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Käesolevas töös on antud ülevaade Hiinalinnast ning teda ümbritsevast ning 
mõjutavast piirkonnast.  Analüüsitulemuste põhjal on välja pakutud ideelahendus, 
mis loks Hiinalinnas toimiva ja jätkusuutliku keskkonna. Vaadeldavale alale, mis 
täna on kaetud tühermaa, varemete ning Nõukogudeaegsete paneelmajadega, 
planeeritakse uus sõidutee Ees Rahva Muuseumi ning Annelinna vahele. 
EEenähtud tee piiritleb aiamaade ala ning uuselamu rajooni Hiinalinnakut. Töö 
koosneb analüüsikaardest, konspetsiooniplaanist, ideekavanditest ning lõigetest.

T250 T250

This paper gives an overview of Chinatown in Tartu area, its surrounding and 
affected areas. Based on the results of the analysis, an idea soluon has been 
porposed that will create a funconing and sustainable environment in 
ChinChinatown. The observaon area, wich is today covered with solid terraces, ruins 
and soviet-area panel houses. There is planned a new road between the Estonian 
Naonal Museum and Annelinn. The designated road delineates the area of the 
country estate and Chinatown of the newly built district. The work consist of 
analysis charts, a plan of consicousness, design ideas and a secon of 
drawings. 

Peeter Vassiljev Peeter Vassiljev
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3SISSEJUHATUS

Käesolev töö on bakalauruse kraadi  lõputöö keskkonnaplaneerimis ja maaskukujundus erialal Ees 
Maaülikoolis 2017/2018 õppeaastal. Eeantud lõputöö ala on tuntuks saanud Nõukogudeaegse  
elamupiirkonna rajamise käigus. Uued elanikud, sisserännanud ohvitseride pered kujundasid sellele 
alale omanäolise aiakultuuri. Täna tuntakse seda piirkonda Hiinalinna nime all. 

Jaamamõisa linnaosa koosseisu kuuluv Hiinalinn kerkis Nõukogude ajal kui ülejäänud linnaosa oli 
varemetes. Nüüd on kontrast hoopis vastupidine ning varemeis on  Hiinalinn. Antud ala jätab esmapilgul 
mulje justkui eraldiseisvast maailmast, kuhu keskkonnaareng on jäänud kinni stagnaaegsete 
paneelmajadepaneelmajade vahele. Alaga lähemalt tutvudes on aga tunda, et pealtnäha hooletuse jäetud piirkonnas 
ei ole ainuoluline mie kõrgtehniline arhitektuur, vaid mälestused, mida hooletusse jäetud aiamajad ja 
garaažid kohalikele tekitavad.  Endiselt toimiv aiakultuur peidab endas palju emotsionaalseid väärtusi. 
See kõik muudab Hiinalinna väga omanäoliseks, eriliseks  ja tähelepanuväärseks. 

Antud lõputöö eesmärk on  eelpool nimetatud väärtusi meeles pidades pakkuda välja lahendus 
Hiinalinna ja teda ümbritseva ala jätkusuutlikuks toimimiseks. Hiinalinnast vaid kilomeeter eemale jääv 
Ees Rahva Muuseum on olnud inspiratsiooniks muuseumi ja Annelinna vahelisele alale 
kkultuurielu toetava uuselamu arenduseks. Uue elamupiirkonna keskpunkks on ala, mis ühendaks 
omavahel Jaamamõisa elamupiirkonna etnoloogilise kultuurikeskusega. Projekala sihtgrupiks on 
kergliiklejad. Lõputöö koosneb analüüsiplaanidest, konseptsioonist ja detailsematest ideekavanditest. 
Vektorkaardena on kasutatud Tartu linna üldplaani mõõtkavas 1:2000.  

Suur aitäh lõputöö juhendajale, Peeter Vassiljev’ile, kes on aidanud ja suunanud mind töö valmimisel.  
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Planeeritav kujundusala asub Tartus  ning on osa Jaamamõisa piirkonnast. Rahvakeeli kutsutud 
Hiinalinn on piiritletud lõunaküljest Annelinna ning põhjasuunast endise Tartu sõjaväe lennuväljaga. 
Kilomeetri raadiusesse jäävad Ees Rahva Muuseum (ERM), Tartu Tall, Tartu loomade varjupaik, Loe 
lasteaed, RMK Tartu Puukool jpt. Hiinalinn raja Tartusse pärast II Maailmasõda Nõukogu ohvitseride
peredele. 

HHetkel peetakse Hiinalinna Tartu äärelinnaks. Planeeritav ala asub Tartu kesklinnast linnulennult vaid 
kahe kilomeetri kaugusel. Nii hea asukoht annab eelise  arendada Hiinalinna häs toimiv ja 
struktrueeritud uuselamupiirkond.   

1940-datel rajatud ühekorrulised puumajad, mille lammutamist alusta 1998. aastal, on asendatud 
mitmekorruliste paneel-ja tüüpmajadega. (Kohler, 2009) Koos linnaku rajamisega kujunes uute elanike 
seas välja ka toimiv aiakultuur, mis on säilinud tänaseni. Aja hammasrataste vahele on aga jäänud aia-
maadehoonestus. Säilinud on madalad barakid, lobudikud ja kuurid, mis  kaugematele elanikele 
mõjuvad esmapilgul pigem eemalepeletavalt. Suur osa kohalikke see ei heiduta, sest nende jaoks peidab 
Hiinalinn endas sügavaid emotsionaalseid väärtusi. Neid väärtusi toetab ja teeb eriliseks omapärane 
aiakultuur, mis ilma pingutusteta mõjub inspireerivalt paljudele kunsinimestele ning rohelist 
linnaruumi propageerivatele akvisdele. 

Joonis 1. Asukoha kaart. Aluskaardina kasutatud Maa-ame ortofotot. 
1: 10 000
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Joonis 2. Vaadete skeem. Aluseks on kasutatud Maa-ame ortofotot.
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Vaade 1

Vaade 2

Vaade 2

Vaade 5

Hiinalinna mõjuala
piirkond

Vaade 4

Jaamamõisa elamupiirkonda haka rajama peale Teist 
Maailmasõda, mil tekkis vajadus uute elamupindade järele. 
Nõukogude Liidus järgitud põhimõed “kiires ja odavalt” 
tagajärjel ehita arvuliselt tänapäeval keskkonnanõuetele 
mievastavad ja konstruktsioonilt ebastabiilsed või
amorseerunud blokkmajade rajoone, mis on säilinud
ttänaseni.  (Anni, 2013)

Tühermaale ning endisele Tartu lennuväljale ehitatud Ees 
Rahva Muuseum on eeskujuks Hiinalinnale-hooletusse 
jäetud ja umbrohtu kasvanud alast on võimalik luua midagi
väga silmapaistvat ja eelist. 

Hiinalinna alast võtab enda alla umbes 13 ha madalad, 
omavahel ühendatud garaažid. Suur osa nendest on maha 
jäetud või toimivad panipaikadena. Mitmed toimivad 
päevasel ajal remonditöökojana, mis öhtu muutuvad aga 
lärmakaks peoruumiks.  Selles piirkonnas võib selgelt näha, 
kuidas loodus teeb oma töö-paljud garaažid ning rajatud 
teed on maumas sambla, muda ja umbrohu alla. 

Hiinalinna nime all tuntud piirkond raja eesmärgil luua uued elamispinnad Nõukogude Liidu 
sõdurite peredele. Antud ala teeb eriliseks fakt, et Hiinalinn oli rajamisjärgsetel aastatel pikalt 
ülejäänud linnast eraldatud. (Anni, 2013) Hiinalinn ava tavainimestele pärast taasiiseseisvumist. 
Tänu eraldatusele kujunes vaadeldavast alast omaee seisev puuduliku infrastruktuuriga ala.

Lõpuöö ala piiritlemisel olen võtnud arvesse Hiinalinna ja teda mõjutavad piirkonnad.  . 

Mida lähemalt alaga tutvuda, seda enam tuleb välja 
üllatavaid leide-aiamaal kasvav tulbimeri, varemete vahele  
taaskasutavatest materjalidest ehitatud uuem ja uhkem
aiamaja, peidetud rajad, mis viivad mesilasse.  

Hiinalinn peidab endas arvuliselt Nõukogu perede poolt 
rajatud aiamaid ja -maju. Kui omal ajal oli piirkond puhas, 
korras ja hooldatud, siis tänapäeval on ülekaalus hooletusse 
jäetud majade varemed ja suurel hulgal prügi. 
Sellest hoolimata käib varemete vahel akivne põllutöö, mis 
muudab kirjeldava piirkonna omaee ilusaks ja eriliseks. 

Vaade 3
Vaade 3

Vaade 4

Vaade 5
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Tühermaal  domineerivad võssa kasvanud metsaala, 
õunapuu aiad ja endised sõjaväe mahajäetud rajased. 
Garaažide  ja paneelmajade juurest viivad läbi 
tühermaa sissetallatud rajad, mida kohalikud kasutavad 
otseteena.

Ala iseloomustab kaooliselt rajatud kerghoonestus, 
aiamajade varemed, suured prügihunnikud ning 
omapärased kasvuhooned, kuurid ja aiapiirded, mis on 
ehitatud taaskasutavatest materjalidest. Peamise
ehitusmaterjalina on kasutatud väga leidlikke 
lahendusi nagu okastraat, vanad uksed, mööbel, 
aialipid, tellised, eterniit, autokummid, metall ja palju
muud. muud. 

Nõukogude ajal ehitatud garaažide kompleks võtab 
enda alla umbes 17 ha ning asub paneelmajade
vahetuses läheduses.  

Hõlmab endas  Nõukogude ajal ehitatud viiekordseid 
paneelmaju.  

Uuselamu piirkonnas asuvad ühe- kuni kolmekordsed 
paarismajad/elamud,  mis  eristuvad  selges ülejäänud 
linnaosa hoonestusest. Põhja puiestee, mis jääb paneel-
majade ja uuselamu hoonete vahele, loob selgepiirilise 
joone kahe erineva kompleksi vahel. 

Joonis 3. Asukoha tsoneering. Aluskaart Maa-ame ortofoto.

Alloleval joonisel on välja toodud Hiinalinn ja teda ümbritsev mõjuala, mis on jagatud mõelisteks 
tsoonideks. Tsoonid erinevad üksteisest kasutusala ja  üldmulje poolest. Selle alusel olen eristanud-
viite erinevat tsooni: tühermaa, aiamaa, garaažid, paneelmajad, uuselamud.

(Foto: autori erakogu)

(Foto: autori erakogu)

(Foto: autori erakogu)

(Foto: autori erakogu)

(Foto: autori erakogu)
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Hiinalinna teede ja tänavate seis on pigem kehv. Parandamist vajavad Põhja puiestee ning ka väiksemad 
tänvad, mis viivad paneelmajade vahele. Parem seis on uusehiste piirkonnas. Kergliiklusteed Hinalinnas on 
pigem olematud. Uued asfaltkaega teed on rajatud vaid uusehiste (Käbi, Lehe, Ladva, Ida, Oksa) piirkonda, 
mis on ühendatud kergliiklusteedega piki Jaama tänavat. Ühistransport tagab väga hea ligipääsetavuse 
kesklinnale ja teistele linnaosadele. Sõpruse ja Põhja puiestee ristmikul asub kolm peamist bussipeatust. 
HiinalinnHiinalinn on muude linnaosadega ühendatud Sõpruse pst, Jaama tn ja Puiestee tn kaudu. Teede olukord on 
nendel tänavatel hea ja organiseeritud. Liikudes aga Jamamõisa sisse, muutub teeolukord väga 
kehvaks ning kaooliseks. Garaažide  ja Hiinalinna aiamajade vahel asfaltkaega teed puuduvad. Ka 
tervisespordirajad on Hiinalinnas ja selle ümbruses olematud.  
VVaadeldavat piirkonda puudutav heda liikluskoormusega Jaama tänav loob ühenduse Räpina ja Jõgeva 
suunas. Tartu linna Üldplaneeringus 2030+ plaanil märgitud kujul planeeritav teetrass Põhja Puiestee ja Muu-
seumi tee vahel on tekitanud paljude kohalike seas tugevat vastukaja. Hiinalinna läbiv ühendus ei ole kooskõlas 
Põhja Puiestee kortermajade elanike huvidega, sest suur autoliiklus halvendaks tunduvalt sealsete 
elanike elukeskkonda ning sunniks mitmeid ajapidajaid oma aiamaadelt lahkuma.  Planeeritava tee jaoks 
tuleb vabastada umbes 15 aeda.   

Taasiseseisvumise järel 1996. aastal valminud Jaamamõisa linnaosa detailplaneeringus otsusta
säilitada olemasolev range struktuuriga teedevõrk. Et säiliks ka ala kõrge potentsiaal elamurajoonina, 
jäid alles ka olemasolevad viiekordsed paneel-ja tellismajad. Barakkidele an aga lammutamiskohustus 
ning täna on Rõõmu, Käbi ja Lehe tänavatel uued paariselamud ja korruselamute rajoonid Ida ja Ladva 
tänavatel. (Anni, 2013) Uuselamurajoon on loonud tugeva kontras Nõukogude aegse ja 
ttänapäevase elamute sili, kvaliteedi ja tänavate funktsionaalsuse vahel. Mõlematel elamualadel 
toimib rangelt geomeetriline tänavastruktuur, mis läheb järsult üle kaooliselt paigutatud kuuride, 
aiamajade ja abihoonetele. Aiamajade paigutus on oma olemuselt loominguline ja väga eearvamatu.
Äritegevus on koondunud suuremate teede äärde. Vaadeldavale alal asuvad kaks suuremat kaupu ja 
teenuseid pakkuvat ärihoonet. Jaamamõisas asub ka Tartu Maarja kool ja Tartu Lasteaed Loe. Viimane 
raja eesmärgil tõsta turvatunnet ja prandada kultuurilist mainet. 
HiinalinnaHiinalinna väga hea auskoht kesklinna suhtes tõstab ala potentsiaali uuselamurajoonide laiendamiseks. 
Lisaks on juba olemasolev uus elamurajoon tõstnud Jaamamõisa mainet ja tekitanud inimestes huvi 
antud piirkonna vastu. 

ANALÜÜS 
Joonis 4: teede analüüs Joonis 5: hoonete analüüs

Põhiteed  
Kohalikud teed
Sissetallatud rajad
Asfalteerimata teed
Tartu linna planeeritavad teed
Tiheliiklus
BussipeBussipeatus

4-5 korruselised majad
1-3 korruselised majas
garaažid
aiamajad, kuurid, kasvuhooned
avalikud teenused
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Avalikud rohealad
Aiamaad
Sisehoovid, privaatsed, poolprivaatsed
rohealad
Haljasalad
Looduskaitseala

Raskes läbitavad
Läbitavad
Haljasala
Otsetee
Liikumissuna ristumispunkt

ANALÜÜS

Ro
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Üleval oleval kaardil on analüüsitud rohealasid, mille moodustavad pargid, rohumaad, aiamaad, eraiad, 
sisehoovid ning võsaskud. Hiinalinn ja teda ümbritsev piirkond on jaotatud kolme gruppi: avalikud 
rohealad, aiamaad ning kolmandasse grupi kuuluvad sisehoovid, privaatsed ning poolprivaatsed 
rohealad. Viimase grupi määramisel on arvestatud kortermajade rohealasid ja sisehoove, millele on küll 
avalik ligipääs, kuid mõeldud pigem kohalikele elanikele. Samasse gruppi kuuluvad ka eramajade ja 
Teenindusasutuste hoovid, kuhu ligipääs on piiratud või puudub. 
JaamamõisaJaamamõisa suur osa alast, ligi 9 hektarit, moodustavad aiamaad. Varemetes Hiinalinna tasakaalustab  
aiasaaduste kasvatus. Tundub nagu kuluks aiapidajate kogu energia roheluse hoidmiseks, mis
suvisel perioodil loob alast üllatavalt ilusa ja omapärase maailma. Enamas kasvatatakse seal 
köögiviljasaadusi. Looduslikult on ala võsastunud. Kortermajade ümber kasvab kõrghaljastus. 
Avalikke parke ja hooldatud rohealasid on vaadeldavas piirkonnas vähe. Suurem osa moodustavad võssa 
kasvanud alad. Puuduvad avalikud lastemänguväljakud. Samu puuduvad kaardil märgitud haljasaladel 
istumispingid. Jaama tänava äärsed haljasalad on lisaks hedale liiklusele häiritud ka tugeva müra ja 
heiheiolmu tõu. Kaardile on märgitud potentsiaalne rohekoridor. 
 

Joonisel on analüüsitud Hiinalinna ja seda ümbritseva ala läbipääsetavust. Punasega välja toodud aladel 
on läbipääs pigem raske. Tumepunased alad on läbimatud kas vesise pinnase, suletud aiapiiride, võsa, 
paariselamute (Ladva, Lehe, Käbi tn) või ajuste üleujutuste tõu.  
Hiinalinnas moodustavad aiamaad on omavoliliselt erastatud ja taradega piiratud, mis lisaks võsadele 
raskendab läbipääsu. Samamoodi toimivad takistustena ka likviteerimata aiamajade varemed, 
hunnikutesse kogutud vanad tehnika-ja mööblijäägid ning juhuslikult vabale kohale rajatud peenrad. 
Viimase aasta jooksul on Hiinalinnas korraldatud mitmeid prügikoristusi. Tänu talgutele on ala 
mämärgatavamalt puhtam, turvalisem ja esteelisem. 
Garaaži ning kortermajade alad on märgitud läbitavaks (kollane). Garaaži alal on liiklemine raskendatud 
tupikteede tõu. Kohalikud, kes ala tunnevad, kasutavad garaažide vahel tekkinud otseteid. Otseteede 
vajadusel on tekkinud ka mitmed sissetallatud rajad läbi Hiinalinna. Analüüsides erinevate 
liikumissuundade kokkupuute punkte, on jõutud antud alal kohalike elanike poolt kõige enam koormust 
saavad ristumisalad.    

Lasteaed Loe mänguväljak

Park

Park

Park

Joonis 6: rohealad Joonis 7: läbitavus
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Pakutud on konseptsiooniline lahendus Hiinalinna piirnevale garaažide ja tühermaa alale. Eesmärk on 
luua uus, turvaline, peresõbralik elukeskkond, mis samaaegselt toimiks kultuuri toetava sõlmpunkna 
Annelinna ja Ees Rahva Muuseumi vahel. Sõlmpunk leidmisel on lähtutud eesolevast analüüsist, mille 
tulemusel tulid välja vaadeldava ala kitsaskohad. Ala hooletusse jäetud hoonete kvaliteet, maha jäetud 
prügi, võsast puhastamata mets ja aiamaad, kõnniteede puudus, garaažide ülekaal, varemetes Hiinalinn 
ning lagunenud sõiduteed jätavad alast ebakvaliteetse ja -turvalise mulje. Selle lahenduseks on alale 
planeeritudplaneeritud uus elamurajoon. Planeering näeb ee piirkonna üldise maine ja füüsilise keskkonna 
parandamist uute  arenduste näol. Et välda antud protsessi käigus tekkivat võimalikku lõhestumist uute 
ja vanade elanike vahel, on antud planeeringus rõhutatud Hiinalinna aiamaade kultuuri tähtsust ja selle 
püsima jäämist. Juba niin populaarsust koguv Hiinalinn pakub aiapidamise võimalusi uutele ja 
raegustele elanikele.
Elamukeskkonna südameks saab igi ümber planeeritud amfiteater, mis on ühenduses 
jalakäijate promenaadiga. Läbi Hiinalinna on võimalik luua Annelinna ja ERM’i ühendav otsetee, mis 
vähendaks koormust Jaama tänaval, kuid ei lõhuks Hiinalinnas toimivat tugeva emotsionaalse väärtusega 
aiapidamist. Kergliiklejatele on planeeritud Muuseumi teega ühendav jalgraatee, hooldatud 
metsapargi läbivad terviserajad ja üle linnaku struktueeritud kõnnitee. Uus elamurajoon tõstaks 
Jaamamõisa populaarsust, kaasaks uut publikut kaasa elama Hiinalinna aiamaa rohekultuurile ning  
pakuks kultuurielamusi nii kohalikele kui ka kaugematele elanikele.

AAmfiteater: kuigi Jaamamõisa südameks võiks pidada paneelmajade vahele koondunud ringteed, Loe 
lasteaeda või koguni aiamaa piirkonda, siis käesolevas töös on keskse punkna võetud arvesse garaažide 
ja paneelmajade ristumisala ning uueks südameks saab planeeritav amfiteater. Analüüsi tulemusel 
selgus, et kohalike elanike seas toimub kõige enam liikumist just garaaži ning Põhja Puiestee ja Lääne 
tänava ristumis alal. Eesmärk on rajada kaasaegne ökoloogiline innovaalise insenerilahendusega 
bbetoonist amfiteater, mille istumisalad on kaetud puidust ning  osa trepist ja jalutusalast on dekoreeritud 
muruplatside ja tõstetud lillepeenartega. Kujundava amfiteatri peamine mõte on toimida Hiinalinna 
arhitektuurse märgi ja keskkohana nii funktsionaalselt kui füüsiliselt. Planeeritav amfiteater võtab enda
 alla osa hooletusse jäetud garaažide alast ning alakasutatud kõrvalise tühermaa.    

Jaama-Muuseumi teed ühendav sõidutee: Tartu Linna Üldplaneeringus 2030+ kavandanud Muuseumi 
tee ja Jaama tänava ühendus läbi Hiinalinna tooks mainitud aladele rohkem liiklejaid, vähendaks
koormust Jaama tänaval ning tõstaks ala populaarsust. Üldplaneeringus välja toodud tee lahendus 
mõjumõjutaks aga mitmeid kohalikke aiapidajaid.  Planeeringu kohaselt oleksid paljud  aiapidajad sunnitud 
oma ajamaad maha jätma. Uus tee lõhuks Hiinalinna aiamaal väljakujunenud tugevat emotsionaalset 
väärtust ning aiakultuuri. Lahenduseks on käesolevas konseptsiooniplaanis välja pakutud uus
liiklussuund, mis mööduks garaažide ja aiamaade vahelt  läbi tühermaa.

Kergliiklusteed: liiklusohu vähendamiseks luua alale struktrueeritud kergliklusteed. Planeeritavad
kergliiklusteed ühendaksid omavahel uued kortermajad ning looksid asfalteeritud kaega otseühenduse 
Muuseumi tee kergliiklusteega. Hiinalinna keskpunkks saav amfiteatri ala suunab kergliiklejad  
uuuutele terviseradadele, teemaväljakutele ja Hiinalinna aiamaale.  Metsaparki rajatud teed on kaetud 
peenkillusku ja kruusa seguga ning on mugav nii lapsevankriga liikumisel kui ka jooksurajana 
kasutamisel.  Hiinalinast ülespoole jäävale igialale on planeeritud Muuseumi teest alates mööda kraavi
 äärt viiv laudtee. 

Aiamaad: praeguses seisus olevad aiamajad vajavad põhjalikku uuendust. Konseptsiooniplaanis on 
kujutatud antud aiamaad sümbolina Hiinalinna tekke ajaloos. Nii tugeva ajaloolise ja emotsionaalse 
väärtusega aiamaid on vale  planeeritud alal kaotada. Tõsi on see, et praegusel kujul ei toimi aiamaa väga 
jätkusuutlikult, mistõu vajab tänane Hiinalinnas väljakujunenud poliika tugevamat struktueerimist. 
Lisaks reeglitele aitab praegust füüsilist ilmet muuta tugev ühtehoidev kogukonna töö,  teede 
läbimõeldud struktueerimine, keskkonna hoidmine ja ühtsete eesmärkide väljatöötamine, mis 
aiaitaksid hoida ja arendada aiamajade ja -maade välisilmet.  Aiamaade olemasolu võimaldaks nii uutele 
kui ka praegustele elanikele aiasaaduste kasvatamist ning tooks kokku ühise huviga inimesed. Reeglite 
juures ei eeldata loomingulisuse piiridesse surumist, vaid tugevate standarte loomist, mis töötaks 
aiamaa jätkusuutlikuse nimel.

Jalakäijate promenaad: amfiteatri ja uue elamupiirkond piirneb jalakäijate promenaadiga. Promenaadi  
ja planeeritavate hoonete vahele on ee nähtud puierrassid, kus suvehooajal on võimalik istuda
välikohvikutes. 

UusUus elamurajoon:uue planeeringuga on garaažide asemele kavandatud kahe-kolme korruselised 
paariselamud  ja kortermajad. Ärihooned on planeeritud piki jalakäijate promenaadi esimestele 
korrustele, kuhu on võimalik luua näiteks kohvikute ühendused, buikpoed jamüüa Hiinalinnas 
kasvatatud aiasaadusi.

Teemaväljakud:  üksteisest lahus asetsevad, kuid omavahel terviseradadega ühendatud väljakutele on 
planeeritud laste mini liiklusrada, välijõusaal, koerte jalutuspark, piknikuala koos laste mänguväljakuga, 
liivaväljak pallimängudeks.  Teema väljakud asuvad uue planeeritava Muusemui tee ja Põhja Puiestee
ühenduühendustee ning uue elamurajooni vahelisele metsapargi alal.  Väljakute valikul on lähtutud veekogu, 
elamurajooni  ja uue sõidutee asukohast. 

Vaadete avamised ja rohekoridor: uus planeering näeb ee ala puhastamist võsast, luues rohkem avatud 
vaateid ning rohekoridori loomist. 
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tänavavalgusd

ligipääs veekogule

tõstetud peenrad
mänguväljak

hooned

projekteeritud katuseaiad

sissepääs maa-alustesse parklatesse

tänavavalgusd

Disaini ala määramisel on võetud arvesse garaažide ja 
paneelmajade ristumisala ning uueks Hiinalinna 
südameks saab uut ja vana elamurajooni ühendav 
amfiteater.  

Kujundusplaanil on keskendutud jalakäijate 
mumugavusele, uute elamurajoonide planeerimisele, 
vaadete avamisele ning hubase ja valgusküllase 
atmosfääri loomisele. 

Amfiteater ehituslik lahendus projekteeritakse 
koostöös insenerspetsialisdega. Piki promenaadi on 
ridamisi kohvikuid, buikpoode ja rendipidu, mis 
annab võimalus müüa Hiinalinna aiasaadusi. 
AAmfiteatris on võimalik korraldada välikontserdeid ja 
teatri etendusi. Istumisalale mahutab umbes 600 
pealtvaatajat. Amfiteatrit ääristab kahe meetri laiune 
jalakäijate tee, mis jõuab piki iki välja Lääne 
tänavani. Istumisala vastas üle igi on planeeritud 
lava. Lava ja istumisala vahe jääb miinimum 5
meetrit avatud veepinda. 
  
Jalakäijate promenaad on piiriks elamurajooni ja 
amfiteatri vahel. Promenaadile on rajatud tõstetud 
peenrad, mida ääristavad 25-30 senmeetri kõrgused 
kivimüürid. Müürile on planeeritud istepingid. 
PPeenarde piirete sisse on süvistatud LED valgusd, 
mis loovad maheda valgustatud promenaadi ala. 
Lisaks LED valgustele on üle kogu disaini ala 
planeeritud anikses silis tänavavalgusd. 
Tõstetud peenrad on täidetud püsililledega ning 
juurde on istutatud ploomi- ja kirsipuu iskuid.

M: 1:500Joonis 10: kujundusplaan 2, 

lava

süvistatav LED valgus

kalda piirded

KUJUNDUSPLAAN 2

muruala

kaldataimed
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LÕIGE 3: AMFITEATRI TREPP

LÕIGE 4: ISTUMISALA DETAILNE LAHENDUS

M: 1:50

M: 1:10

immutatud puit kinnituskruvid

U-RAUD (kuumtsingitud metall)
(u-raua nurgad on freesitud)
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KÜLGVAADE: M 1:10

LÄHIVAADE: M 1:5

KUUMTSINGITUD
U-RAUD

POLT

PUIT

EEST VAADE: M 1:10

PARGIPINGI 3D VAADE

IMMUTATUD PUIT
(TERMOTÖÖDELTUD MÄND)

KUUMTSINGITUD TERAS
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Promenaadi keskele planeeritud kõrgendatud peenrad on disainitud  
istumisalaks. Tõstetud peenarde ääristele on kinnitatud 
pargipingid, mille vaated on suunatud igile või kohvikualale.
Peenardes kasvavad viljapuude, kõrreliste ja lavendlite kirev kooslus 
loob promenaadi keskele meeldiva roheala.

Süvistatud LED valgusd

DETAILID
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18HALJASTUSPLAAN

Haljastuses on lähtutud ümbritsevast miljööst, kus leidub viljapuid ja 
rohelust. Et hoida projekalal rohelust, on planeeritud piki jalakäijate 
promenaadi konteinerhaljastus ning amfiteatri ümber viiva jalakäijatee 
dedekoraivsemaks muutmiseks püsikute peenar. Püsikutega on loodud voogav 
ja värvikirev haljastus, mis pakub mitmekesisust terve suve. Talvel pakuvad 
veel dekoraivsust kõrreliste õisikud. Elamute hooviala äärtesse on mõeldud 
viljapuud ja kevade hurmavat lõhna ja lopsakust pakkuvad sirelite hekid ning 
pojengide peenrad 

  Nr  
1

2

3

4

5

66

7

8

9

10

11
         

PÜSIKUD JA 
KÕRRELISED 
Liik sort
salvei, mets/
Salvia memorosa
naistenõges, faasseni/
Nepata x faassenii
siilikübar, purpurea/
Echinacea purpurea
siilikübasiilikübar, purpurea/
Echinacea purpurea
Iiris, kõrreliselehine/
Iris graminea
päevakübar, särav/
Rudbeckia fulgida
kurekeha, risoomikas/
Geranium macromhiGeranium macromhizum
tähtputk, suur/
Astrana major
kask, teravaõieline/
Dechampsia
kastevars, luht/
Dechampsia caespitosa
sstepirohi, habe/
Spa barbata

‘CARADONNA’’

‘WALKER’S LOW’

‘HEAVENLY DREAM’

‘PICCOLINO’

‘GOLDSTRUM’

‘INGWERSEN’S VARIETY

‘‘VENICE’

‘OVERDAM’

‘GOLDSCHLEIER’

Projekteeritud püsik (metssalvei ‘Caradonna’)

Projekteeritud püsik (faasseni naistenõges ‘Walker’s Low’)

Projekteeritud püsik (siilikübar ‘Heavenly Dream’)

Projekteeritud püsik (purpursiilikübar ‘Piccolino’)

Projekteeritud püsik (kõrreliselehine iiris)

Projekteeritud püsik (särav päevakübar ‘Goldstrum’)

Projekteeritud püsik (risoomikas kurekeha ‘Ingwersen’s Variety)

Projekteeritud püsik (suur tähtputk ‘Venice’)

Projekteeritud kõrreline (teravaõieline kask ‘Overdam’)

Projekteeritud kõrreline (luht-kastevars ‘Goldshleier’)

Projekteeritud kõrreline (habe-stepirohi)
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Metssalvei ‘Caradonna’ (Salvia nemorosa)

K:45cm
Õitseb VI-VIII
Keskmise kasvuga puhmikuline. Rohelised lehed, kergelt hallika 
kirmega, aromaatse lõhnaga. Purpursinised õied, mustjate 
õiõievartega, väga efektsed püssed õisikud. Õitseb juuni-august 
eeldusel,et äraõitsenud õisikud lõigatakse ära. 

Faasseni naistenõges ‘Walker’s Low’ (Nepeta x
faassenii)

K: 12-60cm, L:75-90cm
Õitseb VI kuni külmadeni (kui õitsenud õisikud eemaldatakse)

Puhmjas taim, väikeste hallikasroheliste ja aromaatsete
lehtedega. Varasuvel ilmuvad hulgalised säravsinised õied. Kui 
rregularselt eemaldada vanu närtsinud õisvarsi, siis jätkub 
õitsemine kuni külmadeni. Väga vaspidav taim, laiuva 
kasvuga. Soovib täispäikest.

Siilikübar ‘Heavenly Dream’ (Echinacea)

K:60.90cm L:60cm
Õitseb VII-VIII
Püsse kasvuga puhmikuline. Õied valged, südamik kollane. 
Õitseb rikkalikult. Lehesk roheline. Vajab kergemat kuid 
huumusrikast ve läbilaskvat kasvupinnast.

Purpursiilikübar ‘Piccolino’ (Echinacea purpurea)

K:30cm L40cm
Õitseb VI-IX
Madala ja kompaktse kasvu ning tumeroosade täidisõitega
kkergelt aromaatne siilikübar. Õitsemine algab juunis ja kestab 
veel septembris kui eemaldada regulaarselt närbunud õied. 
Eelistab päikselist või poolvarjulist kasvukohta. Mullasku 
suhtes leplik. 

Kõrreliselehine iiris (Iris graminea)

K: 60-80cm L:50-60cm
Õitseb VI-VII
Põsne puhmik. Lehed on pikad, kitsad. Õied sinised, puhmiku 
sees. Päikseline, poolvarjuline kasvukoht. Parasniiske muld.

Särav päevakübar ‘Goldstrum’ (Rudbeckia fulgida)

K:60cm L:50cm
Õitseb august-oktoober
Rühmi moodustav taim, on üks parimaid püsikuid peenra
ääristajaks. Kauni tumerohelise leheskuga taimel on küllaltki 
sured säravkollased musta südamikuga õied. Hiljem saavad 
neineist talvises maaskus huvipakkuvad seemnepead. 
Suurepärane massiistutuseks. Regulaarselt närbunud õite 
eemaldamisel aitab õitsemiseperioodi pikendada. Vähenõudlik 
taim. Leplik ilmaskungimuste suhtes-talub nii kuuma kui 
vihma. Sobilik rammusapoolne aiamuld. Eelistab päikselist 
kasvukohta. Väga rikkalik õitseja! Erakordselt kaunid õied 
püsivad kuni esimeste külmadeni.

Risoomikas kurereha ‘Ingwersen’s Variety’
(Geranium macrorrhizum)

K:30-40cm L:30cm
Õitseb VI-VIII
Heleroosad õied. Lehed on rohelised, veidi aromaatsed. 
Päikseline või poolvarjuline kasvukoht. Parasniiske muld. 
Sügisel lehed Sügisel lehed veinipunased. 

Foto: Hansaplant, 2018.

Foto:Juhani puukool, 2018.

Foto: Calmia, 2018.

Foto: Calmia, 2018.Foto:Juhani puukool, 2018.

Foto:Juhani puukool, 2018.Foto:Juhani puukool, 2018.
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Foto:  Hansaplant, 2018.

Foto:  Hansaplant, 2018. 

Foto:  Juhani puukool, 2018. 

Foto:  Juhani puukool, 2018. 

Suurt-tähtputk ‘Venice’ (Astrana major)

K:60cm L:40cm
Õitseb VI-VIII
Tumepunaste õitega. Harunevate püsste vartega kompaktse kasvukujuga 
põsik-taim. Eelistab viljakat, ve läbilaskvat parasnisket pinast.

Teravaäieline kask ‘Overdam’ (Calamagross x 
acufolia)

K:1m L:50 cm
SuSuhteliselt kõrge kasvuga, püsse vormiga kõrreline, kitsad pikad 
lehed valgete servadega. Varakevadel, enne, kui uues võrsed 
ilmuvad, lõika eelmise aasta kasv maha. Noored lehed on eri 
hõrgu olemusega. Õitsema hakkab taim suve algul, siis on 
õiepähikud ploomlillad, hiljem muutuvad nisukollaseks. Taim on 
dekoraivse moega kuni hilissügiseni välja.

Luht-kastevars ‘Goldschleier’ (Dechampsia 
cespitosa)

K:50-100cm L:50:
Tiheda puhmikuga lehed on tumerohelised, sihvakad, kaardus, 
üsna karedad ja talveni higihaljad. Kuldkollased kohevad õisikud 
ümbritsevad pilvena leh juunis-auguss. Jäigad õievarred 
püsipüsivad kuni talveni, mil algselt hõbedased õisikud värvuvad 
õlgkollaseks, püüdes pilku ka talvel. Et piirata levikut võib need 
ka kohe õitsemise järel maha lõigata, eri kui levialal leidub 
taimkaeta maapinda.  Puhmikud vajavad noorendamist 3-4 
aasta tagant.

Habe stepirohi (Spa barbata)

K:40-100cm L:30cm
Niitjad lehed on väga sulgjad, seega on taime üldine
väljanägemine kohevalt pehme. Suvel kaunistavad taime ka 
heledad pöörõisikud, mis on samu mässitud pehmesse ja 
siidjase juustesarnasesse uu. Esmalt on noored lehed 
puhaspuhasrohelised, hiljem muutuvad hõbevalgeks. Eelistab 
kuivemat kasvukohta. Ei talu liigniiskust! Mingil määral
isekülvav, kuid mie massiliselt. Sügisel pole vaja kõrrelisi 
tagasi lõigata, nad jäävad talveks aias kenas püs ja on 
lumisena ka väga dekoraivsed. 
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Rahvakeeli kutsutud Hiinalinn, mis on rajatud Nõukogu sõdurite perede poolt, on-
jäänud tugevalt aja hammasrataste vahele. Tähelepanuta jäetud paneel- ja 
aiamajade ilme tekitab vaadeldaval alal vastakaid emotsioone. Ala peegeldab endas 
tugevaid emotsionaalseid väärtusi, kuid karjub samaaegselt uuenduste järele. 
Vaadeldaval alal on kõige iseloomulikumad lagunevad garaažid, renoveerimata 
paneelmajad ning varemetes aiamaad. Kuna Hiinalinn paikneb Annelinna ja 
mahajäetud Nõukogude sõjaväe lennuvälja vahepealsel ala ning looduskaitse alal 
vahetus läheduses, pole linnal olnud tungivat vajadust ala uuendada. Hiljune Ees 
Rahva Muuseumi valmimine on tekitanud olukorra, kus lennuvälja juures olevat 
piirkonda külastab palju sise-ja välisturiste ja seetõu on nüüdseks vajadus Hiinalinna  
renoveerimiseks karjuvalt suur. Hiinalinnast on saanud justkui eraldiseisev linn. 

Sellest lähtudes on käesoleva töö eesmärk luua ERM’i ja Annelinna otseühendus läbi 
Hiinalinna. Otseühendus loob omakorda võimaluse uue elamurajooni rajamiseks.  
UusUus planeeritav lahendus täiustab praegust väljakujunenud aiakultuuri ja parandab 
oluliselt elukeskkonna kvalitee. Uuselamurajooni südameks kujunev amfiteater 
toimib keskpunkna Annelinna ja Ees Rahva Muuseumi vahel. Amfiteater on 
ühendus, kus saavad kokku Jaamamõisa paneelmajade kohalikud ning uue rajooni 
elanikud.  Turvalisus, sõbralik keskkond, läbipääsetavus ja rohelus on märksõnad, mis 
iseloomustavad uut planeeritavat Hiinalinnakut.

KOKKUVÕTE
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Part of Tartu that people call Chinatown was founded by USSR soldier families and it has not been 
renewed for a long me. Exterior of panel buildings and small garden houses bring out contradictory 
emoons. Many people have emoonal values associated with the area, but it has been in a need for 
innovaon for a long me. Chinatown is mostly characterized by broken garages, unrenovated panel 
buildings and ruins of garden houses. So far there has not been a need to renovate the area since  the 
given part of the town is located between Annelinn and former USSR military airport. 
RRecently built Estonian Naonal museum has created a situaon where many local and foreign 
tourists visit former airport area and this is just another reason why Chinatown is desperately in a
need for innovaon. At the moment Chinatown has become town by it is own.

Based on analyse the goal of the given work is to create direct connecon between Estonian Naonal 
Museum and Annelinn through Chinatown. New road would also create and opportunity to construct  
residenal area. New soluon develops current garden culture and improves significantly living 
eenvironment quality. At heart of new residenal is going to be amphitheatre which will be the center 
point between Annelinn and Estonian Naonal Museum. Amphitheatre is the link, where local 
Jaamamõisa panel buildings residents and new residenal area people are going to meet. The best 
keywords to descripe design area are security, friendly environment, transparency and greenery. New 
are will be called Hiinalinnak. 

ABSTRACT
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