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SISSEJUHATUS 3

Käesolev töö on 2017. aasta kesk- 
konnaplaneerimise ja maastikuku-
junduse eriala bakalaureuse kraadi 
lõputöö. Töö ülesandeks on pakku-
da ühele Tartu ammu unustatud ja 
vastuolulisele paigale ‘väljailmumis-
võimalust’.

Töö pealkirjaks on ‘Synchroni-
sin Shanghai’ ehk ‘Sünkroniseeri-
tud Shanghai’. Pealkiri tuleneb sõ-
nast sünkroniseerima, mis tähendab 
ajaliselt vastavusse viima, ning 
Shanghaist, mis on rahvasuus olnud 
Hiinalinna teine nimi. ‘Synchronis-
ing Shanghai’ võtab endas kokku 
töö eesmärgi, milleks on muuta ala 
tänapäevaseks ja tuua mineviku 
hõlma alt välja.

Käesolev töö pakub lahendust, kui-
das siduda omavahel kompaktseks 
alaks garaažilinnak, kortermajade 
piirkond, uusarendus ja aiamaad 
ning arendada elanike omavahelist 
suhtlust. Tulemuseks on elurajooni 
terviklikum lahendus, kus on arvesta-
tud elanike vajadustega ning lisaks 
elamispinnale on võimalus viibida ja 
vaba aega veeta ka avalikus ruu-
mis. Keskendutud on looduslähedase 
elukeskkonna loomisele linnaruumis. 
Seetõttu on säilitatud palju olemas-
olevat kõrghaljastust ning rajata-
vas elamurajoonis on keskendutud 

säästlike lahenduste loomisele. Põh-
ja puiestee pikendusena läbib ala 
sõidutee, mis ühendab omavahel 
Eesti Rahvamuuseumi ja Hiinalinna.

Käesoleva töö autorina soovin 
tänada oma juhendajat Jekaterina 
Balickat, õppejõud Gloria Niin ja 
Rea Seppingut. Erilist tänu avaldan 
maastikuarhitekt Rutt Piirile ning kur-
susekaaslastele Johannale ja Paula-
le. Teie toetus oli abiks ja motiveeris!
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Projektala asub Tartu kirdeosas 
Jaamamõisa linnaosas, piirnedes 
Puiestee ja Jaama tänavate ning 
linna piiriga. Naaberlinnaosad on 
Annelinn, Ülejõe ja Raadi-Kruusamäe. 
Rahvasuus nimetatakse seda ala ‘Hi-
inalinnaks’. Tegu on peale Teist maail-
masõda kujunenud piirkonnaga, kus 
elasid sõjaväelased, meditsiiniõed 
ja tehnilised töötajad. Tänaseks 
päevaks on endisest sõjaväelaste 
linnakust säilinud aiamaad, viiekor-
ruselised paneelelamud ning osal-
iselt teedestruktuur.

Kui mõelda Hiinalinna paiga vaimule 
(genius loci), siis seostub ala aia-
maadest moodustuva labürindiga, 

kus aeg on justkui seismajäänud ja 
tundub pigem hirmutav, kuid samas 
ka põnev. Meedias kajastatud uu-
diste põhjal arvatakse, et tegu on 
kriminaalse piirkonnaga. Selle töö 
eesmärk on seda arusaama muuta.

Tartu linna üldplaneeringu 2030 ko-
haselt on ettenähtud uus tee Põhja 
puiestee pikendusena Eesti Rahva 
muuseumini. Hetkel  ei ole korralik-
ku otseteed Hiinalinnast  sinna. Ala 
saab läbida küll jalgsi, kuid  korralik 
kattega otsetee puudub. 

TALLINN

VILJANDI

VALGA

JÕGEVA

RÄPINA

VÕRU

20 min
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‘Rohealad’

Analüüsikaartidel näidatud kontak-
tala on valitud umbes 20 minutilise 
jalutuskäigu raadiusega, sest just 
nii kaugel asub lähim suur heakor-
rastatud puhkeala. Analüüsi plaanil 
‘Rohealad’ on välja toodud lähi-
alade rohealad, linnaaianduseks 
kasutatavad alad ning jäätmaad, 
mis kujundamise ja hooldamise tul-
emusena võiksid potentsiaalselt 
saada haljasaladeks. 

Kontaktala põhjapoolne osa on 
valdavalt jäätmaa, lõuna poole 
minnes muutub asustus tihedamaks 
ning selle vahel on väiksemad hal-
jasalad. Osa jäätmaast on võssa 
kasvanud, kohati on võsast sirgu-
nud elujõulised puistud. Jäätmaal 
asuvad linnaaianduseks kasutata-
vad alad (aiamaad hõlmavad 
enda alla ligikaudu 13 ha) ning 
nendest põhja poole jääb Raadi 
looduskaitseala. Nende eriilmeliste 
piirkondade lähedus näitab, et alal 
on suur loodusväärtus, olles liigiri-
kas nii looduslike- kui kultuurtaimede 
poolest. Ala läbib ka Jaamamõisa 
oja ning mitmed kraavid, millede 
kaldad omavad samuti kõrget loo-
dusväärtust.

Hiinalinnas Lehe tänava lõpus asub 
üks Tartu Maheaia aiamaadest (5), 
mis propageerib mahepõllumajan-
duslikku linnaaiandust. Kogukondlik 
rühm tegutseb MTÜ-na ja asub ligi-
kaudu 0.9 ha maa-alal.

Lähim kasutatav puhke- ja va-
baajaveetmise funktsiooniga avalik 
roheala jääb Anne kanali (1) äärde, 
mis asub projektalast umbes 20- 25 
minutilise jalutuskäigu kaugusel. Seal 
on terviserada, välijõusaal ja rand. 
15-20 minutilise jalutuskäigu kau-
gusele jääb Tartu Puukooli park (2), 
kus puudub istumisvõimalus ning mis 
pakub linnaruumi pigem liigirikkust ja 
silmailu, kui vabaaja veetmise või-
malust. Teised hooldatud haljasal-
ad samal kaugusel on Tartu Hansa 
kooli (3) ja Descartes’i kooli (4) va-
hel asuv roheala koos tiigiga, mis on 
pigem mõeldud ümberkaudsetele 
inimestele. Kontaktala idaosas asub 
kõrghaljastusega Rahumäe kalmistu 
(6).
Hiinalinna lähedusse jääb ka ERM, 
millega korrastatud ühendustee pu-
udub. Jalgsi saab ala aga läbida 
20 minutilise jalutuskäiguga.

2

3; 4

ERM

5

1

jäätmaa

looduskaitseala
aiamaad
veekogu

LEGEND

haljasalad
projektala piir

6



KONTAKTALA ANALÜÜS 6

‘Hoonestusalad’

Analüüsides kontaktala maakasu-
tust, selgus, et selle lõunapoolne 
osa koosneb peamiselt elamu-
maadest. Põhja pst majadest lääne 
poole jääb üsna suur garaažilinnak, 
kus lisaks erahuvidel põhinevatele 
garaažidele tegutseb ka autore-
mondi töökodasid.
Elamualad on jagunenud kor-
ruselisuse poolest peamiselt kol-
meks. Põhja pst juures paiknevad 
5-korruselised paneelmajad, nende 
äärde jäävad 3-korruselised korter-
majad ning siis 1-1,5- korruselised 
eramajad. Eramajad paiknevad ka 
suures osas Jaama tänava ääres. 
9-korruselised kortermajad jäävad 
Annelinna. Põhja pst tänaval on ma-
jade kõrguste üleminek üsna lauge, 
minnes 5-korruselistest korterela-
mutest kõigepealt 3- ja siis 1-kor-
ruselisteks paarismajadeks. Jaama 
tänava ääres on üleminek suurem, 
1,5- korruseliste eramajade ääres 
on 5-kordsed paneelmajad.

Lähimad ärimaa funktsiooniga alad 
on peamiselt koondunud suuremate 
tänavate äärde. Jaama tänava 
ääres asub Jaamamõisa Selver (1), 
Olerex tankla (2), autovaruosade 
pood, apteek ja ärikeskus (3). Järg-
mised suuremad ärimaad asuvad 
Sõpruse pst tänava ääres, kus on 
Hesburger (4), Anne Saun (5), Arc-

tic spordiklubi, Sangari tehasepood 
ja õmblusvabrik (6). Idapoolne ala 
on suurel määral sihtotstarbelt toot-
mis- või maatulundusmaa. Suur osa 
sellest kuulub Tartu Puukoolile (7). 
Lääne pool asuval tootmismaal te-
gutseb Tartu Lumepark (8). Lääne 
poole jääb ka riigikaitsemaa, mill-
est vasakul ühiskondlike ehitiste 
maal asub Tartu kodutute loomade 
varjupaik  (9) ning Tartu Ratsakool 
(10). Projektala vahetus lähedus-
es asuvad ühiskondliku maa funkt-
siooniga aladel ka lasteaed Lotte 
(11), väikelastekodu Käopesa (12) 
ja Tartu Maarja kool (13). Samuti 
jääb Sõpruse pst äärde Maksu- ja 
Tolliameti teenindusbüroo (14).
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Hetkel tegeletakse projektalal aiandusega, 
garaažides sõidukite hoiustamise ja remon-
timisega ning jäätmaal peamiselt koertega 
jalutamisega. Ala on kasutusel pigem ke-
vadest sügiseni, kui toimub intensiivne ae-
dades majandamine. Aastaringselt jaluta-
takse seal lemmikloomadega. Teisi vaba aja 
veetmise tegevusi ala hetkel ei soosi, sest 
valdavalt võsastunud alal puudub piisav 
valgustus (külastatav pigem ainult päevav-
alges, pimedas kõle ja hirmutav) ning muu 
infrastruktuur nagu sillutatud teed, inventar, 
tegevuseks vajalikud vahendid jne.

Kuna garaažilinnakud ning labürintsed 
aiamaad on tugevalt seotud Hii-nalinna 
identiteediga, siis need alad koos juur-
dekuuluvate tegevustega käesolevas pro-
jektis säilitatakse. Aiamaad piiritletakse ja 
korrastatakse ning varustatakse vajaliku 
inventari ja infrastruktuuriga. Projektalale 
jäävast võsastunud jäätmaast kujunda-
takse pool-looduslik rahvapark, kus lisaks 
koeraga jalutamisele on võimalik ka lihtsalt 
loodust nautida, jalutada, joosta, jalgratt-
aga sõita, pidada piknikut, mängida korv-
palli, kiikuda ja teha palju muud loomingulist. 
Alale on loodud rohkem võimalusi avalikus 
linnaruumis viibimiseks, mõeldud on inimeste 
heaolule ning linnaruumi sotsiaalsele ja ühis-
kondlikule funktsioonile. Korrastatud pargi- 
ja murualad võimaldavad kohta kasutada 
vastavalt inimeste loomingulisusele.

‘Projektala funktsionaalne analüüs 
ja võimalused’
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Tulenevalt analüüsist on Hiinalinnas puu-
du funktsioneeriv avalikult kasutatav 
roheala, mis oleks siduvaks elemendiks 
ümbruses paiknevate eriilmeliste alade 
vahel ning pakuks mitmekesist vaba aja 
veetmise võimalust. Hetkel puudub ini-
mestel kokkusaamise koht. Kuna ala lähe-
duses paiknevad enamasti kortermajad, 
on aiamaade olemasolu ja säilitamine 
seal ka põhjendatud. Samuti on linna-
aiandus üha enam leviv trend maailmas 
ja inimeste huvi selle vastu kasvamas.

Lähtudes eelnevast analüüsist, on ku-
junduslahenduse eesmärgiks rikastada 
Hiinalinna  linnaruumi korrastatud ava-
liku ruumiga, kus on esindatud sotsiaalne 
ja ühiskondlik funktsioon, keskkonnakait-
selised ja ökoloogilised funktsioonid ning 
mis on ühenduseks ja sujuvaks üleminekuks 
garaažilinnaku, aiamaade ja elamualade 
vahel. Looduslähedase lähenemisega 
loodud ala pakub kõigile vanusegrup-
pidele loomingulist ja sportlikku tegevust, 
vaba aja veetmise võimalust, looduses 
viibimist, inimestega suhtlemist/kohtumist. 
Samuti on elupaigaks taimedele ja 
loomadele-lindudele.

Avalik haljasala jaotub mõtteliselt kaheks: 
aktiivseks ning rahulikuks osaks. Aktiivne 
osa jääb korterelamute lähedusse, seal  
on võimalik oma vaba aega sisustada 
aktiivselt liikudes. Selle jaoks on kiige-
park, korvpalliplats, ping-pongi lauad, 
välijõusaali elemendid. Rahulik osa on 
mõeldud puhkamiseks, inimesed saavad 
jalutada, istuda ja loodust nautida. 
Selles osas on suurem rõhk ka looduslike 

väärtuste esiletoomises, säilitatud on üks 
osa olemasolevast puistust. Jaamamõisa 
oja on toodud inimestele lähemale, luues 
parema ligipääsu ja nähtavuse vee-ele-
mendile. Põhjaosas jääb alles ligi 13 ha 
suurune maa-ala aiamaade jaoks. Prae-
gustele omanikele jääb alles nende aia-
maa ning teised potentsiaalsed aian-
dus-huvilised kogu Tartu linnast võivad 
samuti Hiinalinna aialapi rentida.

Loodavast haljasalast üle tee ida suunas 
on olemasolevate korterelamute jätkuna 
kujundatud uus korterelamute ala. Nende 
keskele moodustub poolprivaatne hoo-
viala, nagu ka praeguste Jaamamõisa 
korterelamute juures. Parkimine on lahen-
datud tee äärtesse, et tekiks autovaba 
hooviala.

Põhja pst jätkuna  läbib ala sõidu- ja 
kergliiklustee, mis on ühenduseks Hiinalin-
na ja ERM-i vahel.

Selle kontseptsioonlahendusega on kes-
kendutud pigem kohapõhise probleemi 
lahendamisele, kuid selle tulemusel par-
aneb ka ülelinnaline rohealade olukord. 
Jaamamõisa linnaosasse tuleb puudu-
olev kokkusaamis- ja vaba aja veetmise 
koht.
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Pargiala

Kogu pargiala on varustatud tänavav-
algustuse, prügikastide ja istepinkide-
ga kõnniteede ääres. Kõnniteede kat-
ted jagunevad kaheks. Sõidutee äärne 
kõnnitee on asfaltkattega,  sest see on 
osa tänavast. Asfaltkate annab või-
maluse harrastada ka nt rulluisutamist 
ja teisi tegevusi, mille jaoks on parem 
kõvakattega tee. Pargisiseste ja aia-
maa vaheliste teede puhul on kasu-
tatud materjale, mis on vettläbilaskvad, 
nt purustatud killustik, mis on vajadusel 
tugevdatud graniitsõelmetega.
Pargis olevate murualade loomisel on 
keskendutud sellele, et alal oleks või-
malikult vähe vähe iganädalast muru-
niitmist. Seetõttu on murualad jaotunud 
kaheks. Iganädalaselt niidetavateks on 
kõnnitee ääred, kiigepargi ja korvpal-
liplatsi ümbrus, kus peale niitmist tuleb 
muru ka ära koristada. Vegetatsiooni 
perioodil korra või kaks niidetavad 
niidu- ja lillemuru ei koristata vahetult 
peale niitmist, vaid jäetakse taimedele 
aega end ise külvata.
Kortermajade lähedusse on rajatud 
korvpalliplats, pingpongilauad ja väli-
jõusaali elemendid, et pakkuda aktiiv-
set välisõhus viibimist. Välijõusaali ele-
mendid on ääristatud haljastusega, et 
tekiks privaatsus. Korvpalliplatsi ääres 
on aed, mis takistab palli lendamist 
sõiteele. Väljaku olemasolu annab ka 
võimaluse elanikel seal läbi viia soovi 
korral rühmatreeninguid. Veekogu ju-
urde on rajatud kiigepark, kus on eri-

nevad elemendid, nt pendelkarusell, ta-
sakaalukiik, köiskiik, pesakiik jmt. Vaade 
avaneb värvitud garaažiustele ja 
veekogule. Aiamaa ja pargi nurgas on 
ka grillimisplats, mis on ääristatud üsna 
kõrge muruga kaetud valliga (olema-
solev, kuid praegu võsaga kaetud). 
Keskele tekib privaatne ala, mis on ide-
aalne grillimiseks. 

Aiamaad

Tähtsal kohal on aiamaad, kus huvilised 
saavad kasvatada oma maitsetaimi, 
juurvilju, lilli ning suhelda teiste aiapi-
dajatega. Aiamaad on varieeruvate 
suurustega, et igal huvilisel oleks oma 
vajadusele vastav ala. Aiamaad on 
varustatud kompostikogumis kohtade-
ga, prügikastidega, rattahoidlaga ning 
varjualusega. Samuti on ühe sissepääsu 
juures autoparkla. Sügisel, kui on tekkinud 
liiga palju üleliigset aiakraami (popu-
laarne on ju nt õunade jagamine sügi-
sel), saavad aiapidajad ära kasutada 
sissepääsu esist ala pop-up turu jaoks. 
Osa aiamaadel asuvatest teedest on 
piisavalt laiad, et neid läbida ka au-
toga. Planeeritavat sõiduteed eraldab 
aiamaadest 7 m laiune kaitsehaljastus, 
kus on kasutatud tiheda võrastikuga 
põõsaid ja puid. Vett saavad aiapi-
dajat võtta ojast, selle jaoks on raja-
tud ligipääs.

Elamurajoon

Väljapakutud elamuala on jätk Põhja 
puiestee korterelamutele ja see on üh-
endatud olemasoleva teega. Parkimine 
on lahendatud tänava äärde nagu 
ümbruskonnas praegugi. Majad paik-
nevad hõredamalt võrreldes uuselamu-
rajoonidega (nt Lehe tänaval).
Elamualas on keskendutud säästvate 
süsteemide loomisele. Hoonete ehitu-
sel tuleb kasutada päikesepaneele 
ning võimalusel murukatust. Uued ma-
jad selles linnaosas peavad olema 
liginullenergiagamajad ning võimalusel 
tuleb vanad paneelmajad renoveerida 
‘tarkadeks korterelamuteks’ [20]. Fas-
saadidel tuleb kasutada materjale, 
mis sobituksid keskkonda. Uute majade 
rõdud on ehitatud väljaulatuvatena 
nagu praegustel Põhja puiestee pa-
neelmajadel.
Sademevesi on lahendatud kasutades 
säästlikke vihmaveekogumissüsteeme 
(SUDS- sustainable urban drainage 
systems). Vihmavesi on suunatud vih-
mapeenardesse, kus see imbub läbi 
taimestiku maapinda, mitte ei lähe otse 
sademeveetorustikku.
Uued kortermajad jäävad 2-4 korrus-
telisteks ja nende vahele moodustub 
poolprivaatne hooviala, kus on kesken-
dutud kvaliteetse ruumi loomisele. Kas-
utatud on kõrghaljastust ja enamasti 
põõsaid, mis vajavad vähe hoolt.

Sõidutee

Ala läbib sõidutee, mis on ühenduseks 
Hiinalinna ja ERM-i vahel. Kergliikle-
jatele mõeldud tee kulgeb paralleelselt 
sõiduteega. Aiamaade ja sõidutee va-
hele on loodud 7m laiune rohevöönd, 
mis summutab automüra ja sealt tule-
nevat saastet. Sõidutee laius on 9m ja 
kergliiklustee laius 4m.

Garaažid

Garaažide uksed värvitakse ära. Osa 
uksi garaažilinnaku sees on juba vär-
vitud ja järgida tuleks sama põhimõtet 
ehk kasutada tuleks erksaid värve.
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Kõik alal kasutatud kiigu atraktsioonid on valitud ettevõttest Tom-
my Mänguväljakud.
Atraktsioonide alused pinnad on kaetud multšiga. Kiigepargis lei-
ab tegevust igas vanuses inimene.
Alalt avaneb vaade veekogule ja taustaks garaažiuksed, mis on 
ära värvitud erksa värviga. Veekogu saab ületada kasutades ast-
mekive.

http://www.tommi.ee/toode/
koiskiik-victory/

http://www.tommi.ee/toode/
pendelkarussell-turnfly/

http://www.tommi.ee/toode/kiik-
6-kohaline-2/

http://www.tommi.ee/toode/
batuut-circus/

http://www.tommi.ee/toode/
kaalukiik-natura/

6-kohaline kiik

batuutkaalukiik
köiskiik

pendelkarussell
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Lõike asukoht märgitud kujundusplaanil 1:2000.
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Harilik sarapuu 
(Corylus avellana). 
Rohkesti harunevate 
okstega, tumero-
heliste lehtedega 
5-7 m kõrgune ja 
5-7m laiune põõ-
sas[1; 15].

Harilik sarapuu ‘Red 
Majestic’ (Corylus avel-
lana ´Red Majestic´). 
Looklevate okstega, tu-
melillade lehtedega 2 m 
kõrgune ja 1,5 m laiune 
põõsas [2].

Harilik sirel (Syringa vul-
garis). Püstiste okstega, 
roheliste lehtede, lillade 
õitega 5-6 m kõrgune ja 
4-5 m laiune põõsas [3].

Mage sõstar ‘Schmidt’ 
(Ribes alpinum 
´Schmidt´). Tiheda kas-
vuga, läikivate roheliste 
lehtedega, kollakasro-
heliste õitega 2 m kõr-
gune ja 2 m laiune põõ-
sas [4].

Arukask (Betula pen-
dula). Rippuvate okste, 
läikivate roheliste leht-
edega 15-20 m kõrgune 
ja 10 m laiune puu [5; 
14].

Suur läätspuu (Caragana 
arborescens). Püstiste ok-
stega, ereroheliste lehtede-
ga, kollaste õitega 4-5m 
kõrgune põõsas [6;13].

Must leeder ‘Korsör’ 
(Sambucus nigra 
‘Korsör’). Jõulise kas-
vuga, valgete õitega, 
tumesiniste söödavate 
marjadega põõsas[7; 
12].

Tanaka pärgenelas 
(Stephanandra tanakae). 
Kaarjate okste, sügisel 
punakasoranžide leht-
edega valgete õitega 
kuni 1 m kõrgune ja 2 m 
laiune põõsas [9].

Siberi kontpuu 
‘Gouchaultii’ (Cornus 
alba ‘Gouchaultii’). 
Laiuv, punaste okstega, 
roheliste kollaste äärte-
ga lehtedega kuni 3 m 
kõrgune ja2 m laiune 
põõsas [8].

Tume aroonia (Aronia 
melanocarpa). Püstiste 
okstega, tumeroheliste 
lehtedega, mis sügisel 
oranžid;  valgete õitega 
kuni 3 mkõrgune ja 1,5 m 
laiune põõsas [10;11].
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Uuel elamualal paiknevad majad on 4-2 kor-
ruselised (täpsemlat näidatud alloleval joonisel ja 
lõikel C-C’). Majade korruselisus on valitud selline, 
mis läheks sujuvalt 5 korusteliste paneelmajade 
kõrval madalamaks. Parkimine toimub tee ääres 
olevates parklates, mille tulemusena tekib hoovi au-
tovaba keskkond. Hoovis asub taimestikuga ümbrit-
setud pergola, kus elanikud saavad vabaaega 
veeta. Hooviala ümber on kõnnitee, mille ääres 
on istepingid. Ala on varustatud ka 4m kõrguste 
valgustitega. Haljastuses on kasutataud arukaske, 
lodjap-põisenelat, marjapõõsaid, sirelit ja forsüü-
tiat.

4 3

2

3

4

3

Majade korruselisus uues elamualas.



1:250

kasvupinnas 70 cm

geotekstiil II kl

killustik 50-100 mm

geotekstiil II kl

B-B’

C-C’ 1:200

Liiva- ja õlipüüdur

LÕIGE B-B’ JA C-C’ 16

Lõigete asukohad märgitud kujundusplaanil 1:2000.

Vihmapeenra läbilõige:

Vihmapeenras tuleb kasutada tai-
mi, mis on looduslikud ja suudavad 
kasvada nii niiskes kui ka kuivemas 
pinnases.
Kruusakiht hoiab vett nii kaua 
endas, kuni see jõuab maapinda 
imbuda.
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Lodjap-põisenelas 
‘Red Baron’ (Physo-
carpus opulifolius 
´Red Baron´). Püstine 
tumepunaste leht-
ede ja kreemikas-
valgete õitega 2 m 
kõrgune ja laiune 
põõsas [16].

Arukask (Betula pendula). Rippu-
vate okste, läikivate roheliste leht-
edega 15-20 m kõrgune ja 10 m 
laiune puu.

Värd- forsüütia ‘Lynwood’ (Forsythia 
x intermedia ‘Lynwood’).  Püstine, ro-
heliste lehtede ja erekollaste õitega 
3 m kõrgune ja 2m laiune põõsas 
[17].

Punane sõstar ‘Hol-
landi punane’ (Ribes 
rubrum). Helepunaste 
viljade ja roheliste 
läikivate lehtedega 
püstine kuni 1,5 m 
kõrgune põõsas. Viljd 
söödavad [18].

Mustsõstar ‘Inter-
continental’ (Ribes 
nigrum). Mustade 
viljade ja tumero-
heliste lehtedega 
püstine kuni 1,5 m 
kõrgune põõsas. 
Viljad söödavad  
[19].

Harilik sirel (Syringa vulgaris). Püs-
tiste okstega, tumeroheliste lehtede, 
lillade õitega 5-6 m kõrgune ja 4-5 
m laiune põõsas [3].
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 TÄNAVAVALGUSTI

1:150

Tänavavalgustusid on tänavatel 9 m kõrgused 
ning korterelamute hoovis 4 m kõrgused. Valmista-
tud kuumtsingitud  ümartorust. Inspiratsioon lam-
pide kujundamiseks on saadud laualambist, mille 
kõrgust saab reguleerida. 

1:150

1:7
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Töö eesmärgiks on pakkuda Hiinalinnale 
‘väljailmumisvõimalust’. Selle eesmärgi täit-
miseks, tuuakse ala mineviku hõlma alt välja 
ehk sünkroniseeritakse. Kõik, mis seostub koha 
tugeva identiteediga säilitatakse ning värs-
kendatakse. Kasutuseta seisvad alad aga 
saavad uue väärtuse ja tähenduse inimeste 
jaoks.
Säilib võimalus kasutada garaaže, aia-
maasid ning kasvatada oma juurvilju; avali-
kul pargialal saab aega veeta nii aktiivselt 
kui ka lihtsalt istudes ja ümbritsevat loodust 
nautides. Uue elamuala eesmärgiks on kas-
utada säästvaid süsteeme ja kasutatud 
on vihmapeenraid, kus kasvavad lopsakad 
taimed. Hoovi tekib poolprivaatne autovaba 
ala, mis on haljastatud, et tekiks looduslähe-
dasem keskkond. Vanad kortermahad reno-
veeritakse ‘tarkadeks korterlamuteks’.
Kujunduslahenduse tulemuseks on loodus-
lähedane elukeskkond, kus leidub mitmeke-
siseid vabaaja veetmise võimalusi igale va-
nusegrupile. Säästlike lahenduste kasutamine 
muudab ala kaasaegseks.

The aim of this bachelor thesis is to provide 
a ‘coming out’ plan for Hiinalinn. To pursue 
that goal, the area is meant to be brought 
out of the past, meaning it will be synchro-
nised. Everything that is connected to the 
identity of the place will be remained and 
freshen-up. Unused areas will get a new 
value and sense for people.
Garages, garden plots and the possibil-
ity of growing your own vegetables and 
plants are maintained. In the public open 
space time can be spent actively or also 
by sitting and enjoying the nature around. 
In the new living area sustainable systems 
and rainbeds, with herbaceous plants are 
used. Courtyard is a semi-private car free 
area which is landscaped so that there 
will be a natural feeling. Old apartment-
houses will be renovated into ‘smart bulid-
ings’.
Result of the design is a nature close li-
ving environment where are various kind of 
spare time activities possible for different 
agegroups. Using the sustainable systems 
makes the area up-to-date.
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