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Võistlusülesanne
A.1. Ideevõistluse eesmärk
A.1.1. Arhitektuurivõistlus on avatud hankemenetlusega riigihanke ideekonkurss
linnaruumilise, arhitektuurse ja maastikulise lahenduse saamiseks. Võistlus korraldatakse
planeeringulise eskiislahenduse leidmiseks Narva linna Joaoru puhkealale eesmärgiga
koostada lahenduse alusel detailplaneering ja ehitusprojekt. Võistlus korraldatakse Narva
linna projekti „Joaoru puhkeala arendamine” raames, mida rahastatakse ka Euroopa Liidu
struktuuriperioodi 2007–2013 meetmest „Linnaliste piirkondade arendamine”. Puhkeala
väljaehitamise üldmaksumus on suurusjärgus 64 mln krooni (sh käibemaks). Projekti
üldeesmärk on parandada kohaliku elukeskkonna kvaliteeti terviklike ja komplekssete
rekreatsioonvõimaluste loomiste kaudu.
Projekt näeb ette
1. haljastuse parandamise ja Joaoru puhkeala väljaarendamise puhkuseks ja vaba aja
veetmiseks,
2. avaliku supelranna heakorrastamise ja varustamise kõikide vajalike infrastruktuuri
elementidega,
3. tervisespordialadega tegelemiseks ning suurte kultuuri- ja meelelahutusürituste
korraldamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamise.
Puhkeala arendamisega soovitakse rajada Joaoru puhkeala maa-alale puhkuse ja
meelelahutuse, spordiharrastuse ning massikultuuriürituste korraldamiseks vajalik
infrastruktuur. Joaoru puhkeala säilitab pärast heakorrastamist ja rekonstrueerimist oma
endise funktsiooni, kuid ala muudetakse nii kohalikele elanikele kui ka turistidele
atraktiivsemaks ning piirkonda sobivamaks.
Puhkeala arendamine koosneb järgmistest põhietappidest:
1. avaliku supelranna heakorrastamine ja vastavusse viimine Vabariigi Valitsuse
määrusega „Tervisekaitsenõuded supelrannale ja supelveele”. Riietuskabiinide,
tualettide, toitlustus- ja teenindusasutuste rajamine jne;
2. jalgtee ja terviseraja rajamine koos valgustuse, vajaliku inventari ja väikevormidega
(pingid, infostendid, prügiurnid jne) ümber puhkeala;
3. spordiväljakute ja laste mänguväljakute rajamine;
4. vajaliku tehnilise infrastruktuuri rajamine (elekter, vesi, kanalisatsioon) Joaoru
puhkealale;
5. praeguse vetelpäästemaja asendamine piirkonda sobivamaga;
6. suplusmaja (nn haldushoone) ehitamine. Suplusmajja on plaanitud duširuumid ja
saun, riietusruumid, tualetid, laoruumid, kohvik jm.
A.1.2. Joaoru puhkeala alune maa on põhiliselt reformimata riigimaa, millele lisandub
Lõvipark (51101:007:0098). Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine algatati
Narva Linnavolikogu 9. detsembri 2004. a otsusega nr 156/46. Joaoru ja selle lähiala teise
etapi detailplaneeringu kehtestamine algatati Narva Linnavolikogu 9. detsembri 2005. a
otsusega nr 167. Detailplaneering plaanitakse viia lõpuni pärast arhitektuurse ideekonkursi
tulemuste selgumist.
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A.1.3. Joaoru puhkeala väljaarendamise kava on seotud järgmiste projektidega: „Narva
kaldapealse promenaadi ehitamine”, „Bastionide ring”, „Kindlustusehitiste tutvustamine
väliskülastajatele”, Narva Muuseumi Põhjaõue avamine turistidele, „Narva bastionide
arendamise kontseptsiooni koostamine”, „EstRusFort Tour”, „Narva River Water Routes”,
„Turismitoode „Vana-Narva miniatuuris” arengukontseptsiooni koostamine”, „Narva jõe
kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine”, „Rugodivi kultuurimaja ja
idapargi baasil Narva Ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine”, „Narva jõesadama
infrastruktuuri arendamine”, „Narva Lõvi päevad”, „Linda pargi rekonstrueerimine”,
„Maleaia pargi rekonstrueerimine”, „5-krooni vaate” vaateplatvormi rajamise ehitusprojekt.
A.1.4. Ideekonkursil käsitletav ala (edaspidi võistlusala) asub Narva linnas Joaoru maaalal. Võistlusala koosneb reformimata riigimaast ja Lõvipargi krundist (51101:007:0098).
Võistlusala pindala on 17,08 ha ja kontaktvööndi pindala u 35 ha.
A.2. Võistlusala
Projekti objektiks on Narva linnas Joaoru linnaosas Narva jõe ajaloolisel kaldapealsel Eesti
ja Venemaa piiril asuv loodusväärtuslik Joaoru maa-ala pindalaga 17,08 ha, millest 1,5 ha
moodustab linna ainuke avalik supelrand. Kõnealune ala on Narva elanike ja külaliste üks
eelistatumaid puhkepaiku. Tänaseks on Joaoru puhkealast ja sellest põhja pool asuvate
promenaadi, sadama ja Pimeaiaga saanud üks kõige populaarsemaid vaba aja veetmise
alasid Narvas: siin käiakse jalutamas, kalastamas, jalgrattaga sõitmas, korvpalli mängimas
ning veedetakse muul moel meeldivalt vaba aega. Samas on ranna infrastruktuur
vananenud ja puudulik ning puhkeala on heakorrastamata. Suurem osa territooriumist
seisab kasutuseta, puudub meelelahutus, spordi- ja supelranna inventari laenutus,
toitlustusvõimalus. Vetelpäästehoone ja riietuskabiinid on mitterahuldavas seisukorras,
puuduvad tualettruumid. Linn asub veekogu ääres, kuid selle kaldale pole seni loodud
elanikele ja turistidele nüüdisaegseid puhkamisvõimalusi. Puudub infrastruktuur suurte
kultuuriürituste korraldamiseks ning välisvalgustus.
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Skeem 1. Situatsiooniskeem koos kontaktalaga (sinine) ja võistlusalaga (punane).

A.3. Ajalooline ülevaade
Lühiülevaates on kasutatud tsitaate järgmistest allikatest: „Joaoru arheoloogilise
eeluuringute aruanne” ja „Joaoru puhkeala väljaarendamise kava”. Kõige põhjalikuma
ajaloolise ülevaate leiab dokumendist „Muinsuskaitse eritingimused Joaoru puhkeala
arendamiseks” (vt lisadest).
Narva lossist lõunas asub linna ajalooline piirkond, mida allikates nimetatakse Joaoruks
(Joachimsthal (Joala mõisa järgi), Juhkental). See kujutab endast 1 km pikkust
maastikuliselt huvitavat lubjakiviastanguga jõekallast, mille võib tinglikult liigendada
seitsmeks osaks.
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Skeem 2. Joaoru puhkeala osad.

I–V osa on lubjakivi astangute vahel lasuvad nõod. Suure tõenäosusega on nende vorm
kujunenud lubjakivi sajanditepikkuse kaevandamise tulemusena. Lubjakivi oli ju peamiseks
ehitusmaterjaliks Narva lossi, keskaegse linnamüüri ning vanimate kaldakindlustuste
ehitusel. N. Skrobotovi 19. sajandi teisel poolel kogutud rahvajuttudest võib lugeda
järgmist: „Paljude ebaõnnestuste pärast sakslased võitsid ja selleks, et paremini kinnistuda
Narovi poolel, olid nad ehitanud tugeva lossi, mis andis südalinna alguse. Ehitamiseks
vajalikke plaate said nad lähiümbrusest ja niimoodi oli kunstlikult tekkinud Joahimstaliks
nimetatud org. Seal tegid sakslased aia, milles hiljem korraldati jalutuskäikke ja joodi
pidude ajal õlut”.
V–VI osa vahele kaevati 1954. aastal Narva Hüdroelektrijaama ehituse käigus kanal.
VI osa on rannajoone looduslik osa koos eraldiseisva kõrge künka jäänustega. Selle
kujutis esineb ka 17. saj kaartidel ning pole sellest ajast oluliselt muutunud. Siin asuvad
seni avastatud vanimad asustusjäljed Joaorus, mis kuuluvad keskmise kiviaja lõpuossa (u
6500 e.m.a). Vana asulakoht oli olemas ka nooremal kiviajal, pronksiajal ja varasel
rauaajal.
VII osa on 1930. aastail rajatud kunstlik neemik, mis ei kuulu vanema ajaloolise
rannajoone hulka.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 17. sajandi ajalooline reljeef ja rannajoon on täielikult säilinud
I–IV osal ning osaliselt V–VI osal. VII osa rajati 1930. aastail.
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Skeem 3. Kaartidelt väljajoonistatud rannajoone kuju võrdluses tänapäevase topograafilise
alusplaaniga. Allikas: „Joaoru arheoloogiliste eeluuringute aruanne”.

Joaoru järsaku kõige vanem kujutis pärineb 1646. aastaga dateeritud kaardil, mil seal
asusid põllud ja karjamaad. Esimesed ehitised on näha 1659. a kaardil. Elamuid hakati
Joaorusse rajama 18. sajandil. 1870. aastail asutati Joaoru jäärakusse malmivalu tehas,
mis oli üks suuremaid tootmisettevõtteid Narva linna territooriumil enne I Maailmasõda.
Tehas tootis malmist veetorusid. Ülejäänud Joaorus olid eramajad õuede ja aiamaadega.
Linna lõunakülje ja raudtee vahel kujunes välja Joaoru eeslinn (Juhkental), mille
peatänavaks oli lõuna poole viiva vana tee osa (praegune Puškini tänav). Eeslinna
kavandati Kreenholmi manufaktuuri töötajate elamud, dominantidena püstitati luteriusu
Aleksandri kirik ja apostliku õigeusu Ülestõusmise kirik.

Foto 1. Malmitehas Joaorus 1870. aasta fotol. Allikas: TTA.

Eesti Vabadussõda algas 28. novembril 1918 Joala lahinguga siinsamas Narva jõe
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kallastel. 25. aprillil 1919 hävitati Joaorus suurtükitulega 208 maja. Kuna tuli avati
Venemaa poolt, kannatasid kõige enam jõe kaldal asunud majad. Aastal 1924 suleti
Joaorus asunud D. Zinovjevi masinatehas, selle ruumides avati tööstuskool. Kümnendi
lõpus alustati Joaoru taashoonestamist, ehitati peamiselt kahekorruselisi üürimaju. Kuni
1936. aastani jäi Joaoru jõeäärne ala tühjaks.
Aastail 1936–1941 oli Joaoru ühiskondlikus kasutuses. Aastail 1936–1938 ehitati
jäärakusse linnaarhitekt insener Erich Ottingu projekti alusel supelpaviljon (avati 1938).
Üleriikliku kodukaunistamise kampaania raames heakorrastati kogu territoorium. Sama
kampaania käigus ehitati sarnaseid paviljone ka Tallinna Piritale ja Pelguranda, Viljandisse
ning Virumaale Aa randa.
Supelpaviljon oli kahekorruseline puidust kergkonstruktsiooniga hoone. Esimesel korrusel
asusid meeste ja naiste riietusruumid, ruumid sportlaste jaoks ja individuaalsed kabiinidriietusruumid. Teisel korrusel tegutses hooajaliselt kohvik ning seal olid terrassid.
Suplustingimuste parandamise eesmärgil rajati jõkke muul, mis piiras basseini jõe kiire
voolu eest. Basseinil oli neli ala: laste, ujumaõppijate, ujuda oskajate ning võistluste jaoks.
Ümbritsev ala haljastati üksikasjaliku dendroloogilise projekti põhjal. Kavandati ka
spordiväljakute ehitust. Joaoru heakorraprojekti koostas E. Kaar. Kogu linnaosa hävis
1944. a peaaegu täielikult ning kõik Joaorus paiknevad ehitised on rajatud pärast II
Maailmasõda.

Foto 2. Supelhoone ja -rand 1930. aastate lõpus. Näha on basseini jaotus erinevateks aladeks.
Allikas: TTA.
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Foto 3. Supelranna muul 1930. aastate lõpus. Allikas: TTA.
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A.4. Lähiümbrus

Skeem 4. Tänavad ja objektid.

Võistlusalal ja selle ümbruses paiknevad järgmised objektid:
1. Narva kindlus ja bastionid
2. Narva jõe promenaad
3. Ida park ja kultuurimaja Rugodiv
4. Endine lasketiir
5. Lõvipark (mälestusmärk „Rootsi lõvi”) ja avalik parkla
6. Avalik rand
7. Vetelpäästehoone
8. Narva jõe haru (sügavus max 3 m)
9. Ärimaa, „5-krooni” vaateplatsi asukoht
10. Juhkentali kooli hoone (kool suletud)
11. Elamud
12. Juhkentali kooli kunagine spordiväljak
13. Koerte jalutusväljak
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14. Raudteesild
15. Arheoloogiamälestised: kiviaja asulakoht ja kindlustatud asula
16. Kanal
17. Neem
18. Rand koos talisuplejate ehitisega
19. Sild
20. Narva jõgi
A.5. Võistlusülesanne
A.5.1. Võistlusalale tuleb esitada terviklik ruumiline lahendus ja kontseptsioon, mis seob
puhkeala osad omavahel funktsionaalseks tervikuks, arvestab tellija soovitud programmi
ning muudab ala aktiivseks ja atraktiivseks linnaruumiks.
Maa-ala on suur ning pelgalt puhkeala infrastruktuuri ja atraktsioonidega seda ei täida.
Omad piirid seab ka investeeringute maht. Võistlejatelt oodatakse ideid, kuidas võtta maaala efektiivsemalt kasutusele, s.t kuidas kujundada arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri
vahenditega ruumiliselt kvaliteetne tänapäevane puhkeala ning millised võiksid olla selle
lisafunktsioonid. Võistlustöös tuleb lahendada arhitektuurne planeerimine, logistika,
haljastuse paiknemine ja parkimiskorraldus.
Võistlusteemad on tähtsuse järjekorras järgmised: 1) maastikulahendus, 2) hoonete
lahendus, 3) puhkeala inventar.
A.5.2. Väljavõte TTA-s esitatud Joaoru puhkeala kontseptsioonist (täielikku versiooni vt
lisadest „Joaoru puhkeala väljaarendamise kava”).
- Avalik supelrand
Joaoru territooriumil asuv supelrand areneb kui linna avalik supelrand. Ala on
heakorrastatud ning varustatud vajaliku infrastruktuuriga elanike ja külaliste mugavaks
puhkuseks rannas ilusas keskkonnas. Seal tegutsevad ettevõtjad, kes pakuvad
puhkajatele meelelahutus- ja teenindusvaldkonna teenuseid. Siin asuvad liivarand,
vetelpäästjate vaatlustorn, markeeritud ujumisala lastele, laste atraktsioonid, laste liumägi
vette sõitmiseks, paatide ja vesijalgrataste laenutus, jäätise, mahla jms müügiletid,
joogiveeseade, riietuskabiinid ja välidušš.
- Sport ja tervistus
Linna piires asuv, kuid samal ajal linnakärast maastikuga kaitstud Joaoru looduslik ala on
Narva elanike ja külaliste seas populaarne koht tervisespordiga tegelemiseks. Selleks on
territoorium varustatud spetsiaalse infrastruktuuriga: valgustatud terviserada, trenažöörid
ja katuseta spordiväljakud korvpalli, minijalgpalli ja rannavolle mängimiseks. Sügise
keskpaigast kuni kevade keskpaigani tegutseb kunstkattega liuväli. Puhkeala infrastruktuur
on avalik ja seda võivad tasuta kasutada kõik soovijad. Joaorus tegutsevad spordiinventari
laenutuspunktid, tänu millele arenevad siin sellised tervisespordialad nagu uisutamine,
suusatamine, jalgrattasõit ja kepikõnd. Joaoru territooriumil tervisesporti tegevad inimesed
võivad kasutada riietus- ja duširuume, tualette ja sauna. Spordirajatiste hulka kuuluvad
terviserada, spordiväljakud, trenažöörid ja talvine liuväli.

Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkurss

11

- Kultuuri- ja massiüritused
Joaoru puhkeala kasutatakse aktiivselt ja aasta läbi erineva mahuga kultuuri-massiürituste
läbiviimiseks alates linnaüritusest kuni rahvusvahelise ürituseni. Loodud infrastruktuur
lubab neid korraldada aasta ringi ja kvaliteetselt. Need üritused mitmekesistavad oluliselt
linna kultuurielu. Ainulaadsed veemuusikakontserdid on turistide tõmbeobjektiks. Kultuurimassiürituste korraldamises osalevad aktiivselt ettevõtjad, kes pakuvad publikule erinevaid
kaupu ja teenuseid.
- Lisaelemendid
Joaoru puhkeala infrastruktuuri kuuluvad lisaelemendid, mis parandavad haljastuse
seisukorda ja aitavad kaasa Joaoru puhkeala väljaarendamisele puhkamiseks ja vaba aja
veetmiseks: haldushoone, promenaad, laste atraktsioonid, kelgumäed, grillimiskohad,
ujuvpurskkaevud, transpordi infrastruktuur, infostendid ja viidad, Joaoru ala heakorrastus.
A.5.3. Täpsustavad ülesanded teemade kaupa
A.5.3.1. Liiklus ja parkimine
− Sõiduteed viia lahku kergliiklusteedest. Vältida autode läbisõitu puhkealalt. Põhiline
autode sissepääs on Malmi-Puškini tn ristmikult.
− Autode ja turismibusside parkla (100 kohta, lisaks 30 jalgrattakohta). Parkimisplatsi
kujunduses võiks arvestada, et nii paljude parkimiskohtade vajadus (kokku on
planeeritud kuni 5000 külastajat) tekib kõige sagedamini kord nädalas. Ülejäänud
ajal võiks parkla olla osa puhkealast (alternatiivsed kasutused, pinnakattevalik
vms). Teine, väiksem parkla tuleks rajada ala lõunanurka (spordiväljak, koerte
jalutusväljak). Joaoru puhkeala parkimine korraldada parkimisplatsidel, ala
naabruses asub lisaks Lõvipargi parkla (22 kohta).
− Kergliiklustee-jalgtee-terviserada pikkusega 3 km (jalutajad, tervisejooks, jalgrattad,
rulluisud, talvel suusarada). Tee peab kulgema ümber jõesopi ja sellele peab olema
mitu juurdepääsu (trepid, teed, sillad). Nende paigutamisel arvestada ümbritsevat
teedevõrku ning loodustingimusi. Teekattematerjal valida vastavalt vajadusele,
näidata ära valgustus ja väikevormid.
− Promenaad peab liituma sujuvalt puhkealaga, st kergliiklusteed peavad olema
omavahel ühendatud. Promenaad võiks jätkuda piki jõeäärt ka võistlusalal.
− Tagada ala sidusus linna praeguse ja perspektiivse kergliiklusteede võrgustikuga.
Puhkealal peab olema läbipääs pääste- ja patrullautodele, selleks peab jõeäärne
kergliiklustee olema ühendatud Kalda tänavaga.
A.5.3.2. Maastikulahendus ja inventar
− Ala on võsastunud ja pikivaated suletud. Klindi ülemise ja alumise osa vahel
puudub visuaalne side. Avada erinevaid vaatesuundi, pakkuda välja
maastikuarhitektuurne lahendus.
− Kogu

alale

koostada

ühtne
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valgustustingimustega (turvalisus).
− Avaliku supelranna heakorrastamine ja vastavusse viimine Vabariigi Valitsuse
määrusega „Tervisekaitsenõuded supelrannale ja supelveele”. Randa võib
laiendada. Vette näidata liumägi, pontoonsild, randa riietuskabiinid ja muu inventar.
− Kultuuri- ja massiürituste asukoht (teisaldatav lava ja pingid 1500 inimesele).
Asukoha leidmisel arvestada looduslikku reljeefi ja tehnika ligipääsu. Teisaldatava
lava alus 21 ∗ 27 m.
− Spordiväljakute asukohad (jalgpall, minijalgpall (38 ∗ 18 m), võrkpall, tänavakorvpall
(28 ∗ 15 m), rannavolle). Talvel kunstkattega liuväli (30 ∗ 60 m) koos
valgustusmastidega. Suuremad spordiväljakud on soovitatav rajada V alale, kus
varem asus Juhkentali gümnaasiumi jalgpalliväljak.
− Laste mänguväljakute asukohad (kaks väljakut à 50 m2).
− Koerte jalutusväljak praeguses asukohas.
− Näidata puhkeala inventari ja väikevormide asukohad ning üldine kujundusprintsiip
(pingid, infostendid, prügiurnid, piknikukohad jne). Näidata ujuvpurskkaevude (u 3
tk) ja sporditrenažööride asukohad.
− Luua paremad võimalused kala püüdmiseks, kuna see on linlaste üks
meelistegevusi Narva jõe kaldal. Kaldapiirdeid rajades tuleb jätta juurdepääs jõe
kaldale ja tagasi.
− Puhkeala talvine kasutamine: liumäe asukoht (kelgutamine, tuubing vms), talisuplus
Narva jões (praegu asub üks ühingu Kalev talisuplejate ehitis vee piiril).
A.5.3.3, Hooned ja rajatised
− Hoonete asukoha määramisel arvestada piiranguid ning rannahoonete varasemaid
asukohti. Hooned paigutada soovitatavalt I–III alale (vt skeemi 2, „Ala osad”).
− Hooned peavad olema nüüdisaegse kõrgetasemelise arhitektuuriga, moodustades
ansamblilise terviku. Konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjalid pole ette määratud,
kuid need peaksid asukohta sobima.
− Hooned ja rajatised peavad olema projekteeritud ning ehitatud liikumispuuetega
inimeste vajadusi arvestades.
− Suplusmaja ja/või haldushoone (kuni 2 korrust, u 1300 m2). Ruumide pindala on
ligikaudne. Väljaüüritav pindala peab hoone pindalast moodustama kuni 30%.
− Kui katustel asub ventilatsiooniseadmeid, ei tohi need hoone mahust välja ulatuda.
− Vetelpäästemaja ranna lähedusse (I korrusel ruum, wc/dušš, II korrusel
vaateplatvorm). Hoone põhjapindala u 15 m2.
− Paviljon jõe äärde (istumiskoht, vaatebinokkel). Võiks olla osa promenaadist.

Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkurss

13

Nr Ruumi nimetus

1 Fuajee/valve
2 Tualettruumid
Riietusruumid duši, sauna ja
3 riidehoiu kapikestega
4 Ruumid väljarentimiseks
5 Ruum vetelpäästjatele
6
7
8
9
10
11

Majandus-laoruumid
Kohvik köögiga
Vaateplats
Tualettruumid
Administratiivruumid
Administratiiv-olmeruumid
tehn. ala (5%) - ventilatsioon,
elektrikilp, soojasõlm,
serveriruum, koristajaruumid,
valvesüsteem, jne

Arv

Kogupind

1
2

100
50

X
X

2
1
1

70
90
50

X
X

1
1
2
2
3

200
300
100
15
50
100

X
X
X

Joaoru külastajatelt tasu võtmine hoone abiruumide
kasutamise eest, piletite müük kultuurimassiüritustele

Spordivarustuse kauplus ja laenutus
linna mööbli, teisaldatavate infrastruktuuri hooajaliste
hoidmine (ujuvpurskkaevud, võrkpallivõrk jne.)
2.korrusel
2.korrusel
2.korrusel
2.korrusel
2.korrusel, Mittetulundusühingutele nende tegevuseks

56,25

Kasuliku pinna summa

1181,25

+12% Ühendusteed
(liikumisteed, trepid, jne)

141,75

Netopind kokku (kasulik pind
+ tehnilised alad +
ühendusteed)

Avalik Märkused

1323

Tabel 1. Haldushoone ligikaudne ruumiprogramm.
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A.6. Piirangud ja kitsendused
− Narva Joaoru asula ja linnuse arheoloogiliste mälestusmärkide kaitsetsoon.
Tegemist on arheoloogilise kaitsealaga. Kiviaja asulakoha ja kindlustatud asula (VI
ala) arheoloogiamälestistel on keelatud igasugused ehitus- ja mullatööd, välja
arvatud uuringud ja mälestusmärkide konserveerimine muinsuskaitseseadusega
ettenähtud korras (vt lisaks muinsuskaitse eritingimusi).
− Ajaloolise maastiku kaitsetsoon. Kaitse alla kuulub maastiku ajalooline reljeef,
ainulaadsed loodusobjektid (joad, koopad, geoloogiliste kihtide paljandid),
vanaaegse pargiplaneeringu säilinud osad, kaasa arvatud puistud, maastiku
perspektiivid. Uusehitus on piiratud kultuuri- ja turismiobjektide rajamisega ning
seda tehakse tausthoonestuse põhimõtteid järgides, et mitte häirida
mälestusmärkide vaadeldavust (väljavõte Joaoru maa-ala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandest).
− Supelranna nõuete kuja 100 m veepiirist (vt
„Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele”).

väljavõtteid

dokumendist

− Narva jõe alamjooksu hoiuala. Eesmärk on kaitsta kalade looduslikku elupaigatüüpi
(registrikood KLO2000089).
− Narva jõe kalda piiranguvöönd 50 m.
− Narva jõe kalda veekaitsevöönd ja kallasrada. Üldplaneeringuga vähendati
ehituskeeluvööndit 10 m-le.
− Narva jõe kanjoni maastikukaitseala. Põhieesmärk kaitsta esindusliku AlamOrdoviitsiumi paasi lõikunud Narva jõe kanjonit ja joa-astanguid. Maa-ala kuulub
kaitserežiimilt piiranguvööndisse.
A.6.1. Väljavõte dokumendist „Muinsuskaitse eritingimused Narva Joaoru puheala
arendamiseks” (koguteksti vt lisadest).
Arhitektuurivõistlust puudutavad muinsuskaitse eritingimuste järgmised punktid.
6. ÜLDNÕUDED
PUHKEALA
REKONSTRUEERIMISEKS

HEAKORRASTAMISEKS

JA

6.1. Joaoru puhkeala mahulise eskiisi ideekonkursi võidutöö esitada
Muinsuskaitseametile edasiseks projekteerimiseks põhimõttelise nõusoleku
saamiseks.
6.3. Seoses arheoloogiliste uuringute või arheoloogilise järelevalve nõudega
kogu alal, tuleb sama projekti koosseisus lahendada vertikaalplaneerimine ning
eriosadena insenertehnilised võrgud (elektripaigaldis välisvalgustusele ja
rajatavatele hoonetele ning lava tarbeks, veevarustus ja kanalisatsioon, sadevee
äravoolusüsteem ning vajadusel jõekalda kindlustamise lahendused). Kogu alale
koostada ühtne valgustusprojekt.
6.6. Ala heakorrastamise ja rekonstrueerimise projektid peavad arvestama ka
muldkehandiga varjatud kivikonstruktsioonide säilitamise ja kaitsenõudeid.
Pinnase ja kaevetööde ajaks on kohustuslik tellida arheoloogiline järelevalve
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selleks vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt. Järelevalvet teostav isik
koostab vastava järelevalve aruande.
6.7. Projekteerimisel tuleb arvestada Narva Pimeaia, Lossi pargi, Narva
kaldapealse promenaadi ehitamise ja „5-krooni vaate” vaateplatvormi rajamise
projekte, et moodustuks ühtne tervik.

Skeem 5. Väljavõte Joaoru puhkeala muinsuskaitse eritingimustest. Märgitud on tsoonid ja
vaadeldud ala.

7. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED
7.1. Ümber kogu puhkeala on võimalik rajada sõelmetega ja/või kivisillutisega
jalgtee/terviserada koos valgustuse ja väikevormidega. Vajadusel võib jalgtee osas
kasutada osaliselt ka asfaltkatet. Erinõuded Joaorus asuvatele arheoloogia mälestiste
alale on antud järgmises punktis. Raja tänav ning Linnuse tänav oleks soovitav
tavatranspordile sulgeda.
7.2. Arheoloogiamälestistel kiviaja asulakoht ning kindlustatud asula (tsoon 6) on keelatud
igasugused ehitus- ja mullatööd, välja arvatud uuringud ja mälestusmärkide
konserveerimine, mida tehakse Muinsuskaitseseadusega ettenähtud korras. Põhjuseks on
väga rikkalik kultuurkiht, mis algab maapinnale üsna lähedalt. Kergliiklustee ja valgustuse
planeerimisel arvestada, et kaevetööd antud alal on keelatud. Kergtee projekteerimisel
anda insener-tehniline lahendus, mis ei riku ega hävita olemasolevat arheoloogilist
kultuurkihti. Elektrivalgustus postidel lahendada õhuliiniga (rippkeerdkaabliga). Postide
paigaldamisel on nõutavad antud lokaalsetes kohtades eelnevalt arheoloogilised uuringud.
Analoogselt võib paigaldada antud alale infostendi. Paremaks hoolduseks on lubatud alal
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muru pealispinnases suuremate ebatasasuste ühtlustamine minimaalse
juurdeveoga. Atraktsioone paigaldada ja muid töid antud alal teha ei lubata.

pinnase

7.5. Narva Joaoru arendamisel tuleb jälgida, et ei rikutaks olemasolevat väärtuslikku
ajaloolist maastiku. Säilitada tuleb maastiku ajaloolist reljeefi, geoloogiliste kihtide
paljandeid, maastiku perspektiive jne. Ühtlasi ei tohi Joaoru puhkealale kavandatav varjata
kusagilt vaadet Narva ja Ivangorodi kindlustustekompleksile. Seetõttu on keelatud alale
enam kui 2-korruseliste hoonete ehitamine. Peamised puhkealale vajalikud hooned rajada
tsooni I või II. Joaoru puhkealale võib rajada vaid ühiskondlike hooneid, kultuuri- ja
turismiobjekte järgides tausthoonestuse printsiipe, et mitte häirida mälestusmärkide
vaadatavust.
7.6. Üles kaldaastangu äärde on soovitav planeerida jalgrada koos piirde ja
vaatekohtadega. Vajadusel avada üldvaated Narva jõele ja linnakindlustustele. Selleks
ette näha vajalikud raied. Enne aga on kogu projektalale vajalik tellida dendroloogiline
hinnang, täpsustada puude liigid ja nende tervislik seisund.
7.7. Narva linna üldplaneering näeb ette kavandada Raja tänavaga piirnevasse
looduslikku orgu lauluväljaku rajamise. Kas siis seoses sellega või muu ühiskondliku
kultuuri- ja turismiobjekti rajamisega antud piirkonda näha eelnevalt ette alale sobimatu
lasketiiru hoone lammutamine. Olemasolev hoone on kasutuseta ja ehitustehniliselt halvas
seisukorras. Samuti näha ette sobimatute talisuplejate majakese ning vetelpäästemaja
lammutamine ning vajadusel asendamine miljöösse sobivamatega.
7.8. Suuremad spordiväljakud on soovitav rajada tsooni V, kus varem juba asus Juhkentali
Gümnaasiumi jalgpalliväljak.
7.9. Kuna enamus puhkealast otseselt muinsuskaitse all ei ole, siis väikevormidele ja
väikerajatistele peale maastikusse sobitumise erilisi muinsuskaitselisi piiranguid
pole, va. tsoonis VI.
A.6.2. Väljavõtted olulisematest piirangutest: Vabariigi
„Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele”

Valitsuse

määrusest

(http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72214).
§ 2. Supelranna territooriumi planeering
(3) Toitlustus-, kaubandus-, teenindusehitised, samuti käimlad peavad asuma
vähemalt 100 m kaugusel veepiirist.
(5) Supelranna puhke- ja teenindusalal peavad olema asfalteeritud või
sillutatud juurdepääsuteed vetelpääste valvepersonali hoonetele või
ruumidele.
(7) Autode parkimisplats peab asuma vähemalt 50 m kaugusel supelranna
puhkealast, kuid mitte lähemal kui 100 m veepiirist. Supelranna puhkeala ja
parkimisplatsi vahel peab olema kõrghaljastus.
§3. Hooned, rajatised ja seadmed supelrannas
(1) Supelrannas peavad olema järgmised hooned, rajatised ja seadmed:
1) hoone või ruumid vetelpääste valvepersonalile;
2) riietuskabiinid minimaalse tihedusega üks kabiin supelranna 2500 m²
kohta;
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3) joogiveekraanid, millest saadava vee kvaliteet vastab kehtivatele
nõuetele;
4) dušš – merevee ja vetikarikka järvevee piirkondades;
5) eraldi käimlad meestele ja naistele, vähemalt üks käimlakoht
supelranna 200 kasutaja kohta;
6) prügiurnid ja -konteinerid, kusjuures prügiurnid paigutatakse veepiirist
5–10 m kaugusele minimaalse tihedusega üks prügiurn 1600 m²
supelranna maismaapindala kohta. Konteinerid paigutatakse veepiirist
vähemalt 100 m kaugusele ning neid peab olema vähemalt üks 4000 m²
supelranna maismaapindala kohta.
(2) Hooned ja rajatised peavad olema projekteeritud ning ehitatud
liikumispuuetega inimeste vajadusi arvestades.
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A.7. Vaated alale

Vaade Ivangorodi linnusest.

Vaade alalt.
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A.8. Kasutatud allikmaterjalid
1. Narva linna üldplaneering 2000–2012. Kehtestatud Narva Linnavolikogu 28.
novembri 2001. a määrusega nr 92/49. Narva linna arengukava 2008–2012.
Kehtestatud Narva Linnavolikogu 25. septembri 2008. a määrusega nr 38.
2. „Joaoru puhkeala” väljaarendamise kava (MTÜ Narva Ettevõtluse Äriühing, 2008).
3. „Narva ja Ivangorodi kindluste põhine ühtne turismitoode väljaarendamise kava
(Continuum Group OÜ, 2008).
4. Vabariigi Valitsuse 25. juuli
supelrannale ja suplusveele”.

2000. a

määrus

nr 247

„Tervisekaitsenõuded

5. Joaoru maa-ala detailplaneering (eskiisvariant). Töö nr 614/04, OÜ Hendrikson &
Ko, Tartu 2005. (Joaoru ja selle lähiala detailplaneering, algatatud Narva
Linnavolikogu 9. detsembri 2004. a korraldusega nr 156/46. Planeeritava ala
pindala u 12,5 ha. Joaoru ja selle lähiala teise etapi detailplaneering, algatatud
Narva Linnavolikogu 9. detsembri 2005. a korraldusega nr 167. Planeeritava ala
pindala u 7 ha).
6. Joaoru maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
(Evox Invest OÜ, 2008).
7. Muinsuskaitse eritingimused Joaoru puhkeala arendamiseks (OÜ Zoroaster,
07.2009).
8. Joaoru arheoloogilise eeluuringute aruanne (OÜ Gradiens, 07.2009).
9. Narva Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine. Eelprojekt (Inseneribüroo Urmas
Nugin OÜ, 2008).
10. Narva Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine.
aruanne (Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, 2009).

Keskkonnamõju

hindamise

11. 5-krooni vaateplatsi tasuvus- ja teostatavusanalüüs (MTÜ Narva Ettevõtluse
Arendusühing 2007).
12. Maa-ameti kaardirakendused, www.maaamet.ee.
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