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SISUKORD



Inimese side loodusega on väga oluline, kuid kaasaegses linnas kipub seos loodus-
liku keskkonnaga ununema. Sellest tulenevalt on töö eesmärgiks luua mõnus õues 
olemise koht nii Hiinalinna kohalikele elanikele kui ka Tartu linna külalistele, st 
muuta hetke trendi, kus inimesed viibivad pigem siseruumides. Selleks, et inimesed 
antud alale tuleksid peavad alal olema mingisugused väärtused, mis seal viibimise, 
võrreldes ümbritsevate aladega atraktiivsemaks teeks. Seega tuleb inimesi motiveeri-
da toast välja tulema, pakkudes neile selleks kohta kodu lähedal, kus oleks huvitav 
olla. Planeeritava Lahendusega luuakse nauditav teekond, Eesti Rahva Muuseumini, 
mida saab läbida nii jala, ratta, suuskade, või muu alternatiivse liikumisviisiga.
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Projektala asub Tartu linnas endise Raadi lennuvälja vahetus läheduses. Rahvasuus 
Hiinalinna nime all tuntud piirkond, kuulub Jaamamõisa linnaosa koosseisu ning 
hõlmab endas Põhja puiesteed, Lääne ja Ida tänava naabruskonda ning naabruses 
paiknevate garaazide ja aiamaade ala.
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Hiinalinn rajati algselt eesmärgiga maju-
tada pärast Teist maailmasõda Tartusse 
elama asunud Nõukogude Liidu sõdureid 
ja nende peresid (Mällo, 1995). Hiinalinn 
on unikaalne sellepoolest, et antud ela-
mupiirkond on olnud ülejäänud linnast 
pikalt suletud. Pärast Nõukogude vägede lah-
kumist algas linnaosa ühendamine ülejäänud 
linnaga ning selle tulemusena on Hiinalin-
nast kujunenud omalaadne elukeskkond. 

Kuna Tartu linnal puudusid võõrvõimu tõttu 
sisuliselt igasugused võimalused Hiinalin-
na planeerigu kujundamiseks, on seal väga 
puudulik infrastruktuur ja linnaosa planeer-
ing. Pärast taasiseseisvumist avati Hiinalinn 
tavainimestele, misjärel hakati sinna omal 

algatusel aiamaju ehitama ning peenraid ja 
kasvuhooneid rajama.

Sõjaväelennuvälja laiendamise ja tema 
funktsioonide mitmekesistumise tõttu 
rajati Hiinalinna tunduvalt suurem elamu-
rajoon, kui algselt plaanitud. Kuna hooned 
on valdavalt rajatud sõjaväelaste poolt ning 
ehitamisel lähtuti enamasti materjali hinnast 
ja ehituskiirusest, on nende ehituskvaliteet 
suhteliselt madal. (Mällo, 1995) Hetkel on 
alustatud vanade ja väsinud väljanägemisega 
kortermajade renoveerimisega, kuid kuna 
elanike võimalused on remonttööde teosta-
miseks erinevad, on ka linnaosas asuvate 
korterelamute seisukord väga erinev.
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Nõukogude ajal ehitatud kortermajade vahelise ala planeer-
ing on puudulikult teostatud. Tänavad on väga viletsad ning 
lõppevad ei kusagil. Samuti esinevad seal kõnniteed, mis 
on lõpuni välja ehitamata või puuduvad need üldse. Lisaks 
puuduvad sealt ka korralikud mänguväljakud. Prioriteediks on 
olnud pigem autode parkimine, sellest tulenevalt domineerib 
nö garaažikultuur, st esineb palju garaažibokse, mis on ko-
hati lagunenud. Antud ala on üksluine, räämas, hoolitsemata 
ümbrusega, lagunenud ning väsinud ilmega aiamajadega ning 
seetõttu ei soovi kohalikud elanikud seal eriti viibida.

Planeeringuala ruumiline lahendus on mitmepalgeline ning 
seal avalduvad tugevad kontrastid. Olemasolevate hoonete 
korruselisus on varieeruv ühest (lasteaed) kuni viie (paneel-

majad) korruseni. Paneelmajade alast põhja suunas jääb 
hajusalt hoonestatud aiamaade ala ning sellele järgneb hoo-
nestamata poollooduslik umbmäärane ala kus loodus on 
sujuvalt võimust võtnud, nõukogude sõjaväest jäetud pärandi 
üle. Nende kontrastsete piirkondade vahel asuvad aiamaad 
toimivad justkui ülemineku tsoonina, justkui püüdes viimase-
id lähendada. Aiamaade (allotment gardens) puhul on tegu is-
etekkelise asumiga mille valdavaks kasutajakskonnaks on vene 
rahvusest inimesed, samas ei puudu sealt ka eestlased.Taolisel 
aiamaade pidmise vaatevinklist vaadatuna, rahvuslikul pin-
nal kontrast pigem puudub, avaldub see hoopis aiamaade ja 
aedade välisilmes kus mõningate tunnuste alusel on võimalik 
määrata mis rahvusest inimesed seal toimetavad. 
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Kultuuriline eripärast rääkides on teada et,  ajalooliselt 
elasid eestlased hajakülades, kus taluõued paiknesid 
maastikul hajusalt ja nende vahel laiusid põllud, met-
sad ja karjamaad. Eestlaste aiatükid asuvad enamasti 
aiamaade ala perifeerias – võimalikult kaugel teistest. 
Samas puuduvad eestlaste aiamaadel kõrged aiad. 
Venelased eelistasid aga elada ridakülas, kus taluõued 
paiknesid ühel pool külateed, st taluõued paiknesid 
selgapidi koos, ehk ühe taluõue aia tagant hakkas teise 
talu õu. Sama muster joonistub välja ka antud alal, kus 
venelaste aiatükid paigutuvad külg külje kõrval ning 
ainsaks eraldajaks on kõrge tara.

Paneelelamute piirkonnas on tänavavõrk rangelt geo-
meetriline. Peatänava (Põhja pst) planeerimisele on 
arvestatud Raadi lennuvälja asukohaga (tänav kulgeb 
lennuvälja suunas). Alal asuvad hooned on peami-
selt paigutatud tänavate äärde. Paneelelamute hästi 
struktureeritud piirkonnale vastandub oma algatusel 

hajusalt rajatud kuuride, kasvuhoonete ja abihoonete-
ga aiamaade piirkond. Antud alal esinevad isetekke-
lised jalgrajad ning rajatud on juurvilja kasvatamiseks 
peenrad, maastik on muutuv ning ettearvamatu. Kuigi 
peamine eesmärk on olnud aiandus, on paljudele aia-
lappidele rajatud aiamajad, millede suurused ja funkt-
sioonid varieeruvad. Organiseeritud ning korrastatud 
hoonestus puudub.

Viimasel kümnendil on hakatud naabrusesse ehitama 
uusi kortermaju mis küll mingil määral on paran-
danud ala üldilmet perifeerias kuid ei paku Hiinalin-
nale endale mingit lisaväärtust juurde. Kuigi piirkond 
ise asub kesklinnale üsna lähedal ,on seal siiski 
palju rohelust, mis pakub mitmekülgseid rekreatsio-
onivõimalusi olles samas rahulik ja vaikne. Puuduvad 
aga tegevused, mis võimaldaksid erinevatel huvigrup-
pidel aega veeta. 
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Selleks, et inimesed antud alale tuleksid peavad alal 
olema mingisugused väärtused, mis seal viibimise 
võrreldes ümbritsevate aladega atraktiivsemaks 
teeks. Väga tähtis on asukoht. Kõikvõimalikud 
terviserajad ning looduses viibimise võimalused, 
selleks et neid igapäevaselt kasutada asuvad enam-
ikele kohalikele elanikele liiga kaugel. 
Inimesed tunnevad ennsat turvalisemalt kui saa-
vad looduses liikuda autoteedest eemal. Samas ka 
kodukoha lähedal asuvad Pikemad distantsid loovad 
liikumiseks ja vabaaja veetmiseks rohkem võimalusi 
kui kohalikud pargikesed.
Et projektalal esinevate kontrastsete piirkondade 
vahel oleksid üleminekud veel sujuvamad , pakub 
antud lahendus teeraja näol tugevama ühenduse 

loomisel väärtust juurde, pakkudes inimestele vaba 
voli, minna linnast otse loodusesse ilma eriva-
hendeid omamatta, andes samas võimaluse viibida 
looduses nii vaatlejana kui ka osavõtjana. Rada saab 
alguse hiinalinna ja aiamaade vahelisest pargist mis 
on kavas kujundada vabakujuliseks pargiks, läbib 
aiamaade ala kus on võimalik kogeda teistsugust 
elustiili kui seda on linnainimest ümbritsev kesk-
kond. Aiamaadest edasi jõuab poollooduslikule alale 
kus loomulik suktsessioon on viimased 25 a oma 
tööd teinud. Tee ristub tiigi juures uue suunaga, 
kulgedes sealt loodesse Eesti Rahvamuuseumi su-
unas. Tiigi juurest ERM-ini on üle kilomeetri maad. 
Et vältida üksluisuse tekkimist on rada kurviline 
justkui julgustades seal viibijat kõrvale astuma. See 

rada läbi looduse ja kontrastide, mis ühendab kahte 
perifeerset linnaosa, omab kontseptuaalsel tasandil 
filosoofilist tausta kus näiliselt eksisteerivaid erine-
vusi, kontraste, mustreid, korda ja korrapära teatud 
skaalal enam ei eksisteeri, kuna kõik on tegelikult 
üks looduse disain, kõik on looduse poolt loodud, 
seda juba inimmõõtmeliselt skaalalt vaadelduna, 
ehk igapäevane füüsika määrab ära iga disaini piirid 
alustades puulehest lõpetades inimese poolt loodud 
ehitistega. Tulenedes eeltoodust lähtubki loodud 
lahendusidee sellest, et viia inimese jaoks omavahel 
kokku kontrastsed alad ja aidates nõnda erinevustel 
sulanduda üheks tervikuks.
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Lahendus näeb ette Hiinalinna pargialal korrastustööd, 
võsa eemaldamise ja vanade puude koorastamise, vajadusel 
ka uute puude istutamise. Pargi kujundus on ette nähtud 
poolloodusliku ilmega, omades enim sarnasusi inglise stiilis 
parkidega. Pargi ja kortermajade vahelisele tühermaale 
rajatakse jalgpalli väljak ja ümber selle paikneva nelja võrk-
palli platsiga. Samas kohas on ette nähtud ka laste mänguväl-
jakud, pakkudes nii erinevatele vanusegruppidele erinevaid 
vaba aja veetmise võimalusi. Parki läbivad teed on pehme-
kattega koosnesedes peenkillustku ja kruusa segust. 
Pargi lõpus Aiamaade vahelisel alal kus algav teerada  on 
valmistatud vanadest plankudest ja palkidest, on selline 
looduslik taaskasutatud materjal sobivaim, samastudes nõn-
da rohkem ümbritsevaga vähendades seeläbi kontraste. Ka 
aiamaad ise on rajatud käepärastest materjalidest. Rajatav tee 
on maapinnast vaevalt 15-20 cm kõrgemal. Aiamaadest edasi 
üle väikese kraavi jõuame tiigi äärde kuhu on ette nähtud es-
imene suurem peatuspunkt , teerada teeb seal peaaegu tiiru 
ümber tiigi  ja väljub siis ERMi suunal. Tiigi äärde vee peale 

on rajatud platvormid peatumiseks ja puhkamiseks Rada 
tiigi ümber on sama kõrge kui aiamaade vahel. Tiigi kõrvale 
on istutatud puud, mis pakuvad vajadusel varju ja ilmestavad 
ümbrust. Puude ümber kulgeb silmusena teerada, kus kahe 
raja vahelisele alale on paigutatud maa sise vanad puidust 
elektripostid, keskmise jämedusega 25 cm ja maast väljau-
latuva osaga ulatuvad kuni 2 ja poole meetri kõrgusele, mis 
teeraja suunas sujuvalt laskuvad. Kõrvalt vaadatuna moodus-
tavad need postid loodusliku kujuga väikese künka, mille ot-
sas võib turnida ja ümbritsevat veidi kõrgemalt vaadata. Sealt 
avaneb vaade ka aiamaade alale paremini, kuna postid on 
paigutatud maasse kõrgemale kohale. Tiik on igas mõttes ala 
sõlmpunkt kus avaneb vaade igas suunas , ERMini 1,1 km 
vaatekoridor ja Raekoja platsini teine, kül kujuteldav koridor 
2,4 km mis kulgeb sirge joonena tiigist raekoja platsini.
ERMi suunas edasi liikudes teeb rada sikksakke, viies seal 
viibija looduses paiknevate nõukogude sõjaväest jäänud 
pinnavormide vahelt läbi. Raja  see osa on kujunduslikult 
mõjutatud jällegi looduslikest või taaskasutud loodusest 

pärinevatest algmaterjalidest,  nagu inimese poolt loodud 
komposiitmaterjal betoon. Rada läheb puidult sujuvalt üle, 
betooniga kaetud teerajaks mis on kokku pandud suure-
matest betoonitükkidest ja millede vahelt lastakse rohul läbi 
kasvada väljendades sedasi suuremat seotust loodusega. 
Kuna raja sellel osal on rohkelt sõjaväe pärandit, siis põõ-
saste istutusplaanid järgivad täismõõduliste lennukite kuju, 
viimast siis üsna abstraktsel kujul, viidates otseselt ala en-
disele kasutusotstarbele. Kuna täismõõdus hävitaja pikkus 
on 17m ja tiiva siruulatus 11m siis mahutab see kujundus ka 
nö reisijaid, kes saavad seal privaatselt aega veeta, pikniku pi-
dades või muul moel. Lennukite paigutus on juhuslik. Rada 
läheb lõpus üle miniatuurseks abstraktseks maandumisrajaks 
mille ots ühendub ERMi teega. Miniatuurse lennuraja üm-
brusesse on istutatud tammede alle koonduvalt tiigi suunas, 
pakkudes sealt poolt vaadates petlikku illusiooni justkui 
kahest paralleelsest joonest. Viimaste kujunduslahendus 
arvestab ERMi läheduse ja mõjudega kujunduse selles osas.
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Kujunduses kasutatakse taimi mis oma kasvukoha järgi kasvavad pigem vabas 
looduses kui koduaias. Taimede valikul oli tähtis ka nende väljanägemine talvel. 
(puud ja põõsad) Tiigi äärses kujunduses on kasutatud Salix fragilis kerapaju 
vormi , teised tiigi äärsed puud on tammed (Quercus robur) Tiigiäärsesse madal-
haljastusse on valitud siberi võhumõõgad. Alates juba veepiirist ja kulgedes kitsa 
ribana piki tiigikallast.

Lennukikujulistele pinnalaotustele on istutatud kontpuud (Cornus Alba). Talvel 
pakuvad need om punase tooniga silmailu.

E tähe kujulised pinnavormid on haljastatud lähtuvalt eri aastaaegadest kus 
kevadel esimesena tärkavad sinililled (Hepatica nobilis) ja hiljem nurmenelgid 
(Dianthus deltoides).
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10A HEISTER

15-20A  PUU

30-40 A PUU

Esimeses järgus rajatakse korrlikud 
ligipääsu teed parki ja mänguväl-
jaku lähedusse, seejärel istutatakse 
tamme alle, mis peaks 50 aastaga 
saavutama oma kõrguse ja vormi, 
mis on oluliseks vaate osaks. Teera-
jad saab rajada kohe olemasolevale 
pinnasele kuna kõrguste muutmist 
kavas pole. Linnapoolses pargis tu-

leb kohe välja lõigata mittesobivad 
puud ja põõsad ning vajadusel 
asendada. Aiamaade ümbrus tuleb 
korrastada ja prügi eemaldada. Aia-
maadel mingit muud tegevust peale 
aiapidamise ei toimu , kui ainult 
mõni maatükk mis juhtub kasu-
tuseta jääma on vaja organiseerida 
selle korrastamine et uued aiapida-
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According to the predetermined task, what was to find the useful and interesting 
solutions for the Chinatown area, at the same time providing the more humanly 
environment for the locals and people visiting this area, this bachelor thesis will 
hopefully give some hints for the future.

The basis of the design comes from one of the main principals of nature’s design, 
therefore this generally philosophical approach has kind of influence over the 
concept. From the first perception of the place to the finest detail of the design in 
the area, the main concept is based on the existing contrasts. Due to the concept, 
the long-term basis is to bring people into nature again, based on the idea that we 
already are the part of nature, but we seem to forget that.

Using only recycled materials and some of the new ones, the design is created for 
the people, to encourage them, to go out, hopefully, it will help the Chinatown and 
its people as well. 
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