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SISSEJUHATUS

Antud bakalaureuse töö projektalaks on Tartus Jaamamõisa linnaosas paiknev endine

Nõukogude aegne sõjaväe linnak – Hiinalinn. Piirkonnas leidub sõjaaegseid barakke,

renoveerimist vajavaid paneelmaju ning võsa, mille taga leidub suur hulk sealsete elanike

aiamaid ja kasvuhooneid. Eraldi väärtuse Hiinalinnas moodustab Lääne ja Raadiraja

teede vahele jääv garaazidekompleks. 

Töö eesmärgiks on leida uus lahendus Hiinalinnas kasutult seisvale maastikule, pakkudes

nii kohalikele kui ka turistidele mõnusaid puhke- ja vabaaja veetmise võimalusi.

Eelduseks on elukeskkonna puhastamine prügist ja reostunud veest ning uue haljastusega

luua ilusaid vaateid ja parandada õhu kvaliteeti, aidates sellega kaasa säästvale arengule. 

Töö koosneb projektala analüüsist, sellest tulenevast kontseptsioonist, uuest ala

kujundusest ning detailsematest plaanidest ja joonistest. Lõppu on lisatud kokkuvõte nii

eesti kui ka inglise keeles ja kasutatud materjalide loetelu. Lisaks illustreerivad tekste

vaated huvitavatest ja omapärastest kohtadest ja lõiked, mis on tehtud kujundusplaani

põhjal. 
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ANALÜÜS

Põhjalikumaks tutvumiseks Hiinalinnaga ja sealse maastiku ja ümbruse analüüsimiseks 

on koostatud neli erinevat analüüsiplaani. Need plaanid käsitlevad Hiinalinna paiknemist 

teiste Tartu linnaosadega, olemasolevat teedevõrku, rohealade paiknemist piirkonnas ja 

Hiinalinna üldist ‘koha vaimu’. 

Analüüsi plaanil “Hiinalinna paiknemine Tartus”, mis on mõõtkavas 1:10 000, on

näidatud punase viirutusega probleemala ehk Jaamamõisa osa, mida teatakse Hiinalinna

nime all, ja selle ümbruses paiknevaid alasid. Eraldi on ka märgitud joonisele Eesti

Rahva Muuseum. Tegu on rahvastatud kohaga, mistõttu oleks vaja luua hea ühendus

Hiinalinnaga. Hetkel on nende vahel ainult üks suurem tee. Kaardil on tähistatud

suuremad teed, mis jõuavad Hiinalinna. Piirkonna peaks tegema rohkem läbipääsetavaks

nii turistidele kui Tartu elanikele ja looma vaba aja veetmise võimalusi, et inimesed

sooviksid kauem seal peatuda. Hetkel kasutatakse Hiinalinna peamiselt ühest punktist

teise jõudmiseks ja võimaluse korral välditakse selle rajooni läbimist, kuna piirkond on

kõhedust tekitav,  saastatud ja nii mõnelgi, kes seal on viibinud või sinna kogemata

sattunud on õuduslood sellest rääkida. 

Teisel analüüsiplaanil “Teedevõrk Hiinalinnas” mõõtkavaga 1:5000, on näidatud teede

paiknemine ala sees, sealhulgas ka garaažide vahel. Märgitud on eraldi Hiinalinna 

elanike aiamaade ala, kus hoonestusel puudub korrapära ja korralikud teed nende

majakeste vahel. Lisaks on osad õued väga rohtunud ja võsaga piiratud, et nendeni

pääsemine on raske.

Kolmandal analüüsi kaardil “Rohealad Hiinalinnas” mõõtkavaga 1:5000 on näidatud

erinevad funktsioonid piirkonnas. Suuremate aladena on rohelised looduslikud

Analüüsi plaan “Hiinalinna paiknemine Tartus”

 

Analüüsi plaan

“Teedevõrk Hiinalinnas”  
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kooslused, kollane aiamaade ala, hallikana hoonestus ja selle vaheline haljastus ning

pruun tühjus, kus võib leida vaid üksikuid puhmaid. 

Kaardil “Hiinalinna koha vaim” on numbritega näidatud kohad, mis on millegi poolest

erilised. Nende kohta on tehtud neli visandit, mis peaks Hiinalinna kõige paremini

iseloomustama. Punase raamiga on ümbrisetud pildid kohtadest, mis vajaks kindlasti 

korrastamist, kuna avanev vaade on kole ja/või igav ning rohelise raamiga on visandid,

mis ongi just Hiinalinnale omane ja muudab selle piirkonna eriliseks. 

Analüüsi põhjal sai selgeks, et Hiinalinn vajab prügist korda tegemist ja vaba aja

veetmise võimalusi igas vanuses rahvale. 

Analüüsi plaan “Rohealad Hiinalinnas” 

 Koht nr.1 Asfaltplats. Näha on tühjalt seisev Koht nr.2 Aiamaa. Pildil on sõidutee ja aed, 

asfaltplats, mille ääres leidub prügi ja betooni. mille taga asub kasvuhoone. 

Koht nr. 3 Garaažid. Pildil on näha ühte Koht nr. 4 Katkine kasvuhoone. Tegu on 

osa garaažide kompleksist. kohaga, kus on lagunenud kasvuhoone ja Analüüsi plaan “Hiinalinna koha vaim”

         sõjaaegseid barrakk
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KONTSEPTSIOON

Analüüsist tulenevatest probleemidest lähtuvalt on tehtud projektalale kontseptsiooni

skeem, mis tähendab, et on loodud sealsetest kohtadest süsteem. 1:10 000 mõõtkavas on

näidatud kuidas on seotud olemasolevad hooned uue idee lahendusega ning nende koos

toimima hakkamisest. Probleemid on lahendatud puhkemajanduse- ja majutuse teenuste

pakkumisega. Olemasolevad teed on suurel hulgal alles jäetud ja ühendatud uutega.

Samasuguse funktsiooniga alad on tähistatud sama tingmärgiga. Näidatud on ka

peamised ja suuremad läbipääsud, mis ühendavad neid erinevate funktsioonidega

‘mulle’. Läbipääsud jagunevad sõiduteedeks, kergliiklusteedeks ja metsaradadeks.

Viimased kulgevad läbi alale kujundatud parkide. 

Must pidev joon tähistab alal liikumise võimalust sõiduautodega ja hädaabiteenuseid

pakkuvate masinatega. Katkendjoon näitab jalgrattaga, rulluiskudega jm

kergliiklusvahenditega liikumiseks mõeldud teid ning punkttiirjoon jalgsi läbitavaid

metsaradu, mis kulgevad läbi parkide. Skeemil on näidatud halli värviga olemasolev

garaažide kompleks ja kollasega aiamaad. Rajatavat külastuskeskus on kujutatud

helerohelise tooniga ja oranž värv sümboliseerib spaa- ja majutuskompleksi. 
Kontseptsiooniplaan
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KUJUNDUSPLAANID

Hiinalinna uue kujunduse kohta on olemas plaanid mõõtkavades 1:2500 ja 1:500.

Mõlema plaani peal on puhkekompleksi lahendus puhkemajadega, saunadega,

parkimisega ja rohealadega koos olemasolevate aiamaadega. Suurema plaani peal on

kontuurjoonega näidatud hooned, mis jäävad samaks. Kujundatud ala on ümbritsetud lilla

piirjoonega. Loodud on kolm suuremat parki koos metsaradadega sporditegemiseks ja

jalutamiseks ning parkides leidub ka väikeseid looduslikke veekogusid. Lisaks on

garaažide läheduses olevas pargis discgolfi rajad huvilistele kasutamiseks, ja teises,

paneelmajade juures olevas pargis parkimisala autodele ja külakiik lõkkeplatsiga. See on

samuti ideaalne koht jaanitule tegemiseks. Garaažid on joonisel märgitud tiheda

viirutusega, mis tähendab, et inimesed saavad neid välja rentida. Eelkõige mõeldud

puhkekeskuse külastajatele matkavarustuse hoiustamiseks. Kõik kergliiklusteed v.a

metsarajad on asfalteeritud. 

Puhkemajutust on kolme erinevat tüüpi. Suured majad paiknevad külastuskeskuse

lähedal ja on kahekaupa. Need on mõeldud suurematele seltskondadele ja külastajatele

kellele meeldib suurem melu. Keskmise suurusega majad paiknevad ühekaupa ja nende

ligidal on lastemänguplats. Olemas on ka väikesed majad külastajatele, kes reisivad

üksinda või kes soovivad rohkem vaikust ja privaatsust, mis on tagatud suurte puudega. 

Tiike on kujundusalal kaks. Suurema ümber on planeeritud spaa keskus mullivannidega

ja kaksteist iglu stiilis saunamaja, mis asetsevad paarikaupa liivasel pinnal. Veekogu saab

kasutada ujumiseks. Väiksem tiik paikneb garaažide vahetus läheduses ja pole seetõttu

ujumiseks mõeldud. Ilusama vaate saamiseks on veekogu ääristatud haljastusega. Siiski

on liiva sisse paigaldatud võrkpalliplats, mis annab võimalused soojal ajal ranna

võrkpalli mängimiseks. Noortele on planeeritud Hiinalinna ka korvpalliplats. 

Kujundusplaan 1:2500
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Kollane viirutus tähistab praeguseid aiamaid. Nende ümbrus tuleb korrastada pikast

võsast ja prahist ning parandada ja vajadusel välja vahetada liiga lagunenud ja katkised

kasvuhooned. Siiski kuna tegu on Hiinalinnale väga iseloomulike elementidega, siis need

peaksid üldjoontes jääma niimoodi nagu hetkel on.

Kujundusplaan mõõtkavas 1:500 on tehtud spaakompleksi juurest, hõlmates ka

mõningaid puhkemajasid. Pideva joonega teed on 3 meetri laiused ja vajadusel on need

läbitavad puhkekeskuse jaoks vajalikke teenuseid osutavate autodega ja päästeautodega.

Katkendjoonega teed on 2,5 meetri ja 2 meetri laiused jalgteed. Teede ääres on

tänavavalgustus. Lambipostid on 10 meetriste vahedega ja mõlemal pool teed. Ranna alal

ja peamiselt teede ristumiskohtades on planeeritud väikesed prügikastid. Kaks suurt

prügikonteinerit on spaamaja kõrval. 

Spaahoonesse läheb kaks teed. Maja ees on hooldatud muru ja taga, kus asuvad

väljapääsud tiigi juurde ja mullivannid, on pinnas kaetud sillutiskividega. Veerand maja

pinnast on teenindusruumid ja ülejäänud osa on spaakülastajatele. Territoorium ei ole

avalikuks kasutamiseks ja seepärast on piiratud 1,5 meetri kõrguse aiaga. Sinna saavad

keskuse külastajad, kellele antakse spetsiaalne käepael spaas ringi käimiseks ja

saunamaailma sissepääsemiseks. Seega saunad on võõrastele inimestele lukus.

Saunade vahel on puupakkudest laotud piirid, mis taksitab muru segunemist liivaga.

Saunadesse saab mööda laudisteed, mille vahel kasvavad kivide vahel kõrrelised. Vee

pool on maja ja tee vahel laudisest terass, mis ulatub otsapidi vette. Ühe sauna ja tee

vahel kulgeb ka murutee. Kuid et see maastiku element liiga igavaks ei läheks, siis on

selline tee planeeritud ainult ühte kohta. 

Mõte on soodustada looduslikke kooslusi, seega saunade piirkonda ümbritsevad niidu- ja

lilleniidu taimed. Kraavikallastel kasvavad kõrrelised ja teisel pool veekogu ääres ja ka

madalas vees leidub peale kõrreliste veel teisi kalda- ja veetaimi. 

Iga külastusmaja juures on grillplats ja majad on piiratud hekiga. Mõeldud on ka lastega

perede peale ning majadest eemale on rajatud ruudukujuline mänguväljak valgustusega ja

prügikastidega. Väljakule on võimalik pääseda neljast nurgast. 

Haljastuses on lähtuvalt asukohast kasutatud niiskuslembeseid ja külmaõrnu taimeliike.

Muru platsil kasvab suur hobukastan, lisaks leidub vabakujuliselt istutatud

hõberemmelgaid, pika reana harilikku pihlakat ja vereva kontpuu hekki.

Kujundusplaan 1:500
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LÕIKED

Kahest kohast kujundusplaanil on tehtud lõiked. Valitud on huvitava maastikuga alad 

koos maapinna kalletega. Tagaplaan on tehtud heledamate värvidega.

Lõige 2. Mõõtkava 1:100. Lõikel on olemas teekond tiigist spaamajani. Tiigi

kaldal   kasvavad kõrrelised. Nõlva peal on aed, mille otsas asub väike lamp. Aias

on kaks mullivanni ja saunamaja terrassiga, kus loovad head õhkkonda poti sisse

istutatud rohelised taimed.

Lõige 1. Mõõtkava 1:200. Näidatud on 2meetrine sõidutee, 1meetrine haljastusriba,

laudistee, mis kulgeb saunamaja vahekäiguni. Sellest edasi on terass, mis ulatub tiigi

põhja. Terassil asuvad lamamistoolid. Olemas on ka inimene, et suurustest saada paremat

arusaama. 
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HALJASTUS

Hiinalinna haljastuses on kasutatud lähtuvalt soisest pinnamoest vee- ja niiskuslembeseid

taimi. Palju leiab pajusid, mitmesuguseid kõrrelisi ja kontpuud. Alal asub paar suurt tiiki

ja mõned väiksemad looduslikud veekogud parkides. 

Haljastusplaan on tehtud külalistemaja juurest. Autoparkla äärde on planeeritud

mägimändide rida. Maja ette on nelja puidust kasti pandud hall aruhein kasvama, kuid

hoone taga ja ühe külje peal on istutatud põõsasmaranate rida. Lisaks varju saamiseks

kasvab maja taga suur 10meetrine hõberemmelgas. 

Haljastusplaan
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DETAILID

Töös on olemas iseloomulikud elemendid uuele Hiinalinna väljanägemisele. Nendest on

tehtud lähivaated mõõtkavas 1:50. 

Saunamaja ehk iglusaun. Mõõtkava 1:50. 

Saunamaja on 10 meetri pikkune ja 3,75 meetri kõrgune, ukse kõrgus on 2,5 meetrit.

Maja on väljast kaetud kuuselaastudega, aknad on klaasist,  katusehari on plekist ja

korsten tsingitud metallist. Saunalava on majas haava puidust valmistatud ja põrandaid

katavad kuusepuidust lauad. 

Grillkiik. Mõõtkava 1:50.

Ideaalne lahendus igas puhkemaja hoovis on grillkiik. Vundamendiks on betoonist jalad,

katuse moodustavad veesoontega kuuselauad, Konstruktsioon on kokku pandud poltidega

ja poldiaugud on kaetud kattekorkidega. Postide küljes on olemas pudelihoidjad.  Kaasas

on ka 2 haakepidurit, et vajadusel saaks kiige seisma jätta.
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KOKKUVÕTE

Bakalaureuse töö eesmärgiks oli leida uus ja hea lahendus Hiinalinna elanikele ja teisele

inimestele, mis kõrvaldaks praegused probleemid seal piirkonnas. Uues ja loogilises

kujunduses parandati olukorda haljastusega, uute teede rajamisega ja vaba aja veetmise

võimalustega nii peredele kui ka lastele. See annab võimaluse inimestele tulla Hiinalinna

ja nautida seal olemist. 
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