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Käesolev bakalaureusetöö on koostatud Eesti Maaülikooli keskkonnaplaneer-
imise ja maastikukujunduse eriala lõputööks. Kujundtatav ala asub Tartus 
Jaamamõisa linnaosas ning kannab rahvakeeli nime Hiinalinn. Töö juhendaja oli 
Peeter Vassiljev.

Töö ülesanne oli antud ala toomine ja ühendamine linnaruumi. Eesmärk oli 
säilitada ala identiteet, kuid samas luua alakasutatud piirkonnale suuremat 
potensiaali leides uus lahendus. Lahenduses on säilitatud palju olemasolevat ja 
piirkonnale iseloomulikku. Esimene etap oli analüüsimine, mille käigus selgusid 
probleemid ja väärtused. Nendest lähtuvalt valmis konseptsiooniidee ning hiljem 
iseloomulikud detailid.

Antud lõputöö koosneb analüüsist, seletuskirjast, graafilisest materjalist, idee 
konseptsioonist, kujundusplaanidest ning detailsematest selgitavatest osadest.

Sissejuhatus
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1:50 000

Asukoht: Jaamamõisa
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Ala asub Tartu põhja osa äärelinnas, Jaamamõisa linnaosas, kuid on väga lähedal Tartu kesklinnale. Koht on 
soodne, et see võiks olla rohkem avatud kogu linnale. Eesti Rahva Muuseumi asukoht mõjub kogu piirkonnale 
kutsuvamalt, kuid Hiinalinna aiamaad ja garaažide ala on siiki privaatne.
Hiinalinn on ajaga vajunud unustuste hõlma – varem elasid sealsetes ühekorruselistes aedadega puumajades 
vene sõjaväelased. Võimu vahetusega elanikud kolisid ja ajapikku on hooned jäänud tühjaks ning lagunenud. 
Tänaseks püsielanike selles piirkonnas enam ei ole, kuid aiamaid kasutatakse linnaelanike poolt meelsasti 
taimede kasvatamiseks. Üldsuse jaoks unustatud ala on siiski tulvil mälestusi seal kunagi elanud inimeste jaoks 
ning ka terve Tartu linna jaoks. Hiinalinna atmosfäär on väga eriline ja seda külastades satub hoopis teise ruu-
mi, kui seda on ülejäänud Tartu.



Tsoneering kajastab linna mustreid, mida loovad 
hooned, teed, vesi, pinnas, linna struktuurid vm. An-
tud töös olulisemad piirkonnad on värvidega oranž 
ja sinine ning kõik muu värvitu. Oranži värviga on 
garaažid ja aiamaade ala ning sinisega veekogud.
Raadi looduskaitseala: aedadest 
põhja suunas asub Raadi loodus-
kaitseala piir. Looduskaitsealal 
kasvab I, II ja ka III kaitsekate-
gooria aluseid taimeliike. Seda 
piirkonda ilmestab rohke prügi.

Hiinalinn: kogu ala omanäoliseim 
piirkond on väikestest ebakorra-
pärastest aiakestest moodustunud 
muster. See on koht, kus linlane 
saab kasvatada omale    meelepära-
seid taimi või tulla lihtsalt loodus-
likumasse keskkonda. Enamik 
aiakesi kuuluvad fantaasiaküllaste 
aiapiiretega kellegi omandisse.

Nimetu veekogu: garaažide esimest rivi ja hiinalin-
na aiakesi eraldab veekogu, mis lõuna suunas on al-
guseks Jaamamõisa ojale ning põhjaosas toitub kraa-
videst. Vee lähedus tekitab külastajas uudishimu, 
kuid korrastamata übrus manitseb ettevaatlikusele.

Võsa ja hooldamata ala

Kogukonnaaiad

Paneelmajad: suured korterelamud 
tähistavad kontrastset üleminekut lin-
namiljöö ja looduskeskkonna vahel. 
Hooned on vanad ja vajavad uuendusi.

Lääne tänav: lõik Lääne 
tänavast on oluline osa ala 
vähesest infrastruktuurist, 
tagades ligipääsu garaažideni, 
aiamaadeni ja on ühenduses
linna tänavate struktuuriga.  

Uued korterelamud

Lage rohumaa, 
mida ümbritseb 
sõidutee

Jaamamõisa oja: see väike veekogu lisab 
kogu alale suurt potensiaali. Oja kulgeb 
emajõe suunas, Puiestee tänaval suubub 
linnakanalisatsiooni. Ojal on väga olu-
line roll kogu piirkonna veesüsteemis, 
olles ainuke vett ära juhtiv veekogu. Oma 
väiksuse tõttu on Jaamamõisa oja suur-
vee ja vihmade ajal tihti üle ujutatud, kuna 
ei suuda nii suurt vee hulka vastu võtta. 
Kõikjal oja kallastel vedeleb palju prügi.

Eriilmelised hooned: 
garaažidest lääne 
suunas seisavad 
mõningad elumajad, 
ratsatall, sõjaväebaas 
kõrvuti laohoonetega. 

Emajõgi Mõõtkava
1:10 000

Analüüs: tsooneeringVeekogudega ala 
ja Raadi järv

Eesti Rahva Muuseum: muuseumini viib 
lühike jalutuskäik mööda isetekkelist 
teed, pakkudes huvitavaid vaateid maas-
tikule ja lagunenud onnidega aiamaale.

Garaažide labürint: alale iseloomuli-
kud on väga madalate ehitiste näol ga-
raažide pikad rivid, mis tekitavad bar-
jääre ning muudavad läbikäigu võimatuks. 
Mitmed garaažid on jäetud hooleta. 
Leidub lagunenud ja niiskust täis bokse, 
kuid on ka korralike ja hooldatud bokse.
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1:5000

Kõrvalolev kaart analüüsib ala üldiselt. Sinise värviga on näidatud olemasolevate 
vaadete suund. Garaažide katustelt avaneb vaade praegu võsastunud ja hooleta jäetud 
aiamaade poole ning omapärane vaade distantsil barjäärina toimivatele korterelamute-
le. Aiamaadest põhja pool on pinnas natuke kõrgem võrreldes muu alaga. Veekogu 
äärest avaneb vaade igas suunas. Kaugelt on näha Eesti Rahvus Muuseumi silmapa-
istvat hoonet, mis toimib maamärgina. Maamärgid on ka veekodud. Kahe suurema 
veekogu kaldad ei ole võsastunud. Seetõttu paistavad veekogud kaugemale ja on heaks 
orientiiriks alal liikumisel. Maamärgina on märgitud ja huvitava arhitektuuriga lasteaia 
hoone. Garaažide pikad rivid on lääne suunas kogu alale barjääriks, seades piiri ette 
selles suunas liikumisele. Omamoodi piire tõmbab ka Lääne tänav, millest ühel pool 
on korterelamute kõrged hooned ning teisele poole jääb kontrastsust rõhutavalt võsas-
tunud aiamaade ala ja looduslikum organiseerimata ala.

Analüüs: vaated
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Vihmavesi

Suur-Emajõgi

Surveline põhjavesi

Jaamamõisa oja Liigniiske pinnas

Oja suubub linna kanalisatsiooni

1:10 000

Analüüs ja ala külastamine näitasid, et Hiinalinna peamiseks probleemiks on 
liigvesi. Sademevesi ei imendu pinnasesse, kuna alal on surveline põhjavesi. 
Ala asub emajõe ürgorus, mis tähendab, et pinnavesi voolab mööda kallakut 
alla jõe suunas. Sademevesi ja põhjavesi suunduvad emajõkke jaamamõisa 
oja kaudu, kuid oja suubub Puiestee tänaval linnakanalisatsiooni ning ei ole 
võimeline vastu võtma suurt vee hulka, eriti kevadeti või vihmahooajal. Selle 
tulemusena on kogu aiamaade ala ja elumajade vahelised teed ja muruplatsid 
sopased ning palju on veelompe. Kõrvalolev joonis selgitab veeringlust reljeef-
sel pinnasel survelise põhjavee mõju.

Analüüs: liigniiske
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Konseptsiooniplaan
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Olemasolevad veekogud

Laukad

Laukasaared

Olemasolevad hooned

Uued korterelamud

Renoveeritavad hooned
Jalgrajad

Sõlmpunktid

Sõidutee

1:5000

N
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Kujundusplaan I

1:500

N



Kujundusplaan II
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Alalüüsist lähtudes oli vaja luua lahendus liigvee juhtimiseks. Idee pärineb Eesti loodusest tuntud rabast, kuhu 
koguneb samuti palju vett ja loodus kujundab seda ajapikku. Looduslik raba on nagu küngas - keskelt kõrgem kui 
äärtest ning laukad kulgevad pikki reljeefi ringiratast, mitte risti reljeefiga. Raba on sademetest toituv pisiveekogu-
dega maastik. Antud töö konseptsioonis ongi reljeefist lähtudes loodud palju pisikesi veekogusid ehk laukaid. Liigne 
vesi koguneb tehislikku laukasse ning see hoiab ära üleujutused aiamaade, kortermajade vahel ja teedel. Konseptsio-
oniplaani joonistades jälgiti kõrgusjoonte asetust ning laukad on planeeritud piki reljeefi vastavalt pinnasele. Selline 
lahendus likvideerib sademevee kogunemise mittesoovitud kohtadesse.

Selleks, et kogu liigne vesi püsiks kujundatud laugastes, tuleb veevoolu reguleerida Jaamamõisa ojas. Oja põhja veel 
alla on kavandatud voolu piiramiseks ja aeglustamiseks tõkked. Suurvee ajal pidurdavad tõkked  vett ja ka laukad 
on rohkem vett täis, kuna sademevesi jääb sinna pidama. Kuivemal perioodil on laugaste veetase madal või mõnes 
laukas võib vesi üldse kaduda ning Jaamamõisa ojas voolab vähe vett.

Hiinalinnaga tutvudes ilmnesid sealsed väätused. Aiamaade ala on küll korrastamata ja näeb räämas välja, kuid koht 
taimede kasvatamiseks on linlastele hädavajalik. Seetõttu näeb konseptsioon ette, et võimalikult palju aiamaad tuleb 
säilitada. Seega on plaanile jäetud paljud väikesed puuhooned laugaste vahele alles. Puumaju tuleb vajadusel uued 
ehitada. Uued väikesed aiapuumajad on kavandatud võimalikult värvilistena. Kujundusplaanil I on majad kujutatud 
erinevate siniste toonidega, kuid antud juhul on lubatud täielik värvivabadus. Musta, halli ja valget tuleks vältida.

Garaazide ala on vastuoluline. Inimesed kasutavad enamikke bokisidest aktiivselt, kuid samas on palju lagunemise 
järgus bokse. Madalate bokside rivides on palju vaba katusepinda. Maapinnast umbes kolme meetri kõrgustelt katu-
stelt avaneb vaade laugastele ja kortermajadele. Garaažide katustel on huvitav jalutada ja aega veeta. Sinna on rajatud 
karkassidega toestatud platvormid ja rajad. Platvormidele on planeeritud väike kohvik ja konteinertaimed.

Hiinalinna ja linnaruumi vahel on kontrastne piir, milleks on kõrged kortermajad. Kortermajade seisukord vajad 
remonti, need hooned on märgitud oranžiga. Lisaks on rajatud kolm uut hoonet rõhutamaks piiri hoonestuse ja 
disainitud looduse vahel. Järsk üleminek teisele keskkonnale tagab mitmekesise linnaruumi ning pakub elanikele 
vahelduse võimalust. Kortermajade vahele koguneb samuti liigvee tõttu vett. Majade vahelistele muruplatsidele on 
rajatud väiksemd veesilmad, mis toimivad samuti nagu laukad linnaraba piirkonnas.

Linnaraba ja linnaruumi ühendamiseks on loodud rajad, mis kulgevad majade vahelt laugaste vahele lühikeste vahe-
maadega. Planeeritud on ka autotee ühendus ümber aiamaade ja laugaste ala Eesti Rahvus Muuseumi suunas, kuna 
muuseum on suur tõmbepunkt ja antud töö ala ning muuseum on üksteise mõjuväljas.

Laugaste vahelisel haljasaladel on kujundatud peamiselt looduslike liikidega ilutaimede kujundused. Enamik alast on 
rohumaa ehk niit. Niitmine on ette nähtud 1-2 korda aastas. 

Radade pinnakatteks on peenkruus. Kõik teed on sõidetavad nii lapsevankri kui ka ratastooliga. Garaaži katusele viib 
kujundusplaanil II kujutatud kaldtee, mis on 60 meetrit pikk. Pingid on dermotöödeldud puitmaterjalist loodusliku 
ilmega ja vastupidavad. Prügikastid on kombineeritud tavaprügikasti ja koerteprügikasti võimalustega. Tänavaval-
gustid on jalgradade kandis 3 meetri kõrgused ja nende valgus on suunatud maha, mitte õhku. Sõidutee ääres on 
linnaruumiga haakuvad tänavalaternad.

Konseptsioon
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Protsessi etapid
1. Laiaulatuslik prügi koristus.
2. Aiamaade kaardistamine, kasutuseta aedade likvideetimine.
3. Laugaste rajamine.
4. Tee ja radade ehitus ning garaaži katustele konstruktsiooni rajamine.
5. Garaaži katuste radade viimistlus, radade äärde detailide rajamine.
6. Ilutaimede istutamine ja niidukoosluse külvamine.
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Külgvaade
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Garaaži katus
Garaazi katuseradade piire on moodustatud lattidest. 
Materjalideks on nelikantkotu ning katteks peal kummi-
kate. Raja raskus on toestatud jahusalt, et garaazikatus 
seda kanda suudaks.
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Kujundusplaani I öövaade
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Sidumisjoonis
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Vertikaalplaneering
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Haljastusplaan
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Hõberemmelgas
Salix alba
´Tristis´
(1)

Hapu kirsipuu
Prunus ceracus
´Turgenevka´
(4)Villane paju

Salix lanata
(5)

Harilik Sirel
Syrlinga vulgaris
´Acubaefolia´
(14+8)

Lamarcki toompihlakas
Amalanchier lamarcii

(9+6)

Kaunis ebaküdoonia
Chaenomeles x superba
´Fire Dance´
(20+7)

Kollane võhumõõk
Iris pseudocarus

Torkav kuusk
Picea pungens
´Koster´

Hõberemmelgas
Salix alba

´Gold´

Hirsstarn
Carex panicera

Harilik näsiniin
Daphne mezereum

1:200

N



Taimed
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Haljastusplaan on tehtud konseptsiooni ala keskel asuva lau-
kasaarekese kohta. Saarel ristuvad planeeritud teerajad ning see 
on käidavam koht. Taimede valikul on lähtutud liigniiskest pin-
nasest. Valitud taimed taluvad pidevat vett ja täispäikest. Haljas-
tus on väga looduslähedane, valikus on näiteks kollane võhumõõk 
ja näsiniin, mis on Eestis ka looduslikud liigid ning kohanevad 
hästi. Suuri puid on istutatud vähe, mõned üksikud, et raamistada 
vaateid. Nendeks on oranžikate võrsetega ja talvel pilkupüüdev 
hõberemmelgas ning hallika võraga torkav kuusk.

Torkav kuusk Picea pungens ´Koster´ Hirsstarn Carex panicea

Kollane võhumõõk Iris pseudacorus

Hõberemmelgas Salix alba ´Gold´

Mägimänd Pinus Mugo ´Mops´Näsiniin Daphne mezereum´



The concept of this work is the opening of the “Chinatown” area located in the Jaamamõi-
sa district for public use, whereas the key is to preserve the existing identity. The aim was 
to create an idea that would modify the reputation and solve the existing problems of the 
area and later on attract people to see the area and spend their free time in the nature.

The analysis of the area showed that the biggest problem is the moist surface area. The 
groundwater is pressurised and would not filter in from the surface. The solution to the 
problem derives from the nature of Estonia. Bog is a terrain that is mostly built up by rain 
water and consists of little water reservoirs. In the concept of the work, many small bog 
pools have been created using the existing terrain profile in the area. Excess water would 
fill up the artificial pool and is going solve the problem of floods in the area of gardens, 
apartments and streets.

The value of Chinatown can be considered as having an unorganized organizational yard 
and the labyrinth of the garages. Maintaining the identity of the place creates a contrast 
between high apartement houses and the natural environment. In order to connect the 
city and the artificial bog, there is planned a neat structure of streets, pathways and bog 
pools. There are pathways in the „Bog in the city“ that would run between the bog pools, 
bringing the water closer to everyone and offering an intermittent environment. Three 
new apartment houses are planned to highlight the border between the buildings and the 
bog. Older flat houses are intended to be renovated.

From the roofs of the garages opens up a view to the houses and the current garden area, 
where the view is blocked by underwood. This lead to the idea of pathways on top of the 
garages, making it possible to take a walk up there, sit down and enjoy the view or even a 
cup of coffee in a pop-up bar.

Käesoleva töö ideelahenduse kontseptsiooniks on Jaamamõisa linnaosas asuva ala lin-
naruumile avamine olemasolevat identiteeti maksimaalselt säilitades. Eesmärk oli luua 
kujundus, mis tooks antud kohale paremat mainet, meelitaks inimesi seda külastama ja 
lahendaks probleeme.

Ala analüüsimine näitas, et sealse linnaruumi suurim probleem on liigniiske pinnas. 
Põhjavesi on surveline ning sademevesi ei imbu pinnasesse. Liigvee probleemi lahenduse 
idee tuleneb Eesti loodusest tuntud rabadest. Raba on sademetest toituv pisiveekogudega 
maastik. Antud töö kontseptsioonis ongi reljeefist lähtudes loodud palju pisikesi veeko-
gusid ehk laukaid. Liigne vesi koguneb tehislikku laukasse ning see hoiab ära üleujutused 
aiamaade, kortermajade vahel ja teedel.

Hiinalinna väärtusteks võib pidada omanäolist organiseerimatut aiamaade ala ja ga-
raažide labürinte. Koha identiteedi säilitamine tekitab kontrastse ülemineku kõrgete 
paneelmajade ja looduskeskkonna vahele. Linnaruumi ja tehisliku raba ühendamiseks on 
planeeritud ala ühendav teede struktuur, jalgrajad ning korterelamute vahele on põimitud 
veesilmasid. Linnarabas kulgevad rajad laugaste vahel, tuues vee inimesele lähedale ja pa-
kkudes vaheldusrikast keskkonda. Planeeritud on kolm uut kortermaja, et rõhutada hoo-
nestuse lõppu ja raba algust. Vanematele kortermajadele on ette nähtud renoveerimine.

Garaažide katustelt avaneb vaade elumajadele ja praegusele aiamaade alale, kus varjab 
vaadet võsastumine. Sellest inspireerituna kujunesid garaažide katustele platvormid ja 
rajad, kus on võimalik jalutada, aega veeta ja garaaži katusekohvikus istuda.

Summary
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Kokkuvõte



Kasutatud kirjandus
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http://www.hansaplant.ee
http://www.juhanipuukool.ee
http://www.aiasõber.ee
http://geoportaal.maaamet.ee/
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