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SISSEJUHATUS

SISSEJUHATUS
 Käesolev töö on 2019 aasta Eesti Maaülikooli 
Maastikukujunduse ja keskkonnaplaneerimise õppekava 
bakalaureuse astme lõputöö. Töö eesmärk on Tartu Toomemäe 
pargi kujundamine tänapäevaseks linnapargiks, unustamata 
samas tema ajaloolist väärtust. Praeguse sünge ja eraldatud 
iseloomuga piirkonna muutmine kutsuvaks, mitmeti toimivaks 
ja tähendusrikkaks paigaks, mis võimaldab pidada erinevaid 
ajutisi sündmusi. Etteantud stsenaaariumi kohaselt vajab 
Toomemägi kui linna keskseim avalik ruum, mitmekesise 
reljeefi rõhutamist, pikki vaateid ja multifunktsionaalseid rajatisi. 
Töö koosneb analüüsist, mis toob välja Toomemäe tervikliku 
konteksti, analüüsile toetuvast kujunduskontseptsioonist 
ja selle fookusalast ning detailidest nagu konstruktsioonid 
ja haljastusplaan. Töö lõpus on kasutatud materjalide 
loetelu ja lisad. Kõik töös sisalduvad skeemid, joonised 
ja fotod kuuluvad töö autorile, kui pole märgitud teisiti.
Töö juhendaja on nooremteadur Gloria Niin.
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METOODIKA

1. METOODIKA  
 Käesoleva bakalureusetöö analüüsi osas on kasutatud
erinevaid ruumianalüüsi vorme. Alal läbi viidud vaatluste 
põhjal analüüsiti ruumi kvaliteeti, eeldades, et Toomemägi on 
jäetud aastateks hooldamata, iganenud ja suuresti kasutuseta. 
Välitööde ja Maa-ameti kaartide [1] abiga analüüsiti maakasutust, 
haljastust, reljeefi, vaateid. Kirjanduse põhjal tutvuti Toomemäe  
ajalooga ja koostati ajajoon.  
 Kasutajagruppide ja tegevuste tuvastamiseks viis 
töö autor läbi uuringu. Jaanuaris ja veebruaris aastal 2019 
loendati Toomemäel viibivaid inimesi kindlaksmääratud  40 
min. ringmarsruudil 20 punktis. Kellaaeg, õhutemperatuur, 
ilmastikuolud,  inimese sugu ja tegevus pandi tabelisse kirja. 
(Lisa 2) Intervjueeriti 5 inimesest koosnevat valimit, paludes 
neil vastata 6 küsimusele. (Lisa 3) Küsimustele vastajad valiti 
juhuslikult nende hulgast, kes parasjagu Toomemäel viibisid.
Keegi vastamast ei keeldunud.  Vastanud olid erinevast vanusest 
ja nende hulgas oli nii mehi, naisi kui lapsi.
 Analüüsile järgnes kontseptsiooni ja eskiisi väljatöötamine 
mõõtkavas 1: 2000, valitud piirkonnast detailsema kujunduse  
mõõtkavas 1:500 ja  vertikaalplaneeringu mõõtkavas 1:250 
joonestamine ning istutusplaani koostamine mõõtkavas 1:125. 
Ehituslikud konstruktsioonid on joonestatud mõõtkavades 1:50 
ja 1:20.  Kasutati erinevaid joonestus- ja kujundusprogramme 
(AutoCad, Illustrator). Geoaluse võimaldas Tartu linnavalitsus 
LPMKO.
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ALA KIRJELDUS

Joonis1. Toomemäe paiknemine Tartu linnaosade suhtes. 
Mõõtkavata skeem.

KESKLINN

KARLOVA

ANNELINN

ÜLEJÕE

SUPILINN

TÄHTVERE

VAKSALI

MAARJAMÕISA

TAMMELINN

VEERIKU

RÄNILINN IHASTE

RAADI

TALLINN

VALGA

JAAMAMÕISA

TOOMEMÄGI

VARIKU

ROPKA

2. ALA KIRJELDUS
 
 Toomemägi on linnapark Tartu südames (joonis 1), 
olles piiritletud Kesklinna poolt Ülikooli ja Jakobi tänavatega, 
Vaksali linnaosa poolt Vallikraavi tänavaga. Tähtvere linnaosa 
poolt eraldab Baeri tänav ülejäänud Toomemäest Kassitoome 
osa, mida omakorda piiravad Veski tänava krundid. Keskelt 
läbib Toomememäge Lossi tänav. Toomemäe näol on tegemist  
loodusliku sälkorgudega piiratud neemkõrgendikuga [2], mis 
oma reljeefilt eristub selgelt  ümbritsevast maastikust.
 Toomemägi asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealas, 
ühtlasi on koos Kassitoomega looduskaitsealused objektid 
ja neil asub mitmeid kaitsealuseid arheoloogia-, ajaloo- ja 
arhitektuurimälestisi.

2.1. LINNA KONTEKST

 Toomemägi ühendab kolm linnaosa: Kesklinna, Vaksali 
ja Tähtvere. Kesklinn oma büroode ja hotellidega on rahvarohke 
intensiivselt kasutatav piirkond. Raekoja plats ja Rüütli 
promenaad koos Toomemäega on olulised turistide külastatavad 
piirkonnad Tartu linnas. Vaksali, Tähtvere ja Supilinn, mis 
ka otsapidi Toomemäe nurgale välja jõuab, on rahulikumad 
elamupiirkonnad, mille elanike teed ristuvad Toomemäega.

2.2. OLEMASOLEV OLUKORD

 Tänasel päeval on Toomemägi valdavalt sünge ja  
hooletusse jäetud paik. Ala on küll tihedalt külastatav nii 
turistide kui kohalike poolt, kuid võimaldab põhiliselt jalutamist 
kruusakattega teedel. Puud on ülekasvanud, kohati ohtlikult 
vananenud ja nende all ei kasva praktiliselt midagi. Trepid on 
kitsad ja konarlikud. Ratta või lapsevankriga pääs alale on 
raskendatud. Suur osa Toomemäest, eriti Jakobi tn poolne osa 
on kasutusest väljas ja unustuse hõlma vajunud. Pargimööbel 
on kulunud ja väga erinäoline, jättes alast korratu mulje.
 Viimastel aastatel on uuendatud nn. Pirogovi plats 
Raekoja taga (aastal 2017) ja on korraldatud ideekonkurss 
Tähetorni esise väljaku kavandamiseks [3] ja selle sidumiseks 
Pirogovi platsiga.
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ANALÜÜS

3. TOOMEMÄE ANALÜÜS
3.1.   MAASTIKULISED MUUTUSED TOOMEMÄE 

 AJALOOS

 Esimese aastatuhande keskpaigast asus looduslikul 
neemkõrgendikul eestlaste puidust muinaslinnus Tarbatu 
[4]. Sellest ajast on säilinud ulatuslik kultuurikiht, kuid linnuse 
suurust ja kuju pole teada. Linnus asus tänase Tähetorni koha 
peal ja seda vallutati korduvalt, hävitati ja ehitati uuesti üles.
[4;5] Rahvauskumuse kohaselt asus Toomemäel tol ajal püha 
hiis, selle hiiekoha lõi F.R. Faehlmann oma 1840 a avaldatud 
kunstmuistendites, ehedad rahvapärimused hiie olemasolu ei 
kinnita. Ka Toomemäel tänaseni asuva ohvrikivi tegelik päritolu 
ja tekkelugu pole teada.[6]
 1224 vallutasid Ristisõja käigus Tarbatu sakslased. 
Peale puulinnuse maha põletamist ehitati samale kohale kivist 
piiskopiloss, mis jäi sinna 500 aastaks. Pealinnust ühendas 
ülejäänud Toomemäega pikk kivist sild üle loodusliku uhteoru. 
Teisel pool silda asus suur eeslinnus, edasi toomhärrade 
majad, surnuaed ja Peeter-Pauli toomkirik, mille varemed on 
tänaseni säilinud. Arvatavalt on sellest ajast ka kaev toomkiriku 
juures. Mäge ümbritses kõrge tornide ja väravatega linnamüür. 
Reformatsiooni ajal rüüstasid linnakodanikud toomkiriku.[4;5;7] 
 Rootsi ajal rajati Toomemäe küngaste ja vagumuste 
asemele kaitseliinist eenduvd hulknurksed bastionid suurtükkide 
tarvis (joonis 2) ja nende vahelised kurtiinid ja ravelliinid. 1638 
projekteeris J. von Rodenburgh Toomemäe põhjapoolse tasase 
lavamaa asemele muldkehadest kaitserajatised. Kaevati ka 
sügav vallikraav, mille tulemusena muutus Toomemägi tõeliseks 
mäeks.[6;8] Gustav Adolfi bastion rajati keskaegse linnamüüri 
tornide vahele, bastionil on säilinud kaks kaitsekäiku. Karl IX 
bastioni koha peal oli juba varemalt muldkindlustus. Bastion 
ulatus algselt umbes Barclay monumendist Tähetorni aluse 
kõrgendikuni, kuid selle jõepoolne külg hävitati hiljem tänava 
äärsete hoonete ehitamisega. Bastionide ja kaitsevallide 
ehitamiseks vajaliku materjali kaevamisega kujunes välja 
Kassitoome org (joonis 3). Ühtlasi polnud pärast seda 
Toomemäel enam looduslikust reljeefist palju järel [6;7]. Rootsi 
kuningas Gustav Adolf II asutas Tartu Ülikooli, millel on hiljem 
Toomemäe pargiks kujunemisel oluline tähtsus.
 Põhjasõjas vallutati Tartu venelaste poolt. Peale seda 
rekonstrueeriti ja ehitati kõrgemaks rootsi aegseid bastione, 
bastionide külgedele lisati madalamad muldrinnatisega 
ääristatud platvormid, millele sai paigutada teise rea kahureid. 
Sel ajal sai Toomemägi lõplikult oma tänased piirjooned [8]. 

 

 6-8 saj. varaseim eestlaste puidust muinaslinnus Tarbatu 
 
 1224 - Tartu piiskop Hermanni residents kivist piiskopilinnus
 13. saj. II kolmandikul alustati toomkiriku ehitamist

   Põhjasõda 

 1524 - 10. jaanuar, linnakodanikud rüüstasid toomkiriku   
  (reformatsioon ja vastureformatsioon). 
 
 1632 - asutati Tartu Ülikool (Rootsi kuningas Gustav II Adolf) 
 1637 - rootsiaegsel linnaplaanil on näha Kassitoome org 
 1638 - J. von Rodenburgh projekteeris bastionid 
 
 1721 - rajasid venelased laskemoonalao Toomemäe 
  nõlva vagumusse.
 1763. a. plaanil on näha suurt liiva-kruusa karjääri 
  (Veski tn on Tähtvere mõisa tuuleveski) 
 1776. a. plaanil on Kassitoome eelkindlustuse osana 
 1802 - vene keiser Alaksander I taasavas Tartu Ülikooli 
 1802 - alustati Toomemäele Ülikooli hoonete rajamist 
  (Vana anatoomikum, Tartu Tähetorn) 
  (arhitekt J.W.Krause)    
 1803 - alustati Ülikoolile kingitud Toomemäge 
  kujundamist  pargiks 
 1804- 1806. projekteeris J. W. Krause toomkiriku
  kooriossa Ülikooli raamatukogu 
 1805 - Vana anatoomikum (arhitekt J.W.Krause) 
 1806.- 1841. a Lossi 17 asus Ülikooli kliinik (hilisem   
            kohtuhoone) (projekteeris J. G. Kranhals)    
 1808 -1810 Tartu Tähetorn endise piiskopilossi territooriu-
  mile. (projekteeris J. W. Krause) 
 1809. aastal ehitati praeguse Kuradisilla asukohta 
  J. W. Krause projekti järgi neogooti stiilis puusild
 1811 rajati Rahvaste monument, mis matkib Väike-Aasia   
  (Lüükia) hauamonumente (kavandas J.W. Krause) 
 1814 -1816 üle Lossi tänava klassitsistlik puitsild 
  (kavandas J.W. Krause)
 1836 Inglisild (kavandas M.H. Jacob)
 1842 -1844 asendati esialgne Kuradisild ühesildse puitsillaga  
  (arhitekt J. G. Köningsmann) 
 1848 - prof. Morgenstern kinkis oma aia Ülikoolile
 1851.a professor K. Morgensternile mälestussammas (Area  
  Morgensterniana) (autor K.Tool) 
 1851 -1852 ehitati Toomemäe valvuri elumaja Laia tn otsa,   
           prof. Morgensterni aeda (arhitekti Karl Rathhaus) 
 1869. aasta juunis avati Toomkiriku valli jalamil esimene Eesti  
  Üldlaulupidu (praeguste tenniseväljakute kohal) 

Joonis 7. Toomemäe ajajoon

Joonis 2.Toomemäe bastionid ja tänapäevased tänavad.   
Mõõtkavata skeem.

Joonis 3. Kassitoome kruusaauk 1852 (Georg Friedrich 
Schlater, ERM) 
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 1873 - Kassitoome liivaaugu promenaadiks muutmine 
 1874 - Kassitoome peatee katmine killustikuga ja alustati 
  tehisliku geoloogilise profiili rajamist 
 1874 -1881 M. Roetscher kavandas Toome bastionile kaks  
   paralleelset haiglabarakki. 
 1879 - limonaadiputka Rotund
 1880 -1883 - Musumäe nõlva sees monument Valter Rheine  
 1886 - neorenesanss stiilis uus Anatoomikum (J.W. Krause) 
 1886 - laiendas R. Guleke haavakliinikut. 20. sajandi II   
  poolel tegutses polikliinikuna 
 1886. aastal 16. nov. avati Baeri monument (A. Opekušin) 
 1888 - historitsistlik tellishoone (EPA klubi)
 1892 -  Lai 1 Ado Grenzsteini elamu ja Oleviku Seltsi maja. 
  (arhitekt O. Schröder) 

   II Maailmasõda 

 1913 - Romanovite dün. 300 aastapäeva puhul ehitati
  betoonist Kuradisild
 1913 - püstitati monument proffessor Ernst Bergmannile 
  (Adolf von Hildebrant). 
 1930 - Faehlmanni mälestussammas (autor V. Mellik) 
 1931 - V. Reimani kuju (skulptor A. Adamsoni), lõhuti 11. mail  
 1950 ideoloogilistel kaalutlustel. 
 1950ndatel haljastati Pirogovi plats 
 1969 Friedrich Georg Wilhelm Struvele pühendatud 
  monument (skulptor O. Männi, arhitekt U. Ivask)
 1980. aastetel rekonstrueeriti toomkiriku kooriosa Tartu   
  Ülikooli ajaloomuuseumina (arhitekt U. Tiirmaa, A.   
  Buldas, kunstiajaloolane K. Alttoa) 
 1982 Alexander Schmidti monument (autorid Ü.Õun, 
  I. Volkov)
 1983 - Kristjan Jaak Petersoni mälestusmärk 
  (skulptor J.Soans, arhitekt  A.Murdmaa)
 1990ndatel - kohvik Rotund
 1995. aastast asub Ülikooli kliinikuhoones Eesti Riigikohus. 

 2001- 2004 (-2008) konserveeriti toomkiriku tornid ja 
  põhjalöövi esimene võlvik 
 2004 - uus V. Reimani kuju (skulptor M. Variku)
 2005 avati toomkiriku tornide vaateplatvormid külastajatele 
 2005 - Tähetorn kui Struve kaare osa UNESCO 
  maailmamapärandis 
 2007 - restaureeriti ja muudeti korterelamuks endine 
  haavakliinik. 
 2007 - Johann Skytte monument (skulptor T. Kirsipuu) 
 2017- Pirogovi platsi ümberkujundamine
 
 

1770. aastatel rajati laskemoonaladu e. Püssirohukelder 
Toomemäge liigendanud vagumusse. Materjali saadi muuhulgas 
ka piiskopilossi jäänustest, mille venelased õhkisid 1708 a.[4;5;7]
Toomemäele ehitati ka ühekorruseline kasarm-laatsaret.
 Aastal 1802 taasavas vene keiser Aleksander I Tartu 
Ülikooli ja Toomemäel algas uus arenguetapp. Sel ajal oli 
Toomemägi kasutuseta ala, millest linn soovis vabaneda. 
Toomemägi anti lepingu alusel üle Tartu Ülikoolile, peale mida 
algas ala korrastamine - keelati loomade karjatamine ja prügi 
mahapanek, liiva ja pinnast võis edaspidi võtta ainult pileti alusel. 
Tulu sellest läks istutuskassasse. Ülikooli uute hoonetega, mis 
rajati otse parki, sooviti vastanduda keskaegsele suletud kloostri 
tüüpi hoonetele. Arhitekt J.W. Krause käe all sündis oma aja 
kõige uuendusmeelsem ülikoolilinnak (joonis 4). [9]
 1803 alustas plantatsioonikomitee (Krause, Germann, 
Parrot, Morgenstern) Toomemäe kujundamise projekti. 
Esteetiline ja vaimselt hariv park oli avatud kõigile seisustele.
[9] Toonane rektor Parrot lootis pargi rajamisega arendada 
üliõpilastes ja linnakodanikes loodusearmastust ja “õilsaid 
tundmusi”. See ei läinud aga kuigi lihtsalt - igal aastal kahjustati 
puid ja lõhuti ratsutamisega valle. Ülikool võttis tööle relvastatud 
pargivalvuri ja trahvirahade eest osteti uusi taimi. Anatoomikumi 
ja raamatukoguni viisid Lossi tänavalt sillutatud teed. Esimene 
monument oli 1806. aastal rajatud Rahvaste monument. 1808 
rajati esimene sild (Kuradisilla eelkäija) ja 1814 alustati Inglisilla 
esimese variandi rajamist. 1827 tõdeti Ülikooli juubelialbumis, et 
park on valmis.[10] 
 1848.a aastal kinkis proffessor Morgenstern ülikoolile 
oma Laia tänava alguses asuva aia, kuhu rajati võimlemise ja 
keeglirajad tudengitele. Ala liideti pargiga, kuid ümbritseti kõrge 
müüriga, et jalutajaid mitte häirida. [7] 1873 alustati Kassitoome 
promenaadiks muutmist, suuremad tööd said tehtud kahe 
aastaga - istutati puud, külvati muru, kaeti teed killustikuga ja 
paigaldati pingid, seati üles ka 200 lindude pesakasti. [11] 1974 
alustati Kassitoome orgu kuue meetri kõrguse geoloogilise 
õppeprofiili (joonis 5) rajamist mineraloogiaprofessor C. 
Grewingki eestvedamisel. See erinevaid settekihte näitav rajatis 
on tänaseks täielikult hävinud.[7] 19. saj algul kuhjati kokku 
Musumäena tuntud küngas kaitsetorni jäänustele (joonis 6). 
1880-1883 asus selle ees tiik ja monument Reini jõejumalast 
koos kolme lisajõega - Vater Rheine. Monument lasti ühel öösel 
õhku.[5] Siiani on säilinud kunstlik grott ja sillake.
 Peale II Maailmasõda rajati betoonist Kuradisild, lisati 
põhiosa monumente, millede rajamise aastaarvud on kirjas 
ajajoonel (joonis 7). Viimane suurem Toomemäe pargiala 
laiendamine toimus Pirogovi pargi rajamisega 1950datel, mil 
korrastati ja haljastati peale II maailmasõda hoonetest tühjaks 
jäänud tänava äärsed krundid. Sel ajal rajati Jakobi tn äärne 

Joonis 4. Vaade Lossi tn otsast Ülikooli  Raamatukogule 1832-
1833 kui haljastust veel polnud (August Matthias Hagen, TKM) 
ja  1890ndatel kui puud juba suureks kasvanud (autor teadmata, 
ERM )
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pärnade rida, istutati elupuid ja tammesid. Baeri tänava äärset 
alleed täiendati vahtratega ja üles platoole istutati suurelehist 
pärna. [12] Pirogovi monumendi ümbruse haljasalad olid soojal 
ajal tudengite meelispaigad. Pirogovi platsi uuendati 2017, kui 
ehitati välja kõvakattega väljak, uued teed ja lisati uued pingid.

3.2. KOHA VAIM - GENIUS LOCI 

 Toomemäe park rajati vaimse ja füüsilise rekreatsiooni 
võimaldamiseks. Tänaseni on see Tartu suurim puhkeala ja 
oluline rohevõrgustiku osa. Kuid pargi kaugelt kutsusv rohelus on 
näiline - puudealused on pimedad ja mullased. Eestlaste tärkava 
pargikultuuri lõikas läbi nõukogude aeg, nii polegi harjutud pargi 
eest hoolt kandma ega seal aega veetma. [13] Ka Toomemäe 
park on lihtsalt olemas, pakkudes esmaseid vaba aja veetmise 
võimalusi, kuid peale spordi- ja mänguväljaku pole me osanud 
sellega midagi peale hakata. K. Tuul  defineerib raamatus 
Linnahaljastus: “Linnapark on projektikohaselt haljastatud ja 
regulaarselt hooldatav maastikuarhitrktuurne rajatis, mis on 
planeeritud ja kujundatud linlaste eri vajadustest lähtudes.” 
Linnapark peaks pakkuma võimaluse igapäevatoimetustest 
kõrvale astuda, tekitama heaolutunnet ja pakkuma uusi elamusi. 
Omapärase reljeefiga ja mitmekesiselt liigendatud ruumiga 
pakub Toomemägi vaheldust üksluiselt ranges linnaruumis.
[9;13]  
 Toomemäge on ikka peetud romantiliseks ja 
salapäraseks. Aastaringne hämarus, mis tekitatud liiga tiheda 
puistu poolt mõjub kohati süngelt ja koguni hirmutavalt (joonis 
8). Samas pole park jäetud hooletusse sellisel määral, mis 
võimaldaks suurt elu- ja liigirikkust. Inglise pargistiili, mis 
oli Toomemäe loomise eeskujuks, eripära - avarad vaated, 
aasade ja puudesalude vaheldumine on aastate jooksul 
kinni kasvanud ja kaduma läinud. Keelusildiga eraaed teeb 
nõutuks. Tänasel Toomemäel on toimivad kohad need, kus on 
pisut päikest, vaade, või võimalus mängida, murul pikutada 
(joonis 9).
 Töö autori intervijueeritud inimesed (lisa 1) kinnitasid 
Toomemäe tähtsust transiitliiklemisl, samuti vastavalt 
talvehooajale Kassitoomel kelgutamas käimist. Vanemad 
inimesed, kes seostavad Toomemäge oma tudengipõlve 
armastusega enamasti nostalgiast mingeid muutusi ei soovi. 
Noored tahaksid “kohta, kus olla ja midagi teha”. Ka need, kes 
Toomemäge aktiivselt ei kasuta, peavad seda ruumis tajutavaks 
ja oluliseks maamärgiks Tartus.

Joonis 5. Geoloogiline õppeprofiil Kassitoomel (u 1880 
Karl Shulz, Eesti Ajaloomuuseum)

Joonis 8. Emotsionaalne tsoneering. Mõõtkavata skeem

Joonis 6. 1885-1890 Musumäe grott ja see, mis järgi vee-
elemendist, paremal nn Õhkamiste sillake. (autor teadmata, 
Tartu linnamuuseum)

N

sünge, pime, 
hooldamata 
või alakasutatud 
paik

nõutuks 
tegev 
paik

hea 
emotsiooniga
paik

üllatav, 
lubav 
paik
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Joonis. 9 Näiteid Toomemäe paiga vaimu kandvatest kohtadest.
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3.3. FUNKTSIOONID

 Olles ajalooliselt Tartu Ülikooli linnak  on ka tänapäeval 
suur osa Toomemäel asuvatest hoonetest Ülikooli valduses. 
Ülikooli õppehooned moodustavad ühtlase vöö  risti läbi 
Toomemäe Lossi tänava ümbruses (joonis 10). Lähikonnas on 
veelgi hariduslikke hooneid: Kesklinna kool ja Katoliku kool  ning 
Miina Härma gümnaasium, millede õpilased käivad Toomemäel 
nii üksi kui klassiga. Bürood ja hotellid moodustavad tihedama 
kasutusega ala Ülikooli tänaval Raekoja ja Barclay platsi vahel, 
teine sarnane väiksemas skaalas ala jääb Jakobi ja Baeri tänava 
nurgale. Seega tuleb suurem osa liikumisest kagunurgast 
Raekoja platsi ja sealt Lossi tn kaudu Toomemäele. 
 Toidu ja joogikohad jäävad rohkem kesklinna Rüütli 
promenaadi äärde, üksikud neist ulatuvad ka Toomemäele, nt 
Rabarber tenniseväljakute juures ja Rotund kesksel platool, 
Püssirohukelder Pirogovi platsi naabruses. Neist kolmest siiski 
korraliku linnapargi jaoks ei piisa, sest Rotund on küll tuntud 
maamärk, kuid kohvikuna mittepopulaarne, Püssirohukeder ja 
Rabarber jäävad äärealadele.
 Kohe Toomemäe all on Tartu linna Raekoda ja muud  
linnavalitsuse hooned, Toomemäel Lossi tn otsas asub 
Riigikohtu hoone. Kuid Toomemäel pole mitte ainult avalikud 
hooned - suurem osa eluhoonetest jääb vahetult mäe alla 
Vallikraavi tänavale, Baeri tänava algusesse ja Kassitoome 
Veski tänava poolsesse ossa. Otse pargis Gustav Adolfi  bastionil 
asub endisest kliinikust ümberehitatud kortermaja (Lossi 21/23). 
Ka endine pargivahi maja Laia tn alguses on eraomad. Väike 
kogumik eluhooneid on Lossi tänaval Püssirohu keldri kandis. 
Seega võib terve hulk inimesi Toomemäge oma koduks nimetada 
ja päris kindlasti on see neile kõige lähem roheala.

3.4. LIIKUMISSUUNAD, SISSEPÄÄSUD JA 
TÕKKED
 
 Pääs Toomemäele on avatud igast ilmakaarest, kuid 
mitte kõik neist pole mugavalt kasutatavad (joonis 11). Endise 
kaitserajatisena tõuseb mägi ümbritsevast linnaruumist esile 
üsna järskude nõlvadega. Need nõlvad mõjuvad barjääridena 
ka siis, kui asuvad füüsiliselt pisut kaugemal ja on eraldatud 
puuderibaga nagu Baeri tn.  Ilma treppe kasutamata pääseb 
alale Vallikraavi tänava kaldteelt, Lossi tänavalt ning Laialt 
tänavalt. Kõik nimetatud tänavad on munakivikattega ja autoga 
läbitavad, mis muudavad pääsu jalakäijatele mõnevõrra 
tülikaks. Proffessorite alleel on lisaks treppidele ka mõlemas 
otsas pinnaseline kaldtee, kuid ülemises otsas on see pinnase 
erosiooni ja järsu tõusunurga tõttu praktiliselt kasutamatu. 

N

vaateplatvorm

toit ja jook

Tartu Ülikooli hooned

hariduslikud hooned

eramajad

bürood ja kontorid mäng ja sport

religioossed ehitised

WC

linnavalitsus

hotell

kasutuseta hooned

muuseum

teater/kontsert

Joonis 10. Toomemäe ja lähiümbruse funktsioonid. Mõõtkavata skeem.
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N

autod ja parkimine

jalakäijate peamine
pääs alale

jalakäijate oluline
 pääs alale

jalakäijate vähetähtis
 pääs alale

pääs ilma 
treppideta

Autoga saab sõita ümber Toomemäe ja ka keskelt läbi, samuti on 
ligipääs Gustav Adolfi bastionil paiknevale kortermajale ja Vana 
Anatoomikumi juurde. Parkimine Kohtumaja ja Sotsiaalteaduste 
hoone ees aga takistab arhitektuuri ja pargi vaate sidumist ning 
mõjub lokaalselt barjäärina. Kassitoomele pääseb ilma trepita 
igast suunast.  
 Jalakäijate olulisemad liikumisteljed on Toomemäge 
läbivad - põhiliselt mööda Lossi tänavat otse üle mäe, Baeri 
tänavalt risti üle Kassitoome Näituse tänavale, Näituse tänavalt 
tenniseväljakute kõrvalt üles Toomkiriku juurde ja sealt Lossi 
tänavale või üle Inglisilla tähetorni juurde (joonis12). Tihedamat 
kasutust leiab ka suund peaalleelt üle Inglisilla ja alla mööda 
kaldteed Vallikraavi tänavale. Samuti  Professorite allee, seda 
kasutavad palju pered, et jõuda lastega (ja lapsekärudega) 
mänguväljakule. Vähem kasutatakse Pirogovi platsi kõrvalt üles 
Tähetorni juurde tulevaid treppe ja neid mis jäävad Vallikraavi 
ja Baeri tänavale.  Põhimõtteliselt ei kasutata Gustav Adolfi ja 
Karl Gustavi bastionide treppe Kuradisilla läheduses, sest need 
ei vii nähtava teeni ja Jakobi tn poolseid treppe, sest need on 
väga lagunenud.Toomemäe jalgteed on graniitkillustiku kattega, 
mis annab inimestele põhjuse nurisemiseks, et tihedamalt 
kasutatavad liikumissuunad on lompides ja mudased või 
tolmused. 

Joonis 11. Sissepääsud Toomemäele ja autoteed. Mõõtkavata 
skeem

Joonis 12. Olulisimad liikumissuunad. Mõõtkavata skeem.

N
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3.5. KASUTAJAD JA TEGEVUSED 

 Töö autori poolt läbi viidud uuring (lisa 2) Toomemäe 
kasutajatest (joonis 13) näitas, et Toomemäel on esindatud 
peaaegu kõik kasutajagrupid, kuigi nt ratastoolis ja lapsevankriga 
on pääs Toomemäele  komplitseeritud. Tudengid liikusid oma 
õppehoonete vahel, ümberkaudsete koolide õpilased käisid 
Kassitoomel nii klassiga kui peale kooli. Liikumine toimus 
erinevas tempos - oli jalutajaid aga ka üle mäe teistesse 
sihtkohtadesse kiirustajaid. Levinud oli kõndimise ajal millegi 
muuga tegelemine - vestlemine kaaslasega või telefoniga. 
Suitsetajad võtsid pigem aja maha ja seisid ühes kohas, nt 
Sotsiaalteaduskonna ees või Pirogovi treppidel. Mitmel jalutajal 
oli kaasas koer. Kohtumaja parklat kasutatati nädalavahetusel 
lapsega kelgutamas käies auto hoidmiseks. Monumentide juures 
ja toomkirikus pildistati. Ühel korral lendas taevas ka droon, kuid 
selle juht jäi märkamatuks. Ühtegi ratastoolis kasutajat uuringu  
kestel ei kohatud, kuid rattaga sõitjaid oli hoolimata lumisest 
talvest. Ainukeses WCs oli järjekord. 
 Et uuring viidi läbi jaanuaris, oli hästi näha ka Toomemäe 
hooajaline kasutus. Hommikul oli tugeva lumesaju tõttu tööl terve 
hooldusmeeskond, peale sahkade ka mehed lumelabidatega, 
mõned neist puhkasid töö vahepeal pingil istudes. Toomemäe 
teede vahelisi platse kasutatati lumememmede ja teiste 
lumekujude tegemiseks (joonis 14). Proffessorite alle kõrval 
nõlval liugles üksik lumelaudur. Kassitoome orgu on talviti ikka 
kasutatud  kelgumäena ja niikaua kui on lund, on seal alati ka 
lapsi.  Kelgutamiseks kasutatakse ka teisi laugemaid nõlvu 
Kassitoomel ja Toomemäel. Hilisel kevadel, kui mätas juba kuiv, 
armastavad tudengid istuda Pirogovi platsi haljasaladel. Soojal 
ajal on ka laste mänguväljak tihedas kasutuses, talvel mitte nii 
väga. Spordiplatsil käib vähe rahvast, paljud ilmselt ei teagi 
selle olemasolust, see-eest tasuline tenniseväljak on üsnagi 
populaarne. Sporti tehakse Toomemäel ka vabas vormis ja 
aastaringi, mitmel loenduse korral oli jooksjaid. Ühel õhtul tegels 
seltskond noori mehi Kassiorus slackline tasakaaluharjutustega, 
seal on just sobivad puud liini kinnitamiseks. Uuringust selgus, et 
temperatuur  ja ilmaolud ei mõjuta Toomemäel viibimist, rahvas 
liikus nii -25 C kui sulaga, nii päikese kui sompus ilmaga.
 Töö autori tähelepanekud ei ole kinnitanud, et 
Toomemägi praegusel kujul oleks suviste piknike pidamise koht, 
küll aga peetakse seal mõningaid vabaõhuüritusi, on olnud 
lavastusi Musumäe ümbruses ja Toomkiriku varemetes, osa 
Hansapäevade festivalialast on toodud Toomemäe kesksele 
platoole ja mänguväljaku taha. Ürituste organiseerimine nõuab 
alati ka vajaliku inventari organiseerimist, sest paikset lava, 
varjualust või pinkiderivi Toomel ei ole. 

N

hooajaline tegevus

lumelauaga sõitmine

kelgutamine

vaatluspunkt vaatlusliin

drooni lennutamine

slacklining trikitamine

kõndimine

WC järjekorras ootamine

perekond jalutamas

pingil istumine

rattaga sõitmine

töötamine

vaatlemine

autosse sisenemine

pildistamine

jooksmine

telefoniga rääkimine

suitsetamine

jalutamine 
koeraga

jalutamine 
lapsevankriga

vestlemine

Joonis 13. Toomemäel 8 päeva jooksul nähtud tegevused ja kasutajad. Mõõtkavata skeem.
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Joonis 14. Toomemägi sobib hooajalisteks spontaanseteks tegevusteks.
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3.6. RELJEEF JA HALJASTUS

 Toomemäel on erinevate vallutajate poolt antud tehislik 
reljeef (joonis 16). Kaitserajatisena on sel järsud nõlvad, kohati 
rohkemgi kui 45 kraaadi, mis tõusevad ümbritsevast teepinnast 
8-15 m kõrgemale. Keskel paikneb tasane platoo, vanade 
linnamüüri kaitsetornide kohale on tekitatud künkad, neist kõige 
kõrgem tipp on Musumägi, mis tõuseb platootasemest veel 7 m 
kõrgemale. 
 Toomemäel on põhiliselt vananev kõrghaljastus, mis 
on sinna aegade jooksul istutatud ning osaliselt ka peale II 
Maailmasõda ise tekkinud, eriti bastionide nõlvadele. Puistu 
on väga tihe, mistõttu mikrokliima on hämar ja jahe. Päikesele 
avatud on Veski tn poolne osa Kassitoomest ja Kassiorg, 
Vallikraavi tn poolsed nõlvad ja osaliselt Jakobi tn poolne ülemine 
nõlv. Puude võrad on kõrgel ja nende tihedusest tingitud valguse 
puudumine ning juurekonkurents takistavad rohttaimede kasvu. 
Domineerivad lehtpuud - vaher (Acer), pärn (Tilia), pappel 
(Populus), kask (Betula), tamm (Quercus), kastan (Aesculus)  - 
kuid arhiiivipiltidel on näha hulgaliselt okaspuid. Kohati on veel 
alles vanu lehiseid (Larix), kuid nende kuju ei ole  pargilikult 
dekoratiivne. Põõsarinne on kasin, jäädes pigem äärealadele, 
keskosas puudub täiesti. Rohurinne on hõre ja liigivaene, 
hooajalised huvitekitajad peaaegu puuduvad: aprillis on lapiti 
harilikku sillat (Scilla siberica), üksikuid kollaseid  kuldtähti 
(Gagea lutea) ja lõhnavat kannikest (Viola odorata). Kohati 
kasvab ka kollast ülast (Anemone ranunculoides), metstulpi 
(Tulipa sylvestris) ning kanakoolet (Ranunculus fi caria) (joonis 
15). Baeri kuju aias mõned harilikud lumikellukesed (Galanthus 
nivalis) ja krookused (Crocus). Kasutuskindlaid muruplatse 
pole. Kogu Toomemäe haljastus on visuaalselt sarnane, ilma 
variatsioonideta. Regulaarpargi elementideks on haljasala Vana 
Anatoomikumi ees ja alleed, mis sulanduvad teiste puude sisse 
ja on väljalangenud puude tõttu auklikud. Nende esile toomiseks 
tuleks kõrval asuvatel platsidel puid vähendada. Alleede 
taastamiseks pole aga võimalik olemasolevate suurte puude 
vahele istutada uusi noori puid, kuna need ei jääks seal ellu.[15] 
Lahenduseks oleks alleede taastamine teelõikude kaupa.
 Järskudel nõlvadel, aga ka järsemate laskumistega teedel 
on probleemiks pinnase erosioon. Seda põhjustavad vihma- ja 
lumesulamisvesi, kaudselt aga see, et tiheda puistu all ei kasva 
midagi, mille juured pinnast koos hoiaksid. Erosioonile aitavad 
kaasa adrenaliini otsivad inimesed, kes jala või rattaga laskuvad 
nõlval suvalisest kohast. Ka liiga kitsad teed bastionide nõlvadel 
kipuvad erosiooni käes kannatama. Pinnase kinni hoidmiseks 
tuleks järskudele nõlvadele lisada põõsaid.

Joonis 15. Sel kevadel Toomemäel esinevad õitsevad liigid.

   Tulipa sylvestris

       Viola odorata          Scilla siberica

Ranunculus fi caria           Gagea luteaAnemone ranunculoides
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Joonis 16. Läbilõige Toomemäe reljeefi st.
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N

maamärkvaatepunkt kohtumispaik

3.7.  MAAMÄRGID JA VAATED 

 Toomemägi asukohaga kesklinnas on ise tähtis 
maamärk, mis on üldtuntud nii Tartus kui mujal Eestis.
Toomemäe mõjupiirkond ulatub üle jõe Puiestee tänavani, kus ta 
on äratuntav nii Roosi tn kui Narva mnt ristist. Tähelepanelikud 
vaatlejad võivad näha Tähetorni või toomkiriku serva üle puude.
 Toomemäe sees võib eristada kahte tüüpi maamärke: 
esiteks suured maamärgid, mida võiks olla näha ka mujalt linnast, 
kui puid ees ei oleks. Need on Toomkirik, Tähetorn ja Inglisild. 
Vana Anatoomikumi ei saa nende hulka lugeda, kuna asub nurga 
taga ja paljud tegelikult ei tea, kus täpselt. Teiseks kohaliku 
tähtsusega maamärgid, mis toimivad ka kokkusaamiskohtadena 
- Kassiorg, Musumägi, Baeri ausammas, Rotund, Struve 
mälestusmärk ja  Pirogovi plats (joonis 17). Potentsiaaliga 
kohad, mida praegu siiski maamärkide hulka lugeda ei saa on 
veel Kuradisild ja Jakobi tn poolne vaatega mägi.
 Parimad vaated paistavad Tähetorni platsi vaatepunktist 
Raekoja platsile, Kassitoomelt  üle tenniseväljaku toomkirikule ja  
Vana Anatoomikumi tagant EMK Püha Luuka koguduse kirikule. 
(joonis 17, 18) Head vaated avanevad Tiigi Seltsimajale ja Laia 
tn vaatekünkalt Jaani kirikule, kui eemaldada vaatekoridorist 
mõned puud. Vaade Musumäelt Katoliku kirikule on juba 
rohkemate puudega varjatud ja ehk ongi Musumäel teine 
funktsioon.  Mööda peaalleed paistab Inglisillalt Baeri monument. 
Avada võiks vaate toomkiriku ida- ja kaguküljele.

                              
3.8. ANALÜÜSI KOKKUVÕTE

 Toomemägi on inimestele oluline ja pakub oma  
mitmekesise reljeefiga vaheldust üksluises linnaruumis. Ülikool 
annab tooni ka tänapäeval, suur osa kasutajatest on tudengid, 
noored ja noored lapsevanemad vankritega, neile lisanduvad 
turistid - kõik vajaksid head ligipääsu Toomemäele. Kasutajatele 
on olulised hooajalised tegevused. Autoliiklus hakib Toomemäe 
tükkideks, sõitmine munakiviteel tekitab müra ja õhusaastet, 
lisaks takistab parkimine visuaalset sidusust.
 Jalutajate peatuspaikade puudumine viib transiitliikluseni. 
Kõik peamised ja olulised liikumissuunad kohtuvad Inglisilla 
kandis - see on Toomemäe kese. Hooldamatus ja kasutamatatus 
koos viivad vandaalitsemiseni, mis on probleemiks nt Jakobi 
tn alumisel nõlval. Ülemisel platool on pime ja kohviku Rotund 
ümbrus mõjub sumbununa, ka on puudu avalikest WC-dest.
 Alates nõukogude ajast puudub ühtne läbimõeldud 
hoolduskontseptsioon, ühtlane sage niitmine koos isetekkelise 
puistuga on viinud rohttaimestiku vaesumiseni. Ajaloolised 
alleed ei pääse mõjule. Parimad vaated on varjatud kohtadest Joonis 17. Toomemäe sisesed ja  alalt välja ulatuvad vaatekoridorid, nummerdatud vaateid näeb joonisel 18. Mõõtkavata skeem.

1

3

4

5

7
6

ÜLDINE VAADE LINNALE
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või  on puudega varjatud, vaatekohtades pole pinke. Puudub 
distants, mis on nt pildistamisel oluline.

1

3 4 5

6 7 7

21

Joonis 18. Toomemäelt avanevad vaated, vaatepunktid on numbriliselt märgitud joonisel 17. 
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4. KONTSEPTSIOON 
 
4.1 TEADVUSE KESE

 Antud töö kontseptsioni keskmes on inimene oma mõtete 
ja tundmustega, mis kõik saavad kokku teadvuse keskpunktis. 
On telg, mis tasakaalustab äärmusi ja suunab keskmesse.On 
valida mitmeid erinevaid teid, mis kõik viivad tuumani - hetkes 
kohal olemiseni.
 Toomemäe reljeef ja sopiline kuju pakub võimalusi 
dünaamiliste ja mutifunktsionaalsete alade rajamiseks.
Transiitliikluse vähendamiseks peaks tagama kõigi oluliste 
liikumissuundade juurde peatuspaigad ja vähendama 
autoliikluse osakaalu Toomemäel, jättes Lossi tn ainult jalakäijate 
kasutusse. Samuti lõpetada parkimine Sotsiaalteaduskonna ees. 
Munakiviteedesse paigaldada siledad plaadid ja võimaldada 
vähemalt üks kõvakattega marsruut. Laia tn otsa hoonestamine 
aitaks tänavat defineerida ja võtta kasutusele kõrvalolev 
pragiruum. Rohkem jala ja rattaga liikuvaid inimesi suurendab 
üldist turvatunnet - vahetu kokkupuude teiste inimestega, värskem 
õhk ja madalam müratase soodustavad Toomemäel viibimist. 
Puistu hõrendamine defineerib alleed ja avab vaated, ent annab 
ka võimaluse mitmekesistada rohurinnet. Erosiooniohtlike 
nõlvade põõsastamine pakuks ühtlasi toitu ja elupaiku lindudele. 
Võimalused nautida päikesepaistet, putukasuminat ja linnulaulu 
aga ka teha sporti ning korraldada üritusi, pakuvad elamusi igas 
vanuses inimestele. Erineva suuruse ja kujundusega paigad 
võimaldavad  igapäevatoimetustest aja maha võtta ja varieerida 
vabaõhutegevute liiki ja mahtu - jalutamine, vaadete ja ilusa ilma 
nautimine, suhtlemine, eraldumine, teiste inimeste vaatamine, 
ürituste korraldamine. Elav ja aktiivne marsruut,  kus saab jälgida 
teisi inimesi.Teekond, mis moodustab väikese huviringi Tartu 
kesklinnas - Raekoja platsist mööda Rüütli promenaadi Jaani 
kirikuni, sealt mööda Lutsu tn Mänguasjamuuseumini, edasi 
mööda renoveeritud Laia tn Toomemäele, ja hiljem mööda Lossi 
tn jälle Raekoja platsi. Piisavalt võimalusi istumiseks - pingid, 
kohvikutoolid, lamamistoolid, terrassid. Inimesele kohandatud 
park pakub võimalust uuteks loome - ja kultuuritegevusteks.
 Kontseptsiooniplaanil (4.1.1) on esile tõstetud ringidega 
välja toodud kõik potentsiaaliga kohad, kus võimaldada 
eelkirjeldatud uusi kvaliteete ja näidatud, kuidas need on 
omavahel seotud.
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4.2. ESKIIS

4.2.1. JUURDEPÄÄS JA LIIKUMINE

 Sujuvaks ligipääsuks Toomemäele on renoveeritud Laia 
tn munakivikattega osa, milles on vajalik sile plaaditud rada, 
et võimaldada paremat liikumist jalgrataste ja lapsekärudega. 
Laia tn otsast risti üle Toomemäe platoo viiv tee on sillutatud, 
samuti teeb kõvakatteline tee ringi ümber Baeri ausamba ja 
toomkiriku. Otse Toomemäe südamesse suunduv Lossi tn 
saab samasuguse kahesuunalise rattatee ja muutub põhiliselt 
kergliiklusteeks. Vajaduse korral võimaldada autodega 
juurdepääsu muusikakoolile ja tänavaäärsetele elanikele. 
Kohtumaja ette ja Lossi 21/23 kortermaja juurde on võimalik 
autodega läheneda ümber Toomemäe. Sotsiaalteaduskonna 
eest on kõrvaldatud parkimine, parkida on võimalik maja küljel 
ja hoovis. Korralik kaldtee on Proffessorite allee treppide kõrval, 
see on oluline pääs mänguväljakule. Vana Anatoomikumi 
tagant ühendab graniidipurukattega  kaldtee ülemisel platool 
asuva galerii alumise nõlva trepiga.

4.2.2. KOGUNEMINE JA KOHTUMINE

 Toomemäest peab saama paljude kasutajagruppide 
kohumis ja ajaveetmispaik. Seda eesmärki hakkavad täitma 
erinevad platsid, platvormid ja väljakud. Baeri tn ääres on 
sobiv nõlvaalune noorte parkuurpargi jaoks, see suhestub 
hästi ka ületee Kassitoome oruga, kus samuti noortel aega 
veeta meeldib. Jakobi tn ääres Ülikooli peahoone taga asub 
väike lava, mis sobib nii standup comedy, kõnekoosoleku kui 
laulukoori tarvis. Proffessorite allee äärde päikesepaistelisele 
nõlvale pakutud platvorm võimaldab mõnusalt istudes inimesi 
vaadata ja hoida pilku peal Elektriteatri uksel. Rotundi ümbritsev 
kõvakattega väljak seob ruumi toomkirikuga. Kesksel platool 
toomkiriku idaküljel paiknevad tallamiskindlad muruplatsid 
võimaldavad korraldada suuremaid üritusi aga ka  niisama 
murul istumist. Kõrgemat vaatepunkti pakuvad platvormid 
Vana Anatoomikumi kõrval, seal saab päikesepaistel vaadelda 
Faehlmanni profiili. Kesktelje tagumises otsas, sealsete teede 
ristumispunktis on ringikujuline mängude väljak väikeste 
mängulaudadega. Sealt saab alguse ka tee, mis viib Vana 
Anatoomiku taga asuvasse vabaõhugaleriisse.
 Kõik Toomemäe teed toovad kokku Inglisilla juurde, 
mille all Lossi tänaval moodustub väike amfiteatri kvaliteediga 
platsike, kust istumist võimaldavad terrassid tõusevad mööda 
nõlvu üles kolmes suunas.

4.2.3. MÄNG JA SPORT

 Väikelaste mänguväljaku ümber olev tee katta värvilise 
asfaltiga, mis pikeneb kõrval asuvale muruplatsile, ümbritsedes 
pikniku ja festivaliala. Tee võimaldab lastel tõukerataste ja 
ratastega sõita. Seal asuv nõlva järsk osa on piiratud aia ja 
hekiga. Selles piirkonnas on vajalik WC olemasolu. 
 Noorte parkuurpark Baeri tn ääres on koht, mis pakub 
mängulisi elemente, millel saab ronida, hüpata, lesida, 
sõpradega kohtuda aga ka loominguliselt trenni teha.  Asukoht 
jääb ümbruskonna koolide õpilaste tee peale. Spordiväljak 
Tähetorni juures võiks saada viitadega märgistatud, olla 
jooksuraja alguseks ja lõpuks ning sisaldada väikest sillutatud 
tasast ala väikesele grupitrennile. Olema peaks elektriühendus 
ja  joogivee võimalus.

4.2.4. VAATED JA VAATLEMINE

 Olemasolevad vaatepunktid Laia tn ääres ja Tähetorni 
ees vajavad üksikute puude eemaldamist vaatekoridorist. 
Kassitoome nõlvale tenniseväljakute vastu kasutamist 
ootava tee äärde  on planeeritud pingid, millelt avaneb hea 
vaade toomkiriku fassaadile. Toomkiriku idapoolse fassaadi 
avamiseks  ja muruplatsi loomiseks on seal puude osakaalu 
vähendatud ja keskse allee äärde paigutatud kahepoolsed 
pingid, mis võimaldavad valida vaatesuunda, kas toomkirikule 
või alleel jalutavatele inimestele. Vana Anatomikumi tagant 
kulgeb väligalerii. Nõlva ääristavate puude ette on rajatud 
statsionaarsed näitusepinnad, et mitte kahjustada puid. 1,5 m 
laiune kruusakattega teerada viib Vana Anatoomikumi tagant 
mööda väikesele pinkidega platsile, kust suundub alla Vallikraavi 
tänavale. Nn kunstiraja loogiline jätk on  tee väikese kasutuseta 
hoone juurde, milles võiks tegutseda galerii vm näitusepind.
Vana Anatoomikumi taga on avatud vaatekoridorid Püha Luuka 
koguduse kirikuhoonele ja Tiigi Seltsimajale.

4.2.5. HALJASTUS

 Toomemäe haljastuse mitmekesistamiseks, lausniitmise 
vähendamiseks ja elurikkuse soodustamiseks on planeeritud 
Kassitoomele, kus puid on hõredamalt, Karl XI bastionile 
ja Vana Anatoomikumi kõrvale päikesepaistelisele alale 
niidumuru, mille serv  on viimistletud niidetud ribaga ja sisse 
on  niidetud piknikuringid. Niidumuru kujunemine võtab küll 
aastaid aega, kuid vajab vaid paar korda aastas niitmist.  
Sobivad liigid parasniiskele poolvarjulisele kasvukohale oleksid: 

harilik härjasilm (Leucanthemum vulgare) nurmnelk (Dianthus 
deltoides), kerakellukas (Campanula glomerata), harilik 
kellukas (Campanula patula), suureõiene kellukas  (Campanula 
persicifolia), tõrvalill (Viscaria vulgaris), verev kurereha 
(Geranium sanguineum), mets-kurereha (Geranium sylvaticum), 
aas-kurereha (Geranium pratense), ängelhein (Thalictrum sp), 
ahtalehine ängelhein (Thalictrum lucidum), harilik hiirehernes 
(Vicia cracca), hobumadar (Galium verum), keskmine ristik 
(Trifolium medium), harilik kastehein (Agrostis capillaris), lõhnav 
maarjahein (Anthoxanthum odoratum), keskmine värihein (Briza 
media)  lisaks üheaastasi iludusi nagu harilik rukkilill (Centaurea 
cyanus).
 Toomemäe keskosa platool Toomkiriku põhja- ja idaküljel 
on eemaldatud ülekasvanud puud ja rajatud korralikud pöetavad 
muruplatsid. Murul istumine on kindlalt lubatud. Kevadiseks 
iluks istutada sinna hulgaliselt madalaid sibulilli: krookuseid 
ja lumikellukesi. Muru niitma tuleb neil aladel hakata siis, kui 
sibulillede lehed on kuivanud.
  Karl IX bastionil, samuti toometagustel äärealadel võiks 
puistut täiendada, et saavutada metsikum kooslus, puude all 
lasta kasvada looduslikel pärismaistel salumetsa liikidel.  Karl 
XI bastionile on lisatud kõrgete põõsaste gruppe, nt laialehine 
ebajasmiin (Philadelphus pubescens), harilik ebajasmiin 
(Philadelphus coronarius), villane lodjapuu (Viburnum lantana), 
kanada lodjapuu (Viburnum lentago) või lepalehine toompihlakas 
(Amelanchier alnifolia). Päikeselises servas harilik sirel (Syringa 
vulgaris). Märgitud erosiooniohtlikud nõlvad kindlustada 
põõsarindega, mis ühtlasi toimib pinnakatjana (pole vaja enam 
niita) ja pakub eluvõimalusi eri liikidele. Puujuurte konkurentsis 
ja võraaluses varjus  saavad hakkama nt. magesõstar (Ribes 
alpinum), sinine kuslapuu (Lonicera caerulea), harilik lumimari 
(Symphoricarpos albus), poolvarjus harilik kikkapuu (Euonymus 
europaeus).
 Faehlmanni ausamba ees on formaalne pargiosa, 
sinna sobivad pinnakattetaimed või madalad põõsad, et oleks 
konkreetne roheala, mida ei pea niitma. Et avada vaade 
platvormidelt on vaja eemaldada Faehlmanni kuju varjav  puu. 
Baeri ausammast ümbritsevasse aeda sobib vähest hooldust 
vajav põõsasrooside vöö (nt. keskmise kõrgusega sordid 
‘Schneeflocke’  ja  ‘Sweet pretty’) .
 Rahvahariduse soodustamiseks tuleb kõiki erinevaid 
taimekooslusi ja tähelepanu väärivaid puid selgitada sobivate 
infotahvlitega.

4.2.6. HOONESTUSALAD  JA KASUTUSETA HOONE
  
 Laia ja Jakobi tn ristumisele on planeeritud kaks 
hoonestusala. Nende hoonete  alumisel korrusel on avalikud 
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N4.2.7. ESKIIS M 1:2000
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4.3. FOOKUSALA

4.3.1. KOHTUMISPAIK TOOMEMÄE KESKMES

 Kolmnurksel tõusva reljeefiga alal Sotsiaalteaduskonna 
ees on astmelised haljastatud terrassid. Terrasside tugimüür 
funktsioneerib ühtlasi istekohana, mis lubab neid kasutada 
nii puhke kui õppetegevuseks, samuti ühisürituste ja 
vabaõhukontsertite korraldamiseks. Mõned tugimüürid on 
rajatud ka vastasnõlvadele üle Lossi ja Uppsala tn. See 
võimaldab valida  meelepärase istumise kohta päikese ja 
teiste inimeste shtes. Lossi tänavale kolme nõlva vahele tekib 
omaette väike väljakulaadne ruum, mille keskmes on sillutisse 
paigaldatud valgusring. Hõre muru asendatakse põõsaste, 
püsikute ja kõrrelistega, mis ei vaja niitmist. Teisele poole Lossi 
tn jääv puudealune roheala haljastatakse salumetsa liikidega.
 

funktsioonid, ülemistel korterid.  Hoonestus annab Laiale tänavale 
konkreetsemad piirid ja toob Toomemäe linnale lähemale. Ühtlsi 
saabuvad sellesse kasutuseta Toomemäe piirkonda inimesed, 
kellele see koht saab oluliseks. Toometagusel paiknevas 
väikeses kasutuseta hoones võiks tegutseda kunstigalerii või 
muu näitusepind. 

 

LOSSI TN JOON 

   
   

5m

    19.9m

4.3.2. ROTUNDI PLATS

 Rotundi platsil on kivisillutis, et võimaldada paremat 
kohviku välimööbli paigutamist. Sillutises on kasutatude erinevat 
värvi kive, et tuua väja teed. Murualale kontrastiks ja välikohvikus 
meeleolu loomiseks on platsi sisse jäetud puudesalud, mille 
all pinnakattetaimed. Platsi ääres olevad pingid on keeratud 
üksteise suhtes nurga alla, nii on võimalik suuremal seltskonnal 
üksteisega suhelda, samas erinevatel seltskondadel eralduda.  
Pinkidelt näeb nii toomkirikut kui Rotundi. Toomkiriku pool 
ääristavad platsi punsasest tellisest tugipostid, mis  eraldavad 
platsi kõrval asuvast murualast. Postide kõrgus on selline, et 
võimaldab seistes mugavalt nõjatuda ja toetada postile nt 
fotokaamerat või nutiseadet. Kõvakattega tee ühendab läbi 
platsi toomkiriku keskse kohtumispaigaga.

Joonis 19. Fookusala keskse kohtumispaiga terrasside lõige Lossi tn kõnnitee suhtes.
LÕIGE M 1:200
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4.3.3. FOOKUSALA KUJUNDUSPLAAN M 1:500

ROTUNDI PLATS (4.3.2.)

TOOMEMÄE KESE (4.3.1.)

PINGID

TUGIPOSTID
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    VAADE PEALT  M 1: 50

    VAADE EEST  M 1: 50    VAADE KÜLJELT M 1: 50

5. DETAIL
5.1. KONSTRUKTSIOON

5.1.1. TERRASSIDE ASTMESTIK

 Terrasside astmestik on kindlustatud betoonist 
tugimüüriga, mis on kaetud puitlippidega mugavamaks istumise 
võimaldamiseks. Betooni all on killustikupadi. Ühelt tasemelt 
teisele pääsemiseks on astmestiku keskel kolm graniitplokist 
trepiastet. Tugimüüride ees on graniidisõelmetest tee.
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    VAADE PEALT  M 1: 20

    VAADE EEST  M 1: 20     VAADE KÜLJELT M 1: 20

5.1.2. TERRASSIDE  PINGINA TOIMIV TUGIMÜÜR

 Betoonist tugimüür on kaetud puiduga ja valitud 
kohtadesse on paigaldatud kolme meetri pikkused seljatoed, 
mida kannavad betoonisse valatud nelikant terastorud. Seljatugi  
on kaldenurgaga 101 ° . Tugimüüride tagused terrassid on 
haljastatud . 
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5.2. VERTIKAALPLANEERIMINE

    A                      A’
 LÕIGE 1  M 1:250

    B                       B’
 LÕIGE 2  M 1:250

    C                    C’
 LÕIGE 3  M 1:250

N   
 PEALTVAADE M 1:500

A

B

C

A’

B’
C’
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5.3. ISTUTUSPLAAN

 Sotsiaalteaduskonna ees piirab istumisala pöetav hekk 
kõrgusega kuni 1 m.  Hekiks on kasutatud erineva lehe värvi 
ja tekstuuriga põõsaid: läikiv tuhkpuu (Cotoneaster lucidus) ja 
Ungari sirel (Syringa josikaea), mis mõlemad on linnakeskkonnas 
vastupidavad. Hekitaimede vahekauguseks jätta istutamisel 40 
cm. (joonis 19)
 Kõige ülemisel terassil olemasolevad okaspuud 
eemaldatakse terrasside rajamiseks. Säilitatakse olemasolev 
harilik vaher (Acer platanoides) ja lisatakse jaapani lehis (Larix 
kaempferi), mis kasvab10-15m kõrgeks, 4-5 m laiaks. Jaapani 
lehisel on koonilise tipuga sammasjas võra, sinaka värvusega 
okkad muutuvad kuldkollaseks oktoobri lõpus.
 Terrassidel on kasutatud segaistutust. Struktuuri 
mooodustavad põõsad:
1. Lamarcki toompihlakas (Amelanchier lamarckii) on püstise 
võraga kõrge põõsas (kõrgus 3-4m, laius 2m). Lehed on 
puhkedes vaskpunased, hiljem rohelised. Õitseb maikuus ühes 
lehtimisega, õied valged. 
2. punapaju (Salix purpurea) ‘Nana’ on ümmargune (1m kõrge, 
1m lai) sinakasroheliste lehtedega põõsas. Kevadel kollased 
urvad.
 Püsikutest on struktuurtaimedeks: 
1. nipponi ängelhein (Thalictrum rochebrunianum), kuni 150cm 
kõrge püsik, õitseb juulis - augustis lavendliroosade õitega. 
2. suur tätputk  (Astrantia major) on kuni 80cm kõrgune, õitseb 
kevadest hilissuveni valgete või roosade õitega.
  Suurema pinna katavad taustataimedena kõrrelised:
1. luht-kastevars (Descampsia cepitosa), taime kõrgus on 40-
100cm, laius kuni 50cm, lehed sinakasrohelised, talvehaljad, 
pähikud kollased. 
2. harilik sinihelmikas (Molinia cerulea), mille  kõrgus on 40-
100cm, puhma läbimõõt kuni 50cm, suvehaljad rohelised lehed, 
dekoratiivsed pähikud alates augustist, kollastes toonides 
sügisvärvus. 
 Hooajalisteks huvitekitajateks on püsikud: 
1.harilik kullerkupp (Trollius europaeus) kõrgusega u 40-50cm, 
keraja kujuga kollased õied mais-juunis, lehestik on kena ka 
peale õitsemist. 
2. harilik tõnnike (Stachys offi cinalis) ‘Ukkie’ on koos õitega 
30 cm kõrge. Püstised õisikuvarred kannavad juunis lillakas-
roosasid õisikuid, mis meeldivad paljudele putukatele.
3. harilik kukesaba (Lythrum salicaria) kõrgusega 30-100cm, 
lillakasroosad õied juulis-augustis. 
Sibulilled: 
1. lauk (Allium) ‘Summer Beauty’, kõrgus kuni 50cm, helelillad 
kerajad õisikud juulis – augustis. 

2. kollane nartsiss (Narcissus pseudonarcissus) kollase-valgega 
õied kevadel.

Joonis 20. Istutuses kasutatvad taimed.

 Larix kaempferiAmelanchier lamarckii

Thalictrum rochebrunianum     Astrantia major    Salix purpurea ‘Nana’

Lythrum salicaria     Stachys offi cinalis ‘Ukkie’ Trollius europaeus

Allium ‘Summer Beauty’  Narcissus pseudonarcissus  Descampsia cepitosa        Molinia cerulea

Foto: Rannamõisa aiasalong Foto: Juhani puukool

Foto: Juhani puukool Foto: Aiasõber
Foto:  SA Järvselja Õppe- ja katse 
 metskond

Foto: OÜ Paradiisi Aed

Foto: Meneerke Bloem

Foto: OÜ Paradiisi Aed
Foto:  SA Järvselja Õppe- ja katse 
 metskond

Foto: OÜ Hansaplant
Foto:  SA Järvselja Õppe- ja katse 
 metskond Foto: Neeva aed
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Salix purpurea ‘ Nana’, kokku 11 tk

Amelanchier lamarckii, 1tk

Acer platanoides 1 tk  - ol.ol.

Syringa josikaea, 16 tkCotoneaster lucidus, 18 tk Cotoneaster lucidus, 18 tkSyringa josikaea, 16 tk

N

Lythrum salicaria, 3 tk rühmas, kokku 75 tk

Stachys officinalis ‘ Ukkie’ , 3tk rühmas, kokku 234 tk 

Trollius europaeus, 3 tk rühmas, kokku 108 tk 

Astrantia major, 3 tk rünmas, kokku 51 tk
 

Thalictrum rochebrunianum, 3 tk rühmas, kokku 39 tk

Narcissus pseudonarcissus, 5 tk rühmas, kokku 230 tk

Allium ‘Summer Beauty’, 3 tk rühmas, kokku 123 tk

Molinia cerulea, 1tk, kokku 660 tk

Descampsia cepitosa, 1tk, kokku 252 tk

5.3.1. TOOMEMÄE KESKME TERRASSIDE ISTUTUSPLAAN M 1:250

Larix kaempferi, 1tk
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KOKKUVÕTE

KOKKUVÕTE
 Bakalaureusetöö eesmärk oli kujundadaTartu Toomemäe 
park tänapäevaseks linnapargiks - kutsuvaks, mitmeti toimivaks 
ja tähendusrikkaks paigaks, rõhutades selle mitmekesist 
reljeefi, pikki vaateid ja tuues alale multifunktsionaalseid rajatisi. 
Analüüsidest selgus, et suurimad probleemid on ala killustatus 
sõiduteede poolt, jalakäijate transiitliiklus, raskendatud 
juurdepääs alale ja monotoonne haljastus ühes puuduliku 
hoolduskontseptsiooniga. Transiitliikluse ühe olulise põhjusena 
tuli välja põnevate peatuspaikade puudumine. Et Toomemägi 
on Tartu keskseima suurima rohealana oluline erinevatele 
kasutajagruppidele  sai kontseptsiooni aluseks inimene oma 
teadvusega. Kõik eskiisis väja pakutud kujnduslahendused 
lähtuvad põhimõttest, et inimese suurim huvi on teine inimene. 
Kujundusega on soovitud luua suhtlemist soodustav ruum, 
mis on sobilik nii kohtumiseks kui ürituste korraldamiseks. 
Haljastuskontseptsioonis on soovitud tekitada visuaalne 
vaheldus ja huvi ning ühtlasi pakkuda toitu ja elupaiku nii 
putukatele, pargilindudele kui pisiloomadele.  
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LISA 1

   Intervjuu Toomemäel viibijatega vahemikus 19.01-2.02. 2019

Küsimused: 

1. Miks olete täna Toomemäel?
2. Kui tihti käite Toomemäel?
3. Missugused on Toomemäel teie lemmikkohad?
4. Mis ei meeldi? Kas midagi on puudu või üle?
5. Kas Kassitoome on ka Toomemägi?
6. Kas teate kus asuvad: Musumägi, spordiväljak, Tähetorn, 

laste mänguväljak, Kuradisild, Vana Anatoomikum,  
Profrssorite allee?

Tulemused: 

1. Intervjueeritavad tõid välja kelgutamise, lastega jalutamise, 
üle mäe tööle käimise ja niisama kõndimise.

2. Üle mäe tööle käiv inimene käis iga päev. Koolipoiss käis 
kelgutamas, kui lund on ja muul aja vahel klassiga, kui 
õpetaja viib. Veel käidi juhuslikult ja mitte väga tihti. Üks 
vastanutest tõi välja, et käib igapäevaselt mäest mööda ja 
siis näeb seda ja see on talle oluline.

3. Vastanutele meeldisid kõige rohkem toomkiriku varemed, 
mitu korda nimetati ka , et sealt eest saab tenniseväljakule 
vaadata. Koolipoisile meeldis Kassitoome. Veel peeti 
huvitavaks Kuradisilda, sest see erineb teistest kohtadest. 
Ka meeldis tähetorni ees üks valgustatud puu.

4. Esimese hooga ei osanud mitu vastanut öelda, mis ei 
meeldi. Põhiliselt tegid muret libedad ja järsud trepid ja 
muul aastaajal lompides teed. Noormees leidis, et pole eriti 
kusagil olla ja natuke igav on ka. Toodi ka välja, et puude all 
on pime. Pandi ette, et võiks olla korralik kohvik ja paremad 
istumiskohad.

5. Kõik vastanud arvasid, et ka Kassitoome on osa 
Toomemäest.

6. Kõik vastanud teadsid Musumäge, Tähetorni ja laste 
mänguväljakut. Suurem osa teadis ka Kuradisilda ja 
spordiväljakut. Noored ei teadnud Vana Anatoomikumi, 
seda aeti ka segamini Uue Anatoomikumiga. Ainult üks 
vastanu teadis Professorite alled.
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LISA 2

Vaatlusandmed. 
Kasutajate loendamine Toomemäel vahemikus 19.01-2.02 

Erinevate tegevuste loendamine. 

Kuu- 
päev 

kell Inimesi 
kokku 

mehi naisi lapsi koeri ilm tegevused 

L. 
19.01 

15:30-16:05 35 12 19 4 1 -2C, 
tuul 

Jooksmine, 
pildistamine, 
Suitsetamine, telefoniga 
rääkimine, lapsekäruga 
jalutamine, koeraga 
jalutamine 

P. 
20.01 

14:05-15:00 27 13 11 3 3 -4C, 
päike 

Koeraga jalutamine, 
lumelauasõit, WC ukse 
taga ootamine, 
telefoniga rääkimine, 
pargitud autosse 
minemine, lapsekäruga 
jalutamine, vestlemine, 
vaatamine 

N. 
24.01 

13:15-14:05 26 14 9 3 1  Telefoniga rääkimine, 
jooksmine, pargitud 
autosse minemine, 
töötamine,  
lapsevankriga 
jalutamine, koeraga 
jalutamine 

P. 
27.01 

15:20-16:00 42 18 18 5 1 -12C Autosse istumine, 
töötamine, 
lapsevankriga 
jalutamine, 
pildistamine, koeraga 
jalutamine, taevas 
lendas droon 

E. 
28.01 

17:35-18:05 23 12 8 3 2 -12C 
tuul 

Istumine, jooksmine, 
koeraga jalutamine  

T. 
29.01 

17:25-18:00 32 20 11 1 1 -5C 
vaikne 

Vestlemine, auto 
puhastamine lumest, 
jalgrattaga sõitmine, 
pildistamine, autosse 
istumine, pingil 
istumine 

K. 
30.01 

8:40-9:05 33 13 14 5 1 -1C 
vaikne 

Telefoniga rääkimine, 
koeraga jalutamine, 
lume rookimine, pingil 
istumine 

L. 
2.02 

13:35-14:15 31 10 14 7 2 -1C Lapsevankriga 
jalutamine, telefoniga 
filmimine, suitsetamine  

- 7 C


