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Käesolev töö on 2017  aasta Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse eriala bakalau-
ruse lõputöö. Töö ülesandeks on vaja linnavalitsusel leida alasid nii avalikuks ruumiks kui 
ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks, mis on tuleviku müügiargument Tartu jaoks.

Töös välja pakutud lahenduse eesmärgiks on pakkuda inimestele kohta, kuhu saavad tulla 
puhkama, stressi maanadma või lihtsalt vaba aega veetma. Lahenduses kasutan ära seal 
paiknevat loodust ja selle ala omapärasust. Antud ala pole mõeldud ainult seal elavatele 
inimestele vaid kõigile linnaelanikele. 

Töö valmimisele aitasid kaasa Peeter Vassiljev ja Rea Sepping.
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ANALÜÜSAiamaad

Eluamud
Garaažid

Ärimaa Analüüsis tuleb välja, et alal on palju eluhooneid. Enam-
asti väikse eraaiaga. Samuti on alal rohkelt garaaže, millel 
puudub täielikult roheala. Alal on ka mõned ärihooned, 
milleks enamasti toidupoed. Rohelisega on märgitud 
aiamaad ning need hõlmavad suure osa alast.

Reljeefi analüüsis on näha, et antud alal on väga mit-
mekesine maastik. On järske nõlvasid ning lauget 
maastikut.
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ASUKOHT

Projektala asub Tartus Hiinalinnas, mis kuulub Jaamamõisa linnaosa koosseisu. 
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ANALÜÜS

Hiinalinna aiamaa ja eramajade siseaiad
Mets
Kortermajade sisehoovid ja pargid

Rohevõrgustiku analüüs

Rohevõrgustiku analüüs näitab Hiinalinnas olevaid roheala-
sid. Analüüsist tuleb välja, et antud linnajaos on väga palju 
rohelust aga seda seal, kus pole asustust. Kortermajade juures 
on väga vähe rohelust. Garaažide juures on rohelus peaaegu, 
et olematu.

1:5000
Veekogude analüüs

Veekogude analüüsis on näha, et antud piirkonnas on palju 
vett. Alal on palju kraave aga on ka mitmeid suuremaid veek-
ogusid näiteks Raadi järv. Voolab ka Jaamamõisa oja. 

1:5000

1:10000
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KONSEPTSIOON

Tsoon 1: palju müra, inimestel pole kohta kuhu minna puhkama või lihtsalt linnakärast 
eemale saada. Kitsas ja üksluine.

Tsoon 2: alal saab tegeleda potipõllundusega. Hetkel on ala kõle ja prügi vedeleb igal 
pool. Tsoonis on palju puid.

Tsoon 3: ala on vaikne, seal asub ka üks veekogu. Inimtühi ja metsik. Vaated linnale ja 
ERMile.

Konseptsioonis on näha, et antud ala jaguneb kolmeks. Tihedaks linnaks, aktiivsemate 
tegevustega tsooniks ja metsiku loodusega tsooniks. Sellest tulenevalt tahan oma idees 
neid tsoone ära kasutada.

Tahan luua kohta, kus inimesed tunneksid ennast, kui maal. Saaksid linnakärast eemale 
ja tegeleda asjadega, mis aitaksid neil argipäeva muresid matta.

Ala kujunduses kasutan olemasolevat ja teen seda kutsuvamaks. Loon alale mänguväl-
jakuid, grillimiseks mõeldud kohti, pallimängu platse ja puhekohti. Samuti kohti, kus 
saab olla üksinda.

TSOON 1

TSOON 2

TSOON 3

 7



KUJUNDUSPLAAN 1:2000    8
Minu idee on Hiinalinna luua paik, kuhu inimesed saavad tulla puh-
kama ja nautima loodust. Soovin neile tekitada tunde, et asuvad hoo-
pis kuskil maakohas. Antud kohas on väga mitmekesine reljeef ja seda 
ära kasutades saan luua just sellise koha, kus kõndides on igalpool 
midagi uut.

Seda tunnetust luues kujundan alad, kus saab grillida, palli mängida 
ja piknikut pidada. Samuti kohti, kus saab olla üksi vee mulinat ja 
linnulaulu kuulata. 

Alal on väga palju vett ja seda kasutan ka oma kujunduses ära. Toon 
inimesed veele lähedamale, ehitades vee peale platvorme ja radu, 
mille peal nad saavad puhata või jalutada. 

Alale on planeeritud mitu mänguväljakut. Kohvik, erinevad puhke-
alad ja platse, kus saab lihtsalt päeva nautida.

Alale on planeeritud 6 uut kortermaja, mis on maksimaaltselt 3 kor-
rust kõrged. Nende sisehoovis paikneb mänguväljak ja muu vabaaja 
veetmis paik. 

1:2000

B

B



KUJUNDUSPLAAN 1             9
Antud kujunduses kasutan ära olemasolevat haljastust ja täiustan 
seda uute liikidega. Olemasolevat veekogu teen laiemaks ning lisan 
veel ühe, et muuta ala mitmekesisemaks. Samuti suurem veekogu 
tekitab uusi rekreatsiooni võimalusi. Ala kõige kõrgemal osal asub 
kaks eraldatud puhkeala, kus on võimalik näha Tartu kesklinna. 

Alal on ka metsatuka sees pisikesed sopistused, kus on erinevad 
vabaaja veetmise võimalused. Näiteks seal saab grillida ja nautida 
loodust. Samuti on alad privaatsed ning nendes olles tekivad vaated 
järvele ja ojale. 

Järve ühes ääres on täis pikkuses platvorm, mille peal saab istuda ja 
jalutada, jalad vette pista või kala püüda.

1:500



KUJUNDUSPLAAN 2           10
Antud ala kujunduses on ära kasutatud olemasolevat reljee�  ja hal-
jastust. Mänguväljak on künklik ning lähedal olevad puud muuda-
vad selle piiritletumaks aga samas annab ka võimaluse peituse män-
guks. 

Veekogu kõrval asub ka väike sopistus, kus saab grillida. Samuti on 
sellel veekogul platvormid ja rajad, millel saab puhata ja jalutada.

Alal on väljakuid, kus saab piknikut pidada, palli mängida, tuulelo-
hesid lennutada jms.

1:500

A

A

C

C



HALJASTUSPLAAN 1                    11

Babüloni remmelgas 
Salix babylonica

Raberemmelgas ‘Bullata’
Salix fragilis ‘Bullata’

Paju ‘Flame’
Salix ‘Flame’

Arukask ‘Laciniata’
Betula pendula ‘Laciniata’

Harilik vaher
Acer platanoides

Harilik sarapuu
Corylus avellana

Suurelehine pärn
Tilia platyphyllos

1:250

Veekogude ääres hakkab taimestik kiiresti vohama, siis ma 
ei hakka sinna midagi kunstlikult istutama. Laseks loodusel 
oma töö teha. Oja süvendamisel ei kao sealt mudas peitu-
vad seemned ja vegetatiivsed taimeosad kuskile ning need on 
kiire kasvuga seega tulemusi on üsna ruttu näha. 

Antud alal kasutan siiski olemasolevat aga siiski lisan mõne 
puu ja põõsa juurde. Liigid valisin nende vastupidavuse ja 
olemasolevate liikide põhjal. 



Harilik hobukastan
Aesculus hippocastanum

Harilik pärn
Tilia cordata

Arukask ‘Laciniata’
Betula pendula ‘Laciniata’ Harilik sirel ‘Sensation’

Syringa vulgaris ‘Sensation’

� unbergi kukerpuu ‘Atropurpurea’
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

Astelsõnajalg
Polustichum polybleph-
arum

HALJASTUSPLAAN 2                     12

1:100

Antud ala haljastamisel kasutan olemasole-
vat haljastust. Lisan ka alale uut haljastust. 
Väikse tiigi kõrvale lisan uusi taimi, et seda 
mitmekesistada ja vaadet ilusamaks muu-
ta. Samuti kasutan sireleid, kuna õitsemise 
ajal on nad väga ilusad ja lõhnavad hästi. 
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1:500

1:250

1:250
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DETAIL                                                       14
TERASS VEE PEAL
Kasutatakse 28x95x4800 suurusega terassilauda. 5.00

2.50

0.40

0.60

5.00 1:50

1:50

1:50



VERTIKAALPLANEERING                    15

1:250



TEGEVUSPLAAN                                  16

1. Aiamaad tuleb korrastada, mille käigus prügi koristatakse, hävinenud maatükid korra-
statakse ja vajadusel aidatakse uued aiamajad ehitada. Maatükid renditakse aastase lepin-
gu alusel, see tagab maatükkide edaspidise korrashoiu. 

2. Süvendatakse veekogud ja kaevatakse üks juurde. Sellest tulenev materjal kasutatakse 
vajadusel ala peal ära ja järelejäänud müüakse maha.

3. Rajatakse teed ja platvormid.

4. Lisatakse taimmaterjal ja paigutatakse valgustus.

5. Uute kortermajade planeeringu peale arhitektuurivõistluse korraldamine ning võitja 
töö realiseerimine. 



KOKKUVÕTE                                           17
Töö ülesandeks oli vaja linnavalitsusele leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja 
ärihoonete planeerimiseks, mis on tuleviku müügiargument Tartu jaoks.

Relejee� , veekogude ja haljastuse analüüsis tuli välja, et alal on rohkelt potensiaali ning 
ootab selle ärakasutamist. Minu töö Maal on linnas kujutab endast tunnet, et oled maal 
aga tegelikult oled linnas. Seda tunnetust tekitan olemasoleva tiheda haljastuse ja aiamaade 
korrastamisel. Samuti veesilmade ja mitmekesise reljee� ga. 

Pakutud lahendus annab sellele alale väärtusi juurde ning kutsub inimesi ka väljaspoolt 
Hiinalinna seda kohta külastama. 



SUMMARY                                                18

Aim of the bachelor thesis was that the city council needs to � nd areas for planning apart-
ment and business buildings as a future selling argument for Tartu.

Durning the analysis of relief, water and landscape came out that this area has a lot of poten-
tial and it is waiting for its use. My work Countryside in city represents the feeling of being 
in countryside but actually you’re in the city.  To make it feel like that, I’m going to bring 
order into greenery and gardens. Also using water ja relief.

O� ered solution gives this place more value and invites people outside Hiinalinn to visit this 
place. 



KASUTATUD ALLIKAD                       19
1. Maa-ameti geoportaal. Kättesaadav: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 
(viimati külastatud 21.05.17)
2. Hortes koduleht. Kättesaadav: www.hortes.ee 
(viimati külastatud 21.05.17)
3. Hansaplant koduleht. Kättesaadav: http://www.hansaplant.ee/
(viimati külastatud 21.05.17)




