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Sissejuhatus

Antud töö on Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse eri-

ala 2016/2017 aasta bakalauruse kraadi lõputöö. Töö pakub 

välja lahendusi praeguse Hiinalinna alale. Eesmärk ja ülesanne 

oli ala välja ilmumine ja avamine. Arvestada tuleb alal olevaid 

kortermaju, garaaže, aiamaid ja loodust. Samuti kõikide alade 

funktisoone ja kasutusvõimalusi.

Lahendus on eelkõige mõeldud kohalikele ja läheduses ela-

vatele inimestele. Aga ka teistele linnaelanikele ja külastajatele, 

kes soovivad linnas olla looduses või uudistada uuenenud Hii-

nalinna.  

Proovisin luua looduslikku ala mitmete funktsioonidega. Kval-

iteetset puhkekeskkonda, mis asub linnas ja on kiiresti ja lihtsasti 

ligipääsetav- jala, ratta, auto või ühistranspordiga. Samuti ho-

ida alles ja parandada ikoonilisi Hiinalinna kohti ja väärtusi, 

nagu unikaalsed aiamaad. 

Lõputöö valmimisele aitasid kaasa maastikuarhitektuuri õppe-

jõud Gloria Niin, Rea Sepping ja Peeter Vassiljev. Hiinalinna heao-

lusaadik Kerttu Kuslap, kes avas silmi just elanike ja aednike sei-

sukohalt. Aitäh maastikuarhitek Maris Rebane, kursaõed Johanna 

ja Janne, kelleta ei oleks pooltki nii palju aega koolis veetnud. 

Väiksemat, aga üliolulist rolli mängivad restoranid Aparaat ja 

Trikster Tihane, kus märtsist-maini sai lõunatamas käidud ja mu-

usikud nagu Ed Sheeran ja 5MIINUST, kelle loominguta ei oleks 

asi kohe üldse sujunud. Aitäh.



5

Asukoht

M 1:20 000

N

Rahvapäraselt Hiinalinn asub Tartus ja linna 

kirdeosas. Tegemist on Jaamamõisa linnaosaga, 

mis piirdub Annelinna, Ülejõe ja Raadi linnaosa-

ga. Ala kirdes on naabriks Luunja vald. Hiinalinnal 

on hea ühendus linnaga. 

Projektala, mis hõlmab kortereid, garaaže, aia-

maasid, loodust ja osa kaitsealusest niidust on 

ligikaudu 125ha.

Analüüsi osas on kirjeldatud ja piltidega näida-

tud olemasolevat ja hetke olukorda.

HIINALINN

KESKLINN
EM

AJÕ
G
I

TARTU
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KOERTE VARJUPAIK
Tartu Koduta Loomade Varjupaik 
on munitsipaalne varjupaik. Pakub 
varju kassidele, koertele ja mu-
udele lemmikloomadele.

RATSAKOOL
Tall, kõrvalhooned ja sisemaneež. 
Koolis toimuvad aktiivselt rat-

sutamistunnid.

MAARJA KOOL
Tartu Maarja Kool on munitsi-
paalkool, kus õpivad toimetuleku- 
ja hooldusõppe õpilased

LASTEKODU
Asenduskodud orbudele, pu-
uetega ja vanemliku hoolitsuseta 
lastele. Käopesas elab ligi 60 last.

Analüüs
PUUKOOL
Tegemist on RMK Tartu puuk-
ooliga. Puukoolis on suur valik 
taimi.

Garaazid

Aiamaad

Looduslik ala

Korterid

Lotte 
Lasteaed

Kattega
   plats

Kattega
   plats

VÕIMALUSED. Kattega platse on võimalik kasutada erinevateks sportlikeks te-
gevusteks. Samuti võimaldab kõva kate sõidukite ligipääsu.
Suurem plats on ligikaudu 1,5 ha, millest 0,9 ha on muru. Väiksem plats on 0,25 
ha ja täies ulatuses kõva kattega.

M 1:5000

N
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Looduslik ala Garaažid Aiamaad

LOODUSLIK ALA. Enamasti niidud vahelduva puittai-

mestikuga. Taimedest on ülekaalus pajulised. Kasvavad 

sageli grupiti. Tihedam on põõsastik oja kaldal. Lood-

uslikul alal on mitmeid avatud vaateid ja esineb ka mit-

mekesist reljeefi, kraavide ja vallide näol. Looduslikku ala 

on 40 - 50  ha. Niite niidetakse kord või kaks hooajal. 

Alal on mitmeid radasid, mis on sõidetavad autoga.

GARAAŽID. Ehitatud Nõukogude ajal ja paikneb ligi 17 

ha. Garaaže kasutatakse autode hoiustamiseks, nende 

remontimiseks. Samuti äripindade või laoruumidena. Tegu 

on kivimajadega ja hooneid on kahte sorti : ühekor-

ruselised ja kahekorruselised garaažid. Üksikud, hiljem ehi-

tatud, on ühenduses elektri ja veega. Ülejäänutel voola-

vad heitveed mööda torusid lähedal olevasse tiiki ja 

sealt edasi Emajõkke. Saaste on üks suurimaid probleeme 

garaažidekompleksis. Teiseks probleemiks võib välja tuua 

turvalisuse. Seal pole ühtset üldvalgustust, ega valvesüs-

teeme. Hoonete vahel on kruusatee, mis pole just kõige 

paremas seisus.

AIAMAAD. Nõukogude ajal tekkinud maalapid, kus hari-

takse maad, kasvatatakse erinevaid taimi, nii söögi kui ka 

ilu eesmärgil. Aiamaad on keskmiselt 100 m² kuni 400 

m². Aiad on piiratud kätte juhtuvate materjalidega ja 

aiamajad on samuti olemasolevatest ja pigem odavat-

est materjalidest. Sellel alal on probleeme turvalisusega. 

Varastatakse regulaarselt metalli ja iga-aastaselt toimu-

vad seal põlengud. Alale on kaevatud väikseid tiike, et 

aedade tarbeks vett saada. Kevadel on ala märg, suvel 

pigem kuiv ja põuane. Kohati pääseb alale ligi autoga, 

aga enamasti on aiamaade vahel jalgrajad. Palju on 

aedades ja looduses prügihunnikuid, puudub prügivedu.

Analüüs



8

Vabad alad

Põlenud

M 1:2000

Aiamaad. Analüüs ja olemasolev
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Vesi on elu alus ja seda on projektalal palju, tihti märkamatu 

või peidus. Alalt jookseb läbi Jaamamõisa oja, suurem vee-

kogu on garaazide juures. ERMi vihmavee tiik on ala põhjao-

sas. Ala on kevadeti märg. Lisaks ojale ja mõnele suuremale 

veekogule on ka väiksemaid tiike ja veevõtu kohti, mis on kae-

vatud kohalike aednike poolt. Ja kraave, millest enamus vaja-

ksid hooldamist. Ojad on kehvas seisus, kohati kinnikasvanud 

ja paiguti tugevasti prügi alla mattunud. Üle oja saamiseks, on 

kohalikud kasutanud olemasolevaid materjale ja moodustanud 

sildasid. Ojad ja nende kaldad on mattunud olmeprügi alla, mis 

rikub vaatepilti ja saastab nii vett, kui ka loodust. Oluline on 

likvideerida prügi, ja kohalikud saasteallikad, kuna antud alal 

olev vesi voolab edasi Emajõkke. 

Vee kogunemine

Tiik

Tiik

ERMi vihmavesi

Vesi. Analüüs

M 1:5000

Märgala

Kraavid

N
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Sild ja prügi Veevõtu koht Prügi

 Prügi

Sild 

Sild Vee kogunemine

Sild puudu

Vesi. Olemasolev
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Analüüsi kokkuvõte

Projekt alal on mitmeid lahendamist vajavaid probl-

eeme, nagu prügi ja saaste, kehvas seisus sõidu ja liikumis-

teed. Hooldamata noor puistu ja kinnikasvanud veekogu 

ja ojad. Kohati kehvas seisus kortermajade fassaadid. Kur-

itegevus ja süütamine on samuti iga-aastased probleemid.

Alal on mitmeid väärtusi, nagu unikaalsed aiamaad, noor 

puistu (vajab hooldust). Niidud ala põhjaosas ja ojad ja 

veekogud (vajavad hooldust). Samuti on alal mitmeid või-

malusi, nagu olemasolevad kõvakattega platsid, niiskemad 

alad (uue veekogu kohana). Leian ka, et suur kohalike ela-

nike hulk on väärtusena, kuna siis on alal koheselt osa kas-

utajagrupist olemas. 

Ala tugevuseks on ka selle asukoht, linnas ja hea ühen-

dusega. Samuti mitmekesisus ala siseselt.
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Kontseptsioon

M 1:5000

OPEN

UP

CONNECT
Apartment 
buildings
Garages
Nature

TO
Locals
Kids

Public
Turist

DATE
GRADE

N

Idee seisneb alade avamises (lilla tooni-

ga märgitud), ühendamises (oranž) ja kogu 

projekt ala paremaks ja uuemaks muut-

mises (ristkülik). Ühtlustada ja ühendada 

aitavad loodus- ja õpperajad, sama stiiliga 

pingid, prügikastid ja valgustid. Kogu prügi 

ja saaste eemaldamine alalt aiatab seda 

paremaks, avatumaks ja kutsuvamaks muuta. 

Ühendada garaaze ja kortermaju aitavad 

uued, korras sõiduteed, jalutamisrajad ja 

maalingud garaažide seinal ja uutel korter-

majade fassaadidel. Eesmärk on luua hed 

puhkekeskkonda looduses, nii kohalikele, kui 

ka teistele linnaelanikele. Kuna ala on hea 

ühenduse ja ligipääsatavusega.
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Kujunduse süsteem

OLEMASOLEVAD VÄÄRTUSED
EXISTING VALUES

UUENDUSED
UPDATES

KORTERID LOODUSRAJAD

PINGID

VALGUSTUS

TEED

PRÜGI EEMALDADA

ABIJAAMAD

KUNST

LOODUS

AIAMAAD

VESI

GARAAŽID
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Aiamaad

Noor parkmets

Korterid

Loodusrajad

Koerteaed

Garaazid Spordiplats

M 1:5000

Ala jaotus
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Loodusrajad

M 1:5000Rohekad rajad on loodus ja õpperajad, 

mis läbivad kõiki huvitavamaid Hiinalinna 

kohti. 

Oranžid on mõeldud hobustega rat-

sutamiseks. Lähedal asuv tall, saab tulla 

alale ratsutama. Rajad kulgevad enamasti 

loodus- ja õpperadadest eraldi, mõningate 

ristumistega. 

Jalutusradu pidi on võimalik ka ERMi jõuda.

Loodusrajad

Ratsutamine

Laudtee

Malus

Acer Ginnala

Acer Ginnala [3]

A

A’

N

Lõ
ig

e 1
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Loodusrajad. Lõige

Malus ‘August Vaga’ [9] Salix fragilis ‘Bullata’ [10]

M 1:200

Lõige 1. Loodusrajad ala niiskemas kohas, kus kasva-

vad dekoratiivsed Rabe remmelga vormid. Näha on ka 

Jaamamõisa oja ja kaunist iluõunapuude alleed.

A’A
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Loodusrajad
Rajad on loodud looduse nautimiseks, Hiinalinna huvitavate ja ikoonil-

iste kohtade avastamiseks, aja veetmiseks või alalt läbi lõikamiseks. Lähedal 

asuvad põhiliselt lastega tegelevad asutused saavad radadel läbi viia õp-

petööd. Kaasates RMK puukooli, saavad lapsed ka osaleda näiteks taimede 

istutamise või hooldamise protsessis.

Rajale jäävad nii garaažid, ainulaadne aiamaade ala, looduslikumad ojad 

ja niidud. Rajad on erinevate katetega, majade vahel enamasti kõvakattega, 

aiamaade vahel on samuti teed korras. Ojade ääres on looduslikumad rajad, 

niiskematest kohtadest aitab läbipääseda laudrajad.

Pildid kujutavad loodusradasid ja on illustratiivsed.

Ratsutamas hobusterajal Õpperada garaažid ja oja 

Loodusrada
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Garaažid

PeajaamAbijaam

Maalingud

Lõige 2

VALGUSTUS.  Ala muutub turvalisemaks, nähtavus ja töötingimused paranevad. 

Valgustus tuleks lisada kõikidele garaazihoonetele. Kahekordsetel garaazidel on 

valgustus mõlemal pool hoonet, et mõlemad korrused ja pooled oleksid valgus-

tatud. Valgustitena kasutada energiasäästlikke led lampe.

PEA- JA  ABIJAAMAD. Tegemist on kohtadega, kus on võimalik kasuta-

da WCd ja võtta vett. Peajaamas on lisaks veel pesemisvõimalused, 

tööriistadelaenutus ja garaazide haldamine. Ehk MTÜ või OÜ, kes 

omastab ajapikku garaaze, mida soovitakse müüa, haldab ja rendib neid.

MAALINGUD. Garaazihoonete tühjad seinad saavad maalingud, mis on loodus 

teemalised ja harivad. Sisaldavad, tekste, pilte, skeeme ja fakte. See on hea 

võimalus elavndada loodusraja äärset ala garaazide juures ja anda edasi infot.

Garaažide uksed saavad uue kihi värvi. Rida võib olla kõik ühte värvi. Värvide 

järgi saab garaaži riadele nimetusi anda ja see teeb omakorda orienteerumise 

lihtsamaks.

M 1:2000

N

B

B’
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Garaaž. Lõige

Lõige 2. Garaažidest ja olemasolevast tiigist. Tiiki on süvendatud ja puhastatud. Torus-
tikule, mis jookseb garaažide all on lisatud õlipüüdur, et vesi, mis tiiki väljub on puhas. 
Praeguse kruusatee asemel on asfaldipuruga kaetud tee.

B B’

Õlipüüdur
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Abijaam

Uus 
ve

eko
gu

Sõiduteed

Teerajad

Aiamaad

M 1:5000

N
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Aiamaad

SÕIDUTEED kaetakse kruusa või asfaldipuruga, et 

sõidukid läbi ei vajuks. Läbi ala läheb ainult üks sõidutee, 

mis tuleb korda teha. Tee ristumis kohas ojaga tuleb teha 

sild, et vesi saaks ojas ilusti voolata ja autod vajadusel 

üle. 

JALGTEED saavad kõvakatte praeguste mudateede 

asemel. Suuremad ja rohkem kasutatavad jalgteed ka-

etakse kiviplaatidega või peenkruusaga. Jalgteed on 

ainuke võimalus pääseda enamus aiamaade juurde. 

Jalgteede korda tegemine annab aiamaadele pare-

ma ilme. 

ABIJAAMAS on olemas WC. Mõne suurema jaama juurde 

tuleb kogunemiskoht, saab vahetada mõtteid ja uudi-

seid, lapsed saavad mängida. Samuti ka lõkke tegemise 

koht. Abijaamad võivad olla väikesed aiamajakesed. 

Nende juures on olemas ka puhta vee võtmise võimalus, 

näiteks kaevud.
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Parkmets

Ligi 4 ha suurune ala, kus kasvab 20 aastane puistu. 

Alusmets vajab hooldamist ja paiguti eemaldamist, et 

noorest puistust saaks parkmets. Korras parkmetsas 

on hea jalutada. Lisaks jalutamisele on veel mitmeid 

võimalusi. Suvel pikniku näol, sportimis, looduse õp-

pimise või linnuvaatlus kohana. Kui noorest puistust 

on saanud parkmets on edasine hooldus minimaalne.

Idee on hoida park võimalikult looduslikuna, eran-

diteks puhkekohad

M 1:2000

Lähiplaan

Lõige 3 C’
C

N
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M 1:200

Detailid  Parkmets

Lillekastid. Materjaliks on puit, sees on plastikust kast, kuhu 
läheb muld ja taim.

Pink. Puidust.

Pinus mugo [4]

Miscanthus sinensis [8]

Lähivaade Parkmetsa puhkealale. Alad on kõvekattega, seal on pingid, prügikastid ja haljas-
tus. Lillekastides kasvavad dekoratiivsed kõrrelised, erinevad Hiina siidpöörised. Platsi äärista-
vad mägimännid
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Parkmets lõige

Prügikast
Materjaliks puit

Pinus mugo [4]

4

0,2
Tänavavalgusti
Postid on kuumtsingitud

Lõige 3. Parkmetsast ja puhkealast.

CC’
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Korterid

Hallid alad on korda tehtud 

parkimisplatsid. Tänu korras 

parkimisele on ka rohealad 

kvaliteetsemad. 

Oranži värviga on märgitud 

kortermajad, mille fassaadid 

saavad uue värvilise ilme, 

sarnaselt garaazide kunstisein-

tele.

Sõidu ja jalakäijate teed te-

hakse korda. Majade vahele on 

lisatud pinke. Mitme kortermaja 

ees on istutusalad, mis lisavad 

dekoratiivsust ja ilu.

M 1:2000
Istutusala

N
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Korterid. Vaade. Istutus.

Potentilla Fruticosa Abbotswood´
[7]

Pinus mugo [4]

Plaanil näidatud kortermajade esised alad lähevad istutusaladeks. Lausistutus, 

mis on 0.8-1.3m kõrgune, koosneb mägimännist ja põõsasmaranast. Mägimänd 

on ka talvel dekoratiivne. Põõsasmaran lisab dekoratiivsust suvel enda valgete 

õitega. Põõsasmaranal on pikk õitsemise aeg- juunist oktoobrini. 
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Vesi 

Kaardil on näidatud kohad, kus on vaja oja 

laiendamist ja süvendamist, kuna on tu-

gevasti kinni kasvanud. Ära on toodud uute 

korralike sildade asukohad ja veevõtu 

platvormid.

Uus veekogu on veepuhastmis, kogumis 

ja hoiustamise eesmärgiga. Koht on vali-

tud selline, kuna seal pole aiamaasid, see on 

juba looduslikult madalam ala ja seal juba 

on tunduvalt niiskem , kui mujal. Uude tiiki 

tulevad taimed, mis aitavad puhastada 

vett, et lõpuks Emajõkke minev vesi, oleks 

puhtam. Kui aastatega on puhastustiik end 

ammendanud, saab tiiki sisse lasta kalad ja 

sellest kohalike kalapüügi koha teha. Vee-

kogule tuleb ligipääs ja võimalus seal pu-

hata või aega veeta. 

Veevõtt

Laiendus
M 1:2000

Salix fragilis [10]

Salix fragilis

Sild

D

D’

Lõig
e 3

N
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M 1:500

Carex muskingumensis  [6]

 Schoenoplectus 
tabernaemontanii
‘Zebrinus’ [5]

Lähivaade uuele veekogule. Selle ääres on platvormid, mis võimaldavad juurdepääsu veele. Veekogu kaldal 

kasvavad erinevad veetaimed.

Lähivaade veekogule

Taimestik ja hooldus uue veekogu lähedal. Veekogu ääres on kahte sorti vee ja kaldataimi. Kare kaisel ‘Zebri-

nus’  10-40 cm vees ja Palmlehine tarn kaldal. Mõlemad väga dekoratiivsed ja suurt hoolt ei vaja. Niidu ala on 

1-3 korda hooajal niidetav, mis laseb tekkida liigirikkal niidutaimestikul, mis toob alale looduslähedust ja õieilu.

Jalutusrajad on kõvakattega teed. Kaetud paekillustikuga, fraktsiooniga 0-32mm [11]. Tee all on geotekstiil. 
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Detailid  Platvorm

Lõige 3. Veekogu platvormidest. Näha on mõlemat platvormi ja 

ühte ujuvat platvormi. Mõlemal veekogu kaldal on jalutamisteed. 

Vees kasvab erinevaid veetaimi, et tiik täidaks enda puhastamis 

eesmärki.

Platvormi joonis, eestvaatest. Suurem platvorm on maa peal, ees 

olev platvorm on ujuv. Platvormi all on ujukid. Peamiseks materja-

liks on puit.

D D’

M 1:250
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Uue veekogu vertikaal

48.548

M 1:400

4544.5
4647 47.5

45.5

M 1:250

45.5

47.5

44.5

46

49
50

49.2 49

Vähendada
2-3.5m

Vertikaal lõige 2. Uue veekogu ristilõige. Terves ulatuses vajab reljeef vähendamist 
0.5 - 1.5m ulatuses.

Eemaldatud muld antakse kohalikele aednikele, kas saavad mulda aiamaadel kas-
utada.

Vertikaal lõige 1. Uue veekogu pikilõige. Reljeefi tuleb muuta, kohati tõsta ja keskelt 

vähendada. Tõstmist vajatud kohtades on kasutatud lisaks pinnasele ka kive, Kivide 

vahelt saab vesi voolata, pidurdades natuke oja voolamis kiirust.

Tõsta
1m

Tõsta
1m

Olemasolev reljeef

Olemasolev reljeef
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Koerteaed Koerteaed tuleb olemasolevale alale. Teede vahel on platsid, kuhu saab rajada koerteaiad. Kokku 3 aeda- suurte 

ja väikeste koerte aiad, kus on erinevaid atraktsioone ja takistusradasid. Suurim plats on mõeldud kõigile koertele, 

atraktsioone ja vahendeid on vähem, pigem jooksmiseks mõeldud aed. Koerteaedadele pääseb ligi autoga ja 

on olemas ka parkimis võimalus. 

Suured koerad

Jooksuaed

Jooksuaed

Väiksed koerad

Väiksed koerad P

P

~ 2700 m²

~ 1650  m²

~ 1650  m²

M 1:1000Asukoht

Olemasolev plats

Olemasolev plats

N

N
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Spordiplats

Kasutades ära olemasolevat rajatist, milleks on kõvakattega  2500 

m² plats, saab rajada piirkonna spordiplatsi. Platsile mahub ära kolm 

korvpalli väljakut. Väljakute kõrval on välijõusaali osa, kus on erinevaid 

jõumasinaid ja venitus ala. Väljakud on kaetud spetsiaalse korvpalli jaoks 

mõeldud kattega. Spordialale pääseb jala, ratta ja autoga, olemas on 

parkimisvõimalus. Korvpalliväljakuid saab kasutada muudeks sport-

likeks tegevusteks ja mängudeks. Või kohana, kus korraldada kogukonna 

üritusi, näiteks sügislaata.

M 1:500Asukoht

Olemasolev plats

N

N
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Taimed projektis

Carex muskingumensis  [6]

Schoenoplectus tabernaemontanii
‘Zebrinus’                             [5]

Salix fragilis ‘Bullata’ [10]

Miscanthus sinensis [8]

Pinus mugo var. mughus [4]

Malus ‘August Vaga’ [9]

Acer Ginnala [3]

Potentilla Fruticosa Abbotswood´
                                      [7]

Kõrgus 5-7m
Laius   5-8m
Muld Parasniiske huumusrikas

* Külmakindel, sobib linnahaljastusse

Kõrgus 5-6m
Laius   3-4m
Muld  Vähenõudlik

* Külmakindel, väga dekoratiivne

Kõrgus 1m
Laius   1-1,3m
Muld    Vähenõudlik
Hooldus Kevadel tagasi lõigata
*Dekoratiivsed valged õied, õitseb 
juuni-oktoober.

Kõrgus 0,7-1m
Veesügavus 0-2cm
*Dekoratiivsed männases lehed.
Kasvab ka tavalisel aiamullal.

Kõrgus 1-1,5m
Muld Tavaline kergem muld
*Dekoratiivne ümar kasvukuju

Kõrgus 4-8m
Laius   4-6m
Muld Vähenõudlik

* Sobiblinnahaljastusse

Kõrgus 1(2)m, projektis soovitatav kuni1,3m
Laius   1,5-2m
Muld Vähenõudlik, lepplik
Hooldus Kevadeti juurdekasve lühendada
*Sobib linnahaljastusse

Kõrgus 1-1,5m
Veesügavus 10-40cm
*Dekoratiivsed triibulised varred
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Kokkuvõte. Conclusion
Ülesandeks oli välja pakkuda lahendus ja kujundus Hiin-

alinnale Tartus.

Eesmärk ala avatumaks, kutsuvamaks ja ühtlasemaks muuta 

sai täidetud. Kutsuvaks muudab ala loodus- ja õpperajad, 

kus saab mõnusalt looduses olla või uudistada Hiinalinna 

ikoonilisi kohti. Uus veekogu on samuti kutsuv, tegemist on 

mõnusa ajaveetmis kohaga.  Ühtlustada ja siduda aitavad 

alasid taimestik, maalingud garaažidel ja kortermajadel, 

loodusrajad, ühtse stiiliga pingid ja prügikastid. Suureks 

probleemiks oli ka prügi ja saate, mis oli massiline. Projekt 

näeb ette prügi ja saaste eemaldamise, mis omakorda mu-

udab ka ala kutsuvamaks ja meeldivamaks kohaks. Välja 

pakutud lahendus on kvaliteetne puhkeala.

Aim of the project was to propose a solution and design 

to Hiinalinn in Tartu. 

Intention to open and uniform the area was met. Area is 

inviting thanks to the nature and hiking trails.  Also the new 

pond, which is a nice place where to hang out.  Vegeta-

tion and similar style paintings in garages and apartment 

houses, nature trails and same style benches and bins help 

the area to be more harmonize. A major problem was gar-

bage and pollution. The project provides for the removal 

of garbage and pollution. This helps to make the area 

even more inviting and natural.
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Kasutatud allikad
1. Aluskaardid Maa-ameti kaardirakendusest
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

2. Analüüs, uurimustöö Jaamamõisa linnaosast
http://cmus.ut.ee/wp-content/uploads/2013/09/Kamenjuk_Jaamamoisa.pdf

3. Ginnala vaher
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=135&cid=404&cgid=

4. Mägimänd
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=183&cid=531&cgid=

5. Kare kaisel
http://ww.hansaplant.ee/?op=body&id=771&cid=1451&cgid=

6. Palmlehine tarn
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=771&cid=1445&cgid=

7. Põõsasmaran
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=147&cid=296&cgid=

8. Hiina siidpööris
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=382&cid=3354&cgid=

9. Iluõunapuu
http://www.juhanipuukool.ee/kaupdetail?idd=1658

10. Rabe remmelgas
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=152&cid=704&cgid=

11. Killustik
http://www.eestikillustik.ee/tootekirjeldused


