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SISSEJUHATUS

Käesolevas töös on pakutud lahendus Tartu linnas, Jaamamõisa 
linnaosas Hiinalinna lähimatele aladele.

Etteantud stsenaariumi kohaselt soovis Tartu linn leida uusi alasid nii 
avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks, mis 

oleksid ka ühtlasi tuleviku müügiargumendid Tartu jaoks.
Lahenduse eesmärk on samm sammult rangelt linnamaalt üleminek 

leebemale ja kutsuvale looduslikult kaunile ning vajadustepõhisele 
alale. Samuti on soovitud muuta ligipääsetavaks suletud ning 

tühjad alad ning anda nendele uued ümbritseva linnaruumiga 
haakuvad funktsioonid.

Töö valmimisele aitasid kaasa Friedrich Kuhlmann ja Rea Sepping.
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PROJEKTALA ASUKOHT
Projektala asub Tartus, Jaamamõisa linnaosas Hiinalinnas. 

Peamine töös käsitletav ala on hetkel olemasolevad aiamaad ning 
nende lähiümbrus.
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ANALÜÜS
Antud analüüsi eesmärk on välja selgitada kas ja mis ulatuses on 

säilinud kuivenduskraavid ning missugused võimalused oleks 
edasiseks arnguks.

Kaardilt selgub, et osaliselt on kuivenduskraavid hävinenud  ning 
puudub ühtlane kraavide struktuur.

Antud alal olevad veesilmad on osaliselt inimtekkelised ning osa on 
ka looduslikult tekkinud.
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ANALÜÜS

Antud  analüüsi eesmärk on välja selgitada kas ja mis ulatuses on 
säilinud teede-ja hoonestusvõrgustik.

Analüüsitud on Lääne, Põhja puiestee , Tüve,  Ida ja Oksa tänavate 
hoonestuse struktuuri. Vaadeldav ala on kogu ulatuses  hoonestatud 

korterelamutega.
Alal asub lasteaed “Lotte”.

Teedestruktuur on range ning väga struktureeritud liikumisega 
aiamaadele, garaažideni ning elamuteni. Analüüsist selgub, et teede 

asukohad pole kohati kasutajasõbralikud ega ka otstarbekad.

6



ANALÜÜS

Antud analüüsi eesmärk on tuvastada kas ning missugune võrgustik 
tekib Tartu linna aiamaade vahel.

Selgub, et kui puuduks Hiinalinna aiamaad, siis jääks Tartu linna 
aiamaade struktuuri lünk, sest aiamaad jooksevad justkui ringiratast 

rotatsioonis. 
Valdavalt on aiamaad välja kujunenud Tartu linnaäärsetesse 

piirkondadesse. 
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ANALÜÜS
Antud analüüsi eesmärk on välja selgitada mis piirkonna inimesed 
moodustavad aiamaade kasutajaskonna hetkel ning missugustesse 

piirkondadesse on võimalik edasi areneda.
Heledama punasega on tähistatud aiamaade praegune 

kasutajaskond ning tumedama punasega on välja toodud võimalik 
kasutajaskond tulevikus.
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ANALÜÜSI KOKKUVÕTE

Analüüsidest selgub, et tähelepanu tuleks pöörata 
teedestruktuuri taastamisele. Samuti on oluline tähelepanu pöörata 

kuivenduskraavide lisamisele. 
Nagu aiamaade olemasolu analüüsist ning Hiinalinna aiamaa 

kasutajaskonna analüüsist selgub, siis on kogukondadele aiamaade 
olemasolu tähtis. Kohalike Hiinalinna elanike sõnul on juba hetkel 
aiamaade kasutajaid kaugematest Tartu paikadest ning ära märgiti 

ka, et vanuselisi erisusi kasutajate hulgas ei täheldata.
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KONTSEPTSIOON

Lähtudes eelnevatest analüüsidest on eesmärk muuta Hiinalinna 
paneelmajadelt üleminekut aiamaadele samm sammult järjest 

sujuvamaks.
Pakutud on kontseptsiooniline lahendus sidumaks Hiinalinna 

struktureeritud hoonestust ja tänavatevõrku vabama hoonestuse ja 
teedevõrguga alaga. Sellest lähtuvalt järgneb sidumisprotsess uute 

elamute ja teede ning aiamaade vahel. Kõige lõpuks toimub 
lõimumine aiamaade ning  vaba looduse vahel.
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KUJUNDUSPLAAN M1:2000
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KUJUNDUSPLAANI M1:2000
KIRJELDUS

Antud kujundusplaan on teostatud mõeldes ala hõlpsale 
läbimisele ning sealjuures mitte ainult Hiinalinna 

elanike jaoks, vaid ka teiste linlaste tarbeks.
Teedevõrku on pikendatud alates paikadest, mil need 

katkesid ning loodud on uusi läbipääsu suundasid, mis 
võimaldavad Eesti Rahva Muuseumi poolt tulijatel 

liikuda teid mööda, mille ümbruses on nauditav vaade.

Aiamaade osatähtsust on oluliselt suurendatud ning 
mahukama ala hõivates moodustub aiamaa kruntidest 

struktuur ning nende vahele mahuvad veel ka kütke-
stavad puhke-ja kohtumispaigad, kus saab toredalt aega 

veeta.

Kuna antud ala on ka praegu suurte , kuid hooldamata 
rohealadega rikastunud, siis jäi üle luua juurde 

rohekoridore ning hoida seda, mis alale juba kasvanud 
on.

Uute planeeritavate  kolmekordsete elamute hoonestus 
on sätitud nii, et kõigile elanikele säiliks kaunis vaade 

enda koduaknast ning viiekordsete paneelmajade 
elanike vaadet ei blokeerita kõrgete elamutega.
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KUJUNDUSPLAAN  M1:500
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KUJUNDUSPLAANI M1:500
KIRJELDUS

Antud kujunduses on välja toodud aiamaade krundid ning näha on 
ka nende paiknemise struktuuri.

Teede ning rohekoridori ristumispaigas on puhke-ning 
kohtumispaik, kuhu on asetatud püstkojad, millede kasutamine on 

kõikidele inimestele lubatud. Sellel puhkealal on ka ühiskasutatav
õuna- ja marjaaed, mis kutsub külastajaid ning aiamaade vahelt lä-

bikõndijaid hetkeks peatuma.
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KUJUNDUSPLAAN 
1:500

Antud kujunduse pealt on näha, kuidas 
elamute taga laiub parkmets. Nähtavad 
puud on rajatud endisele tee asukohale, 

mis oli kaotanud oma funktsiooni.
Kaunite vaadete loomiseks on tiigi äärde 

rajatud kaldataimed ning puud. Samuti 
mõjub taimestus veekogu ääres turvaliselt 

vett pelgavatele inimestele.
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LÕIKED 1:200

Lõige A-A. Kahe kortermajade vaheline parkmets.

Lõige B-B. Aiamaa krunt ning selle vastas olev puhkeala.

Lõige C-C. Tiigi ja hetkel olemas olevate garaažide vaheline 
ala.
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Euroopa karusmari 
Ribes uva-crispa

5 tk, istutusvahega 1.5m

TAIMESTUSPLAAN M1:200

Harilik pirnipuu
Pyrus communis

1tk, istutuskaugus 7m
Magesõstar

Ribes alpinum
5tk, istutuskaugus 1.5m

Aed-õunapuu
Malus domestica

1tk, istutuskaugus  
7m

Harilik vaarikas
Rubus idaeus

10tk, istutuskaugus
0.5m

Magus kirsupii
Prunus avium

1tk, istutuskaugus 7m

Harilik ploomipuu
Prunus domestica

1tk, istutuskaugus 7m

Must sõstar
Ribes nigrum

5tk, istutuskaugus 1.5m

Harilik prinipuu
Pyrus communis

1tk, istutuskaugus 7m

Punane süstar
Ribes rubrum

5tk, istutuskaugus 1.5m

Aed-õunapuu
Malus domestica

1tk, istutuskaugus 7m
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TAIMESTUSPLAAN 1:200
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Palmilehine tarn
Carex muskingumensis
15tk, istutuskaugus 1m

Kollane võhumõõk
Iris pseudacorus

20tk, istutuskaugus 
0.3m

Hilistoomingas
Prunus serotina

1tk, istutuskaugus 7m

Hõberemmelgas
Salix alba

1tk, istutuskaugus 10m

Harilik varsakabi
Caltha palustris

20tk, istutuskaugus 0.3m

Soopihl
Potentilla palustris

20tk, istutuskaugus 1m

Hõberemmelgas
Salix alba

1tk, istutuskaugus 10m



VERTIKAALPLANEERING M1:500

Antud vertikaalplaneering on teostatud selleks, 
et näidata mis suunas ja kui palju on kavandatav 

sõidutee tõstmine planeeritud.
Samuti on planeering oluline vältimaks 

sademevee jõudmist elamuteni.
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PÜSTKOJA DETAIL 1:10
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TEGEVUS PLAAN 
M1:2000

Planeeritav kujundusalade valmimis aegade
 järjekord.

Kõige esimesena valmivad aiamaad ning nende 
kruntide struktuur. Teiseks luuakse puhkepaik 

aiamaade kohtumispaika. Kolmandaks 
taimestatakse tiigi äär ära ning viimase etapina 

ehitatakse uued elamud.
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KOKKUVÕTE

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on välja pakkuda lahendus 
Hiinalinna rangest hoonete-ning tänavastruktuurist luua samm sam-

muline üleminek leebema ja kasutajasõbralikuma keskkonnani.

Samuti on töö eesmärgiks muuta Hiinalinn ligipääsetavaks, avada 
suletud ning tühjad alad ning anda nendele uued ümbritseva

 linnaruumiga haakuvad funktsioonid.

Analüüside tulemusena võib järeldada, et aiamaade osatähtsus võib 
olla küll aastatega vähenenud, kuid mitte ununenud.

Välja pakutud lahendus heidab Hiinalinnale uue, kuid samad 
ajalooliselt jätkusuutliku väärtuse.  
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SUMMARY

This bachelor thesis deals with Hiinalinn and it1s nearby in Tartu.

The aim of the design is to create a new plan under the scenario in 
which the city council needed to find areas for planning apartment or 

bussiness buildings that would function as future selling arguments 
for Tartu near the area.

The purpose of the proposed design plan is to open up the previously 
underused or closed areas by giving them functions and making tham 

accessible, that would connect those areas with the surrounding city 
context.

With my solution Tartu Hiinalinn would get a new value for all the 
citizens. Hiinalinn would become a connecting factor instead of being 

separated.
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