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Sissejuhatus 

Ideekonkursi eesmärk on leida sobivaim valgustusdisaini ideelahendus Tallinna Bastionaalvööndi parkidele. 
Konkursi võitjaga sõlmitakse eskiisprojekti hankeleping Kanuti aia välisvalgustuse lahendusele vastavalt konkursil 
esitatud ideekavandile. Ideekonkurss toimub kahes etapis, esimese etapi eesmärk on selgitada välja osalejad, kelle 
varasem erialane kogemus ja lähenemine sobib enim võistlustöö koostamiseks. Võistlustöö esitamise ettepanek 
tehakse kuni kolmele osavõtjale, kes valitakse välja esitatud portfooliote ja meeskonna CV-de põhjal. Osavõtjate 
meeskonnas peab olema valgustusdisainer ja/või valgustusinsener, kellel on vastavat haridust tõendav dokument 
või kes on Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsiooni liige või muu professionaalsust tõendava rahvusvahelise liidu 
liige (näiteks IALD). Ülejäänud meeskonnaliikmed võivad olla arhitektid, disainerid, elektriinsenerid, valgustite 
tootjad või nende esindajad. 

Teema kirjeldus 

Bastioniaalvööndi parkide arenemine sai alguse 19.sajandil ja tänapäeval kuulub sinna 11 parki, millest suurim on 
Toompark (9,2ha). Pargivalgustuse teemaplaneering käsitleb Bastionite vööndi parkidest kuute parki- Hirveparki, 
Lindamäe parki, Toomparki, Tornide väljakut, Margareeta aeda ja Kanuti aeda. Saja aasta jooksul on toimunud suuri 
muudatusi nii parkide kasutuses kui ka pargivalgustuse suundades.  

Hetkel on parkides valgustid vananenud nii väliselt kui tehnoloogiliselt. Korraga kasutatakse nii elavhõbedalampe 
kui ka naatriumlampe, osad pargid on oranžika tooniga, teised jällegi sinakad. Selline kontrast mõjub häirivalt ja 
kumbki tonaalsus, arvestades ka kehva värviedastust, ei kaunista parke, ega loo meeldivat õhkkonda. Valgusteid 
kasutatakse ainult funktsionaalsel otstarbel, valgustamaks käiguteid- purskkaevud, trepid, väljapääsud, skulptuurid, 
purskkaevud, parkide kesksed alad on valgustamata.  Ootamatud pimedad tsoonid on segamini valgusreostust 
tekitavate liig-võimsate lampidega. Samuti on vana valgustustehnika väga energiakulukas (kuues pargis kokku 
36500W).  Valgustuse kirju olukord ei tule kuidagi kasuks uuenenud linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustusele. 
Antud projekt keskendub pigem fragmentide valgustamisele ja müüri struktuuri ruumilisuse väljatoomisele, 
seejuures austades elanikke tasase sosistava valgusega. Ent parkide praegune valgustus karjub paraku sellest 
kaunist sosinast üle.  

Tänapäeva pargivalgustuses ei ole oluline ainult funktsionaalsus- inimese suunamine, teenäitamine ning turvalisuse 
tagamine, vaid ka looduse ja keskkonna väärtustamine (ka kaitsmine), õhustiku loomine ning linnakunsti 
eksponeerimine.  

Valgustus toetab koha funktsiooni (k.a tegevusi), kuid suudab olla ka sihtpunkt ja tegevus iseenesest, kutsudes 
inimesi õhtusel ajal endaga kohtuma.  Selleks, et kasutada valgustust kohaloome tööriistana, vajame tugevat, 
läbimõeldud teemaplaneeringut. Valgustus kujundab linnaruumi kasutamist pimedal ajal- kuhu me läheme, millal ja 
millist liikumisteed me kasutame. 

Teemaplaneeringuga ootame vastuseid küsimustele, mida, kuidas ja kui palju valgustada, milline saab olla 
valgustuse roll parkide väärtustamisel ja kuidas aitab valgustus õhtuti parkidesse rohkem inimesi meelitada. Samuti 
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on oluline saada vastused küsimusele, milline on elanikele turvatunnet pakkuv valgustus, mis samas suudab kaitsta 
keskkonda ja tähistaevast?  

Meie eesmärk on luua parkidesse turvaline, meeldiv, energiasäästlik ja innovaatiline valgustuslahendus, milles 
kasutatavad disainivõtted peavad meie kliimas vastu aastakümneid. 

Tähelepanu tuleb pöörata valgustussüsteemide juhtimisele ja siinkohal arvestada maailma tuleviku suundadega. 
Läbi targa valgustuse juhtimise hoiame kokku energiat, kuid võime lahendada ka sotsiaalseid ning turvalisuse 
probleeme. 

Tänapäeva avaliku ruumi kujundamine peab toimuma koostöös ruumi kasutajatega (linnaelanikega), loodava 
keskkonna lõpptarbijaga. Oleme eelnevalt läbi viinud elanike seas ideekorje, mille eesmärgiks oli koguda 
linnaelanike arvamusi ja ettepanekuid Bastionite vööndi parkide praegusest ja oodatavast valgustusest. Ideekorje 
tulemusena anti elanike poolt hulganisti ettepanekuid, millega teemaplaneeringus arvestada. Ideekorje kokkuvõte 
on konkursi materjalidele lisatud. 

1. Võistlusala 

Võistlusala koosneb kuuest Tallinna bastionaalvööndi pargist. 

 
1. Hirvepark 
2. Lindamäe park 
3. Toompark 
4. Tornide väljak 
5. Margareeta aed 
6. Kanuti aed 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 

Bastionivöönd tervikuna on kultuurimälestis kui osa all-linna kindlustustest – ( linnamüür, tornid, väravaehitised, 
muldkindlustused, vallikraav, 13.-18.saj.)  Linnaruumiline eesmärk on suurendada bastionivööndi parkide ruumilist 
sidusust, et pargid moodustaksid mugavalt ühendatud, turvalise ja huvitava jalutusteekonna ümber Vanalinna. 
Valgustus on vahend, mille abil selle eesmärgi saavutamist toetada. Järgneval kaardil on näha Tallinna 
kultuurimälestiste ala: 
 

Sinise piirjoonega ala tähistab kultuurimälestise ala: 
bastioni vöönd tervikuna on kultuurimälestis kui osa 
All-linna kindlustustest –( linnamüür, tornid, 
väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13.-
18.saj.) 
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Kõik teemaplaneeringu ala pargid (v.a. Margareet 
aed) on looduskaitse all. Punane joon tähistab 
looduskaitsealuseid parke bastionaalvööndis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirvepark 

Hirvepark on kaitsealune park Tallinna kesklinnas Toompea nõlva all. Ta piirneb idas Toompea tänavaga, lõunas 
Wismari tänavaga, läänes Toompuiestee ja selleäärse hoonestusega ning põhjas Rootsi bastioni ja Falgi teega.  

Hirveparki, mille pindala on tänapäeval 3,6ha, hakati kujundama 1865.aastal. Looduskaitse all on ta alates 
1959.aastast.   

Hirvepargi vaatamisväärsuste hulka kuuluvad bastionide müürid, skulptuurid ning Falgi teelt laskuv paetrepp, pargis 
kasvab 102 erinevat puuliiki. Hirvepargi võõrpuuliikide kooslus on tähelepanuväärne. 

Pargis on laste mänguväljak (mänguväljaku alale lisavad mitmekesisust ka väikesemõõdulised loomaskulptuurid); 
pargi keskosas tegutseb kalakohvik Kalambuur; Wismari ja Toompea tänava poolne osa on mitmekesise puistuga 
looduspark. 

Hirve pargi maastikus joonistub selgelt välja kunagise vallikraavi asukoht- piki vallikraavi keset kulgeb pargi keskne 
jalutustee. Seetõttu on park reljeefilt mitmekesine, pargi keskosa  paikneb ümbritsevast linnaruumist madalamal, 
süvendis. Talviti käivad lähiasumite  lapsed järskudel parginõlvadel kelgutamas. 

Kevadeti ja sügiseti viiakse pargis läbi lähipiirkonna koolide ja lasteaedade kehalise kasvatuse tunde. 

Laula revolutsiooni ajal toimusid Hirvepargis rahvakoosolekud.  
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Fotod Hirvepargist: 
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Lindamäe park 

Lindamäe park paikneb kunagise Rootsi bastioni muldkehal. Rootsi kants ehk Lindamägi ehitati 17.sajandil. 
18.novembril 1856.a avati Falgi tee, otsepääs Paldiski maanteelt Toompeale. Tee äärde istutati puiestee, puid 
istutati ka bastioni servale. Bastionipealne korrastati pargiks 1862.aastal. 

1920.a püstitati siia A. Weizenbergi skulptuuri „Linda” pronkskoopia, mille järgi park on ka oma nime saanud. 
Bastioni originaalpuude ring ümber Linda kuju on pärit kõigi bastionide haljastamise ajast pärast kuju valmimist. 
Lindamäe tähelepanuväärseimad puud on kavaljeeril ringina paiknevad seitse umbes 250 aastast läänepärna. 

Linda kuju ümbrus on kujunenud kohaks, kus peetakse nõukogude võimu ajal toimunud massirepressioonide 
ohvrite mälestusüritusi. 

2007.a sügisel kasvas pargis 26 nimetust puittaimi. Alates 1959.aastast on Lindamäe park looduskaitse all. 

Fotod Lindamäe pargist: 
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Toompark 

Bastionaalvööndi suurim park − Toompark − on kujunenud endisele muldkindlustuste alale Šnelli tiigi ümber. Tiik, 

mis on ainus säilinud osa linna kunagi ümbritsenud vallikraavist (kaevatud selles lõigus 1760. aastail), sai oma nime 

rootslasest linnaaedniku Johan Šnelli järgi, kelle aed ja maja asusid 19. sajandil tiigi kaldal. Toompark on kujundatud 

maastikuaia (inglise pargi stiilis). Pargi rajamist alustati linlaste endistele heinamaadele samuti juba 

1920. lõpuaastatel. 
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1903. a avati Toompead all-linnaga ühendav Patkuli trepp. Toompargis on mitmekesine puittaimestik, mille on 

tinginud nii reljeef kui ka pargi rajamine mitmes osas ja eri aegadel. Toompark on kesklinna parkidest liigi- ja 

sordirikkaim. Algselt põhiliselt lehtpuudega parki on hilisema istutusega lisatud mõned okaspuud. Pargis on 

kiviktaimla ja huvitavaid ilupõõsaid, nagu harilik ja alpi kuldvihm, hariliku jugapuu kultivar „Dovastoniana”, 

pensilvaania saare kirjuleheline kultivar „Variegata”, ruaani ja Prestoni sirelid jt. 2007. a sügisel oli Toompargis 

umbes 110 mitmesugust puittaime. Toompargis elavad nahkhiired.   

Toompargis paiknev Snelli tiik on Toompea lossi vallikraavi ainus veekoguna säilinud osa.  Tiigis ja selle kallastel 
elutsevad linnaoludega kohastunud sinikaelpardid. Kuigi kalapüük tiigist on ametlikult keelatud, kasutatakse tiigi 
lõunapoolset osa mitteametliku kalapüügikohana. Külmematel talvedel on olnud võimalik ka tiigijääl uisutamine. 

Toompea ja tiigi vaheline, vahelduva reljeefiga ala on talviti populaarne kelgutamiskoht. Pargis oleva 
amortiseerunud paviljon-kuuri asemele on planeeritud uus väikesemahuline parki teenindav hoone. Uue paviljoni 
juurde on kavandatud ujuvsild. Tulevikus on võimalik paviljonist laenutada vesijalgrattaid ja paate ning talviti uiske. 

Bastionivööndi suurima pargina on Toompark populaarne ürituste korraldamise koht. Suve lõpus toimub pargis 
tänavakultuurifestival, talvel jääskulptuuride festival. Lumelinn. Toompargis toimuvad kevadeti ja suviti kehalise 
kasvatuse tunnid (jooksmine). 

Toompargi ja Hirve pargi vahele, Falgi tee alla on planeeritud jalakäijate tunnel, et parkide ruumilist sidusust 
parandada. 

Snelli tiigi Toompea poolsele nõlvale on kavandatud amfiteater, mis suurendaks pargi potentsiaali vabaõhu ürituste 
korraldamise paigana veelgi. 

Toompargi elusloodus on kesklinliku konteksti kohta haruldaselt  mitmekesine. Toompargis paiknevad mitmete 
nahkhiirlaste  (nahkhiired, veelendlased, sh teise kaitsekategooria liigid) pesitsus- ja toitumiskohad (näiteks vanade 
puude õõnsustes). Nahkhiirlased on valgustundlikud, seetõttu on oluline, et pargis säiliks ka hämaraid kohti. 
Ülevalgustamist tuleks vältida kindlasti Snelli tiigi Tõnismäe poolses otsas- hämarus on nahkhiirlastele väärtus 
elukeskkonna mõttes. Puuvõrade alt-üles valgustamine on nahkhiiresõbralik vaid talveperioodil (nahhiired pesitsevad 
muuhulgas vanade puude õõnsustes) 

Toompea paljand ja Patkuili trepi paljand on looduskaitsealused vaatamisväärsused. 

Võistlusala ei hõlma treeningväljaku ja staadioni ala. 
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Fotod Toompargist: 
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Tornide väljak 

Tornide väljak on oma nime saanud selle äärde jäävate rohkete linnamüüri tornide järgi, peale selle paistab siit mitu 

kirikutorni. Keskajal nimetati paika Nunnakopliks, kuna see kuulus praeguse Gustav Adolfi Gümnaasiumi hoonetes 

toona asunud naistsistertslaste nunnakloostrile. 17.−18. sajandil rajati Tornide väljakule aga muldkindlustused ja 

kaevati vallikraav. 19. sajandi keskpaigaks kaotasid kindlustused oma sõjalise tähtsuse. 1864. a vallikraav selles 

lõigus täideti ja ala hakati kasutama heinamaana. 1896. aastal tehti Tornide väljaku ala näituseplatsiks ja aastatel 

1931−1933 muude  see üldkasutatavaks pargiks. Pargis on säilinud ka 1900. aastate algusest pärit valgustipost. 

1936. aastal sai Tornide väljak purskkaevu skulptor Juhan Raudsepa 

kauni skulptuuriga „Naine vaagnaga” (ka „Kaevul”). See on pargi 

ainus vee-element. 

1930. aastate lõpul oli Tornide väljak Tallinna üks nooblimaid 

funktsionalistlikus stiilis haljasalasid oma liigirikkuses ja lillekülluses. 

Praeguseks on toonane lillerohke haljasala kasvanud heas seisundis 

puistuga varjuliseks pargiks, mis on võetud looduskaitse alla. 

2007. a sügisel kasvas Tornide väljakul umbes 75 eri puittaime. Pargis korraldatakse erinevaid üritusi (kontsertide 

tarbeks on pargis lava ja keskväljak) 

Keskajal asusid siin linnaelanike köögiviljaaiad. Muldkindlustuste rajamise järgselt kulges piki tänast pargi-ala samuti 
vallikraav, kuid selle täpne asukoht pargi maastikus välja ei joonistu, kuna vallikraavi säng on täidetud.  

Tornide väljaku maastikus on nii sümmeetrilise planeeringuga kujundatud alasid kui loodusliku ilmega varjulisemaid 
pargialasid. Pargi maastikus on kordub labürindi motiiv (hekilabürint; sillutiskivi labürint) 

Pargis on välitrenažööride ala ja väikelaste mänguväljak. 

Keskset lava kasutatakse ürituste korraldamiseks; seda toetavad puitpaviljonid. Näituseala funktsioon ja seda 
toetavad paviljonid ja lava on mõtteline jätk ajastule, mil ala kandiski Näituse väljaku nime 

Näituse väljakuna kasutati seda ala juba alates 19. sajandi lõpust. Lähiaastatel on korraldatud Tornide väljakul 
lillefestivali, mille raames kujundati parki ajutised iluaiad. 
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Fotod Tornide väljakust: 
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Margareeta aed 

Margareeta aed on aed Tallinna vanalinnas Väikese Rannavärava, Pika tänava ja Rannamäe tee vahel. Aia pindala 
on 1,8 ha.  

Bastioniesine vallikraav täideti alles 19. ja 20. sajandi vahetusel, mil likvideeriti Paksu Margareeta vangimaja tarbeks 
rajatud kapsaaed ja prügi mahapaneku koht. 1930. aastatel kujundati Skoone bastion ja Suure Rannavärava mägi 
arhitekt Anton Soansi kava järgi ümber. 
1980. aastatel taastati osaliselt Väikese Rannavärava bastion. 1996 püstitati Rannavärava mäe Paksu Margareeta-
poolsele osale mälestusmärk „Katkenud liin“ (skulptor Villu Jaanisoo), mis on pühendatud 1994. aastal parvlaev 
„Estonia“ katastroofis hukkunutele. Margareeta aia valgustus rekonstrueeritakse 2020.aastal vastavalt ideekonkursi 
teemaplaneeringule. 
 
Fotod Margareeta aiast: 
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Kanuti aed 

Praeguse Kanuti aia pargi kohal oli kuni 19. sajandini Tallinna kaitserajatisena veega täidetud vallikraav. 1866. aastal 
anti praeguse pargi territoorium Tallinna linna poolt rendile Kanuti gildile, kes pidi rajama sinna avaliku suveaia ning 
sellest ajast kannab haljasala Kanuti aia nime.  

19. sajandi lõpul peatusid haljasalal mitmed Tallinna külastavad rändtsirkused ja hiljem, kahe Maailmasõja vahelisel 
perioodil, tegutses lõbustuspark, kus oli köisraudtee, karussell ja vaateratas ning jalgrattalaenutus. Kanuti aia kõrval 
asus alates 1913. aastast kino "Grand Marina" (hiljem "Ars"), mis oli asutamise ajal suurim kino kogu Venemaa 
keisririigis.  

Teise maailmasõja käigus 1944. aastal hävis Grand Marina kinohoone ja selle asemel ehitati Tallinna Laevastiku 
ohvitseride maja, mis valmis 1953. aastal. Koos Ohvitseride majaga viidi läbi ka kõrvalasuva pargi 
ümberkujundamine neoklassitsistlikus stiilis.  

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist muudeti Ohvitseride maja Vene 
Kultuurikeskuseks ja park kujundati taas ümber. 2002. aastal paigaldati parki 
Fjodor Dostojevski mälestussammas (kujur Valeri Jevdokimov).  

2008. aastal rajati parki purskkaev Mare Mikofi skulptuuriga „Poisid vihmavarjuga“  

Kanuti aias toimuvad talvel erinevad valgusinstallatsioonidega seotud üritused, 
näiteks 2019.aastal “Heade Soovide Park”, kus süüdati tuhanded LED-tuled, 
millede valguses said linlased imetleda valgusinstallatsiooni ja üksteisele ilusaid 
uusaasta soove edastada. Samuti on seal korraldanud oma valgusinstallatsioonide 
näituseid Eesti Kunstiakadeemia tudengid. 

 

Linnaplaneerimisamet on esitanut ettepaneku, kuidas pargi ortogonaalset struktuuri jätkata, parki ruumiliselt 
korrastada, luua loogilisi ühendusteid Vanalinna (Kalevi ujula), Mere puiestee, südalinna vahel; anda selgem siht 
Vanalinnast sadamasse suunduvatele turistidele. Parki plaanitakse täiendada Sergei  Dovlatovi mälestusmärgiga. 
Mälestusmärgi täpne asukoht selgub ideekonkursi käigus, kuid määratletud on selleks potentsiaalsed alad. 

Fotod Kanuti aiast: 
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Kanuti aeda rajatakse 2021.aastal  monument kirjanik 
Sergei Dovlatovile, mälestusmärgi rajamise asukoht on 
täpsustamisel, võimalikud asukohad on Mere pst-ga 
paralleelselt lineaarsel pargiosal või ristkülikukujlisel alal 
pargi tagumises sopis. 
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2. Bastionite vööndi parkide valgustuse hetkeolukord  

Enne uue valguskeskkonna loomise alustamist, on vaja tutvuda vana olukorraga ja selle puudustega. 
Bastionaalvööndi parkide valgustusalased suurimad puudused on:  

1. Elavhõbedalampide ja naatriumlampide korraga kasutamine, osad pargid on oranzika tooniga, teised jällegi 
sinakad. Selline kontrast mõjub häirivalt ja kumbki tonaalsus, arvestades ka kehva värviedastust, ei kaunista 
parke, ega loo meeldivat õhkkonda.  

2. Palju on kasutusel kera-tüüpi valgusteid, mille valgusviljakus on väga halb, valgusreostuse seisukohalt on 
see halvim lahendus. 
 

 
 

3. Valgusteid kasutatakse ainult funktsionaalsuse otstarbel, valgustamaks käiguteid.  
4. Parkides on ootamatud pimedad tsoonid segamini valgusreostust tekitavate liig-võimsate lampidega.  
5. Pimedad on skulptuurid, monumendid, purskkaevud, trepid, väljapääsud.  
6. Parkide keskseid alasid ei ole võimalik pimedal ajal eristada.  
7. Mänguväljakutele ei ole mõeldud valgustamiseks erilahendusi.  
8. Teede valgustamisel ei ole läbi mõeldud inimeste tegelikke liikumis-suundi.  
9. Pimedal ajal ei toimu parkides organiseeritud tegevusi.  
10. Vana valgustehnika on väga energiakulukas, kuues pargis on hetkel kasutusel kokku 36 385W.  
11. Valgustuse kirju olukord ei tule kuidagi kasuks kohe valmivale linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustuse 

projektile. Antud projekt keskendub pigem fragmentide valgustamisele ja müüri struktuuri ruumilisuse 
väljatoomisele, seejuures austades elanikke tasase sosistava valgusega. Ent parkide praegune valgustus 
karjub paraku sellest kaunist sosinast üle. 
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3. Konkursitöö lähtekohad 

1. Valgustuslahenduse idee peab arvestama vanalinna ja seda ümbritsevate parkide ajaloolise väärtusega, 
olema uuenduslik, kuid samas tagasihoidlikult sobituma vanalinna keskaegse õhustikuga. Tallinna vanalinn 
on 1997.aastal kantud UNESCO Maailmapärandi nimekirja. 

2. Pargivalgustus peab olema turvaline, energiasäästlik, jätkusuutlik, uuenduslik, looma meeldiva linnaruumi. 
Piisavalt rahulik ja hubane, austades elanikke ja loodust ning kaitstes tähistaevast. Toompargis peab 
arvestama seal elutsevate nahkhiirtega ja sealne valgustuslahendus peab toetama nende elutegevust.  

3. Valgustuslahendused peavad meeles pidama kõiki parkide kasutajaid (sihtgruppe) ning kasutusviise. 
4. Valgustuse hämardamine öötundidel peab olema kasutuses kõikides parkides, andmaks nii loodusele kui ka 

elanikele võimaluse öörahuks.  
5. Võistlustöös arvestada valgustuse kolme kihiga, millede ettepanekud tuleb selgelt eristatavatena 

vormistada. 1) funktsionaalne üldvalgustus (valgustamaks käiguteid, liikumissuundi, parkide sissepääsusid 
ja treppe), 2) dekoratiivne kujundusvalgustus (haljastuse, linnakunsti, purskkaevude, platside, istumisalade, 
mänguväljakute, skulptuuride  jne valgustuslahendused, valgustusega linnamööbel), 3) sündmuste  ajutised 
valgustuslahendused (digitaalselt juhitavad valgustus-stseenid, talvevalgustuslahendused, 
valgusinstallatsioonid jne)  

6. Funktsionaalse valgustuse kontseptsioon peab olema läbivalt kõigis parkides sarnane. Igale pargile 
iseloomulikke nüansse saab esile tuua dekoratiivne valgustus. Juhul kui peetakse oluliseks mõnes pargis 
kasutada erinevat üldvalgustuse (või valgustite) lahendust, tuleb see põhjendada. Parkide üldvalgustite 
(käiguteede valgustamiseks) erinevaid tüüpe ei tohi olla rohkem kui 2-3. 

7. Valgustuslahendused peavad arvestama aastaaegade ja ilmastikutingimuste vaheldumisega. 
8. Valgustite asukohad tuleks planeerida selliselt, et pimestus oleks minimaalne. Vältida valgusreostust.  
9. Värvilist püsivalgustust mitte kasutada. Võib kasutad ainult juhul kui valgustid võimaldavad valida ka valget 

valgust s.t valgustus on dünaamiline ja värvilise valgustuse kasutamise idee on selgelt põhjendatud ning 
sobitub üldise kontseptsiooniga. 

10. Ideekvandis tuua välja valgustite näidistüübid. Nõuded valgustitele on järgmised: 
 Kasutada leedvalgusteid. Valgusti vandaalikindlus valida vastavalt valgusti paigalduskõrgusele: 6 

meetrit ja kõrgem - IK07, kuni 6 meetrit - IK08, erijuhtudel IK09 kuni IK 10. 
 Valgusti peab olema kergesti hooldatav 
 Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele. (vastavalt ET-2 0102-0329, „Eesti kliima 

teatmik ehitajale“). 
 Valgustite kaitseaste peab olema valitud vastavalt EVS-EN 60529:2001/A2:2014 Ümbristega 

tagatavad kaitseastmed (IP-kood) ja peab olema vähemalt IP65, IP66.  
 Valgustite värviedastus peab olema vähemalt CRI 80 
 Üldvalgustuse valgustemperatuur on 3000K. Võib kasutada ka valge tooni erinevaid temperatuure, 

kui nende kasutamine on põhjendatud ja sobitub tervikuga 
 Valgusti eluiga peab olema vähemalt 50 000 h. 
 Maasse süvistatavaid valgusteid võimalusel vältida. 

 
11. Eraldi pakkuda valgustuslahendus mänguväljakutele. 
12. Pakkuda kontseptuaalne lahendus valgustamaks parkide sissepääse ja treppe läbivalt sarnaselt. 
13. Pakkuda lahendus, kuidas valgustus võiks parandada parkide omavahelist puudulikku ühendatavust. 
14. Oodatud on ideed püsivatele valgusinstallatsioonidele, valgusetendustele, valgusega linnamööblile jne. 
15. Kanuti aed 

Kanuti aia valgustuslahendus tuleb läbi mõelda detailsemalt, kuna pargi uus valgustuspaigaldis on plaanis 
projekteerida ja välja ehitada 2021 aasta alguseks. Kanuti aed on võistlusala esimene park, kus 
valgustuspaigaldis uuendatakse. Kanuti aias soovime kasutada uudseid valgustuslahendusi, et luua 
aastaaegade park (muutuste park). Otsime vastuseid küsimusele, kuidas valgustus inimesi läbi muutuste 
üllatada saaks või inimesed valgustust muuta saaks. Pargi atmosfäär muutub erinevatel aastaaegadel 
kasutades erinevaid valgustus-stseene (valguspildid, mis eri aastaaegadele annavad draama ja maalilisuse). 
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Valguspiltide muutumine võib olla seotud ka sündmustega või inimtegevusega (s.t inimesed on kaasatud 
valgustuse kujundamisse nutiseadmete aplikatsioonide või sensorite kaudu). 
 
Kanuti aias pakkuda olemasolevate üldvalgustite (kera-valgustid) asemele uued parki sobituvad 
pargivalgustid ning lahendada pargi keskse purskkaevuga osa valgustus, Dostojevski mälestusmärgi ja 
Kanuti aia mänguväljaku valgustus.  
 
 

4. Vormistus 

Konkursi võistlustöös esitada: 

1. Uue valgustuse kontseptsiooni kirjeldus/ lähtekohad valgustuslahenduse ideele. Pargivalgustuse spetsiifika. 
2. Kirjeldada ja visualiseerida võtmetegurite kaudu välisvalgustuslahenduste osas järgnevad väljavõtted: 

 
2.1.  Funktsionaalne üldvalgustus (igale punktile minimaalselt 1 visualiseering) 

a. Pargi üldvalgustus. Liikumisteede valgustamine. Esitada valgusti näidistüüp. Ideest tuleneva parkide 
erinevuse korral esitada mitu lahendust. 

b. Sissepääsude valgustamine (s.h trepid) 
 

2.2  Kujundusvalgustus (igale punktile minimaalselt 1 visualiseering) 
c. Parkide kesksed istumisalad (s.h purskkaevude valgustamine). Üldine käsitlus ja täpsem lahendus 

valitud kesksele osale (visualiseering istumisalale ja purskkaevule).  
d. Mänguväljakute erivalgustus. Parkide üldvalgustuse lahenduste erinevuse korral esitada mitu 

lahendust. 
e. Parkide omavaheline sidusus. Ühenduste loomine/parandamine valgustuse abil. 

 
2.3 Sündmuste ajutised valgustuslahendused, püsivad valgusinstallatsioonid (minimaalselt 1 visualiseering) 

f. Püsivad valgusinstallatsioonid/ talvevalgustus. 
 

3. Kanuti aed: 
a. Üldvalgustuse plaan 
b. Pargi keskse osa valgustamise kontseptsioon, s.h purskkaevu valgustuse suvine ja talvine lahendus 
c. Dostojevski mälestusmärgi valgustamise ideelahendus  
d. Mänguväljaku valgustamise ideelahendus 

 
4. Parkide valgustuse üldplaan. Märkida alusplaanile üldvalgustus, kujundusvalgustus, erivalgustus, 

dünaamiline valgustus jm.Tuua välja valgustite näidistüübid. 
5. Nimekaart, kuhu on märgitud andmed kavandi autorite, kontaktide ning arveldusarve numbri kohta. 
 
Võidutöö teostamise õigus läheb konkursi korraldajale üle pärast preemiate tasumist. 
Võistlustöö esitada eesti keeles. Välismaised osalejad võivad esitada võistlustöö inglise keeles. 
Võistlustöö esitada digitaalselt ja trükikõlbulikult. 

 

5. Võistlustööde hindamiskriteeriumid 

 kontseptuaalse idee terviklikkus, unikaalsus, lahenduse arhitektuurne sobivus ning vastavus hankija 
eesmärkidele 60% 

 majanduslikult otstarbeka käitlemise (energiasäästlikkus, hoolduskulu, vandalismikindlus) 
arvestamine 25%  

 innovaatiliste, uuenduslike lahenduste kasutamine (nii tehnoloogiliselt kui kontseptuaalselt) 15% 
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6. Žürii 

Zürii esimees:   Tarmo Sulg, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja 

Žürii liikmed:   Boris Dubovik, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Muinsuskaitse osakonna juhataja 

 Kaidi Põldoja, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti Üldplaneeringute sektori arhitekt 

Aigar Palsner, Tallinna Kesklinna Valitsus Linnakeskkonna osakonna juhataja 

Ain Järve, Kadrioru park, juhataja 

Kristiina Kupper, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti Haljastuse osakonna juhataja- 
linna maastikuarhitekt 

Hannes Vaga, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti Inseneriosakonna juhataja 

Eva Tallo, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti Inseneriosakonna peaspetsialist, 
valgustusdisainer 

 

7. Auhinnafond 

Auhinnafondi suurus on kokku 20 000 eurot. 

Esimene koht/võitja – preemia suurus 8000 eurot (lisandub Kanuti aia eskiisprojekti maksumus 

7000eurot) 

Teised kaks võistlustööd – preemia suurus mõlemale  6000 eurot 

(kõik summad on esitatud käibemaksuga) 

Preemiad makstakse välja konkursi korraldaja poolt ühe kuu jooksul pärast konkursi paremusjärjestuse 
väljaselgitamist. Konkursi korraldajal on õigus jätta preemiad maksmata või vähendada auhinnafondi suurust kui 
võistlustöö sisu ja vormistus ei vasta lähteülesandes toodud nõuetele. 

Võitjaga sõlmitakse lisaks hankeleping Kanuti aia eskiisprojekti tegemiseks summas 7000 eurot 
(käibemaksuga)  mis peab sisaldama: 

1) Seletuskiri 
2) Välisvalgustuse asendiplaan koos valgustite täpse asetuse ja suunamisega 
3) Valgustusmastide täpne asukoht, kõrgus ja tüüp 
4) Tehnilised lahendused ja parameetrid 
5) Seadmete ja materjalide spetsifikatsioon 
6) Seadmete juhtimise skeem 

Eskiisprojekti teostamise aeg on kuni 2kuud lepingu sõlmimise hetkest. 

Geoaluse ja tehnilised tingimused hangib tellija. Kanuti aia välisvalgustuse eskiisprojektiga tuleb lahendada pargi 
üldvalgustus, pargi keskse osa ja purskkaevu valgustus, mänguplatsi valgustus, Dostojevski mälestusmärgi 
valgustus. Arvestada ka perspektiivse Dovlatovi mälestusmärgi asukohaga. 
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Kanuti park on võistlusala parkidest esimene park, kus valgustus uuendatakse, järgnevatel aastatel järgnevad ka 
teised pargid. 

 

8. Tähtajad 

Osalemistaotluse esitamise tähtaeg  on 22.11.2019  

Osalemistaotlusega esitatakse varasemate referentstööde portfoolio viimase viie aasta jooksul teostatud avaliku 
ruumi välisvalgustuslahendustest (minimaalselt  3 projekti) ning meeskonnaliikmete CV-d (vajadusel ka haridust 
tõendavad dokumendid). Portfoolio ja CV-d saata emailile: Eva.Tallo@tallinnlv.ee 

Žürii valib osalemistaotluse esitanud meeskondadest välja kuni kolm osalejat, kellele tehakse ettepanek esitada 
võistlustöö.  Eelis on osavõtjatel, kes on varasemalt teostanud analoogse mahuga avaliku ruumi valgustuse 
planeeringut, analüüsi ja/või projekteerimist. Hinnatakse teostatud avaliku ruumi valgustuslahenduste kvaliteeti ja 
lahenduste uudsust. Osalejate soovil teeb hankija neile võistlusala tutvustava ringkäigu eelnevalt kokkulepitud ajal. 
Võistlustöö vormistamise nõuded on toodud võistlusülesandes punktis 4. 

Võistlustöö esitamise tähtaeg on 27.01.2020 

Žürii valib võistlustööde seast võidutöö välja kahe nädala jooksul peale tööde esitamist. Võidutöö sobivuse korral 
sõlmitakse võitjaga eskiisprojekti koostamise leping Kanuti aia välisvalgustuspaigaldisele. 

 

9. Lisad 

1. Parkide kaardid 
2. Hirvepargi infovoldik 
3. Parkide alusplaanid 
4. Pargivalgustuse ideekorje tulemuste kokkuvõte 
5. Nimekaart 

Lisad antakse üle teises etapis osalejatele, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö. 
 
 


