügikonteinerite hoiukoha lahendamisel võib kasutada 

emba-kumba tüüpi, arhitektuurse lahenduse juures lähtuda orienteeruvast asendiplaanist (joonis 3) 

ja paviljon-õppeklassi kujunduskeelest. 

 

A. Variseintega prügikonteinerite hoiukoht 

 

Viide: http://eestiaiad.ee/puitaiad/  

 

B. Katusega prügimaja 

  

Viide: https://sites.google.com/a/kaksgrupp.ee/www/pildid  

  

http://eestiaiad.ee/puitaiad/
https://sites.google.com/a/kaksgrupp.ee/www/pildid
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Lisa 4. Mänguvahendid 

Lisa 4.1. Mänguvahendite koondnimekiri 

 A – pöörlev alus / karusell koos kummiastmetega 

a) Lappset https://www.lappset.com/Products/Product-search/Union/220037  

b) Lars Laj http://www.larslaj.ee/toode/spinner-ii/197  

c) või analoogne 

 B – karusell http://www.larslaj.ee/toode/the-merry-go-round/214  

 C – vedrukiigud 2 tk http://www.larslaj.ee/toode/pony-spring/156  

ja  

https://www.lappset.com/Products/Product-search/RHINO/010507  

või  

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Tractor/010515  

 D – iste 

 E – Playtopi kummikattega 3D vormid http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/  

 F –  kummikattega sfäärid ja poolkerad (mõõduga 350, 450 ja 600 mm) 

http://muuw.eu/playtop-sfaarid/  

 G – pesakiik https://www.lappset.com/Products/Product-search/Birds-Nest-Swing/137417M  

 H – kiik (tavaline + väikelastele) https://www.lappset.com/Products/Product-search/Swing-

Frame/137414M  

istmed: a) https://www.lappset.com/Products/Product-search/CRADLE-SEAT/000218  

b) https://www.lappset.com/Products/Product-search/RUBBER-SEAT/000216  

 I – ronimisvõrk Spider https://www.lappset.com/Products/Product-search/Spider-M/200220  

 J – kaabel-laskumine / ronimistross http://www.larslaj.ee/toode/the-silver-cableway/249 või 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Aerial-Runway/160050M  

 K – ronimisvõrk 

nt: http://www.larslaj.ee/toode/v-shape-net/89  

või nt: http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/PYRAMID/id/GSNSE01  

 L – liumägi 2 tk http://www.larslaj.ee/toode/hill-slide-wide-slw210/639  

 M – köied 

 N – ronimisvõrk Apollo https://www.lappset.com/Products/Product-search/Apollo/220230  

 O –  pingid 

 P – jalgrattahoidja http://www.larslaj.ee/toode/ryga-bike-stand-single-unit/1052  

 R – Kummikattega küngas http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/  

 S – valatud „asfaldimängud“ (keksumäng) 

 
NB! Kõik mänguväljaku vahendid peavad vastavama ohutusstandardile EN1176 ja toodetele peab 
olema omistatud TÜV-sertifikaat.  

https://www.lappset.com/Products/Product-search/Union/220037
http://www.larslaj.ee/toode/spinner-ii/197
http://www.larslaj.ee/toode/the-merry-go-round/214
http://www.larslaj.ee/toode/pony-spring/156
https://www.lappset.com/Products/Product-search/RHINO/010507
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Tractor/010515
http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/
http://muuw.eu/playtop-sfaarid/
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Birds-Nest-Swing/137417M
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Swing-Frame/137414M
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Swing-Frame/137414M
https://www.lappset.com/Products/Product-search/CRADLE-SEAT/000218
https://www.lappset.com/Products/Product-search/RUBBER-SEAT/000216
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Spider-M/200220
http://www.larslaj.ee/toode/the-silver-cableway/249
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Aerial-Runway/160050M
http://www.larslaj.ee/toode/v-shape-net/89
http://www.fixman.ee/ee/tooted/kataloog/PYRAMID/id/GSNSE01
http://www.larslaj.ee/toode/hill-slide-wide-slw210/639
https://www.lappset.com/Products/Product-search/Apollo/220230
http://www.larslaj.ee/toode/ryga-bike-stand-single-unit/1052
http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/
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Lisa 4.2. (A) Lappset Union 

  

 

 

Viide: http://webapi.lappset.com/server/api/v1/en/pdf/220037  
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Lisa 4.3. (B) Karussell Lars Laj Merry-Go Round 

 

 

 

 

 

 

Viide: http://www.larslaj.ee/toode/the-merry-go-round/214 
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Lisa 4.4. Vedrukiiged Lappset Rhino (ja sarnased vahendid) 

 

 

 

Viide: https://www.lappset.com/Products/Product-search/RHINO/010507  

 

Sarnased vahendid vt: 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/DINO/010503 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/DOG/010502 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/GIRAFFE/010508 
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Lisa 4.5. (E, F, R) Playtop kummikattega 3D vormid, sfäärid ja poolkerad 

Lisa 4.5.1. (E) 3D Vormid 

  

3D-Mesilane 

Mõõdud: 160 0 x 1600 x 1250 mm 

Materjal: Playtop EPDM kumm  

 

3D-Mini Lepatriinu 

Mõõdud: 800 x 975 x 1200 mm 

Materjal: Playtop EPDM kumm  

 

 

 

Viide: http://muuw.eu/playtop-3d-vormid/  
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Lisa 4.3.2. (F) Playtop Sfäärid 

 
Saadaval kolmes diameetris – 350 mm, 450 mm ja 600 mm - Playtop’i Sfäärid on maapinnale 
kinnitatud kasutades pinnaseankrut või pinnasele paigaldatud plaati. 
 
Iga sfäär on valmistatud Playtop’i kummigraanulitest, värvivalik ulatub üle 18 tooni ning sfäärid 
pakuvad seetõttu uudseid võimalusi lahendada mängualad põnevustpakkuvalt. 
 
Neid on võimalik kasutada linnamaastikus, parkides, aedades ja isegi linnatänavatel mänguinventari 
osana, istmetena või lihtsalt dekoratsioonidena. 
 

 
 

 
 
Viide: http://muuw.eu/playtop-sfaarid/  
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Lisa 4.3.3. (R) Playtop künkad 

 
3D-Küngas 

Mõõdud: ø1800 v = 500 mm 
Materjal: Playtop EPDM kumm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Viide: http://muuw.eu/playtop-sfaarid/  
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Lisa 4.6. (G) Pesakiik Lappset Bird Nest Swing 

 

 

 

 

 
Viide: http://webapi.lappset.com/server/api/v1/en/pdf/137417M   
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Lisa 4.7. (H) Rippkiik Lappset Swing 

 

 

 
Viide: http://webapi.lappset.com/server/api/v1/en/pdf/137414M  

 
Kummiistmed (Lappset): 
https://www.lappset.com/Products/Product-search/RUBBER-SEAT/000216  
Väikelaste iste (Lappset): 

https://www.lappset.com/Products/Product-search/CRADLE-SEAT/000218  

https://www.lappset.com/Products/Product-search/RUBBER-SEAT/000216
https://www.lappset.com/Products/Product-search/CRADLE-SEAT/000218
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Lisa 4.8. (I) Ronimisvõrk Lappset Spider 

 

 
 

 

 
Viide: http://webapi.lappset.com/server/api/v1/en/pdf/200220  
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Lisa 4.9. (J) Tarzani köis (kaabellaskumine) Lappset Aerial Runaway 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Viide: http://webapi.lappset.com/server/api/v1/en/pdf/160050M   
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Lisa 4.10. (K) Ronimisvõrk Lars Laj V-Shape Net 

    

 

 

   
 
 
 
Viide:  http://www.larslaj.ee/toode/v-shape-net/89  
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Lisa 4.11. (L, M) Liumägi 2tk Lars Laj Hill Slide Wide SLW210. Ronimisköied 

 

  

  

 
Viide: http://www.larslaj.ee/toode/hill-slide-wide-slw210/639   
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Liumägede eeldatav mängukeskkond 
 

 
 
Allikas: World Landscape Architects (WLA) http://worldlandscapearchitect.com/woodland-discovery-
playground-shelby-farms-park-field-operations/#.Wb-3vsig-M9 
 
Ronimisköied, ronimisvõrgud (M) 

 

 
 
https://www.huck-net.co.uk/playground/climbing-nets-rope-ladders-ropes_13505/?page=1 
 
  

ronimisköis 
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Lisa 4.12. (N) Ronimisvõrk Lappset Apollo 

 

 

 

 

 

Viide: http://webapi.lappset.com/server/api/v1/en/pdf/220230  
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Lisa 4.13. (S) Keksumäng kummikattes 

 

Keksumängu põhimõte: 

 

http://www.tiptiptap.ee/tooted/manguvaljakud/asfaldimangud/keksumang-hopscotch-959094  

Kummikattesse rajatakse jooned vastavalt kummikatte tehnoloogiale. Täiendavalt võimalik erinevaid 

kujundeid/mänge rajada veel mujalegi mänguväljaku kummikattesse. 

http://muuw.eu/playtop-kummikatted/  
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Lisa 4.14. Mänguvahendite ankurdus 

http://webapi.lappset.com/server/api/v1/link/10000000346679/10000000587837_application_pdf 

 

http://webapi.lappset.com/server/api/v1/link/10000000346679/10000000587837_application_pdf
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Lisa 5. Sillutis ja pinnakatted 

Lisa 5.1. Sillutiskivi 

 

 

 

Viide: http://ikodor.ee/tooted/sillutiskivid/  

Viide: http://ikodor.ee/galerii/kartanokivi/  

Näiteid sillutise ladumisest teede ristumiskohtades (sh kaared) 
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Lisa 5.2. Murukärg Ecoraster E40 

  

 

 Mõõdud: 330 mm x 330 mm x 40 mm¸ seinte paksus: 3,6 mm 

 Värvus: must 

 Vastupidavus: kuni 120 t / m2 tühjas olekus, kuni 20t ühe telje kohta 

 Kaal-m2: 5,68 kg; tüki kaal: 0,630 kg 

 Kõrgus: 40 mm 

 Tooraine: 100 % Recyclingmaterial PE-LD (Polyethylen) 

 Mõõtude stabiilsus: temperatuuri vahemik -50º kuni 80º 

 Muutumise vorm: 0,5 % (normaalse temperatuuri juures + 20º kuni 80º) 

 Niiskuse imavus: 0,01 % 

 Ümbritsev keskkond: Standart DIN 38412 — (neutraalne) mõju ümbritsevale keskkonnale 

 Lahustatavus: stabiilne hapete, leeliste, piirituste, nafta ja bensiini mõjude suhtes 

 

Viide: http://sangrit.ee/other_products/ecoraster/ecoraster-e40.html  

http://purus-northamerica.com/products/ecoraster/  

  

http://sangrit.ee/other_products/ecoraster/ecoraster-e40.html
http://purus-northamerica.com/products/ecoraster/
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Lisa 5.3. Mänguväljaku turvakate 

Playtop EPDM kummikatted 

Playtop’i turvalisem pinnakate on Euroopa juhtiv märjalt valatav pinnakate. See on välja töötatud 
kasutamiseks mänguväljakutel ja lastele mängimiseks mõeldud inventari all. Playtop töötati välja 
selleks, et viia miinimumini laste vigastusohtu mänguväljakul kukkumisel. 
 
Playtop pakub klientidele pinnakatet, mis: 
 on üks kõige turvalisem saadaolev kattematerjal 
 on eriti vastupidav, keskkonnasõbralik  ja ilmastikukindel 
 nõuab vähest hooldust 
 on saadaval üle 20 värvitoonis 
 on vandaalikindel 
 on kiire drenaažiga 
 on saadaval 3-mõõtmeliste kehade valmistamiseks 
 on pinnakate, millesse saab sisse ehitada lõbusat ja huvitavat graafikat 
 pakub vastupanu abrasiooni suhtes, on libisemis-, muljumis- ja süütekindel. 
 
Paigaldus vastavalt tootjapoolsetele juhistele. 

 

  
 
Viide: http://muuw.eu/playtop-kummikatted/  

http://muuw.eu/playtop-kummikatted/
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Lisa 6. Narva LV ALA Arhitektuuri ja planeerimise osakonna kiri. Ehitusprojekti 

läbivaatamisest 

 

 

 

Narva Linnavalitsus 

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 

Arhitektuuri ja planeerimise osakond 

 

 

 

AB Artes Terrae OÜ                                                   Teie   29.09.2017  

artes@artes.ee                                                            Meie   26.10.2017 nr 1-12.1/9858-4                                                       

                                                                           

 

 

 

Ehitusprojekti läbivaatamisest  

 

 

 

Arhitektuuri- ja planeerimise osakond vaatas läbi EV100 avaliku pargi põhiprojekti. Viitame 

järgmistele puudujääkidele: 

 

1. Eskiisi läbivaatamise menetluse käigus laekusid vastuväited Rakvere tn 20, 20a, 20b, 
20c korterelamute elanikelt EV100 pargi esialgses variandis pakkutud müra ja suuri 

rahvavoogude tekkitavatele rajatistele. Sellest lähtuvalt, oli otsustatud, et kõik projekti 

osad, mis võiksid kahjustada elanike elutingimusi erakorralise müra, valgusreostuse 

vms. kaudu, võetakse projekti koosseisust välja. Palume projekt vastava pilguga veel 

kord üle vaadata. 

 

2. Eskiisi läbivaatamisel, oli väljendatud arvamus, et paviljonide ja väikevormide 
kujundust oli vaja üle vaadata. Seda polnud tehtud. Praegu pakkutud väikevormid 

mõjuvad rasketena ja mehhaanilistena. Palume esitada kolm erinevat väikevormide 

eskiisi. 

3. Näidata ajutiste ehitiste asukohad (nt biotualett, jäätisekiosk) ning kioski 
elektrivarustuse lülitamiskoht. 

 

4. Arvestada Narva linna kunstniku Deniss Polubojarovi arvamusega: „Nõustun pinkide 

ja valgustuse valikuga. Ei leia selget sissepääsu ala loogika kirjeldust. Defineerida 

pargi peasissepääsu, ehk kus asuvad inventaari hoidla, WC, info- ja meditsiiniabi 

punkt, võimalikud kioskid, jms. Arvestades reljeefi keerukusega, esitada 3D vaated, 
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mis näitaksid parki eri vatenurkadest ning linnulennult, ning ilustreeriks, kuidas park 

näeb erinevatel aastaaegadel ning päeval ja õhtul.“ 

 

5. Arvestada muinsuskaitse vaneminspektori Madis Tuuderi arvamusega: „Kuna pargiala 

piirneb Gloria bastioni vallikraaviga, siis tuleks läbi mõelda see ka vallikraavi 

perspektiivse puhastamise ja korrastamise kontekstis. Pean silmas vallikraavi 

läänenõlva kulgemist ja vormistust. See on samas tehniline küsimus ja põhimõtteliselt 

muud pargiala ei mõjuta. Vaateplatvorm Gloria bastioni suunas tundus joonistelt liiga 

massiivne ja visuaalselt domineeriv, samas vahemaad on seal piisavalt suured ja ehk 

sulandub maastikusse. Üldiselt hakkas silma elementide ja erinevate alade liigne 

paljusus. Ala on küll suur, aga läheb liiga kirjuks. Peamised elemendid peaksid siiski 

olema looduslikud klindiastangud ja huvitav reljeef, hetkel on raske öelda, kas need 

kogu selle mahu realiseerimise juures üldse silma jäävad (reljeefi langus muidugi jääb, 

seda ei muuda).” 

6. Eraldi joonisel näidata kastmismasina ning muude teenindusmasinate liiklusskeem. 

 

7. „Vabaduse tänav L3” kinnistu osaliseks rekonstrueerimiseks (nimelt 
üldplaneeringujärgse sõidutee väljaehitamiseks), Vabaduse tn 24 parkla ning Rakvere 

tn 22e transpordimaa osaliseks rekonstrueerimiseks (nimelt parkla rajamiseks) tuleb 

esitada tee ehitusprojekt. Teeosa peab vastama MTM 02.07.2015. a määruse nr 82 

„Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ 4. peatüki  nõuetele.  

 

8. Drenaaži ehitusprojekti osa on esitamata. 
 

9. Ehituskonstruktsioonide osa on esitamata. 

 

10. Projekt peab arvestama puuetega inimeste erivajadustega. Seletuskirjas kirjeldada 

lahendusi (ratastoolis liikujale ruumivajadus ning kõnniteede laiuste vastavus 

nõuetele, kõnniteede pikikalded ning nende vastavus nõuetele, projektlahendused 

kõrguste vahe ületamiseks, laskumisalad kõnniteedelt ning äärekivide kõrgused, 

invaparkimiskohad, invatualett jne).  

 

07.11.2016. a vastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja 

elamuosakonna juhataja Karin Sillmann Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 

teabenõudele järgnevalt:  

 

„EhS § 7 sätestab, et ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava 

kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus seadustikuga reguleeritud tegevuses.  EhS § 

11 lõike 2 punkti 8 kohaselt hõlmavad ehitisele esitatavad nõuded asjakohasel juhul  

puudega inimeste erivajadusi. EhS § 11 lõige 4 annab valdkonna eest vastutavale 

ministrile õiguse määrusega täpsustada ehitisele esitatavaid nõudeid. Seega  

kohustuvad  tellijad, projekteerijad, arhitektid, ametnikud ehitamisega seotud 

tegevustes arvestama puudega inimeste erivajadustega sõltumata asjakohase määruse 

kehtestamisest. Juhul, kui täpsustavaid norme kehtestatud ei ole, tuleb hindamaks, kas 

projekteerimisel on arvestatud puudega inimeste erivajadustega, lähtuda heast tavast. 

Hea tava sisustamisel saab kasutada asjakohaseid tehnilisi norme, standardeid, 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002  määrust nr 14 ja 

juhendmaterjale“. 

 

Oleme seisukohal, et pargi projekteerimisel tuleb arvestada MKM 28.11.2002. a määruse nr 

14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 
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üldkasutatavates ehitistes” 2. peatüki ning MTM määruse „Puudega inimeste erivajadustest 

tulenevad nõuded ehitisele“ eelnõu 2. peatüki ning Eesti Standardi EVS 843:2016 

“Linnatänavad” nõuetega.  

11. AB Artes Terrae OÜ tiitellehel parandada tellija nimetus. Missugune Narva 

Linnavalitsuse amet tellis projekti? 

 

12. Projekt ei vasta MTM 17.07.2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 

(edaspidi: Määrus 97) § 5 lõikele 2. Tellija kooskõlastus on esitamata. 

 

13. Tiitelleht ja seletuskiri on erinevad asjad. Tiitellehe vormistus peab vastama Määruse 

97 § 7 lõikele 1. Seletuskirja vormistus peab vastama Määruse 97 § 7 lõikele 2. 

Tiitelleht ei ole seletuskirja esimene leht. Parandada seletuskirja lehtede 

nummerdamine. 

 

14. AB Artes Terrae OÜ tiitellehe vormistus ei vasta Määruse 97 § 7 lõike 1 punktidele 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 10: 

14.1 Esitada projekteeritava alaga haaratud aadressid. 

14.2 Esitada kinnismälestise või muinsuskaitseala nimetus ja kultuurimälestiste 

riiklikku registri number, selle olemasolul. 

14.3 Esitada sõna „Peaprojekteerija“ ning MTR registreeringu number. 

14.4 Esitada ehitusprojekti osade koostajate andmed: 

Näiteks:  

Peaprojekteerija ning MA, EK, VK osade projekteerija:  nimi, äriregistrikood,  

                                                                                      aadress, kontaktandmed,  

                                                                                      MTR registreeringu number 

MA osa eest vastutav spetsialist: nimi, /allkirjastatud digitaalselt/, 

                                                                                       kvalifikatsiooni andmed 

EK ja VK osade eest vastutav spetsialist: nimi, /allkirjastatud digitaalselt/, 

                                                                                       kvalifikatsiooni andmed 

 

Tugevvoolupaigaldise osa projekteerija: … 

EL osa eest vastutav spetsialist: … 

 

Teede ja liikluskorralduse osa projekteerija: …. 

TL osa eest vastutav spetsialist: … 

 

14.5 Esitada ehitusprojekti valmimise kuupäev. 
14.6 Esitada tellija kontaktandmed. 

15. Tiitelleht on üks leht. AB Artes Terrae OÜ projekti tiitelleht koosneb 3 lehest. 
Soovitame loobuda pildist ning palume viia tiitelleht vastavusse Määruse 97 § 7 lõike 

1 nõuetega. 

 

16. Tiitellehel, seletuskirjas, joonistel esitada iga vastutava isiku allkirja kohale sõnad 
/allkirjastatud digitaalselt/. 

 

17. Tehnovõrkude kaitsevööndite valdajate nõusolekud on esitamata (ehitusseadustiku 8. 
peatükk). 

 

18. MTR-iga aktsepteeritud AB Artes Terrae OÜ vastutava spetsialisti allkiri on 

esitamata. 
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19. AB Artes Terrae OÜ projekti sisukord ei vasta tegelikkusele. Nimekirjas toodud 
dokumentide arv erineb failide arvust. Lisada failide loetelu. 

 

20. AB Artes Terrae OÜ koondplaanil näidata projekteeritava ala piirid ning kinnistute 

piirid. Ehitiste eksplikatsioonis esitada olulised näitajad (nt ehitisealune pind m
2
, 

kõrgus/laius/pikkus, kasutamise otstarve ja kood). Esitada tabel „Projekteeritava alaga 

haaratud kinnistute andmed“ (nimetus, katastritunnus, maakasutuse otstarbed). 

 

21. Narva jäätmehoolduseeskirja §109 kohaselt kompostimisnõu peab asuma 
naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti. Vabaduse tn 

20 krundi omaniku kooskõlastus on esitamata. 

 

13.10.2017. a esitas Vabaduse tn 20 krundi omanik oma arvamuse: „Tutvusin 

asendiplaaniga ning palun võimalusel komposteerimisplatsi asukohta muuta, et see ei 

asuks maja kõrval. Kardan, et läheduses asuvad garaažid hakkavad seda platsi 

kasutama nii prügi kui ka toidujäänuste ladustamiseks (kõik see eritab haisu)“. 

 

22. AB Artes Terrae OÜ seletuskirja vormistus ei vasta Määruse 97 § 7 lõike 2 punktidele 

2, 4, 7, 8, lõigetele 3 ja 4: 

22.1 Esitada projekteeritava alaga haaratud aadressid. 

22.2 Esitada koostamise kuupäev. 
22.3 Esitada staadium. 

22.4 Esitada konkreetse ehitusprojekti osa või dokumendi koostamise eest vastutava 

isiku nimi ja allkiri. Mitmel leheküljel koostatud ja nummerdatud ehitusprojekti 

dokumendi korral võib allkirjastada ka ainult konkreetse ehitusprojekti osa eest 

vastutava isiku nimega varustatud lehe. 

22.5 Lehekülgede nummerdamisel märgitakse kõigepealt lehekülje number ja seejärel 
lehekülgede arv dokumendis (nt 1/20…20/20). 

 

23. Eesti Standardist EVS-EN 1176 -1:2008 ja valitud mänguväljaku seadmetest lähtudes 

esitada järgmised analüüsid ja lahendused: 

23.1 Põrkeala mõõtmete, lööki nõrgendavate materjali ja sügavuse valiku põhimõtted. 
23.2 Valitud mänguväljaku seadmete kukkumiskõrgused. 
23.3 Vundamendi lahendus (vähemalt tootja poolt pakutud lahendus). 

 

24. Märkused Line Engineering OÜ ehitusprojekti läbivaatamise kohta: 

24.1 Esitada oma töönumber. Projektis on esitatud sama töönumber, mis on AB Artes 
Terrae OÜ projektil. 

24.2 Tiitellehel parandada tellija nimetus. Missugune Narva Linnavalitsuse amet tellis 

projekti? 

24.3 Tiitellehe vormistus ei vasta Määruse 97 § 7 lõike 1 punktidele 2 (aadressid), 3 

(kinnismälestise või muinsuskaitseala nimetus ja kultuurimälestiste riiklikku 

registri number, selle olemasolul), 8 (kuupäev), 10 (tellija kontaktandmed). 

Esitada ka sõnad „Vastutav spetsialist“. 

24.4 Projekti sisukord ei vasta tegelikkusele. Nimekirjas toodud dokumentide arv 

erineb failide arvust. Lisada failide loetelu. 

24.5 Tiitelleht ei ole seletuskirja esimene leht. Parandada seletuskirja lehtede 

nummerdamine. 

24.6 Seletuskirja vormistus ei vasta Määruse 97 § 7 lõike 2 punktile 2 (aadressid). 

24.7 Tiitellehel, seletuskirjas, joonistel esitada iga vastutava isiku allkirja kohale 

sõnad /allkirjastatud digitaalselt/. 
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24.8 „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa 
elektroonilisel taotlemisel“ juhendmaterjali osa 4 punkti 4 kohaselt projekti 

digitaalsed dokumendid esitatakse eraldiseisvate failidena (üks dokument-üks 

fail). 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ivan Sergejev 

peaarhitekt (direktori asetäitja) 

direktori ülesannetes 

 

Irina Tšertkova   

35 99059 
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Lisa 7. 08.11.2017 nõupidamise kokkuvõte 

 


