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 Sissejuhatus
Ülesande lühikirjeldus

Käesolev  töö  on Eesti Maaülikooli 2018/2019 õppeaasta Keskkonnaplaneerimise 
ja maastikukujunduse eriala bakalaureusetöö. Antud töö annab lahenduse Tartus 
asuvale Toomemäe piirkonnale. 

Bakalaureuse töö eesmärgiks on luua jätkusuutlik ning liigirikas ala Tartu 
südalinnas asuvale ajaloolisele pargile (Toomemäele). Kuna ala on üsna suur (maa-
ala), luuakse sinna erinevaid koosluseid: puisniit, koduaia-ala, esindusala, metsa-
ala ning samuti lahendatakse erosiooniohtlike nõlvade probleem. Eelmainitud alad 
saavad oma iseloomuliku välimuse läbi taimestiku. Taimestik aitab tõsta ka loomade 
ja lindude arvukust, pakkudes neile pesitsuskohti ning toitu. Ala rekreatsioonilised 
võimalused säilivad ning ümbritsev ruum muudetakse vaheldusrikkamaks ning 
huvitavamaks. Töös kasutatakse vaatlusi, intervjuusid ala kasutavate inimestega 
ning kirjalikke materjale. Vaatluste tulemusena luuakse Toomemäele liigirikkam 
ning jätkusuutlikum keskkond läbi taimestiku. 

Bakalaureuse töö valmimisele on kaasa aidanud minu juhendaja Gloria Niin ning 
õppejõud: Kaja Veddel, Peeter Vassiljev, Liina Jürisoo, Jekaterina Balicka ning 
Friedrich Kuhlmann. Samuti avaldan tänu Aita Matsonile ning Juta Reale.
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1. Analüüs
1.2 Hetkeolukord

Antud töös analüüsitakse Toomemäe haljastust, ajalugu, vaateid ning rohealade 
paiknemist Kesklinna linnaosas.
Linnaruumi arenguga on vähenenud linnade liigirikkus. Üha enam ehitatakse 
uusi elamurajoone ning kaubanduskeskuseid olemasolevatele rohealadele. Kätte 
on jõudnud ajaperiood, mil inimesed hakkavad vaatama rohkem looduse poole. 
Möödudes rohealast, ei ole see lihtsalt roheline täpp keset linna, vaid sellel on märksa 
tugevam mõju keskkonnale ning ka meie igapäevasele elurütmile. Rohealad aitavad 
kinni püüda tolmu ning õhus lenduvaid kahjulikke osakesi. Samuti aitavad nad 
summutada müra ning  talletada vett suurte vihmade ajal. Inimesed vajavad enda 
kõrvale elavat loodust, isegi kui nad seda endale otseselt ei teadvusta. Olgu see siis 
aknast nähtav puu või oksal istuv lind. Rohealad linnaruumis peaksid olema palju 
liigirikkamad ning inimeste jaoks huvitavamad. 

Ligirikkust ei mõõdeta ainult loomadega, vaid ka taimede, putukate ning lindude 
arvukusega valitud piirkonnas. Näiteks Toomemäe linnud on saanud oma laulu ning 
liigirikkuse poolest J. Piiperi 1948. aastal ilmunud “Pilte ja hääli Eesti loodusest” 
raamatukaante vahele. Toomemägi on olnud hea linnuvaatluskoht,  kus on tuntud 
ornitoloogid õpetanud linde kuulama (A. Suur lk 11). Nüüd on aga olukord muutunud 
ning linnulaulu ei kõla enam nii nagu vanasti. Samuti on vähenenud siilide ja oravate 
arvukus linnaruumis. Põhjusteks võivad olla nii vähesed pesitsusvõimalused kui ka 
vabalt hulkuvad lemmikloomad ja liialt uudishimulikud inimesed, kes loodusega 
harva kokku puutuvad. Intervjueerides ala kasutavaid inimesi,  toon välja, et taimestik 
Toomemäel on samuti (liigi-) vaene.
Muud rinded peale puude ja rohu (näiteks põõsad ja õistaimed), mis ilmestaksid 
maastikku ning samaaegselt ka oleksid mitmetele teistele organismidele elukohaks 
ning toiduks, põhimõtteliselt peaaegu puuduvad. 

Inimesed on rahul Toomemäe teedega, kuid eri platoosid ühendavad trepid vajavad 
parandamist ning paljudel treppidel puuduvad ka käsipuud. Samuti öeldi, et 
Toomemäe mänguväljakule on raske ligi pääseda lapsekäruga.

Toomemägi asub Tartumaal, Tartu linnas, Kesklinna linnaosas, Emajõe paremkaldal. 
Toomemäe pindala on 19,4 ha,  mis moodustab 10,7 % Kesklinna linnaosast. 
Toomemägi on erilise maastiku, liigirikkuse kui ka ajaloolise hoonestuse tõttu maastiku- 
ning muinsuskaitse all. 
Toomemäge piiravad 7 tänavat: Lossi, Vallikraavi, Ülikooli, Jakobi, K. E. von Baeri, Näituse 
ning Oru tänavad. 
Toomemäe nimi olla tulnud 15. saj ehitatud Toomkiriku tõttu. Toomemägi on justkui 
kõrge roheline saareke keset Tartu südalinna. Sealt avanevad pikad vaated kõrvalolevatele 
linnaosadele. Toomemäge iseloomustab lisaks tema pikale ajaloolisele taustale ka rohelus. 
See on koht, kuhu linnamüra küündib minimaalselt ning seetõttu kutsub inimesi linna 
rohelust nautima.

Jooonis 1. Linnaosade kaart koos projektalaga M 1:30 000

1.1 Asukoht ning lühikirjeldus
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1.3 Haljastus

• Mulla osaline vaesumine võib olla põhjustatud liigsest 
riisumisest (ei teki huumust juurde).

• Sammaldunud “muru”ei lase uuel rohurindel tekkida
• Põõsaste puudus üle terve ala
• Puuduvad õistaimed, mis meelitaks ligi putukaid ning linde
• Erosiooni oht järskudel nõlvadel
• Maapeal pesitsevatel loomadel puudub peaaegu täielikult 

varjevõimalus
• Väike liigiline koosseis

+
• Vanad puud on elukohaks erinevatele putukatele 

ning lindudele
• Kõrged ja tihedad puud pakuvad lindudele 

varjevõimalust
• Puude rohkus aitab puhastada linnaõhku tolmust 

ning alandab temperatuuri
• Puud aitavad “kinni püüda” suuremaid tuulehooge
• Suuremate uputuste korral aitavad puud hoida 

niiskust pinnases ning selle uhte oht väheneb

Parkide väga tähtsaks osaks on taimestus. Mitmekülgne taimestus 
aitab luua erinevaid ruume, meeleolusid ning tundeid. Praegu on 
Toomemäe haljastus väga üksluine.

Toomemäe puud on vanad ja kõrged ning võrad kattuvad 
üksteisega. Toomemäe mitmekülgne reljeef annab võimaluse liikide 
mitmekesisuseks, kuid seda võimalust hetkel ei kasutata. Enamus 
ala haljastusest on vananenud ning vajab uuendust. Puud tunduvad 
olevat üheealised ning puudub vanuseline mitmekesisus. Näiteid 
liikidest, mida võib leida Toomemäelt: h. kuusk (Picea abies), lehis 
(Larix), h. pärn (Tilia cordata), h. tamm (Quercus robur), h. vaher 
(Acer platanoides), h. hobukastan (Aesculus hippocastanum), 
nulg (Abies), künnapuu (Ulmus laevis), h. jalakas (Ulmus glabra), 
tömbilehine viirpuu (Crataegus laevigata).
Toomemäelt võib leida ka üsna vähe põõsastikke. See võib olla 
tingitud ala liigsest hooldamisest või ebasobilikust pinnasest. Samuti 
tahavad põõsad tihti rohkem hoolt kui puud ning linnal ei pruugi 
olla resrussi nende pidevaks hooldamiseks. Põõsaste vähesuse tõttu 
ei teki pargis erinevaid ruume ning ümbrus on liiga ühesugune. 
Näiteid liikidest: h. sirel (Syringa vulgaris), väike läätspuu (Caragana 
frutex) , ebajasmiin (Philadelphus coronarius) , h. sarapuu (Corylus 
avellana), magesõstar (Ribes alpinum). 
Kuna vanad puud on kõrged ning võrad puutuvad kõrvaloleva puuga 
kokku, on piirkonnas üsna hämar ning see on üks põhjustest, miks 
rohurinne on taandunud ning ala on sammaldunud. Rohurinde 
taandumisele on kaasa aidanud ka liigne riisumine ning niitmine. 
Intensiivse niitmise ja lehekoristuse tõttu ei teki looduslikku 
huumuskihti ning ala mullastik vaesub. Rehaga kahjustatakse ka 
väheseid allesjäänud rohuliblesid. Uutel taimedel pole mulda, milles 
saaksid hakata kasvama. Joonisel 2 on märgitud halvas olukorras 
rohurinne oranži tooniga. 

Nagu ka Toomemäe osas, ei ole Kassitoomel samuti erilist põõsastust. 
Nõlvadel olevate puude alla on tekkinud väiksemad põõsastikud. 
Samuti võib leida mõningaid erinevaid põõsagruppe teeäärsetelt 
aladelt näiteks h. sirel (Syringa vulgaris), väike läätspuu (Caragana 
frutex) , h. sarapuu (Corylus avellana). 
Vaatluse käigus võib öelda, et nooremaid puid on seal piirkonnas 
rohkem kui Toomemäel. Enamus on siiski vanemad puud, mille 

võrad on märksa laiemad kui Toomemäel, kuna seal on nad palju 
hõredamalt. Näiteid liikidest, mida võib leida Kassitoomelt: h. kuusk 
(Picea abies), lehis (Larix), h. pärn (Tilia cordata), h. tamm (Quercus 
robur), h. vaher (Acer platanoides), tömbilehine viirpuu (Crataegus 
laevigata), künnapuu (Ulmus laevis), nulg (Abies), kirsipuu (Prunus), 
arukask (Betula pendula). Intensiivse hoolduse tõttu on Kassitoome 
rohurinne kehva, kuid siiski parem kui Toomemäel. Suvel toimuvate 
ürituste tõttu peab see vastu pidama ka tallamisele. 

Joonisel 2. on näidatud haljastuse jaotumine Toomemäel ning 
Kassitoomel.

-
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Joonis 2. Toomemäe haljastuse analüüsi plaan  M 1:2000 (aluskaart Maa-amet)
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5. Sadama ning katlamaja vaheline haljasala

1. Botaanikaaed 2. Vabaduse puiestik 3. Barclay park ning park Kaubamaja kõrval

4. Kaubamaja ees olev park 6.Kohtumaja tagune haljasala

7. Loodusmaja tagune haljasala 8. Ekraani kino vastas olev haljasala 9. Väikse Vanemuise kõrval olev park

1.4 Rohealad kesklinnas ning nende ühenduvus Toomemäega
Kõige aktiivsema kasutusega on Barclay park, Kaubamaja küljel 
(Keskpark) ning selle ees olev park. Põhjuseks võib olla nende 
asukoht (kesklinn) ning neid alasid kasutatakse rohkem läbimiseks, 
et jõuda punktist A punkti B. Vabaduse puiestikku kasutatakse 
nii jalutamiseks kui ka lihtsalt läbimiseks, et pääseda jõeäärsetele 
aladele ning tihti ka Supilinna liikumiseks. Eelnimetatud aladel 
on pingid ning see annab võimaluse istuda ja puhata või lihtsalt 
ümbrust nautida, mistõttu võib öelda, et tegemist on ristkasutuses 
olevate aladega
Üsna vähese kasutajaskonnaga on sadama ning katlamaja 
vaheline haljasala ja Kohtumaja tagune ala. Neil aladel võib näha 
pigem jooksjaid ja koertega jalutajaid. Antud aladel puuduvad 
istumisvõimalused. 
Botaanikaaia ning loodusmaja taguse ala kasutamiseks oleks vajalik 
võtta aega ning need on pigem jalutamise, õppe- ja puhkekohad. 
Eelmainitud aladel võib palju kohata peresid ning teisi jalutajaid 
ilmselt nende alade eraldatuse pärast. 
Kino Ekraan vastas olev ala on ainult läbimiseks. Antud piirkonnas 
puuduvad pingid ning muud puhkevõimalused.  Ala keskele 
on tekkinud inimeste läbikäimisest rada ning puudub korralik 
kergliiklustee. 
Laste mänguväljakuid on eelnimetatud parkidest kolmes:   
Keskpargis,  Botaanikaaias ning Loodusmaja tagusel haljasalal. 
Kõige suurema koormusega on Kaubamaja kõrval olev mänguväljak, 
kuna mööda Küüni tn liigub kõige rohkem inimesi. 

Parkide siduvus Toomemäega on rahuldav. Barclay, Kaubamaja 
esisel ning küljel asuvatelt haljasaladelt on Toomemäele lihtsam 
pääseda, sest need asuvad selle lähiümbruses. Ligipääs Toomemäele 
Vabaduse puiestikust ning botaanikaaiast pole ka kõige keerulisem. 
Lai tänav viib otse mäest üles Toomemäe poole. Loodusmaja 
tagusel haljasalal, Kohtumaja tagusel platsil, Väikese Vanemuise 
kõrval oleval pargil ning kino Ekraan vastas oleval alal on ühine 
eesmärk jõuda Tiigi ja Struve tn nurgal olevate Senffi treppideni, 
mis viib otse Vallikraavi tänavale. Sadama ning katlamaja vaheliselt 
haljasalalt Toomemäele pääsemiseks tuleb läbida tiheda liiklusega 
kesklinn ning jõudes Küüni tänavale on Toomemägi juba lähedal.

Foto :Karin Rea Foto :Karin Rea Foto :Karin Rea

Foto :Karin Rea

Foto :Karin Rea

Foto :Karin Rea

Foto :Karin Rea

Foto :Karin Rea

Foto :Karin Rea
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Joonis 3. Kesklinna linnaosas asuvad rohealad ning nende ühenduvus Toomemäega.

Toomemägi
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1. Kristjan Jaak Petersoni monument
Peterson õppis Tartu Ülikoolis usu-ja 
filosoofia teaduskonnas. Ta on tuntud 
oma emakeelt ausse tõstvate luuletuste 
poolest. 1983. aastal avati tema 
mälestuseks monument. Petersoni 
sünniaastapäeval 14. märtsil peetakse 
riikliku tähtpäevana emakeelepäeva. 
(Puhka Eestis, s.a)

2. Villem Reimani monument
Reiman  lõpetas Tartu Ülikooli 
usuteaduste eriala. Ta oli üks 
rahvusluse eestvedajatest. Tegemist 
oli kirikuõpetajaga, kes oli vastu 
vaenule, kuid näitas selget vastuseisu 
venestamisele ning balti aadlike 
võimule.  Reimani monument on 
paigladatud 2 korda. Esimest korda 
püstitati monument 1931. aastal, kuid 
see lõhuti. Uuesti avati kuju 2004. aastal. 
(Estonian world review, 2005)

3. J. K. S. Morgensterni monument
Mälestusmärk on püstitatud Tartu 
Ülikooli  endisele pofessorile Johann 
Karl Simon Morgensternile 1851. aastal. 
Lisaks oli tal Toomemäe nõlval oma aed 
mis hiljem muudeti tudengite vaba aja 
veetmise kohaks. (Suur, 1968: 51-52)

4. K. E. v Baeri monument
Baer kui tuntud loodusuurija on 
tihedalt seotud Tartuga. Baer õppis 
Tartu Ülikoolis ning vanaduspõlves 
kolis Tartusse elama. Samuti oli ta 
aktiivne liige loodusuurijate seltsis. Baer 
suri Tartus ning Tartu Ülikooli inimeste 
eestvedamisel taheti mälestus temast 
talletada ning püstitati monument. 
(Suur, 1968: 52-55)

5. Struve meridiaanikaar
Struve meridiaan asub Tartu tähetorni 
ees. Monument püstitati 1969. aastal. 
Monumendi erinevatel osadel on 
ka omad tähendused. Kuju alus 
sümboliseerib päiksekella, mille 
peale toetuvad sambad moodustavad 
liivakella kujutise. (Vikipeedia, 2019)

1.5 Ajaloolised objektid (1)
Toomemägi asub Emajõe paremal kaldal. Ümber Toomemäe kujunes 
aegamööda üks Eesti vanimaid linnalaadseid asulaid. Tänu Emajõele 
sai Tartu  üheks tähtsamaks transiitkauba punktiks. Spekuleeritakse, 
et nimi “Tarbatu” tuleb Toomemäe kujust, mis peaks endast kujutama 
piisoni siluetti. (Suur, 1968; Salupere, 2004)
Toomemägi on ja oli looduslikult väga soodsal kohal. Seda on aja 
jooksul kujundanud nii inim- kui ka erinevad loodusjõud. Arvatakse, 
et esimene kindlustatud linnaasula tekkis juba 1. aastatuhande keskel 
m.a.j. Esimene “kindlustus” olevat endast kujutanud mullast valli 
ning palkidest tarasid. Kokku on samasse kohta (praeguse Tähetorni) 
aladele ehitatud linnust 4 korda. Esimesel kolmel korral oli tegemist 
puidust linnusega ning viimane oli kivist piiskoplinnus (Suur, 1968; 
Salupere, 2004)
Rootsi teise okupatsiooni ajal muutus Toomemäe ilme kardinaalselt. 
Seda muutust näeme me ka tänapäeval. Linnuse ehitusel/täiendusel 
hakati kasutama Lääne-Euroopas levinud bastionite süsteeme. Kõiki 
bastioneid ei jõutud valmis ehitada,  kuna nappis aega ja ressursse. 
Põhjasõja ajal lasti õhku Piiskoplinnus ning lammutati sealsed hooned. 
Linnuse lammutamise järel oli tekkinud alale jäätmaa. Katariina II 
ajal oli plaanis rekonstrueerida bastionid ning ehitada linnus uuesti 
üles. Varsti aga ehitustööde mõte vaibus ning  loomade karjatamise 
keeld muutus inimeste silmis kehtetuks ja keelust hakati üha enam 
mööda vaatama. Kohapeal lõpetati vaid pooleliolevad projektid. 
Linnaleanikud hakkasid uuesti tekkinud jäätmaale tooma oma prügi 
või kasutama sealset pinnast ehituseks või muuks otstarbeks. (Suur 
1968; Salupere 2004; Pullerits 2005) 
Toomemäe kõige vanemad ehitised on Toomkirik, Toome Kaevukoda 
ja Püssirohukelder. Enne Püssirohukeldri rajamist oli selle koha asemel 
vagumus ning puudus selline ühendus Toomemäe teise poolega, nagu 
me praegu seda näeme.(Suur 1968; Salupere 2004) 
Toomemägi on hetkel üsna heas seisukorras tänu ülikooli rajamisele. 
Ülikool korrastas pargi ning sama tehti ka hoonetega, mida andis 
veel päästa. Ehitati ning korrastati teid ning hakati püstitama 
mälestusmärke. (Suur 1968; Salupere 2004)

6. Tartu Tähetorn
Tartu Tähetorni ehitus- ning 
projekteerimis tööd alustas J. Pfaff 1808. 
aastal. W. Struve juhtimisel hakkas 
Tähetorn täienema erinevate seadmete 
poolest. II maailmasõja ajaks viidi 
instrumendid pakku Venemaale ning 
selle lõppedes toodi need tagasi, kuid 
hoone koos selle sisuga jäi pikemaks 
ajaks seisma. Nüüd asub Tähetornis 
muuseum ning külastajad saavad rõdult 
nautida vaadet linnale.
(Suur, 1968: 63-75)

Foto :Karin Rea Foto :Karin Rea
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Foto :Karin Rea Foto :Karin Rea



15

12. Inglisild
Sild paikneb oma originaalkohas 
ning pole ehitatud praktilisel 
vaid pigem ilu eesmärgil. 
Esimene sild valmis 1816. aastal. 
Uus sild ehitati 1838. aastal 
ning oli klassitsistliku ilmega.  
Inglisilla nimi võib olla tuletatud 
inglise stiilis pargi tõttu. (Suur, 
1968: 45-50)

13. Kuradisild
Kuradisild on samas kohas kolmas. 
Esimene neist ehitati 1808. aastal. Teine 
sild ehitati 1844. aastal ning sarnaneb 
praegusele sillale. Eelnevad kaks silda 
olid kaarsillad ning mitmeid kordi 
ehitati ümber, kuna väideti, et silla alt ei 
pääse enam sõidukid üksteisest mööda. 
Praegune sild ehitati 1913. aastal ning 
pühendati Aleksander I-le. Kuradisilla 
nime lugu pole selge. (Suur, 1968: 45-
50)

14. Püssirohukelder
Algselt oli Püssirohukeldri kohal 
vagumus. 1763. aastal ehitati Katariina 
II käsul püssirohu hoiustamiseks 
kelder. Kui hooned kingiti ülikoolile, 
viidi 1806. aastal sealt minema ka 
allesjäänud püssirohi. Pikalt seisis 
kelder tühjana. Vahepeal kasutati seda 
ka juurviljahoidlana. 1896. aastal oli 
kelder kasutuses ka teadustöö tegemise 
jaoks. Nüüd asub hoones populaarne 
õllerestoran. (Suur, 1968: 37-40)

15. Tartu Toomkirik
Arvatakse, et peale usureformatsiooni 
ehitati Toomkirik eestlaste hiiekohta, 
mis oli laiunud Toomemäe lääneküljel. 
Toomkirik ehitati 13.- 15. saj. Tegu oli 
Vana-Liivimaa suurima ning tähtsaima 
kirikuga. 16. saj. usureformatsiooniga 
kirik rüüstati ning sai tulekahjudes 
tugevaid kahjustusi. Tartu Ülikooli 
taasavamisega tehti korda ka 
Toomemägi ning taastati osaliselt 
Toomkirik. Nüüd asub seal Tartu 
Ülikooli muuseum. (Suur, 1968: 13- 
35)

11. Kaevumaja
Toomkiriku idaküljel asub väike 
Kaevumaja. Sõja ajal kaev unustati 
ning see mattus rusude alla. Mõned 
allikad on ka väitnud, et kaev aeti 
kinni vee mürgitamise hirmu pärast. 
1803. aastal kaev puhastati ning Krause 
eestvedamisel ehitati sinna veetõste 
süsteem. Praegune tellistest  Kaevumaja 
on ehitatud 1861. aastal ning peaks 
asuma kaevu originaalkohal. (Suur, 
1968: 36-37)

9. Toomemäe pargivahi maja
Maja sai valmis 1852. aastal, 
mis ehitati Toome pargi 
valvuri jaoks. Maja ehitati 
osaliselt Morgensterni aeda. 
(Kultuurimälestiste riiklik 
register, 2008)

10. Alexander Schmidti monument
A. Schmidt oli füsioloog ning 
arstiteadlane, lõpetades Tartu Ülikooli 
meditsiiniteaduste kraadiga. Hiljem 
töötas Saksamaal  tuntud arstide 
assistendina. 1885-1890 oli ta Tartu 
Ülikooli rektor.  Monument püstitati 
1982. aastal. (Lang, L., 2003 -Tartu linn)

7. Nikolai Pirogovi monument
Nikolai Pirogov oli vene arstiteadlane, 
kes õppis ning töötas Tartus. Tema 
monument püstiati 1952. aastal ülikooli 
juubeli puhul. (Suur, 1968: 58)

8. Ohvrikivi
Varem asus ohvrikivi Vana  
Anatoomikumi läheduses. Oma 
praeguse koha sai ta 1926. aastal. Kuna 
Toomemäge on peetud muistsete 
eestlaste pühakohaks, siis muistetes 
hiites ei puudunud ka ohvrikivi. 
Folkloorist pole aga täpsemaid andmeid 
ohvrikivi olemasolu kohta selgunud 
ning seetõttu võib kivile olla omistatud 
taoline nimi automaatselt tema asukoha 
ajaloo pärast. (Suur, 1968: 20)

Foto :Karin Rea
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20.Vana anatoomikum
Arstiteaduste arenguga Tartu Ülikoolis 
tekkis vajadus anatoomikumi järele. 
Hoone valmis 1805. aastal. Praeguse 
ilme on saanud hoone 1856.-1860. 
toimunud suurema juurdeehitusega. 
Antud majas on tegutsenud mitmeid 
tuntuid arste ning teadlasi. Kuni 1991. 
aastani toimus hoones õppetöö, kuid 
maja jäi liiga väikseks ega vastanud 
enam nõuetele. (Suur, 1968: 86-96)

16. Õhkamiste sild
Antud sillakese kohta pole väga palju 
teada. Sild ehitati, et ületada seal asuvat 
väikest tiigikest. (Suur, 1968: 50)

17. Johan Skytte monument
Skytte oli üks Tartu Ülikooli loomise 
Skytte oli üks Tartu Ülikooli loomise 
idee algataja. Samuti oli ta Tartu 
Ülikooli esimene rektor. Monument 
püstitati 2007. aastal.  (Tartu Ülikool, 
s.a)

18. Ernst Bergmanni monument
Bergmann oli Tartu Ülikoolis nii õppija 
kui ka õpetaja rollis. Monument on 
püstitatud 1913. aastal arstiteaduskonna 
poolt. (Suur, 1968: 55)

19. Fr. R. Faehlmanni monument
Faehlmanni mälestussammas on 
püstitatud sihilikult Vana Anaoomikumi 
ette, kuna just seal majas tema ka 
tegutses. Peale kultuuriloolise tausta 
oli ta ka silmapaistev arst. Faehlmanni 
kuju avati 1930. aastal Eesti Arstide 
Seltsi ning Eesti Kirjanduse Seltsi poolt. 
(Suur, 1968: 56-57)

Ajaloolised objektid on koduks ning varjepaigaks erinevatele 
organismidele. Linnud saavad ehitada pesi räästaste alla. Samuti on 
hooneid, mis on koduks nahkhiiretle, kuid nendes peavad olema 
piisavad suured avavused nahkhiirtele liikumiseks ning talvel ei tohi 
temperatuur liiga madalale langeda.
Praegune taimestus lämmatab sealsed objektid ning nad kaovad 
ümbrusesse ära. Kuna ajalugu on Toomemäe üks tähtsamaid osi, peaks 
sealsid objekte ka rohkem esile tooma.

1.5 Ajaloolised objektid (2)

Foto :Karin Rea Foto :Karin Rea
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Joonis 4. Ajaloolised objektid M1:2000 (aluskaart Maa-amet)



18

1. 2.

10.

4.

5. 6. 7. 8.

9.

3.

11. 12.

1.6 Vaated Toomemäel
Toomemäelt avaneb linnale ning ka muule ümbrusele kauneid 
vaateid. Ala eritasandilisus tekitab erinevaid ruume ning tasapindu. 
Igalt tasapinnalt avanevad erinevad vaated. Ajal mil puud on raagus 
võib näha kogu linna, kuid lehtides blokeerivad nad vähemalt pooled 
vaadetest. Osades kohtades on mäenõlvadele tekkinud võsa, mille 
eemaldamisel muutuks vaade taas avatuks. Näiteks vaatelt nr 5, mis on 
tehtud Musumäelt, võib näha, et sinna tekkinud võsa blokeerib vaate 
pargile.
Vaadete koridorid Toomemäe sees on tihti igavad ning vajavad 
täiendust. Praegu on seal pikad vaated, mida ääristavad vaid puutüved 
ning sammaldunud muru. Vaadete täpsustusi võib näha jooniselt nr 5.
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10.
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5.
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8.

9.

11.

12.

Joonis 5. Vaated Toomemäel M 1:2000 (aluskaart Maa-amet)
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1.7 Analüüsi kokkuvõte

Toomemägi on üks kesklinna suurimaid rohealasid, mis on piirkonnas 
väga vajalik, kuid mille suur osa potensiaali on kasutamata. Kõik 
ümbruskonna rohealad peaksid olema üskteisega rohkem seotud. 
Alasisesed vaated on avarad, kuid osad neist, mis avanevad linnale on 
blokeeritud võsa tõttu. Samuti on ala sees enamus vaateid ääristamata 
ning igavad, kuna puudub rohu- ja puu rinde vaheline taimestik. Osad 
ajaloolised objektid (mälestusmärgid, mida on alal palju) kaovad 
oma värvitooniga puutüvede vahele ära. Haljastus on vananenud 
ning vajab uuendamist. Paljud varem kasvanud liigid on välja surnud 
vaesunud mulla tõttu ning osaliselt ka olenevalt piirkonnast, erosiooni 
tõttu. Samuti pole lindudel vajalikke pesakohti ning vastavat toitu. 
Paljud maas pesitsevad linnud ei saa seda teha põõsaste vähesuse 
tõttu ning ka vabalt ringi liikuvate lemmikloomade tõttu. Samuti 
jääb väheks toitu kuna piirkonnas on vähe taimi, mis tõmbaksid ligi 
erinevaid putukaid.  Alal on erinevad platood ning need on omavahel 
ühendatud enamasti treppidega, mis samuti vajaks korrastamist. 
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2 Kontseptsioon 
2.1 Kontseptsiooni kirjeldus
Lähtuvalt analüüsitud materjalist tuli välja, et Toomemäele on vaja 
erinevaid alasid, mis võimaldaksid piirkonnas liigirikkusel tõusta. 
Liigirikkuse aluseks on taimestik ning kui mitmekülgne taimestik 
on olemas, asuvad alale elama ka erinevad väiksemad loomad ning 
linnuliigid.  Mitmekülgne taimestik tähendab rohkem pesitsuspaiku 
ning toitu. Põhiline kujundusidee on tõsta ala liigirikkust, kuid siiski 
tekitada inimestele piisavalt meeldiv ruum, kus nad tahaksid aega 
veeta.Toomemäel on enamasti kõik teed kruusakattega. Erinevaid 
platoosid ühendavad peamiselt trepid, mille seast paljud vajaksid 
parandamist ning vajalik oleks paigaldada ka käsipuud kohtadesse, 
kus need puuduvad.
 
Toomemäe ida- ja lõunapoolne osa koos põhjapoolse väikese osaga 
sobiks oma iseloomult park/metsa alaks.  Antud piirkond on oma 
tunnetuselt veidi metsik ning varjatud koht kuhu inimesed palju 
ei satu. Antud aladel on järsud nõlvad ning neid tuleks kindlustada  
erineva taimestikuga vältimaks erosiooni.

Koduaia idee tuleneb seal vahetus läheduses asunud Tartu Ülikooli 
professor Morgensterni loodud aiast, mis hiljem muudeti ümber 
üliõpilaste ajaveetmise kohaks. Kuna praegu kasutavad ala paljud 
lapsed ning nende vanemad sealse mänguväljaku tõttu, sobiks koduaia 
teema antud piirkonda väga hästi.  Samuti oleks sidusus ajalooga.

Esindusala idee tuleneb sealsetest rohketest monumentidest. Kuna 
Toomemägi on pika ajalooga ala, siis oleks vajalik sealsed monumendid 
ning objektid rohekm esile tuua. Värvilise taimestiku taustal paistavad 
monumendid rohkem silma. 

Toomemäe läänepolne osa on hõredama taimestikuga ning sinna 
paistab rohkem valgust kui näiteks ala keskmesse ning seetõttu oleks 
sobilik sinna piirkonda luua puisniit. Oma vahelduva maastikuga 
on võimalik sinna tekitada huvitav uus ruum, mida ei pea pidevalt 
hooldama. Kassitoome auk on suvel tihti kasutuses, kuid vajalikud 
alad on võimalik enne üritusi niita. 

Kogu Toomemäe ja Kassitoome alade nõlvad on tühjad ning suuremate 
vihmade ajal on erosioon kerge tekkima. Seetõttu oleks vajalik istutada 
osadele nõlvadele taimestik, mis aitaks pinnast rohkem kinni hoida.
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Koduaia ala
Puisniit nõlvadega

Koduaia osaEsindusalaMetsa ala koos nõlvadega Metsa ala koos nõlvadega

M 1:2000

Lõige A

Metsa alad koos nõlvadega

Esindusala

Ala peaks andma metsikuma looduse 
tunde. Leidub erinevaid metsakooslusi ning 
taimi. Nõlvad saab kindlustada erinevate 
põõsastikega, mis samuti annavad edasi 
metsalaadset keskkonda.

Aladel on massistutus erinevatest 
taimedest. Erinevad värvid ning vormid 
loovad vaadetele huvitavamaid koridore. 

Koduaia idee sobib piirkonda, kuna seal 
kõrval on kohe laste mänguväljak ning ala 
vahetus läheduses oli kunagi Morgensterni 
aed, kus samanimeline õppejõud kasvatas 
endale aiasaadusi.

Antud ala on puudest veidi lagedam ning 
maastik väga vaheldusrikas. Potentsiaalselt 
saaksid seal kasvada puisniitudele omased 
taimed.

Nõlvadele oleks kogu projektalal vajalik 
tihedama ning sügavama juurestikuga 
taimi, et vältida erosiooni mõju.

Lõ
ig

e A

Joonis 6. Kontseptsioon plaan (aluskaart Maa-amet)
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3. Toomemäe üldine kujundus

3.1 Kujunduse üldine lahendus

3.2 Erineavte alade taimestus
3.2.1 Puisniidud nõlvadega
Puisniidud sarnanevad parkidele, kuid sealne taimestik on 
lopsakam ning looduslikum. Puisniiduks loetakse ala, millest 
puude võrad katavad 20-40%. Taimedest kasvavad nii metsataimed 
kui ka umbrohud. Enamasti on tegemist suhteliselt valgusnõudlike 
taimedega. Puisniitude näol on tegu Eesti kõige liigirikkama 
kooslusega.  Lisaks eelnevalt nimetatud taimedele kasvavad niitudel 
veel erinevad kõrrelised, liblikõielised ja lõikeheinalised.  Niidud 
annavad elukoha ning toidu erinevatele elusorganismidele: näiteks 
närilised, putukad, liblikad ja ka linnud. 

3.3.2 Metsa alad koos nõlvadega
Metsaks loetakse ala, kus peamise rinde moodustavad puud. Metsa 
taimestik sõltub pinnase viljakusest ning samuti valgusest, mis jõuab 
puudevõrast allapoole. Tihti esineb ka valgusküllases metsas enne 
rohurinnet põõsarinne. See jällegi vähendab päiksekiirguse hulka, 
mis jõuab rohttaimedeni. Mitmekesine mets tähendab mitmekesist 
organismide kogumikku. Sinna alla võib lugeda nii taimi, loomi 
linde kui ka putukaid.

3.2.3  Koduaia ala
Koduaed võib samuti olla liigirikas, kuid võrreldes puisniidu või 
metsakooslusega, elavad seal teistsugused liigid. Marjaaedadest 
saavad toitu nii linnud, inimesed kui ka putukad. Viljapuude ja 
-põõsaste õitse ajal on tihti puud täis mesilasi. Kasu tuleb  siit nii 
mesilastele kui inimesele. Mida rohkem on tolmendajaid, seda 
suurem on saak.

3.2.4 Esindusala
Erinevad õistaimed aitavad suurendada putukate arvukust ning 
seeläbi kasvab ka lindude ja muude väiksemate loomade arvukus, 
keda võiks linnaruumis rohkem olla. Antud taimestik aitab esile tuua  
sealseid ajaloolisi objekte (monumente). Lisaks kõigele eelmainitule 
aitavad taimed ka ääristada vaateid ning tekitada huvitavamaid 
ruume, mis pakuvad  uusi värvi ja lõhna aistinguid

3.2.5 Nõlvad
Toomemäe nõlvad on väga järsud ning sealne erosiooni oht 
suur, mistõttu vajavad need kindlustamist lisades sinna rohkem 
taimestust. Kõige paremad on pinnase kinnituseks põõsad. Põõsad 
peaksid olema madalamad, et need ei piiraks vaadete koridore. 
Põõsastikud pakuvad samuti varje ning pesitsusvõimalusi lindudele 
ning loomadele. 

Erinevad teemale vastavad alad on kujundatud sellele iseloomuliku 
taimestikuga.  Looduslikult on seal piirkonnas juba eeldused antud 
aladeks olemas. Iga loodav ruum/ala on eriline oma taimestiku 
poolest. Enamasti jäävad kõik sealsed puud alles välja arvatud aia 
ala ning esindusala vaheline nõlv. Suured puud eemaldatakse, 
et aiale osale paistaks rohkem valgust. Probleemsetelt kohtadelt 
eemaldatakse võsa, et avada kinni kasvanud vaated. Ala sisesed 
pikad vaated ilmestatakse läbi erinevate taimede. Erinevatel aegadel 
ning erinevate toonidega taimed loovad erinevaid vaateid ning 

meeleolusid. Alal olevad trepid korrastatakse ning lisatakse vajalikud 
käsipuud. Pääsemaks Toomemäe mänguväljakule lapsevankriga või 
ratastooliga, ehitatakse kagupoolsele küljele kaldtee, mis suubub 
Toomemäe ülemiselt platoolt Professorite allee ülemisse otsa (kohvik 
Rotund taga, Elleri muusikakooli vastas). Kogu alale paigaldatakse 
uued pingid. Valgustus jääb samaks, kuid mõned lamabid lisatakse 
aia alale. Nõlvad võivad saada  üheks kõige liigirikkaimaks alaks, 
loomade lindude poolest, kuna sinna ei saa inimesed, ning 
koduloomad nii kergelt ligi ning kasutuskoormus on väga väike. 
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M 1:2000
Joonis 7. Kujundusplaan M 1:2000 (aluskaart Maa-amet)

Puisniit

Puisniit

Metsa ala

Hoonestus ala

Esindusala

Metsa ala

Hoonestus ala

Koduaia ala

Puisniit

Esindusala

Metsa ala

Nõlvale on istutatud 
erinevid põõsid.

Mänguväljak on uuenenud ning 
seotud koduaia osaga.

Aias on erinevate söödavate viljadega 
puid ja põõsaid.

Kaldtee
Esindusalale on 
paigaldatud uued 
pingid .

Metsa alal on olemas 
pingid istumiseks.

Olemasolev välijõusaal säilib, 
kuid taimestus ümber ala 
muutub.

Toomemäe nõlvad on juba looduslikult veidi metsikumad.
raske ligipääsu tõttu ning alustaimestiku lisandudes on 
need potentsiaalselt ka kõige liigirikkamad alad.

Puisniidu lagedamat ala on 
võimalik niita, kui Kassitoomel 
toimuvad eirnevad üritused.

Erinevatel aladel võsa eemaldamise järel avanevad  kinni 
kasvanud vaated ning liigirikas taimestus annab neile 
eriilmelise välimuse.

Tihedama taimestikuga aladel suureneb võimalus ehitada 
pesapaiku ning suurem "toidulaud" loomadele ja lindudele.

Musumäe ümbert 
eemaldatakse võsa, et vaade 
ülejäänud pargile avada.
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M 1:500

4. Välja valitud alade kujundus
4.1 Koduaia ning esindusala kirjeldus

Antud ala planeerimisel  oli üheks kriteeriumiks, et kõik põõsad, mis 
aias on, oleksid söödavad ega poleks mürgised. Erinevate põõsastega 
luuakse eriilmelisi väikeruume. Samuti meelitavad erinevad 
marjapõõsad ligi linde ning mitmesuguseid putukaid, mis tõstavad 
antud väikealal liigirikkust.
Koduaia ala ümbritseb sepistatud aed ning hekk. Tee jaotab ala neljaks 
erinevaks piirkonnaks. Iga sissepääsu mõlemasse äärde on istutatud 
söödavate viljadega põõsas/puu. Alal nr 1 leidub üheksa erinevat liiki 
põõsaid, mille viljad on söödavad ning millest üks liik on hekina. 
Samuti asub seal ka 3 viljapuud. Platsi keskel on kaks pinki koos lauaga, 
kus saab pidada piknikku või lihtsalt aega veeta. Alal nr 2 on samuti 
põõsad, kuid liike on seal kaks. Antud piirkonda on paigaldatud ka 
istutuskastid, kuhu saab istutada erinevaid taimi. Olgu need siis ilu- 
või ravimtaimed. Platsi keskele on paigaldatud laud pinkidega. Ala 
nr 3 ääristavad viljapuud ning hekk. Keset muruplatsi on 2 komplekti 
laudu koos pinkidega ning seda ümbritseb vaba murupind, kuhu saab 
vajadusel maha laotada piknikuteki või kus lapsed saavad mängida 
palli. Ala nr 4 on ilma pinkide ning lauata. Ala on vaba ning seal saavad 
lapsed palli mängida või ala külastajad pinkikuteki maha laotada.  
Aia vastas olevale mänguväljakule paigutatakse uuemad atraktsioonid, 
mille kasutajate vanus on 2. eluaastast kuni vähemalt 12. eluaastani. 

Vanadest atraktsioonidest jäävad alles kiiged. Juurde lisatakse 
2 kaalukiiku, 2 vedrukiiku, 1 ronimismaja, 1 väike rippsild, 1 
ronimistunnel, 1 tasakaaluköis, 1 liumägi, 1 suurem ronila ning 1 
komplekt “ameerika mägesid” (kalde all olevad moodulid mille sees 
on köisvõrk ning seal saab peal ronida). Ohutusalade ümber on muru,  
välja arvatud kiikede ning ronila alused alad. Nendesse kohtadesse on 
paigaldatud kummikatend.

4.1.2 Esindusala
Esindusala hõlmab endas massistutust erinevatest püsikutest. 
Taimede kogumid tulevad praeguste muruplatside asemele. Erinevate 
kõrgustega taimed loovad eri tasandeid ning suunavad vaateid. Taimed 
on jaotatud sektsioonidesse õite värvi ning kõrguste alusel. Samuti on 
seal taimi, mis erinevatel aegadel õitsevad. Õitsvaid taimi on alates 
aprillist, kuni septembrikuuni. Tihedad taimekogumid pakuvad 
varjet maas pesitsevatele lindudele ning loomadele. Õitsevad taimed 
meelitavad ligi erinevaid putukaid. 

Kuna eelnevalt kirjeldatud kahe ala kõrguste vahe on kohati üle 3 m,  
on alast kagu poole tehtud ka kaldtee, et ratastoolis või lapsekärudega 
inimesed saaksid kergemini alade vahel liikuda. 

Lõige B

4.1.1 Koduaia ala
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Joonis 8. Kujundusplaan M 1:500 

1.

2.

3.

4.

Lõige B

Tava kiik

Tava kiik

Ronimis kompleks

Kaalu kiigud

"Ameerikamäed"

Ronimismaja

Vedrukiiged

Ronimistunnel

Liumägi

Tasakaaluköis

Väike rippsild

Kogu nõlv kaetakse põõsastikuga

Taimestiku vahelt läheb läbi 

multšiga kaetud väike tee
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4.2 Detailid ning konstruktsioonid

Aia vaate küljeltLillekasti küljelt vaade Lillekasti küljelt vaade Pingi vaate küljelt Pingi vaate küljelt

Laua vaade kõrvalt 

M: 1:50

Lauad ja pingid on paigaldatud koduaia temaatikaga alale.  Lisaks 
on seal taimekastid ning sepistatud aed. 
Laua plaat on tehtud puidust (tamm), mis on vastavalt töödeldud 
ning lakitud, säilitamaks puidu visuaalset tekstuuri ning samuti 
kaitseks ilmastiku eest. Laua konstruktsioon ning kinnitused on 
matist roostevabast terasest. Laud kinnitub tänavakivide külge 
(vaade 1.2). 
Pingid on kaetud puiduga. Nende konstruktsioon on samuti 
matist roostevabast terasest. Pingid kinnituvad sarnaselt lauaga 
tänavakivide külge (vaade 4.2). 
Lillekastid on immutatud puidust ning vajavad välja vahetamist 
iga 3-4 aasta tagant (vajadusel tihedamini). Lillekasti sees on 
roostevabast terasest kast, mille põhjas on augud liigvee minema 
juhtimiseks. Lillekasti otste alla oleks vajalik paigaldada betoonist 
kivid, et puit liiga maapinna lähedal poleks. Kasti alla läheb 
geotekstiil vältimaks umbrohtude kasvamist.
Aed on sepistatud rauast. Paralleelsete lattide keskel on rombi 
motiiv, mis kordub üle ühe. Aed kinnitub betoonvundamendile 
poltidega.

Lõige C

Lõige C

Joonis 9. Lõike C asukoht
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Vaade 7. Aia vaade eest M: 1:50 Vaade 8. Aia vaade küljelt M: 1:50

Vaade 1. Laua vaade alt M: 1:20 

Vaade 4. Lillekasti vaade pealt M: 1:20

Vaade 5. Lillekasti küljelt vaade (1) M: 1:20 Vaade 6. Lillekasti küljelt vaade (2) M: 1:20

Vaade 9. Pingi vaate eest M: 1:20 Vaade 10. Pingi vaade küljelt M: 1:20

Vaade 3. Laua vaade kõrvalt (2) M 1:20Vaade 2. Laua vaade kõrval (1) M 1:20
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4.3 Vertikaalplaneering

Lõige D

Kaldtee on 45 m pikk. Iga 6,2 m (8% kaldega) järel on 1,5 m tasapinnalist 
puhkeala (vaade 5). Vundamendiks on betoonpostid, mis ulatuvad 1,4 m 
sügavusele (allpool külmumispiiri). Betoonpostidele kinnituvad 10 cm 
läbimõõduga torud, mis toetavad äärtest 2 m laiust võret (Lõige D). Eelneva 
toru külge on keevitatud 8 cm läbimõõduga toru millele kinnituvad kahes 
kõrguses käsipuud 90 cm kõrgusele ning 70 cm kõrgusele (Lõige D).  Nõlvadele 
istutatakse madalad põõsad vältimaks erosiooni.

M 1:50

Vaade 5. Kaldtee kõrvaltvaade M 1:200

60.00

63.00

60.00

63.00

45 m

6m 1,5 m

1,4 m

0,9 m

0,7 m

8 cm läbimõõduga toru

2 m laiune võrestik

10 cm läbimõõduga toru
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Lõige D
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4.4 Taimestik
4.4.1 Esindusala taimestik ning istutusplaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eesti k. Arendsi Astilbe Kevad-nabaseemik Kaunis murtudsüda Hobukastanilehine 
rodgersia

Kirjulehine kopsurohi Hosta (erinevaid 
sorte nt: Patriot,
Queen Josephine, 
Francee)

Suurelehine 
brunnera

Ümaralehine kivirik Liht- lursslill Kurekell-ängelhein Risoomikas 
kurereha

Südajas tiarell Punane 
epimeedium

Kõreliilia Harilik lõokannus

Ladina k. Astilbe arendsii Omphalodes verna Dicentra formosa Rodgersia 
aesculifolia

Pulmonaria 
saccharata

Hosta Brunnera 
macrophylla

Saxifraga 
rotundifolia

Cimicifuga 
simplex

Thalictrum 
aqulegiifolium

Geranium 
macrorrhizum

Tiarella cordifolia Epimedium × 
rubrum

Tricyrtis macropoda Corydalis solida

Foto

Asukoht kaardil

Kogus tk 968 tk 786 tk 342 tk 100 tk 2632 tk 105 tk 384 tk 712 tk 494 tk 1498 tk 639 tk 340 tk 656 tk 562 tk 886 tk
Istutustihedus 50 cm 30 cm 40-60 cm 100 cm 20-30 cm 150 cm 50 cm 30 cm 40 cm 30 cm 30 cm 20 cm 30 cm 50 cm 30 cm
Kõrgus 40-70 cm kuni 20 cm 25-35 cm 80 cm 30 cm 30-40 cm 30 cm 20-40 cm 100-150 cm 120-150 cm 35-40 cm 20 cm 30 cm 50 cm 30 cm
Õitseaeg Juuli-August Mai Mai- Juuni Juuli Mai-Juuni Juuli-August Mai- Juuni Mai-Juuni August- 

September
Juuni-Juuli Juuni- August Juuni-Juuli Aprill- Mai Juuli-August Aprill- Mai

Tervest esindusalast on välja valitud üks osa. Taimed aitavad 
tekitada erinevaid ruume ning kõige kergem on seda teha taimede 
erinevate kõrgustega. Alal on kasutatud 15 erinevat liiki taimi. 
Kõigepealt oleks vajalik alale tuua uus must muld, et taimed 
saaksid elujõudu. Antud piirkond on üsna hämar ning muld pole 
väga viljakas (rohurinde liigse hooldamise ning puude varju tõttu). 
Lisaks eelmainitud faktoritele on seal ka suured kõrged puud, mis 
omakorda võtavad mullast osa vett ning toitaineid ära. Seetõttu 
valisin Toomemäe esindusalale püsikud, mis on vähenõudlikud, 
varjutaluvad, ei ole mulla suhtes liialt valivad ning mida ei pea 
pidevalt hooldama. Samuti on meeles peetud ka asjaolu, et antud 
taimed peavad taluma meie kliimat (mõnikord külmad lumeta 
talved ning suure kuumusega või vihmased suved). Taimed on 
grupeeritud värvitooni ning kõrguste kaupa. Iga värv tekitab oma 
tasapinna - erinevad kõrgused, sarnased värvid. Keskelt hakkavad 
taimede kõrgused kahanema, kuni jõuavad kõige madalamateni 
välja. Taimed õitsevad aprillist kuni vähemalt septembrini, peale 
seda jäävad paljud taimed lehtdekoratiivseks. Alast läbi minev 
väike tee ning taimede alune osa on kaetud 5 cm pakuse multši 
kihiga. Täpsema informatsiooni taimede kohta saab tabelist 1 ning 
jooniselt 12.

Tabel 1. Esindusala taimestik.

Joonis 11. Taimede värvilahendus

Foto 6: Juhani Puukool Foto 7: Nagi Foto 8:  Calmia Foto 9:  Juhani Puukool Foto 10:  Calmia Foto 11:  Järvselja Foto 12:  Kanepiaiand Foto 13: Helga taimed Foto 14: Juhani Puukool Foto 15: Neeva aed Foto 16: Juhani Puukool Foto 17: Juhani Puukool Foto 18: Paradiisiaed Foto 19: Calmia Foto 20: Calmia
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M 1:250
Joonis 12. Istutusplaan esindusalale. M 1:200

1. Arendsi Astilbe 968 tk

2. Kevad- nabaseemik 786 tk

3. Kaunis murtudsüda 342 tk

4. Hobukastanilehine rodgersia 100 tk

5. Kirjulehine kopsurohi 2635 tk
6. Hosta (erinevaid sorte) 105 tk

7. Suurelehine brunnera 384 tk

8. Ümaralehine kivirik 715 tk

9. Liht-lursslill 494 tk

10. Kurekell-ängelhein 1498 tk

11. Risoomikas kurereha 639 tk

12. Südajas tiarell 340 tk

13. Punane epimeedium 656 tk

14. Kõreliilia 562 tk

15. Harilik lõokannus 886 tk

Taimede hulk liigi kaupa

Üks + märgis=üks taim

* Taimede täpsem iseloomustus tabelis 1.
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4.4.2 Koduaia taimestik ning istutusplaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Eesti k. Aed-õunapuu Aed-loomipuu Mustsõstar Sõstik Must aroonia Punane sõstar Magesõstar Karusmari Kuldsõstar Söödav kuslapuu
Lepalehine 
toompihlakas H. Kukerpuu

Kõrgekasvuline 
kännasmustikas

Ladina k. Malus domestica Prunus domestica Ribes nigrum
Ribes × 
nidigrolaria

Aronia 
melanocarpa Ribes rubrum Ribes alpinum Ribes uva-crispa Ribes aureum

Lonicera caerulea var. 
edulis Amelanchier alnifolia Berberis vulgaris Vaccinium corymbosum

Foto

Viljad

Asukoht kaardil
Kogus tk 3 tk 3 tk 7 tk 7 tk 2 tk 6 tk 6 tk 7 tk 7 tk 11 tk 10 tk 144 tk 7 tk
Istutustihedus 5 m 5 m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 2.7m 1.2m 2m
Viljumine August- September Juuli- Oktoober August Juuli- August September August August Juuli- August August Alates juuni August- September September- Oktoober Juuli- August
Kõrgus 5-12 m 12 m 1.5 m 1.6 m 1-3 m 1.5 m 1.5-2 m 1- 1.5 m 2-3 m 0.5 m 3 m 2-5 m 1-3 m

aluseks on eestis katsetatud liigid

kuna meil on kevadeti öökülmad siis hilisema õitseajaga põõsad on kindlamad eesti kliimas

Aeda läbivad teed on jaganud selle neljaks osaks. Aias on 13 erinevat 
liiki söödavate viljadega põõsaid ja puid. Aluseks on võetud Eestis 
katsetatud liigid. Kuna tihti võivad kevadised öökülmad taimedele 
halvasti mõjuda, siis on kindlam valida sorte, mis õitsevad veidi hiljem. 
Viljapuud on asetatud ala põhjapooslesse ossa, et ida poolt tulev päike 
neile otse peale ulatuks ning need jäävad alale 1 ja 3.
Enamus marjapõõsastest on paigutatud alale 1 U- kujuliselt, et seda aia 
osa kõrval olevast teest veidi eraldada. Antud alal on 9 erinevat liiki 
marjapõõsaid (kaasa arvatud hekipõõsad mille marjad on söödavad). 
Samuti on 2 liiki viljakandvaid puid. 
Ala 2 on eelnevast erinev. Seda ümbritseb kahest küljest hekk, ning sealne 
taimestik on täiesti erinev. Tee äärde on istutatud kultuurmustikas, 
mille jaoks on kaevatud 1m laiune ning 13 m pikkune kraav, kuhu 
sisse on pandud turvas. Muldkeha ja turba vahele läheb spetsiaalne 
kangas koos õhemate puidust tugipostidega, mis ei lase kahel erineval 
pinnasel seguneda.  
Alal on ka 13 taimekasti. Taimekastidesse eelistatavalt tuleks 
istutada erinevaid ravim- ning maitsetaimi, näiteks: saialill, kummel, 
piparmünt, lavendel, monarda, salvei ning meliss. Kuna tegemist on 
mitmeaastaste taimedega ning osa neist paljunevad risoomidega ei 

vaja nad väga tihedat hooldust.
Alal nr 3  asuvad 3 viljapuud ning 3 lepalehist toompihlakat, mille 
marjad on söödavad. Samuti piiritleb ala ühest küljest hekk. Ala 4 
piiritleb ainult hekk ning muid marjapõõsaid ega puid seal ei ole. 
Kogu ala pinnakatteks on muru, mida peaks korra nädalas (vastavalt 
vajadusele harvemini või tihedamini) niitma.  Iga sissepääsu mõlemale 
küljele on istutatud toompihlakad. Kogu ala piiritleb hekk, mis on 
samuti söödavate marjadega. Osaliselt kulgeb see piirdeaia sees ning 
osades piirkondades piirdeaiast väljaspool. 

Tabel 2. Koduaia taimestik

ploomipuu

Foto 21: Weebly Foto 23: Delfi

Foto 24: Juhani Puukool

Foto 25: Osta

Foto 26: Rõnguaed Foto 28: Seedripuukool

Foto 27: Garden Tags Foto 29: Weebly

Foto 30:  Calmia Foto 32: Hansaplant

Foto 31: Osta Foto 33: Neeva aed

Foto 34: Neeva Aed Foto 36: Aia puukool

Foto 35: Calmia Foto 37: Neeva Aed Foto 39: Maaülikool sordivaramu

Foto 40: Järvselja Foto 42: Juhani Puukool

Foto 41: Schumacher's Nursery Foto 43: Vikipeedia

Foto 44: Bio.edu Foto 46

Foto 45: Delfi

Foto 38: RäpinaFoto 22: iNkodu

5m m
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Joonis 13. Istutusplaan koduaia alale M 1:250

Ala 1.

Ala 2.

Ala 3.

Ala 4.

1. Aed- õunapuu 3 tk

2. Aed-ploomipuu 3 tk

3. Mustsõstar 7 tk

4. Sõstik 7 tk

5. Must aroonia 2 tk

6. Punane sõstar 6 tk

7. Magesõstar 6 tk 

8. Karusmari 7tk

9. Kuldsõstar 7 tk

10. Söödav kuslapuu 11 tk

11. Lepalehine toompihlakas 10 tk

12. H. kukerpuu 144 tk

13. Kõrgekasvuline 
kännasmustikas

7 tk

Taimede hulk liigi kaupa

Üks + märgis=üks taim

* Taimede täpsem iseloomustus tabelis 2.
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Nõlvadele sobivad taimed, millel on juurestik tihedam ning sügavam. 
Järgnevas tabelis on näiteid taimedest, mis sobiksid nõlvadele.

Harilik lumikelluke Galanthus nivalis
Kevadine märtsikelluke Leucojum vernum
Siberi kontpuu Conrus alba
Lodjap-põis enelas Physocarpus opulifolius
Harilik lodjapuu Viburnum furcatum
Pihlenelas Sorbaria
Võnk-pärg enelas Stephanandra incisa

Puisniidud on Eesti ühed liigirikkaimad kooslused. Järgnevas tabelis 
on näiteid puisniidul kasvavatest taimedest.

Harilik hiirehernes Vicia cracca
Mitmeõieline tulikas Ranunculus polyanthemos
Harilik härjasilm Leucanthemum vulgare
Keskmine teeleht Plantago media
Harilik karutubakas Pilosella officinarum
Aruhein Festuca rubra
Varretu ohakas Cirsium acaule
Väike kortsleht Alchemilla glaucescens
Kuldtulikas Ranunculus auricomus
Süstlehine teeleht Plantago lanceolata
Ojamõõl Geum rivale
Metsmaasikas Fragaria vesca
Harilik kadakkaer Cerastium holosteoides
Suureõieline kellukas Campanula persicifolia
Lõhnav maarjahein Anthoxanthum odoratum
Harilik kastehein Agrostis capillaris

Metsakooslusi on erinevaid. Erinevad metsatüübid, kuid paljud taimed 
ka varieeruvad erinevate tüüpide vahel. Järgnevas tabelis on näiteid 
metsataimestiku kohta

Niitjas mailane Veronica filiformis
Lõhnav madar  Galium odoratum
Maikellukene Convallaria
Harilik sinilill  Hepatica nobilis
Metsülane Anemone sylvestris
Harilik sarapuu Corylus avellana
Harilik kadakkaer Cerastium holosteoides
Harilik kortsleht Alchemilla vulgaris
Harilik härghein Melampyrum nemorosum
Koldnõges Galeobdolon luteum
Roomav metsvits Lysimachia nummularia
Aasoasi Equisetum pratense
Harilik jänesesalat Mycelis muralis
Harilik leseleht Maianthemum bifolium
Harilik vaarikas Rubus idaeus
Külmamailane Veronica chamaedrys
Metsmaasikas Fragaria vesca

Tabel 4. Puisniidu taimestiku näiteid.

Tabel 5. Metsa taimestiku näiteid.

Tabel 3. Nõlvade taimestiku näiteid.

4.4.4 Puisniidu taimestik4.4.3 Nõlvade taimestik 4.4.5 Metsa taimestik
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Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua jätkusuutlik ning liigirikas ala 
Tartu südalinnas asuvale ajaloolisele pargile (Toomemäele), mis 
samaaegselt peab olema kutsuv ning meeldiv selle külastajatele. 

Linnaruum on kokku pigistatud kogum, kuid Toomemägi on piisavalt 
suur, et tuua juurde liigirikkust läbi erinevate alade. Seepärast 
peaksimegi praegusel hetkel eksisteerivad rohealad muutma 
võimalikult liigirikkaks, millest oleks kasu nii inimestele kui ka 
keskkonnale. 
Vajalik on tuua tagasi liigirikkus Toomemäele, mis seal kunagi 
oli. Arvestades linnade kasvukiiruse ning laienemisega, ei pruugi 
linna keskmetesse enam jääda taolisi rohealasid nagu Toomemägi. 
Kontseptsioon lähtus ala ajaloolisest taustast ning vajadusest muuta 
ala rohkem looduslikumaks ja liigirikkamaks ning samaaegselt muuta 
see ka  huvitavamaks ja inimestele kutsuvamaks. Taimede abil luuakse 
erinevad alad ning lahendatakse vähese liigirikkuse pobleem.

Kokkuvõte
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