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Bakalaureusetöö projektala on Toomemägi. Töö eesmärk on analüüsida Toomemäe praegust 
seisukorda ning pakkuda parem ning kutsuvam kujunduslahendus unarusse jäänud avalikule 
pargile. Arvestada tuleb ala ajaloolist tausta, selle reljeefsust ja rohket rohelust. Analüüsi 
käigus viidi Toomemäel läbi vaatlused, uuriti pargi ajalugu ja ala paremaks mõistmiseks 
tehti visandeid. Analüüsi tulemusel eristub selgelt kaks erineva iseloomuga ala, mis ei tööta 
praeguses pargis teineteise kasuks, vaid jäävad eraldatuks. Üks karakterala jääb teise kõrval 
varjatuks ja vähem kasutatavamaks. Teine ala ei toeta pargi ajaloolist tausta nii nagu see võiks. 
Uues kujunduslahenduses järgitakse kahe karakteri iseloomu erisust. Disainiga luuakse alast 
tervik, moodustatakse parem ühendus kahe ala vahel. Lahendusega võimaldatakse tihedamat 
kasutust mõlemale karakterile ja tuuakse esile Toomemäe tugevaid külgi. 

Märksõnad: Toomemägi, karakter, vastand, avalik ala, park
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Käesolev töö on Eesti Maaülikooli keskkonnaplaneerimise ja 
maastikukujunduse eriala bakalaureuse lõputöö. Ülesanne on analüüsida 
Toomemäe pargi probleeme, olemasolevat olukorda ja leida sellele 
parem kujunduslahendus, arvestades analüüsitud informatsiooni. 
Uus kujunduslahendus peab sobima Toomemäe miljööga ja pakkuma 
inimestele erinevaid võimalusi. Ala peab olema mugava ja loogilise 
kasutusega. Töö koosneb analüüsist, mis on saadud vaatluste tulemusel, 
ajaloolise tausta uurimisel ja visandite tegemisel. Sellest tulenevalt 
moodustub kontseptsioon. Töö järeldust näitab kujunduslahendus koos 
detailidega. Kujundatud projektala aitavad illustreerida erinevad joonised, 
lõiked ja vaated.

SISSEJUHATUS
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Toomemägi on Tartu südames paiknev park, mis on olnud oluline maamärk 
juba üle aastatuhande. Park kuulub vanalinna ja moodustab sellega ühtse 
muinsuskaitseala. 

Toomemägi on Tartu linna kujunemisel mänginud suurt rolli. Ala asub 
Emajõe kaldal, mis oli soodne koht asula rajamiseks. Toomemäe on 
kujundanud Emajõe ürgoru kujunemine, loodusjõud ja inimtegevus. 
Toomemäe idaosas asus keskajal Lõuna-Eesti suurim linnus, mis kandis 
nime Tarbatu, ning selle ümber kujunes asula.  (Suur 1968)

Toomemäge iseloomustab märkimisväärselt kõrgem reljeef ümbritsevast 
alast, rohke haljastus ja ajalooline taust. Toomemäge ümbritsevad tänavad 
on Jakobi, Ülikooli, Vallikraavi ja Karl Ernst von Baeri. Ala läbib keskelt 
Lossi tänav, mille kõrval on ka Uppsala tänav. Toomemäel ja selle ümbruses 
paikneb mitmeid Tartu Ülikooli hooneid ja mälestusmärke teadlastest, 
kirjanikest ja ühiskonnategelastest. Alal on palju erisuguse kujundusega 
tänavamööbleid. Kasutatud on erinevaid värve ning materjale, mis on ajas 
kulunud ja roostetanud. Sellest on näha, kuidas Toomemäge on mõjutanud 
ja jätnud jälje mitmed ajajärgud.

Ala kasutatakse puhke- ja ajaveetmiskohana ning läbikäiguks Tähtvere  
ja Vaksali linnaosast vanalinna/kesklinna või vastupidi. Toomemäel 
paiknevad mitmed hooned, milleks on Vana Anatoomikum, Riigikohus, 
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonda ja Tartu Tähetorn, mis on tihedalt 
tudengite ja töötajate poolt kasutatavad. Toomemägi on turistidele 
populaarne külastuskoht.

Ülejõe

Toomemägi

Tähtvere

Supilinn

Kesklinn

Karlova

Vaksali

Maarjamõisa

Veeriku

1.1 ANALÜÜS // Asukohaplaan
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Vaatluste tulemustel, mis on läbi viidud vahemikus detsember kuni aprill 
2019. aastal, on saadud teada inimeste põhilised liikumisteed, sihtkohad 
ja lähtekohad. Vaatlused on läbi viidud kas koha peal seistes, inimeste 
sihtkohti ja liikumist jälgides või alal ringi liikudes ning jälgides, kus 
liigub inimesi rohkem ja kus vähem. Inimesed suunduvad Toomemäele 
üldiselt kesklinnast ja vanalinnast, näiteks kaubanduskeskuste juurest, 
raekoja platsilt või Rüütli tänavalt. Toomemäe põhja ja ida poolel on 
hea ühenduvus vana- ja kesklinnaga. Tihedalt on kasutatav ka Lossi 
tänav, liigutakse hoonetesse ja vaatamisväärsuste ümber. Kõige rohkem  
liigutakse toomkiriku läheduses. Inimesed kasutavad ala nii läbikäiguks 
kui ka ajaveetmiseks. Kaardil on märgitud liikumisteed sinise joonega 
ning ringidena ära märgitud, kust inimesed tulevad või lähevad.

Toomemäel on palju teid, mis võivad tekitada segadust inimestes, kes 
parki tihti ei külasta. Teed on üldiselt peenkruusast, mis on ebaühtlase 
jaotavusega, tekitades auke. Peenkruus on liikunud betoonist treppidele 
või sildade peale. Tee ja muru vahel puudub selget piiri.

1.2 ANALÜÜS // Liikumisteed

M 1:4000
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1.3 ANALÜÜS // Sissepääsud // Barjäärid

Jättes Kassitoome ala kõrvale, võib Toomemägi olla kõrge reljeefi tõttu 
raskemini ligipääsetav ala. Kokku on sissepääse 14. Enamik neist on 
trepid. Kaldteid on neli, millest  kolm on ratta, lapsevankri ja ratastooliga 
ligipääsetav. Toomemäel olevate hoonete juurde on võimalik saada 
sõiduauto, kiirabi ja prügiautoga.

Treppide seisukord on kesine. Betoonist astmed on purunenud ja talvisel 
ajal libedad. Hallist torust käsipuud on kohati liiga madalad ja kulunud 
ning ei sobi kokku ala miljööga. Alal põhja ja lõuna osas on trepid, mis on 
ebaloogilise asetusega või viivad hooletusse jäetud teelõikudele. Nendel 
treppidel pole enam funktsiooni.

Toomemäe suurimaks barjääriks on nõlvad. Need moodustavad mitu 
erineva  kõrgusega tasandit. Paljud vahepealsed tasandid  püsivad 
kasutuseta. Järsud nõlvad soodustavad erosiooni teket. Hooned 
moodustavad eraldi barjääritüübi, mis läheb läbi ala keskelt.

M 1:4000
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1. Vaade Kassitoomele

5. Vaade Inglisillalt Emajõe poole

9. Vaade Püssirohukeldri kohal

13. Vaade raekoja hoonele

2. Vaade Musumäelt

6. Vaade Inglisillalt Toomemäele

10. Vaade Vanale Anatoomikumile

14. Vaade kesklinnale (Tigutornile)

3. Vaade toomkiriku juurest tenniseväljaku suunas

7. Vaade Kuradisillalt Toomemäele

11. Vaade Pirogovi pargile

15. Vaade välijõusaalile

4. Vaade mänguväljakule

8. Vaade Kuradisillalt Vallikraavi tänavale

12. Vaade elumajadele Vallikraavi tänava poole

1.4 ANALÜÜS //  Vaated // Maamärgid 
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11.

12.

13.

14.

15.

Vaated

Skulptuurid

Maamärgid

LEGEND

Kuradisild

Kohvik

Vana Anatoomikum

Riigikohus

Tartu Ülikooli 
sotsiaalteaduskond

Inglisild

H. Elleri nimeline
Tartu Muusikakool

Tartu toomkirik

Musumägi

Jaani kirik

Kassitoome org

Pirogovi park

Tähetorn

Püssirohukelder

Teater Vanemuine

Tartu Ülikooli raamatukogu 

Raekoja plats

Tartu Ülikool

Tartu Uus Teater

Tasku

Kvartal

Tartu Kaubamaja

Tartu katoliku kirik

Botaanikaaed

Narva mnt ühiselamud

1.4 ANALÜÜS //  Vaated // Maamärgid 

Tänu kõrgele reljeefile on Toomemägi potentsiaalne vaatekoht 
ümbritsevale linnale. Ala vaadete analüüsimisel on tehtud visandeid, 
mis aitavad paremini mõista vaadete avarust või selle kitsust. Plaanil 
on märgitud vaated Toomemäest välja ja avaramad sisemised vaated. 
Toomemäelt nähtavad kaugemad maamärgid on Tigutorn, Peetri ja Jaani 
kirik, Plasku ja Narva mnt ühiselamu ja Vabaduse sild. Tartu panoraam 
on kõige paremini näha Toomemäe kirdeosas. Joonistustel on näha, et 
enamikke vaateid piiravad kõrged puud. Visandid on joonistatud talvisel 
ajal, mis tähendab, et vaated on kinnisemad teistel aastaaegadel, kui puud 
on lehtes. Esineb vähe häid sisemisi vaateid maamärkidele nagu toomkirik.  

Toomemäel on tugev  ajalooline taust, mis tähendab, et alal ja selle 
ümbruses  on palju maamärke. Kaardil märgitud maamärkide erinevad 
suurused tähistavad nende olulisust alal orienteerumisel. Toomemägi 
on tervikuna üks suur maamärk. Seda on Tartust kõige kaugemalt näha 
Narva maanteelt, Puiestee tänava ristis ja Võidu sillalt. Projektalal on palju 
skulptuure teadlastest, kirjanikest ja ühiskonnategelastest. Need võivad 
samuti olla inimeste jaoks olulised tugipunktid kohal orienteerumiseks.

M 1:4000
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1.5 ANALÜÜSI  KOKKUVÕTE

Analüüsi peamiseks meetoditeks olid läbi viidud vaatlused. Toomemäe 
vaadetest visandite tegemine aitas ala karaktereid ja vaateid. Eraldi sai 
tehtud ka karakteranalüüs, mis aitas mõtestada ala eri kohti ja nende 
iseloomu.

Toomemäel on haljasalana palju võimalusi. Praegu on see jäetud üsna 
tühjaks, puud ja teed on hooldamata ning mööbel on ei ole ühtne. Pargis 
köidab inimesi üldjuhul selle eraldatus, mille loob reljeef, ja ajalooline 
taust. Toomemäele tullakse ka kooli või tööle. Jääb puudu millestki 
enamast, mis inimesi rohkem kohale kutsuks igast Tartu linnaosast.
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Inglisilla pool:
Seal on avarad alad ja avatud vaated 
linna panoraamile. Ala on rohkelt 
kasutatav, eriti ka turistide poolt. 
Turiste meelitab ajalooliste 
maamärkide rohkus. Alal on põhilised 
teedesüsteemid, mida mööda inimesed 
käivad. Tänu sellele on hea ühendus 
kesklinnaga. Esindusliku ilme loob 
selle mitmete skulptuuridega väljakud 
ja teised olulised maamärgid.

Kuradisilla pool:
Ala on jäänud varjatuks barjääride 
tõttu. Lisaks ei ole tugevat ühendust 
linnaga. See annab alale privaatsema 
tunde. Varjatuse tõttu käib alal vähem 
inimesi. Privaatsus ja rohked puud 
loovad alale metsikust. Osa trepid ja 
teed on ei vii kuhugi ja on jäetud   
unarusse.

2. Kontseptsioon

Uue disaini eesmärgiks on muuta ala ühtseks tervikuks, kutsuda enam 
inimesi alale aega veetma, lisada alale rohkem funktsioone, kasutades 
ära ala nii reljeefsemaid kui ka tasasemaid kohti.  Samuti tuleb ala muuta 
mitmekesisemaks nii taimestiku kui ka loomastiku poolest, tõstes 
Toomemäe väärtust. 

Analüüsi tulemustest on selgelt näha eristust kahe karakteri vahel, mis 
loovad alal kaks erinevat atmosfääri. Ala ebaühtsus tuleneb vastandite 
seose puudumisest. Mõlemad karakterid on olulised osad Toomemäest.
Kaotades ühe, kaob ka teise eripära. Mõlemad karakterid peavad üksteist 
toetama. Praegu on vastandlikkust tunda, aga vähem märgata. Mõlemal 
poolel on killukesi teise omi, mis seob karaktereid paremini.

Vastandid  on kaardil toodud välja kollase ja punase värviga. Valge osa 
plaanil on barjäär kahe karakteri vahel. Selle moodustavad hooned või 
kujuteldav barjäär. Karaktereid võib lühidalt nimetada Inglisilla-poolne 
ala ja Kuradisilla-poolne ala. Mõlemat ala iseloomustab kummagi silla 
nimetus. Ingel kui puhas, soe ja valgusküllane ning kurat kui sünge, 
salapärane ja eraklik.

Mõlemal karakteril on oma funktsioon ja eesmärk. Eeltoodud üldised 
eesmärgid on mõlemal samad. Inglisilla-poolsel alal on inimestel võimalik 
tutvuda ajalooga, nautida kaugeid ja avaraid vaateid. Kuradisilla-poolne ala 
on inimestele, kes otsivad vaikust ja privaatsust, et meelt ja keha puhata 
üksi või sõpradega. Need karakterid võimaldavad täita inimeste erinevaid 
soove.

Kahe ala vahel luuakse ühendus. Selleks on teerada, mis on teejuhiks ja 
avastamiseks, ning see eristub kõrvalteedest. 
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3.1 Kujundusplaan 

Uus kujunduslahendus jaguneb kaheks Inglisilla-poolne ja Kuradisilla-
poolne kujundus. Kujunduslahendusega on kahe karakteri erisust rohkem 
välja toodud. Vaatamata sellele on elemendid ja geomeetrilised jooned 
tervel Toomemäel samad või sarnast stiili. Pehmema ilme loomiseks on 
läbivalt kasutatud kaarjaid servi. 

Kahte ala ühendav sillutatud teerada on eristatud aktsentvärvi kividega, 
mis on karakteritel eri värvi. Ühest teise liikudes, muutuvad värvid 
sujuvalt. Alal on ära sillutatud ka teised põhilised liikumisteed, mis on 
ilma aktsentvärvideta. Vähem käidavad teerajad on jäetud peenkruusast 
teekattega.

Puid on eemaldatud Toomemäe Inglisilla-poolsetel aladel, et oleks 
rohkem avarust. Teatud kohtades on nõlvadel puud asendatud 
kibuvitsadega, et erosiooni ära hoida. Ülejäänud puud lagedamatel aladel 
on asendatud madala haljastusega. Toomemäele on listaud infotahvlid.  
Kõik olemasolevad pingid on asendatud ühesuguse disainiga pinkidega. 
Osa pinkide kõrvale on asetatud prügikastid, mis on asetatud üksteisest 
paarisaja meetriste vahedega. Kuradisilla-poolsele alale on samuti lisatud 
haljastust, säilitatud puud ja lisatud uued istumisalad. Lisatud on ligipääse 
ja uuendatud unarusse jäetud teid. Osa treppidest jäävad taastamata, 
mis annab Kuradisilla-poolsele alale sobiva mahajäetud ilme. Teid 
uuendatakse vaid kohtades, kus seda on praktiline ja vajalik teha. Korda 
tehakse kasutuses olevad trepid. Valgustus on alal ühesugune.
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Lõige
M 1:2000

LEGEND

Hoone

Muru

Puu/ põõsas

Sillutatud põhiteed

Autotee

Kõnnitee

Lainjas pinkLainjas pink

M 1:2000

Kuju
ndus

plaa
n 1

Kuju
ndus

plaa
n 2

3.1 Kujundusplaan 
Mänguväljak

Inglisilla-poolne 
haljastus

Taastatud tee

Eristatud teerada

Välijõusaal

Kuradisilla-poolne 
haljastus
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Kuradisilla-poolne ala on varjuline, vaikne ja metsik. Selle loob tihe 
puuderinne ja metsalillede olemasolu. Ala on muudetud inimestele 
kutsuvamaks, jäädes endiselt privaatsemaks ja vaiksemaks alaks. Nõlvadele 
paigutatud pingid loovad alale uue funktsiooni, mis varasemalt seal puudus.
Uus sissepääs võimaldab  alale paremini ligi pääseda. Teised trepid alal on 
korda tehtud, jälgides sarnast kujundust.

Istutusplaan 1

M 1:500

3.2 Detailne kujundusplaan 1 
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3.2.1 DETAIL// Konstruktsioon

M 1:25

M 1:50

M 1:10

Lõige

Pealtvaade

Külgvaade

Kuradisilla-poolsele alale lisatud lainjad pingid sobivad nõlvadele. Pingid 
toovad alale mängulisust ja kaunidust. Inimestel on võimalik istuda pingi 
erinevatel kõrgustel, nendel ronida ja vaadet nautida.

Kõik mõõtmed on joonistel näidatud millimeetrites. Pingid koosnevad 
heledatest prussidest, mille mõõtmed on 42 x 42 mm. Need on kinnitatud 
paari millimeetri paksusele metallist ribale, mis on omakorda kinnitatud 
poltidega metalltoru külge.
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Haljastus Kuradisilla-poolsel alal on ebakorrapärases plaanis. Taimed 
levivad ajapikku iseseisvalt ja valivad omale sobiva kasvukohta. Kasutatud 
on kevadel ja suvel õitsevaid taimi, mis vajavad vähe hooldust. Maapind on 
rohkete taimedega kaetud, mis vähendab oluliselt niidetava muru pindala. 
Nõlvadele istutatud kibuvitsad hoiavad ära erosiooni teket. Kuna taim on 
invasiivne, siis tuleb seda kontrolli all hoida, et see ei leviks pinkide juurde 
ega segaks seal viibijaid.

Karvane piiphein
Luzula pilosa

(1X)

Harilik maikelluke 
Convallaria majalis

(23X)

Harilik sinilill
Hepatica nobilis

(10X)

Metsmaasikas
Fragaria vesca

(40x)

Kollane ülane
Anemone ranunculoides

(20x)

Harilik siniliilia 
Scilla siberica

(30X)

Koer-kibuvits
Rosa canina

(1X)

M 1:100

3.2.2 DETAIL // Istutusplaan 1
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Harilik siniliilia - Scilla siberica
Mitmeaastane sibullill

Kõrgus: 10 -25 cm
Õitsemisaeg: IV-V
(J.Parker’s 2019)

Harilik maikelluke - Convallaria majalis
Risoompüsik

Kõrgus: 12-30 cm
Õitsemisaeg: V-VI

Õied on tugeva meeldiva lõhnaga
Vili on punane mari, mis püsib taimel talveni

(Masing 1999)Metsmaasikas - Fragaria vesca
Madal kobarikpüsik
Kõrgus: 10-40 cm
Õitsemisaeg: V-VI

(Masing 1999)

Kollane ülane - Anemone ranunculoides
Püsik

Kõrgus: 8-20 cm 
Õitsemisaeg: IV-V

(Kukk 2013)

Hairlik sinilill - Hepatica nobilis
Püsik

Kõrgus: 5-15 cm
Õitsemisaeg:  IV-V
Lehed talvehaljad

(Kukk 2013)

Karvane piiphein - Luzula pilosa
Püsik

Kõrgus:10-40 cm 
Õitsemisaeg: IV-V
Kasvavad puhmana

(Kukk 2013)

3.2.2 DETAIL// Istutusplaan 1

Koer-kibuvits - Rosa canina
Põõsas

Kõrgus: 0.5-3 m
Õitsemisaeg: VI-VII

Heleroosad õied
(Kukk 2013)

(J.Parker’s 2019)

( Wells 2019)

(Dâmboviţa 2005)

(Crocus 2019)

(Zell 2019)

(Helga Taimeaed 2019)

(Bohdal 2019)
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66.00
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69.00

64.80
64.80

70.00
69.85

Lõige
M 1:100

Uue trepi lisamine tagab parema sissepääsu Karl Ernst von Baeri tänavalt 
Kurdisilla-poolsele alale. Kuna trepp on planeeritud madalamale kui 
praegune pind, siis vesi koguneb trepi ülemise osa juurde ja sealt juhitakse 
see trepi kõrval olevast rennist alla haljastuseni. Mööda trepi käsipuud 
jookseb harilik metsviinapuu (Parthenocissus quinquefolia).  Trepi 
vundamendialune on täidetud 20 cm paksuse killustikuga.

Uuendatud tee järgib vana tee asukohta. Selle pinnakate on peenkruus ja 
tee laius on 1,6 meetrit.

3.2.3 DETAIL// Vertikaalplaneering

M 1:200
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Istutusplaan 2

M 1:500

3.3 Detailne kujundusplaan 2

Inglisilla-poolne ala on avar ja päikseline. Avaneb hea vaade Toomkirikule. 
Eemaldatud puud on asendatud rohke madala haljastusega, mis on 
varjupaigaks lindudele, pisiimetajatele ja putukatele. Tänu mitmetele 
infotahvlitele on inimestel võimalik õppida Toomemäe ajaloost ja selle 
tekkimisest. Lagedam ala viitab sellel, milline Toomemägi kunagi oli.
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Jaapani enelas
Spiraea japonica

(23x)

Ploomilehine aroonia
Aronia × prunifolia

(1x)

Harilik lumimari
Symphoricarpos albus

(1x)

Harilik ebajasmiin
Philadelphus coronarius

(1x)

Värdforsüütia
Forsythia × intermedia

(1x)

Kaselehine enelas 
Spiraea betulifolia ‘Thor’

(34x)

Siberi valdsteinia
Waldsteinia ternata

Niiduala

Väike igihali
Vinca minor

M 1:200

Inglisilla-poolse ala haljastuseks on valitud päikese- või poolvarjutaimed. 
Enelad (Spiraea) on lausistutatud ilma kindla kujuta. Niidetava murupinna 
kogust on vähendatud. Regulaarselt niidetakse muru teede äärest ja  
luuakse läbikäiguteid, kuid niidualal piirdutakse niitmisega paar korda 
aastas. Pinnakattetaimed levivad ajapikku iseseisvalt, moodustades ühtse 
grupi, ning valides endale sobiva kasvukoha. 

3.3.1 DETAIL // Istutusplaan 2
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3.3.1 DETAIL // Istutusplaan 2
Väike igihali - Vinca minor

Pinnakattetaim
Kõrgus: 10 cm
Laius: 50 cm

Õitsemisaeg: V-VI
Igihaljas taim

(Juhani Puukool 2019)

Harilik ebajasmiin - Philadelphus coronarius
Ilupõõsas

Kõrgus: 1,5-4m
Õitsemisaeg: VI

Õied tugevasti aromaatsed
(Kukk 2013)

Jaapani enelas  - Spiraea japonica 
Golden princess’

Ilupõõsas
Kõrgus: 0,5 m

Õitsemisaeg:VII-VIII
Lehed kuldkollased, sügisvärvus  oranzikaskollane

(Seedri Puukool 2019)

Kaselehine enelas - Spiraea betulifolia 
Ilupõõsas

Kõrgus: 0,6-1 m
Laius: 1 m

Õitsemisaeg: V-VI
(Bruns Pflanzen 2019)

Siberi valdsteinia - Waldsteinia ternata
Pinnakattetaim

Kõrgus: 10-15 cm
Laius: 20 cm

Õitsemisaeg: V-VI
Igihaljas taim

(Juhani Puukool 2019)

Värdforsüütia - Forsythia × intermedia
Ilupõõsas

Kõrgus: 2 m
Õitsemisaeg: V

Õitseb enne lehtimist
(Paradiisiaed 2019)

Ploomilehine aroonia - Aronia × prunifolia 
Põõsas

Kõrgus: 1,5 m
Laius: 2 m

Õitsemisaeg: V
Ilus sügisvärvus  ja tumedad marjad

(Future Forests 2019)

Harilik lumimari - Symphoricarpos albus
Ilupõõsas

Kõrgus: 1-2,5 m
Õitsemisaeg: V-IX

Roosad õied
(Kukk 2013)

(Juhani Puukool 2019)

(Juhani Puukool 2019)

(Paradiisiaed 2019)

(Demo Store 2019)

(Bruns Pfl anzen 2019)

(Seedri Puukool 2019)

(Future Forests 2019)

(Paradiisiaed 2019)
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Lõige
1:50

DETAIL// Inglisilla-poolne ala

Inglisilla-poolsel alal on roostevabast metallist infotahvlite ja puidust 
pinkide jaoks loodud sillutatud taskukesed, mis võimaldab inimestel aeg 
maha võtta, tutvuda ajalooga või pingil puhata. Aktsentvärvi kividega 
sillutatud tee on kõrvalteedest eraldatud. See läheb edasi Kuradisilla-
poolsele alale ja aktsentvärv muutub sujuvalt punaseks. Sillutatud teid 
ääristab peenkruus, mis on Toomemäel praegugi kasutusel. Peenkruus 
jätkub kõrvalteedel, mis on väiksema kasutusega.

3.3.2 DETAIL // Vaade

0,5 m 0,5 m3,6 m2 m 2 m
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Kokkuvõte

Toomemägi  on  oluline  ajaloolise  tausta,  rohkete  puude  ja  tühjade 
murupindadega aegunud kujundusega park. Uus disain loob alale värskust 
ja värvi. See loob elupaiga putukatele ja lindudele ning mõnusa keskkonna 
inimestele. Kaks karakterala loovad mitmekesisemad võimalused ja    
kutsuvad kohale rohkem inimesi. Võimalik on valida kahe atmosfääri vahel, 
mille valik sõltub inimeste soovidest ja tunnetest. Teerada kasutades saab 
jalutada läbi terve pargi, nautides loodust, peamisi vaatamisväärsusi ja vaateid.
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