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Käesolev bakalaureusetöö on loodud disainlahenduse 
visioonina, sobimaks antud asukohas - Tartu äärealal - 
välja tooma ala ruumilist kvaliteeti. Ala kannatab 
negatiivse identiteedi käes ning vajalik on piirkonna 
identiteeti uuendada jätkusuutliku tuleviku nimel.  
Piirkonnas kohtuvad väga erinevad naabruskonnad ning 
nende erinevad funktsioonid ja ruumikvaliteedid. Antud töö 
ühendab neid eriilmelisi piirkondi, tuues välja juba 
olemasolevd kvaliteedi seda rõhutades. 
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The following work has been created as a vision of design-
solution suitable for bringing out the qualities for a 
periphery area  at the boarder of North-East of Tartu.  The 
area is suffering from a negative imago and has to  recreate 
its identity for a sustainable  development and future.  
The problematics of the place include conjoining areas of 
different  functions and spatial qualities. This thesis is 
merging the area with its neighbourhoods by bringing out 
the already there qualities. and enhancing them. 
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Käesolev töö on koostatud Keskkonna planeerimise ja 
maastikukujundamise õppekava 2018. aasta bakalaureuse  
tööna. Ülesandeks oli pakkuda visioon Tartu linna ääreala 
potensiaali väljailmumiseks.

Töö pealkiri ´Loodus/Loomus - True Nature´ tuleneb 
soovist tuua välja ala loodusliku keskkonna ja inimeste 
vaheline suhe - olgu siis inimmõju tekkelised liigirikkad 
niidualad või looduse poolt puhverdatud vaikne keskkond 
linnaruumis - hüved mõlemale osapoolele.

Disainilahendus valmis läbi korduvatele projektiala külas-
tustele erinevatel aastaaegadel, evimaks, mida on alal 
pakkuda ja mida oleks vaja juurde või välja tuua. 
Analüüsitud on  kaardiandmeid (maastikulised piirangud, 
erinevatest ajaperioodidest tulenevad elemendid, müra) 
ning olemasolevat olukorda. Analüüsi tulemusena valmis 
kontseptsioon, mis keskendub ühenduste loomisele, 
ümbritsevate alade ruumiterviku loomiseks.

Avaldan tänu töö valmimisele kaasa aitamise eest oma 
juhendajale - Jekaterina Balicka´le, toetavatele sõpradele ja 
perele, õppejõududele.

sissejuhatus  | 04
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Antud projektala asub kirde Tartus - Tartu linna ja Tartu 
valla piiril. Ala vahetus läheduses asub Eesti Rahva 
Muuseum (ERM), kasutusest välja jäänud militaar lennu-
väljak, nn. Hiinalinn aiamaa- ja garaažikompleksiga ning 
nõukogudeajast pärit korrusmajadega. Lõunast on ala 
piiratud tiheasutusaladega nagu Raadi, Raadi-Kruusamäe, 
Jaamamõisa (sh Hiinaalinn), Annelinn. Põhjast  piirab Raadi 
looduskaitseala.
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piirangud
1 - Hiinalinna aiamaad, 2 - Raadi Looduskaitseala, 3  - poollooduslikud kooslused, 4 - 
riigikaitseline maa | Antud analüüsiskeemil on välja tsoneeritud alad mille 
maakasutusest tulenevad piirangud ümbritseva ala maakasutusele..

müra
Antud analüüsikaart tob välja Tartu linna aastase peroodi summeeritud  
liiklusmüra. Mürakardilt on näha, et antud ala on  eemal suurematest 
liikluskoridoritest ja liigitub vaikseks alaks.
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ajaloolised kaardid & ortofotod 

1935. aasta topograafilisel kaardil on näha Raadi ja Jaama mõi-
sa paiknemine. Raadi mõisast lõunas asub `aerodroomi `
toonane asupaik. Teedevõrgust on näha tänapäeva Jaamamõisa 
linnaosast Raadi LKA´le suunduv tee ning looduskaitsealale jääv 
karjamaa (Jooru karjamõisa) ala, millel tänapäeval on pool-
looduslikud niidualad. 1937. aasta topograafilisel kaardil on 
näha Jaamamõisa elamualade `kasvamist` põhja suunas, kus 
hetkel asub vabaplaneeringuline korrusmajade rajoon. 1947. 
aasta NL topograafilise aluskaardi põhjal laiub Raadi mõisa ja 
Jaamamõisa vahel rohumaa ning kustunud on ka Jaamamõisa - 
Raadi LKA ühendus. Tulenevalt ajastust pole kaart pigem 
usaldusväärne. 

1995. aasta ortofoto põhjal on näha juba aktiivsemast kasutusest 
välja jäänud Raadi militaarlennuvälja infrastruktuuri. 
Vaadeldav on ka garaažikompleksi labürint, vahepeal kerkinud 
vabaplaneeringu elamuala ning Hiinalinna aiamaade ala. 
Olemas on ühendustee tänapäevase ERM´i ala ja Jaamamõisa, 
samuti Jaamamõisa ja Raadi LKA vahel. Ala on valdavalt lage 
rohumaa. 2012. aasta ortofotol on näha muutuseid maastikus 
seoses ERM´i rajamisega - rajatud on foto keskosas vaadeldav 
kuivenduskraav. Alale on nähtavad tihedamad ja avatumad 
alad. 2017. aasta ehk ajakohasel ortofotol on näha valminud 
ERM ja Jaamamõisa elamuala koos uute elamualadega ning 
kõige vahepeale jäävaga nagu see on tänapäeval.
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ühendused 

Kõik järgnevad ühendusteed on jäänukid oma ajast ning neil 
puuduvad tänavanimed. Analüüsitud on teid, mida loodest piirab 
Raadiraja tee, lõunast Lääne tänav. 

Hiinalinna aiamaade alale jäävad tee-ühendused on kehvas 
olukorras. Enamus alal olevast infrastruktuurist on isetekkeline ja 
sillutamata. Ala on raskesti läbitav mootorsõidukiga. Mis takistab ka 
prügi koristust ning kohati põlengute ohvriks sattuvate aiamajade 
puhul tuletõrje ligipääsu. 

Lennukiestakaadide läheduses olev sillutatud ala on rahuldavas sei-
sukorras ning `tänu` sellele ka meelispaik inimestele prügi metsa alla 
ladustamiseks.  

ERM´i suunast tulev Raadiraja teega risti olev ühendus on väga hal-
vas seisukorras ning läbipääs on vihmaste ilmade puhul võimatu. 

Jaamamõisa garaažikompleksi juurest alguse saav tee, mis hargneb 
nii ERM´i kui LKA suunas on raskesti läbitav ning samuti hooldamata. 

Antud ühendused on kõik üldistatult väga halvas olukorras ning 
raskesti läbitavad. Ala ühenduste üldmulje jätab mulje kui 
`mittekellegimaast`, kus puudub haldaja ning see kajastub ka 
metsaalustes prügihunnikutes. 
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Karjamaast tuumarünnaku siht-
märgiks ja tagasi
 
Ala erinevatest analüüsidest tulevad 
esile erinevad kihistused, mis on ala 
korduvalt uueks loonud. Igast kihist on 
jäänud ka pärand - olgu siis 
füüsilisel või mentaalsel kujul.  
Varasemalt on alal olnud Joora 
karjamõis - mis on alalt kasutanud 
samade hüvede saamiseks nagu hetkel 
seda Hiinalinna aiamaid pidavad 
inimesed kasutavad. 

Pinev perifeeria

ERM`i ja Jaamamõisa vahele jääval 
alal on seoses esimese rajamisega 
tuntav surve - olla turvaline, esinduslik 
ja ...kasulik. Turvaline - ilma hulkuvate 
koerte ja põlevate osmikuteta. 
Esinduslik - prügivabade metsa-
alusteta. Alal on negatiivne kuvand, 
mille muutmine on koha jätkusuutliku 
arengu jaoks oluline. ERM´i läheduse 
tõttu on alale palju ootusi erinevate 

täiendavate funktsioonide ja kvaliteet-
ide jaoks ning ka surve piirkonna 
arendamiseks. Alal on potentsiaal 
ollas gradiendiks ja puhvriks mille käi-
gus lõppeb (Tartu) linn  ja algab `maa` 
(Tartu vald), tiheasustusalast loo-
duskaitsealaks, pärandikonserveerijast 
(ERM) pärandihoidjaks (maaharijad 
Hiinalinnas).

Genius loci

Ala paiga vaim on unustuses koht, kõik 
teavad midagi selle kohta, ent enam-
jaolt ei olda ise sattnud. Põhjus lasub 
tõenäoliselt ajaloos, mil alal oli 
NSVL-tähtsuega militaarlennuväli, 
kuhu minna lihtsalt ei võinud ega 
saanudki. Karjamõisa pärand on aga 
ununenud juba mõne inimpõlve eest.

(T)ärkamine
Leian, et alal peaksid säilima kõik ole-
masolevad funktsioonid ning neid tul-
eks omavahel enam siduda. Ala tuleks 
teha tagasi `avalikuks` ning kättesaa-

davaks läbi väikeste paranduste. See
läbi muutuks ala kuvand ning kindlasti 
püsiksid ka metsaalused puhtamad.
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seletuskiri

Analüüsist on näha ala potentsiaal 
gradiatsiooniliselt olla üleminekute 
vahendaja kõigi erineva ruumi-
funktsiooniga 6 ala  suhtes. 
Analüüsist johtub eelkõige vaikse ala 
potentsiaalist ja sellele vastanduvast 
tihasustusalast. Loodav ühendus seob 
naaberalad kvalitatiivselt üheks. Kont-
septsiooni põhi-ideedeks on 
minimaalne sekkumine ja olemasoleva 
kvaliteedi välja toomine. 

ERM´i lähiümbrus, Raadi lennuväl-
jak
ERM´i arhitektuur vajab ruumis ja kon-
tekstis mõjumiseks tühjust, milles esile 
tulla. Lennuvälja ala tuleks puhastada 
risust ning muldvallidest lennukivar-
jendid võiksid aja möödudes loodusele 
alla vanduda muutes maastiku põne-
vamaks. 
 
Raadi looduskaitseala
Disanalast kirdes asub 86,5 hektari 
suurune kaitseala, mis on loodud I ja 

II kaitsekategooria taimeliike niidu 
kasvukohtade kaitseks. Ala kaitsekord 
ei välista puhkekohtade rajamist ega 
infotahvlite paigaldamist. Alal asub 
ohtralt kaitsealuseid taimeliike ning 
seda võiksid õuesõppe võimalusena 
ära kasutada lähedalasuvad hari-
dusasutusted. 
 
Hiinalinna aiamaad 
Aiamaa maa-kasutus laiub umbkau-
du 19 hektaril. Aednikeks on enamasti 
pensionieas inimesed, kellele on see 
tegevus rekreatiivne ning toiduau-
tonoomiat tagav. Alale on iseloomulik 
brikolaaž - nt madratsivedrustikust 
on mõnes kohas saanud aiapiire ning 
ala on huvitav ja kirju. Väikesteaiapi-
damine on hea puhvertsoon tiheasus-
tus- ning loooduskaitseala vahel. Ala 
tuleks säilitada ning parandada vaid 
sealsete teede olukorda. 

Jaamamõisa garaažid
Elamuala ja disainiala vahele jääb 

grupigaraažide rägastik. Garaažid ei 
toimi hetkel monofunktsionaalselt au-
tode hoiukohana vaid on kohati kasu-
tusel kui nö. pikendus korteriruu-
mile. Garaažide üleüldine seisukoht on 
üsna amortiseerunud  tulevikus võiks 
garaažikompleksi alale lisanduda ela-
muala. 

Jaamamõisa 
Tegu on elamualaga, mille väliruumi 
kvaliteet on halb ning taoline tiheas-
tusala vajab kontrastina kõrvale loo-
duslikku puhkekohta. 

Disainiala
Disainala  funktsiooniks on kõikide 
nende alade vaheline puhverdamine 
ning ühendamine.  Disainlahendus 
kasutab ära kogu alal oleva infrastruk-
tuuri ning parendab seda ala kasuta-
jatemugavuse tõstmiseks. Alale tekib 
seega 800 m jalutusting mida katkesta-
vad 2 puhkekohta. Ala kujundusprint-
siibid on vaikuse säilitamine ja mini-
maalne sekkumine.
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seletuskiri

Disainala keskendub 9 hektrailisele 
maa-alale, mis on on Tartu linna 
kontekstis nö. vaikne ala. Ala pakub
 erinevaid rekreakratsioonivõimalusi 
ning on minimaalselt olemasolevat 
keskkonda muutev. Disainlahen-
dused parandavad alal aja veetmise 
võimaluste kvaliteeti, kuid jätavad 
tegevuste osas võimalused avatuks.  
Keskendutud on 2 täpsema piirkonna 
disainile.

Tiigiäärne
Alal asub järskude nõlvadega kuiven-
dustiik, mille kaldal on kahepoolne 
paviljon. Paviljoni üks pool on langev 
ning teine tõusev. Veidi tiigist eemal on 
puhkekoht võimalusega grillida. Alalt 
avaneb hea vaade 3km kaugusele - 
näha on Pauluse kiriku torni.

Betoonlagendik
Alal asubvad kaks amortiseerunud 
lennukiestakaadi ning sillutatud plats 
suurusega 0.3 hektarit. sillutatud platsi 
kahjustatud osad parandatakse riisu-

tud betooni viimistlusega ning esta-
kaadid kaetakse puitlaudisega. Ala 
lennundusajaloo rõhutamiseks asub 
sel ka keset `betoonlagendikku` insta-
latsioon kiikedest, mis pakub mängu-
list ajaveetmisvõimalust.

Haljastus
Olemasolev haljastus - rohumaa ja 
põõsastikud - jäävad muutumatuna. 
Lisatud on istutusalad tiigi ning 
betoonlagendiku äärde. Tiigi 
läheduses - ebaküdooniad ning astel-
pajud, betoonlagendikul kased. Kahes 
paigas on murualal tihedam hooldus-
vajadus tulenevalt intensiivsemast 
kasutusest. Leidub ohtralt lagedaid 
alasid, kus on võimalik pikniku pidada 
või niidutaimi korjata.

Ühendusteed
Teestruktuuri puhul on ära kasutatud 
juba olemasolevad teed, rajad. ERM´i 
juurest aiamaa alale ringi ümber tegev 
on 6m lai ja pinnatud kattega, võimal-
dades ligipääsu ka vajadusel sõidukite-

ga. Ülejäänud teed on kas 4 või 2m 
laiad ning kooremultšist kattega või 
niidetud (looduskaitsealal).

Väikevormid
Disainiala tiigi äärses piirkonnas on ka-
hest poolest koosnev paviljon, 3 pinki, 
tulease. Paviljon pakub varju kui ka 
võimalust vaadeldavat sisse 
zoom´ida. Betoonlagendikul asub 
kiik-installatsioon ning 2 puitlaudisega 
kaetud lennukiestakaadi. 
Kiik-installatsioon on inspireeritud 
ajaloost - esimesest motoriseeritud 
õhusõidust 1912. aastal, samuti on kiik 
olnud traditsiooniline element küla-
platsidel. Kiik pakub mängulist tege-
vust ja `õhulendu`. Laudisega kaetud 
estakaadid on sobivad puhkuspaigaks.
Materjalivalikul on inspireeritud 
Hiinalinna `põlemistest` ning sääst-
likest ehitusmaterjalidest ning kasu-
tatud Jaapanist pärit puidu 
konserveerimistehnikat - Shou Sugi 
Ban - puit töödeldakse tulega ning õli-
tatakse.



KIIK-INSTALLATSIOON

RIISUTUD BETOON
SILLUTIS

PINNATUD KATTEGA 
TEE
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betoonlagendik | 1:500

INSTALLATSIOON KIIK

RIISUTUD BETOONIST
SILLUTIS

PINNATUD KATTEGA 
TEE

PUITLAUDISEGA 
KAETUD
RAUDBETOONIST 
LENNUKIESTAKAADID



hooldatav 
muru

looduslik 
muru
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Istutusalaks on betoonlagendiku 
ala, millel hetkel on jäätmaa, rohu-
maa ja mõningad põõsastiku alad.
 
Jäätmaa aladele on määratud hool-
datava muru, mis näeb ette 
tihedamat niitmist ning muru kõr-
gus 15cm. Rohumaa hooldus näeb 
ette niitmist 1-2 korda hooajal.

Alale on haljastusplaaninga ette 
nähtud 3 istutusala, millel kasvaksid 
kiiskav-valge tüvega Jacquemont’i 
kased, mis rõhutaksid ala avarust ja 
valgusküllasust.

Betula jacquemontii:
kõrgus 10m
võra ulatus 4-8m 
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raudbetoonist lennukiestakaad,
kaetud puitlaudisega 

10 m

kooremultsist
jalutusrada

4m
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PAVILJONID

PUHKE- JA LÕKKEALA

MULTSKATTEGA 
RAJAD



Jaapani ebaküdoonia 
(Chaenomeles japonica):
kõrgus 1-1.5m
laius 1-1.5m
õitseb V-VI
viljad IX-X

looduslik muru

ebaküdooniad

astelpajud

olemasolev
haljastus
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tiigiäärne | 1:200

Istutusalaks on tiigiäärne rohumaa, mis külgneb 
põõsastikuga. 

Istutusala eesmärk on olla võimalikult liigi-
rikas säilitades loodusliku rohumaa ning hoides 
hoolusvajaduse madala. 

Rohumaal säilib loomulik ilme, hooldusena 
niidetakse seda 1-2 korda hooaja jooksul.  

Olemasoleva põõsastiku kõrvale on loodud 
istutasala  astelpaju (14 tk) ning Jaapani ebakü-
doonia põõsagruppidele (9tk). 

Valitud taimed pakuvad söödavaid vilju, samuti 
on ebaküdoonia õisdekoratiivne. 

Hippophae 
rhamnoides:
kõrgus 0.5-4m; 
laius kuni 4m

Chaenomeles 
japonica:
kõrgus 1-1.5m;  
laius 1-1.5m. 
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looduslik muru

ebaküdooniad

astelpajud

olemasolev
haljastus
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Paviljon on osa paarist, mille teine pool on langev. 
Antud paviljon kasutab ära tiigiäärset kõrgemat
kallast ning `tõstab` kasutaja kõrgemale 
pakkudes vaadet Tartu linna suunas.  

terasest tugitala
2750mm x 100mm x 100mm

terasest tugitala
2300mm x 100mm x 100mm

terasest tugitala
750mm x 100mm x 100mm betoonist ankurvundament

1000mm x 250mm x 250mm

põletustehinkas töödeldud 
laudis
100mm x 1000mm x 30mm

terasest raam
2000mm x 2600mm x 5000mm

puidust kandetala
2600mm x 300mm x 100mm

Paviljoni sees kulgeb trepp mille 
astmete tõus on 0.2m ja aste 0.5m 
- viimane aste  toimib platvormina 
ning selle ulatus on 1m. Terasest 
raam on kaetud `shou sugi ban` 
põletustehnikas ilmastiku ja 
kahjustajate suhtes vastupidavaks 
töödeldud puitlaudisega.
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