
LISA 2 

HOOAJALISTE TOITLUSTUSKOHTADE EHITUSLAHENDUS JA 

KUJUNDUS 

 

ÜLDTINGIMUSED  

- Pakutava toit lustuskoha arhi tektuuri lahenduse väljatöötamisel tuleb teha koostööd  

arhi tektiga. Ehitis  ja väl imööbel peavad mõjuma esinduslikul t ja kaasaegselt . 

- Toitlustuskoht  koos kõigi kujunduselementidega peab mõjuma iseseisva atrakti ivse 

arhi tektuuri l ise tervikuna, vaatamisväärsusena . 

- Toitlustajad peavad vajadusel olema valmis  koostööks arhitektuuri  ja ehituse 

osakonnaga nii  lõpl ike lahenduste väl jatöötamise ajal kui  ka joo ksvalt,  järgnevate 

hooaegade vältel .  

 

TINGIMUSED EHITUSLAHENDUSELE 

- Iga toitlustuskoha ehitusalad ja mõõtmed on toodud asendiskeemil . Ehit ise kõrgus ei 

tohi ületada 3.5m. Kõrgusele on lubatud l isada katuseterrassi pi ire.  

- Eelistatud on naturaalsed vi imistlusmaterjalid, läbivalt võiks kasutada üht dominantset 

värvi tooni.   

- Lisavi imistluseta valmissoojakud ja merekonteinerid ei  ole lubatud.  

- Konstruktsioonid kavandada vandaalik indlad ja vastupidavad, (vari)katuste puhul 

arvestada talvise lumekoormusega.  

 

TINGIMUSED TOITLUSTUSKOHA VÄLIALADE KUJUNDUSELE  

- Soovitavalt  luua külastajatele viibimiskohti  nii  tänavatasandile päikese kätte, tuule - ja 

vihmavarju ning katuseterrassile ;  l isaeesmärgiks tuleks võtta välikohvikuhooaja 

pikendamine, võimaldades istumist katu se ja/või soojendite all . Kõrgemalt hinnatakse 

lahendusi,  mis võimaldavad pikemat välihooaega.  

- Kaldapromenaad on pimedal ajal valgustatud, aga toi tlustuskoha hoonele ja/või 

välialale võiks  kavandada soovitavalt  juurde dekorati ivse l isavalgustuse.  

- Toitlus tuskohta täiendada l isahaljastusega  (ronitaimed, püsikud, lehtdekorat i ivsed 

suveli l led ) näiteks pottides, kastides, konteineri tes. Hea lahenduse korral  on võimal ik 

hal jastada ka toit lustuskohta  ümbri tsevat nõlva.  

- Arvestada, et iga toit lustuskoha tervikl ik sti l istika on selle peamine reklaam; eraldi  

surfi l ipud, bännerid ,  harkjalad jm. ajutiseks pilgupüüdmiseks  mõeldud reklaaminventar 

ei ole lubatud.  

Komisjon hindab esitatud arhitektuuri lahenduste sobivust asukohta, kõrgetasemelisust, 

atrakti ivsust ja kogu toi tlustuskoha esteeti l ist  tervikut. Kogu ideed hinnatakse tervikuna; 

ülaltoodud tingimustel ei  ole eraldi hindeskaalat.  
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