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Toomemäe keerulise reljeefi ja tiheda pargipuistu tõttu on pargi äärealad jäänud 

aktiivsest kasutusest välja. Töö eesmärgiks on vähem kasutatavate ja rohkem 

kasutatavate killustatud alade ühendamine, et siduda olemasolevaid jalgteid 

planeeritavatega ning võimaldada konkreetse funktsioonita alale kogukondlike 

tegevuste ruume.

Töö tulemusteks on kontseptuaalne eskiis, mõõtkavas 1:2000  ja fookusala eskiis, 

mõõtkavas 1:500. Kontseptuaalsel eskiisil on kujutatud probleemide lahendamist 

Toomemäe üleselt ning pakutud välja võimalike lahendusi. Fookusala eskiisil 

keskendutakse platoo ja Jakobi tn vahelisele alale ning pakutakse välja detailsem 

kujundusplaan olemasoleva mänguväljaku ja selle kõrval paikneva funktsioonita ala 

uuendamiseks. 

Märksõnad: ajalooline park, rekretasiooniala, jalutamine, mänguväljak, turismiobjekt
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Käesolev  bakalaureusetöö käsitleb Tartu linnas asuvat 

Toomemäge, mis on peamine ja tuntuim rekreatsiooniala 

üleüldises Tartu linna rohevõrgustikus.  Ühtlasi on Toomemägi 

ka ajalooline park, mille reljeefi on kujundanud jääaja sulamisv-

eed ja kindluste ehitajad. Toomemägi kuulub muinsuskaitse alla 

ning omaette maamärgina kannab see linna tekkimise ja aren-

emise lugu.  Olles turismiobjektiks kohalikele kui ka kaugemalt 

tulijatele.

Töö eesmärgiks on selgitada välja peamised kujundusalaga 

seonduvad probleemid  ning tuua esile võimalused nende lahen-

damiseks. 

Bakalaureusetöö koosneb kümnest peatükist, millest esimene 

annab ülevaate kujundusala kirjeldusest ja asukohast. Ajalo-

olise ülevaate all tuuakse välja Toomemäe kujunemise lugu 

alates muinasajast kuni 21. sajandini. Analüüsi osas käsitletakse 

Toomemäge mitmest aspektist, mille järeldused on sisendiks 

kontseptsioonile, mis koosneb kolmest osast: probleem, paran-

dustegevus ja tulemus. Seeläbi selgitatakse skemaatiliselt üldist 

ideed kogu Toomemäe ja ka fookusala kohta. Kontseptuaalse es-

kiisiga pakutakse välja Toomemäele üldine idee ning kujutatakse 

killustatud alade ühendamist. Fookusalal tegeletakse detailsemalt  

olemasoleva ala ja funktsioonita ala liitmise ja uuendamisega. 

Lisaks trepi vertikaalplaneeringu peatükk sisaldab fookusala ja 

Jakobi tn vahelisel nõlval kulgeva trepi lahendamist. Trepi detaili 

osas on selgitatud trepi ühe osa lahendust üksikasjalikumalt. Töö 

sisulisele poolele järgnevad kokkuvõte ja kasutatud kirjandus.

SISSEJUHATUS



Joonis 1. Kujundusala asukoht (© OpenStreetMapi kaastöölised 2019)

5

Kujundusala asub Tartu kesklinnas ning piirneb edelast, läänest, loodest ja põhjast K.E v Baeri tänavaga,  

kirdest ja idast Jakobi ning Ülikooli tänavaga, kagust ja lõunast Vallikraavi tänavaga .

1. KUJUNDUSALA KIRJELDUS JA ASUKOHT



Joonis 2. Ajajoon (Maa-ameti kaardirakendus:Kultuurmälestised 2019) 
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1873. aastal alustati olemasoleva haljasala suurendamist  liiva- 

ja kruusaaugu arvelt (praegune Kassitoome/Toomeorg) ning 

Toomemäele iseloomulik kaarjas teedevõrgustik kujunes välja 

19nda sajandi lõpuks. (Nurme, Hansson 2005:9)

Suuremad muudatused  pargis toimusid veel 1880ndate paiku, 

mil rajati Toomkirikust loode poole jäävale alale Musumägi koos 

kunstliku grotiga, mille ees asus tiik. Pargi laienemine toimus 

ka peale 1950ndaid, mil kujunes välja Raekoja tagune Pirogovi 

plats. (Nurme, Hansson 2005:9)

Inimtegevus Toomemäel sai alguse 5- 6 sajndil, mil ehitati es-

imene muinaslinnus.  1224. aastal  rajati Riia piiskopi korral-

dusel muinaslinnuse varemetele (praeguse Tähetorni kohale) 

kivist piiskopilinnus, mille lähedusse püstitati Tartu toomkirik.  

Piiskopilinnus hävis Põhjasõja käigus ning 1768. aastal alustas 

Vene sõjavägi mäenõlva linnapoolsele küljele püssirohukeldri 

rajamist. (Salupere 2004:72-73)

Ülikooli asutamisega 19. sajandil algas Toomememäel varase-

mast suurem ehitustegevus.  Ülikooli linnakut kavandades 

avanes J.W.Krausel võimalus planeerida ülikool roheluse kes-

kele ning siduda klassitsistlikus stiilis õppehooned looduläheda-

selt kujundatud pargiga. (Palamets:28, Salupere 2004:73-74, 

Ormisson 2009:75)

Vallikraavi ja valliharjale rajati jalutusteed ning  pöörati tähelepa-

nu nõlvade ja vallidealuse maa-ala haljastamisele. Istutustöid 

korraldati mitmel aastal.   Toomemäe kahe poole ühendamiseks  

rajati Ingli  sild ja hiljem Kuradi sild.  Ülikooli hooned koos 

Toomemäe  Inglise stiilis pargiga valmisid 1827. aastal. Avalik 

park kasvas aegamööda ja võitis linnarahva heakskiidu. (Ormis-

son 2009:80-81; Nurme, Hansson 2005:8)

1848. aastal  liideti põhipargiga Morgensterni aed ning selle 

meenutuseks asub praguse Laia tänava tõusu  lähistel  Morgen-

sterni mälestussammas. (Tartu linna kultuuriväärtusega asjade 

ja mälestiste register 2000; Nurme, Hansson 2005:8)

2. AJALOOLINE ÜLEVAADE



Analüüsi skeeme on kokku kuus, millest viis on 1:4000 mõõt-

kavas ja kujutavad igat probleemi eraldi.  Kuues skeem näitab 

analüüsitud infot ühel kaardil ning aitab mõista millest tulenevad 

vähe kasutatud alad.

Joonisel nr. 3 on kujutatud tihedalt kasutatavad jalgteed ehk ala 

läbiv liiklemine ja tõmbekohad.  Transiitliiklusega seotud külas-

tused kestavad lühikest aega ning on koondunud Toomemäe ke-

skosasse. Läbivat liiklust mõjutavad  peamiselt Tartu Ülikooli õp-

pehooned, bussijaam, rongijaam ning Tähtvere poole jääv  park 

ning lasteaiad ja Maaülikool.

Joonisel nr.4 on välja toodud  sinisega juurdepääsud ning lapse-

vankri ja jalgrattaga juurdepääsu kohtasid markeerivad  ikoonid. 

Kollasega on näidatud puuduvate jalgteede ja juurdepääsude 

probleem, mis tuleb esile kõige paremini äärealadel.

Rohelised toonid kujutavad erineva pikkusega võimalikke jalutus-

ringe, mis annavad edasi ala sisest liiklust ja jalutajate marsruute. 

Kahvatu roosa tooniga on välja toodud  tenniseväljak, spordiväl-

jak, mänguväljak ning Kassitoome kelgutamise kohana. Need 

neli ala pakuvad inimestele vabaaja veetmise võimalusi ning mõ-

jutavad ala sisest liiklemist. 

Joonis 3. Ala läbiv liiklus (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)

Joonis 4: Ala sisene liiklus (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)
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3. ANALÜÜS



Joonisel nr. 5 on  kujutatud olemasolevad vaatesuunad rohelise-

ga ning võimalikud vaatesuunad on näidatud roosaka tooniga. 

Toomemäelt avanevad vanalinnale kaugvaated ning alal esineb 

erinevaid sisevaateid. 

Joonis nr. 6 kujutab  Toomemäe kõrghaljastust. Jooniselt näh-

tav intensiivsem roheline toon tähistab tihedalt paikenvaid puid. 

Pargipuistu vähese hooldamise tõttu ei ole iga puu ruumivajadus 

käesoleval hetkel piisav (Sinijärv 2013:59). Sellest tulenevalt on 

varjulisuse tõttu alustaimestikul kehvemad kasvutingimused ning 

ala keerulise reljeefi tõttu tekitab madala taimkatte puudumine 

erosiooniohtu.

Liigne varjulisus mõjutab ka inimeste pargi kasutust, sest pime-

das ja varjulises paigas võivad inimesed tunda end ebaturvaliselt 

ning teatud pargiosad jäävad aktiivsest kasutusest välja.

Lisaks näitab vaadete analüüs koos kõrghaljastuse analüüsiga, 

et Toomemäel on pargisised  ja linna poole avanevad vaated var-

jatud.

Joonis 5. Vaatesuunad (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)

Joonis 6: Kõrghaljastus (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)
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Vähe kasutatavad alad jäävad kõrvale transiitliiklusest.  Neis 

kohtades on tegemist järskude nõlvade, liigse varjulisuse ja 

puuduvate jalgteedega. Tegevuste puudumise, raskendatud lii-

kumise ning varjulisuse tõttu on joonisel nr. 7 kujutatud pargio-

sad aktiivse kasutuseta ja sünge ilmega.

Joonisel nr. 8 on näidatud kõiki kihte koos, et oleks paremini 

mõistetav kuidas järelduvad vähe kasutatavad alad.

Joonis 7: Vähe kasutatavad alad (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)
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Joonis 8. Analüüsi kihid koos (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)
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Kontseptsioon põhineb rohkem ja vähem kasutatavate kil-

lustatud alade ühendamisel, et võimaldada  kogukondlike tege-

vuste ruume. Toomemäe vähemkasutatavate alade sidumisele 

ülejäänud pargiga aitab kaasa  liigse varjulisuse vähendamine, 

jalgteede rajamine ja olemasolevate teedega ühendamine ning 

erinevate jalgteede kasutusvõimalikkuse info kättesaadavaks 

tegemine.

Kontseptsioon koosneb kolmest osast: probleem, parandustege-

vus ja tulemus. Parandustegevuse sisendideks on probleemi tul-

bas sõnastatud ja skemaatiliselt kujutatud põhilised Toomemäe-

ga seonduvad kitsaskohad. Parandustegevuse tulbas on pakutud 

välja  lahenduskäik probleemidega toimetulemiseks ning tu-

lemuse tulbas  on  kujutatud võimalikku lahendust.

11

4.KONTSEPTSIOON



Joonis 9. Kontseptsiooni skeem
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Laia tn tõusule ja peaalleelt mänguväljakule on planeeritud kald-

teed, et tagada Toomemäele parem juurdepääs jalgratta ja lap-

sevankriga liiklejatele ning siduda fookusala pargi rohkem kasu-

tatavate aladega.

Toomemäe sünge ilme vähendamiseks ning pargipuistule ja al-

ustaimestikule paremate kasvutingimuste loomiseks pakutakse 

käesoleva tööga välja valgustusraie ja vaadete avamise teosta-

mist. Seejuures on oluline  inventeerimise käigus valida välja jät-

kusuutlikud ja säilitamisele kuuluvad puud. (Sinijärv 2013:59)

Kujunduslikust kui ka liigikaitselisest seisukohast on olulisel kohal 

põõsarinne, sest lisaks pargipuude olemasolule pakub erineva 

tihedusega põõsastik vajalike elupaikasid lindudele ning putu-

katele. ( Sinijärv 2013:59)

Joonisel nr 11. on kujutatud võimalikku lahendust allesjäävate 

puude ning põõsaste ja püsitaimede lausitutuseks sobivate kohta-

de osas. Eskiisile on kantud allesjääv kõrghaljastus lähtudes puu 

ruumivajadusest,  varjulisuse vähendamisest, peamiste alleede 

paiknemisest, jalgteede kulgemisest ning funktsiooniga aladest. 

(Linna rohealade hooldamine 2014: 14-17, 61)

 

Joonistel  ja lõigetel on markeeritud läbi töö kollane ja roosa 

rada. Ehk see näitab killustatud  alade ühendamist ja seda kuidas 

konkreetne joonis või lõige ühildub kontseptuaalse eskiisiga või 

fookusala eskiisiga.

Toomemäe künklikule ja puuderohkele maastikule on kavandatud   

olemasolevate jalgteede   uuendamine ja ühendamine. Kollase, 

roosa ja sinise tooniga on joonisel nr. 11 markeeritud jalgteed, 

mis ühendavad omavahel erinevaid pargiosasid ja sobivad erine-

vate huvidega kasutajagruppidele.  Erinevate jalgteede  kulgem-

ist ja kasutajagruppidele sobilikkust tuleb kujutada infotahvlitel 

ja suuna viitadel.

Kollane rada on 2,2 km pikk ja kulgeb mööda tõuse ja languse-

id ning kannab endas sportlikku loodusraja vaimu. Roosalt mar-

keeritud jalutusringi (1,8km pikk) kulgemine platoo osal võimal-

dab liigelda   jalgratta ja lapsevankriga. Erksam sinine tähistab  

turistidele mõeldud jalutusringi, mis  viib mööda olulisematest 

vaatamisväärsustest.

Toomemäe treppide ühtlustamiseks on kavandatud täies ulatuses 

uute treppide rajamine.  Säilitamisele kuuluvad Näituse tn poolt 

ja Jakobi tn poolt alguse saavad trepid.

Joonis 10. Toomemäe lõige A-A’
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5.  KONTSEPTUAALNE ESKIIS



Joonis 11. Kontseptuaalne eskiis mõõtkavas 1:2000 (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015)
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Mänguväljakut on võimalik tsooneerida kolmeks, Laia tänava 

poolse juurdepääsu äärne osa on kavandatud väikelastele. Kes-

kne ala on seotud erinevate mänguliste atarktsioonidega ja sobib 

igas vanuses lastele. Lisaks on planeeritud sportliku loodusraja 

kulgemise kõrvale ka täiskasvanutele nurk. Kus paikenvad mõned 

välijõusaali elemendid. 

Pinkide ja istumiskohtade paigutuse põhimõte näeb ette, et oleks 

võimalik jägida alal toimuvaid tegevusi ning vaateid linnale.

Mänguelemendid  koosnevad  valdavalt puidust, betoonist,  

vähemal määral tehislikest materjalidest.  Ohutuse tagamiseks 

ja põrutuste leevendamiseks on mänguelementide alla ja ümbru-

sesse planeeritud multši kiht ning kummimatid.  

Fokusala asub Jakobi tn ja platoo vahel, mööda nõlva kulgev 

trepp suunab tänavalt inimesi mänguväljakule kui ka pargi teist-

esse osadesse.

Fookusalal keskendutakse mänguväljaku ja selle kõrval asuva 

tühja ala kujundamisele.  Eesmärgiks on liita mänguväljakule 

juurde seni kindla funktsioonita ala ja lahendada mängimise paik  

loodusega kokku sulanduvalt. 

Looduslähedasem mänguväljak annab lastele rohkem ideid 

mängimise teemadeks ning aitab siduda teadmisi esemetest ja 

ümbritseva elu nähtustest (Tuuling 2009: 2). Kujundusala on 

kaarja teemaga, kus kombineeritakse looduslike atraktsioone 

tehislikega ning  seotakse mängimise, puhakmise ja olemise 

paikasid  haljastusega. Istutusaladele rajatakse kompositsioone  

madalatest puudest, põõsastest ja püsitaimedest ning kombi-

neeritakse püsivat haljastust kööviljapeenardega.

Joonis 12: Fookusala lõige B-B’

M 1:500
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6. FOOKUSALA



Joonis 13: Fookusala/ mänguväljaku eskiis (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015 )
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Käesoleva trepi asukohas on kõrguste vahe 14 m ning  tegemist 

on järsu reljeefiga, ca 30 kraadi. Nõlva järsemas osas on paku-

tud sikk-sakk lahendust tõusude kulgemisel, et tekitada piisavalt 

vahemademeid.

Trepi üldine pikkus on 66,8m. Trepimarsi laius 2m ning astme 

kõrgus 12 cm ja sügavus 40cm.

Joonis 14. Trepi lõige ja vertikaalplaneering (Tartu Linnavalitsus, LPMKO 2015 )
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7. TREPI VERTIKAALPLANEERING



Olemasolevad trepid on Toomemäel rajatud pinnasele ning käe-

soleva tööga taotletakse ühtse stiili jätkamist. 

Joonisel nr. 15 on kujutatud trepi alumist osa detailselt. An-

tud trepi lahendus nõuab  pinnasetöid ja nõlva järsemas osas 

tugimüüride rajamist.

M 1:50

Joonis 15. Trepi alumise osa detailne lõige
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8. TREPI  DETAIL



Joonis 16. Trepi detailne vaade     
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8.1 TREPI  DETAIL



Esmakordselt Toomemäge külastades ei ole korraga võimalik ta-

juda koha kõiki eripärasid ja omamoodi huvitavaid paikasid, sest 

alal on tegemist mitmekesise reljeefi  ja tiheda pargipuistuga. 

Lisaks on aegade jooksul inimesed harjunud kasutama kindlaid 

trajektoore ja paikasid, mille tõttu on teatud pargiosad jäänud 

kõrvale ja unustusse vajunud. 

Vähem kasutatavate alade ja rohkem kasutatavate alade ühen-

damisega  püütakse käesolevas  bakalaureusetöös vähendada 

Toomemäe killustatud imelt ning siduda olemasolevaid jalgteid 

planeeritavatega ning võimaldada konkreetse funktsioonita alale 

kogukondlike tegevuste ruume. 
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9. KOKKUVÕTE
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