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sissejuhatus 

Töö on koostatud Eest i  Maaül ikool i  keskkonnaplaneer imise  ja 
maast ikujunduse er ia la  lõputööna. Projekt  ühendab   Annel inna Emajõega.
Planeer ing on jätk  2015. aasta  süg issemestr i  a inele  “  Linnar uumi 
kujundamine”, mil le  raames valmis  jätkusuutlku  e lukeskkonna 
planeer ing.  
Bakalaureusetöö eesmärk on in imestele  rohkem teadvustada 
ter vendavate  aedade mõju ning nende kasul ikkust  er inevatele  in-
imgr upidele. Töös keskendutakse ni i  laste le, noor tele  kui  ka  tä i skasvanud  
inimestele ja  vanur itele. Tegemist  on aval ike aedadega mis  on kasutamiseks 
kõig i le, kuid iga l  a ia l  saab olema oma s ihtrühm.   
Sooviks in  tänada in imesi  kes  a i tas id  töö valmimisele  kaasa: õppe-
jõud Fr iedr ich Kuhlmann, Peeter  Vass i l jev, Rea Sepping, Glor ia  Ni in, 
Jekater ina  Bal icka  ja  Kadr i  Maikov. 
Samuti  tänan lähedas i : S ir l i  Randmäe, Anne Randmäe, Jür i  Randmäe, 
Diana Hal la, Mer i l i  L indpere ja  Eer ik  Luha. Suur a i täh!



asukoht

Planeer i tav  a la  pa ikneb Tar tus  Annel inna l innaosas. 
Planeer i tavad tänavad on Kaunase puiestee kõr val  olevad 
es imese  ja  te i se  mikrorajooni  ja lgteed ning neid ühen-
dav ja lgtee mis  saab a lguse Anne tänavast.   Kuna antud 
tänavad pole  autodele  l i ig ipääsetavad on a la le  kergem 
planeer ida  rohealas id. 
Tänavad asuvad jõest  l ig i  k i lomeetr i  kaugusel.  



Analüüs
vesi

Esmalt  on analüüs i tud planeer i tava  a la 
veekogusid, mis  võimaldaks id Anne-
l inna rohkem Emajõega s iduda. Jõg i  on 
l innaosast  suhtel i se l t  kaugel  n ing seda e i 
o le  võimal ik  praegustes  t ing imustes  ot-
sesel t  tunnetada. Kuna E            majõg i 
omab Tar tus  väga suur t  tähtsust  tuleks 
seda rahva hingele  lähemale tuua.

Joonis  mõõtkavas  1:8000



Analüüs
lasteasutused
Lasteasutuste  analüüs  põhineb kool ide 
ning lasteaedade asukohtadel. Sel le 
kaudu  on võimal ik  näha laste  ning noor te 
l i ikumissuundas id  n ing üht las i  ka 
kärar ikkamad kohad. 
Joonise  on v ioletsega väl ja  toodud 
lastea iad ning s in isega kool id.

Joonis  mõõtkavas  1:8000



Analüüs
tööstus 

Tööstusanalüüs i  eesmärg iks  on väl t ida 
aedade ra jamist  p i irkonda, kus  tegutseb 
üks  või  mitu tööstust. Samuti  on analüü-
s i s  ära  märg itud är ihooned.                         
Är ihooned on joonisel  märg itud s in isega 
ning  tööstushooned violetsega.

Joonis  mõõtkavas  1:8000



Viimaseks  ning üht las i  kõige olul i se-
maks on väl ja  toodud a la l  pa iknevad ro-
healad ning võsastunud pi irkonnad. Kaar t 
annab ülevaate  pr ivaatsematest  n ing 
aval ikest  kohtadest  n ing toob väl ja 
võimal ikud  planeer imisa lad.     
Heledama violetsega on väl ja  toodud 
rohealad ning tumedam vär vus  tähistab 
võsastunud a las id.

Analüüs
rohealad

Joonis  mõõtkavas  1:8000



Joonisel  on väl ja  toodud suur ima 
potens iaa l iga  aedade asukohad ning nende 
ühenduvus ja lakäi jate  tänavatega ning 
võimal ikud avanevad vaated. 
Violetsega on märg itud planeer i ta-
vad a iad ning s in ised nooled tähistavad 
vaate id ning s idusust.

konseptsioon 

Joonis  mõõtkavas  1:8000



Esimese a la  kujundamisel  on lähtutud vanur ite 
tunnetest  ja  soovidest. Aias  on võimal ik  v i ib ida  ni i 
pä ikese käes  kui  ka  var jus  ning need on jaotunud 
võrdselt . Puhkamiseks  on kujunduses  ette  nähtud 
pavi l ion ning  i s teping id radade ääres. 
Elementideks  on s i sse  toodud kaks 
skulptuur i , mis  pa iknevad ja lgteede keskel  n ing 
v i ivad l i ik le jad kultuur i le  lähemale. Samuti  on 
ar vestatud vanur ite  tunnete ning e lukogemustega 
ning a iast  on võimal ik  kaasa  korjata  maitseta imi, mis 
pa iknevad keskse i s tumisping i  juures. Maitseta imede 
peenrad on kõrgendatud ping iga  samale  kõrgusele, 
vä l t imaks  kahjustus i  nä i teks  koer tel t . 
Joonisel  v ioletsega tähistatud puud on õitsevad, 
nä i teks  s ire l .

kujundus
Vanurid

Joonis  mõõtkavas  1:500



 Eelkõige laste le  kasutamiseks  loodud a la  on er i l i se 
rel jeef iga  ning se l le  keskel  pa ikneb mõisaa jast  pär i t 
küngas. Kõrgendiku peale  on planeer i tud spiraa l -
aed, puudegr upp ning kiv id. Eesmärg iks  on laste le 
mitte  luua nähtavat  mänguväl jakut  va id laste  meelte 
arendamiseks  on loodusl ikd võimalused oma mängu 
loomiseks. Ainsa  e lemendina on s i sse  toodud roni-
misse in. Kõrgendiku peale  v i ib  looduskiv idest  lauge 
trepp, mida ümbr isevad peaaegu iga l  aastaa ja l  õ i tse-
vad ja  lõhnavad põõsad. 
Ala le  on toodud ka madal  veeelement, mil le  kaudu on 
võimal ik  tunnedada jõe olemasolu. Puhkekohtadeks 
on planeer i tud ra ja  äärde ping id.  

kujundus
lapsed

Joonis  mõõtkavas  1:500



Põhikujundus paikneb a l l  or us  ning se l lega  on üh-
endatud kõik maast ikuelemendid. Ala l  on pi i sav-
a l t  pr ivaatse id ja  rahul ikke paikas id  ka  meeste  ning 
noor te  jaoks.
Lähenedes  aeda loode poolt, ter vi tab küla l i s i  puude 
a l lee  ning kor rapärane mets, mis  es indab r uumi maas-
t ikukarakter is t ikat.
Es imese vees i lma juurest  otse  l i ikudes  on tegemist 
p idul ik  a iaga, mida kaunistavad l i l lepeenrad ning
pavi l ion. Ida  poolses  r uumis  on tegemist  mets iku 
maast ikukarakter is t igaga. Spiraa laed taot leb ni i  se l -
guse kui  naudingute a ia  karakter is t ikat, kuna pakub 
ni i  va ikst, hool i tsust  ja  rahu, kui  ka  puhkamiseks 
mõeldud r uumi. 
Jõe pool  asub aval ikum r uum, kuhu on toodud s i sse 
veeelement kraavina, mis  lähestab in imest  jõega 
veelg i . 
Puhkamiseks  on a ias  p ing id.

kujundus
teraapia

Joonis  mõõtkavas  1:1000



lõige
vanurite aed



lõige
lapsed 



lõige
Teraapia aed 



istutusplaan
vanurite aed

Ar ukask ‘Young i i ’

Har i l ik  kadakas

Sidr unmel iss 

Nõmm-l i ivatee 

Lavendel

Padjand-leekl i l l  ‘  Candy Str ipes’

Ebajasmiin ‘  Schneestr um’ 

Joonis  mõõtkavas  1:200

Aedhor tens ia  ‘Limel ight’
Har i l ik  s ire l

Ebajasmiin ‘Lemoinei’

Pavi l ion

Har i l ik  s ire l



istutusplaan
laste aed

Saar vaher ‘Flamingo’

Kääbus-  mäg imänd 

Ebajasmiin ‘  Schneestr um’ 

Virg i in ia  toomingas

looduskiv i
Ginnala  vaher

Siber i  kontpuu ‘S ibir ica  Var iegata’

Joonis  mõõtkavas  1:200

vees i lm 
Aedhor tens ia  ‘Limel ight’

Har i l ik  kadakas 

Aedhor tens ia  ‘Mag ical  F ire’ 



konstruktsioon
istepink

Joonis  mõõtkavas  1:50



vertikaalplaneering
trepp



1. Olemasoleva võsast iku kor rastus  -  a l les  jäävad 
ter ved ja  e lujõul i sed puud

2. Lisakraavi  ehitus  plaani  edelaossa

4. Konstr ukts ioonide ehitamine

3. Teeradade ning vees i lmade ehitus

5. Uute puude i s tutamine 

tegevusplaan 
teraapia-aed



kokkuvõte 

Bakalaureusetöö eesmärk ol i  ter vendavate  aedade mõju 
teadvustamine ning Annel inna l innaosa  ühendamine Emajõega.
Aiad on kujundatud vastaval t  in imeste 
 va jadustele  ning iga l  in imgr upi l  on ta l le  va ja l ik  teraapi l ine aed loodud. 
Kolmel  kujundatud a la l  on ma mõeldud aastaaegadele  ning võimendatud 
nende er inevusi . Laste   a la le  e i  o le  l i satud mänguväl jaku elemente, kuna 
lapse arendamiseks  on kasul ikum, kui  laps  loob mängu i se. Vanur ite  a ias  on 
võimalusvanade aegade mälestuseks  midag i  kaasa  haarata  ning vä iksemaid 
a las id  ühendavas  suures  teraapiaa ias  on tegevust  kõig i le. Samuti  toob see 
Annel inna l innaosa  ühele  a la le  kokku ning  omakorda ka  jõele  lähemale.  



harri
summary

The a im of  th is  work was  to br ing people  in  Annel inn c loser  to the 
r iver  and a lso make people  be aware of  heal ing gardens  and their  purpose. 
 Heal ing gardens  in  th is  work are  planned  according to peoples’s  needs.
Each des igned area  represents  some g roup of 
people, which wi l l  need that  heal ing garden the most.
Chi ldrens  area  i s  des igned with   s tones  and f low-
er s  and i t  does  not  conta in any elements  of  playground.    
Elderly  have the chance to   take something a long. 
The main garden wil l   connect  i t  a l l  together  and br ing people  c loser 
to the r iver. 
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Aedhor tens ia  ‘Limel ight’
Hõre põõsas  kasvab l ig i  2  meetr i  kõrguseks  ning on 
ümara vor miga. Kasvamiseks  sobib ni i  pä ikesel ine kui 
poolvar jul ine kasvukoht. Õis ik  on heleroosa  ning 
lehest ik  rohel ine.

Lisa 1 
taimede kirjeldused

Aedhor tens ia  ‘Mag ical  F ire’
Keraja  vor miga põõsas. Väga vähenõudl ik  ning õi tseb 
hi l i s suvel. Õied on valged ja  muutuvad septembr is 
punaseks  ning lehest ik  on rohel ine. 

Ebajasmiin ‘Limoinei’
Ümarakasvul ine kaarduvate  okstega põõsas. Õied 
on valged ning hea lõhnaga. Lehest ik  rohel ine. 
Kasvamiseks  sobib ni i  pä ikesel ine kui  ka 
poolvar jul ine kasvukoht. Eel i s tab a lusel i s t  mulda. 
     

S iber i  kontpuu ‘S ibir ica  Var iegata’
Laiuva vor miga kuni  kolme meetr i  kõrgune ja  la i -
une põõsas. Lehest ik  on tumerohel ine valge äärega. 
Mullast iku suhtes  vä l ja  lepl ik. Eel i s tab päikesel i s t  või 
poolvar jul i s t  kasvukohta. 

Har i l ik  s ire l
Püst ine põõsas  tumerohel i se  lehest ikuga ning tugevalt 
lõhnavate  l i l lade õi tega. Väga vastupidav ta im. Sobib 
ni i  pä ikesel ine kui  poolvar jul ine kasvukoht. 

Virg i in ia  toomingas  ‘Shuber t’
Püramiidja  võraga suur põõsas, väga lopsaka 
lehest ikuga. Õiekobarad on heleroosad. Eel i s tab 
päikesel i s t  või  poolvar jul i s t  kasvukohta. 

Padjand-leekl i l l  ‘Candy Str ipes’
Violetsete-valgete  õi tega  madal, kuni  15 sent imeetr i 
kõrgune ta im. Mullast iku suhtes  vähenõudl ik  ning 
kasvab päikesel i ses  ja  poolvar jul i ses  kasvukohas.
Ig ihal jas. 

Ar ukask ‘Young i i ’
Päikesel i s t  kasvukohta  eel i s tav   madalakasvul ine puu. 
Lehed muutuvad süg isel  kol laseks, suvel  on lehest ik 
rohel ine. 

Lavendel
Kivikta imlasse  sobiv  püs ik. Eel i s tab päikesel i s t 
kasvukohta  ning õi tseb hi l i s suvel. Õied l i l lad ja 
lehest ik  rohel ine.                       



Nõmm-l i ivatee
Roosade õitega mitmeaastane ta im, mis  kasvab 
madala  padjana. Eel i s tab päikesel i s t  kasvukohta 
ning sobib häst i  k iv ikta imlasse. Lehed on rohel i sed. 
Mullast iku suhtes  vähenõudl ik.

Lisa 1 
taimede kirjeldused

Ginnala  vaher 
Rohel i se  lehest ikuga vaher  muutub süg iseks  kauni 
punase vär vusega puuks. Laiuva kujuga ta im eel i s tab 
päikesel i s t  kasvkohta. Vähenõudl ik  mullast iku suhtes.

Har i l ik  kadakas
Kuni  kolme meetr i  kõrguseks  kasvav puu on 
mullast iku suhtes  väga vähenõudl ik. Kasvab 
päikesel i ses  kasvukohas.      

Kääbus-mäg imänd
Päikesel i s t  kasvuohta  eel i s tav  okaspuu on kera ja 
vor miga. Eel i s tab päikesel i s t  kasvukohta  ning kasvab 
kuni  1.5 meetr i  kõrguseks  ja  kahe meetr i  la iuseks. 
Sobib häst i  parki  ja  metsaaeda.

Saar vaher ‘Flamingo’
Püst i se  kujuga kir ju  lehest ikuga põõsas. Sobib häs-
t i  metsaaeda või  parki. Eel i s tab päikesel i s t  või 
poolvar jul i s t  kasvukohta. Taastub külmakahjustustest 
k i irest i . 

S idr unmel iss
Lehed on s idr uni lõhnal i sed ning ta im kasvab kuni  70 
sent imeetr i  kõrguseks. Valkjaskol lased õied. Eel i s tab 
päikesel i s t  kasvukohta.   

Ebajasmiin ‘Schnustr um’
Kuni  kahe meetr i  kõrguseks  kasvav püst ine rohel ine 
põõsas. Eel i s tab päikesel i s t  kasvukohta. Õitseb maist 
kuni  juunini  n ing õied on tugeva ja  magusa  lõhnaga. 
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