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Sissejuhatus

Bakalaureusetöö raames koostatakse kujundusprojekt Tartus asuvale Toomemäele. Praegune 

park on unustatud paik, kus esineb erinevaid probleeme. Mõnedena tulevad välja Toomemäe 

tunnetuslik pool, kus inimesed ei tunne ennast turvaliselt. Toomemägi on oma tiheda kõrghal-

jastuse tõttu pime ja seega ei kasva seal teise rinde taimi.  Ka piirialad on problemaatilised 

ning hüljatud ja unarusse jäetud.

Nendest probleemidest lähtub ka antud kujundusprojekt. Kujundusprojeti eesmärgiks on 

muuta kasutusest välja jäänud alad uuesti atraktiivseks arvestades inimmõõtega. See läbi 

saab Toomemäe kasutatavust tõsta ning park saab uue elu.
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1Asukoht
Bakalaureuse töö raames kujundatavaks alaks on Toomemägi, mis asub Tartus. Toomemägi on 

ajalooline park. See asub Tartu kesklinna vahetus läheduses, Emajõe läänekaldal. Toomemäe 

piirkond, mida nimetatakse Kassitoomeks, on ümbritsetud Näituse, Veski, Oru ja Karl Ernst 

von Baeri tänavaga. Nimiala ümbritsevad Karl Ernst von Baeri, Jakobi, Ülikooli ja Vallikraavi 

tänav. Olulisemateks hooneteks Toomemäe pargis on Toomkirik, kus asub Tartu Ülikooli muu-

seum, Vana Anatoomikum, Tartu Tähetorn. 
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2.1 Maastikukarakteri analüüs
Maastikukarakter on erinevate tunnuste 
kooslus, mis eristab ala ümbritsevast. Karakteri 
eristamise aluseks võeti teedevõrgustik, reljeef, 
kõrghaljastus ja hoonestus. Nende nelja elemendi 
ühildumisel saadi kokku 7 erinevat karakteristikut.

Esimeseks karakteralaks on Kassitoome. Tegemist  
on endise liivakarjääriga. Reljeef on künklik. Kas-
sitoome kõrghaljastus on hajutatud ja seetõttu on 
sealne õhkkond avaram.

Teiseks karakteralaks on Kuradisilla ümbrus koos tenni-
seväljaku ja Vana Anatoomikumi tagusega. Karakterala 
piirab von Baeri ja Vallikraavi tänav ning Vana Anatoo-
mikum, Kohtumaja ja Toomkiriku tagune ala. Karakteris-
tikule on omane majatagused alad. Hoonete tagaküljed 
annavad alale ebamäärase tunde. Tekib kahtlus, kas alal 
võib viibida. Samuti on seal halvas seisukorras teederä-
gastik. Teed on erosiooni poolt uhutud või kasutusest väl-
ja jäänud, esineb ka tallatud teeradu. Kuradisillalt ligipääs 
Lossi tänavale on segane ja on näha isetekkelisi radasid 
järskudel nõlvadel. Piirkonnas on väga tihe puistu, mis 
teeb ala pimedaks, kuigi tegu on Toomemäe lõunapoolse 
osaga. Reljeef on järsu kõrguse muutusega.

Kolmandaks alaks on Toomemäe idakülg, mida piirab Val-
likraavi ja Ülikooli tänav. Alale on iseloomulik räämas era-
mud, tihe puistu, mis teeb ala pimedaks ja järsk kõrguste 
muutus. Suurim probleem alal on pinnase erosioon. 
Räämas hoonestus ja suletud vaated koos päevavalguse 
vähesusega annavad alale ebaturvalise tunde.

Neljas karakterala hõlmab enda alla Tähetorni ümbruse ja 
Pirogovi platsi. See on avalik ala, mida külastavad paljud 
inimesed. Selles piirkonnas avanevad head vaated Tar-
tu Raekojaplatsile ja joonistub välja linnasiluett. Reljeefi 
iseloomustab kaks platood, mida eraldab üksteisest nõlv. 
Pirogovi plats asub madalamal ja Tähetorn kõrgemal.

Viiendaks karakteralaks on Lossi tänava algus ja Tartu 
Ülikooli hoone juures asuvad sissepääsud Toomemäele. 
See ala on peamiseks kesklinnapoolseks sisenemiskohaks 
parki. Seal puudub kõrghaljastus või on võrreldes ülejää-
nud pargiga märgatavalt vähem.

Kuuendaks alaks on pargi keskosa. Seal on hea teedevõr-
gustik ümber ajalooliste hoonete ja vaatamisväärsuste. 
Piirkonna alla kuulub vaatamisväärsustest Musumägi, 
Toomkirik, Vana Anatoomikum, Tartu Kohtumaja ja erine-
vad skulptuurid. Kõrghaljastus on Toomemäele kohaselt 
tihe ja piirab vaateid eelnimetatud vaatamisväärsustele. 
Reljeef on tasane.            

Seitsmendaks piirkonnaks on Toomemäe põhjaosa. Seal 
asub üksik hoonete kompleks ja teedevõrk on hõre. 
Iseloomulik on tihe kõrghaljastus, kuid üldmulje on val-
gem kui esimesel karakteralal. Reljeef on astmeline. 
Alal leidub hüljatud treppe, mille läheduse pole teid. 
Tervet ala iseloomustavad sõnad hüljatud ja unustatud.

2Analüüs

2. Pime ala, kulunud teedega

5. Peamine sisenemine parki

6. Funktsionaalne ala

4. Ilusate avatud vaadetega ala

7. Unustatud ja hüljatud paik

1. Kassitoome

3. Räämas hoonetega pime koht

Joonis 1. Plaanil on kujutatud Toomemäe karakteralade tsoneering. 
(aluskaart: Maa-amet 2019)
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2.2 Tunnetuslike piiride määramine
Tunnetuslikud piirid määrati vastavalt enda 
emotsioonidele ja isiklikele eelistustele. Selle 
põhjal tuli välja neli erinevat tsooni: unustatud koht, 
funktsionaalne piirkond, varjuline või varjatud
ala ja piirkond, mille teedevõr-
gustik võib tekitada segadust.

Unutatud tunnet tekitas inimeste puudumine alal, 
samuti hoonestuse olukord. Majad on korras-
tamata ja jätavad mahajäetud mulje. Teedevõrk 
antud aladel on lihtne ja konkreetne. Tavaliselt viib 
rada lihtsalt punktist A punkti B ja ei hargne.

Funktsionaalsuse tunde annab konkreetne 
teedevõrgustik, inimeste olemasolu ja objektid või 
elemendid ruumis, mida vaadata või mis annavad 
eesmärgi alal viibida. Nendeks elementideks on 
vaatamisväärsused. Nendel erinevate alade üh-
iseks jooneks on ka keskmisest veidi hõredam hal-
jastus, mis avab mingil määral vaateid erinevatele 
objektidele või avanevad linnavaated.

Varjuline või varajatud ala on privaatne, kuid mõnes 
situatsioonis võib jätta ohtliku mulje. Sellised alad 
võivad saada potensiaalseteks kohtatedeks krimi-
naalsele tegevusele. Turvatunde puudumise taga 
võib olla kõrvalisus, varjulisus ja varjatus ülejää-
nud pargi külastajate eest. Need piirkonnad asu-
vad üldiselt majade taga, kohtades, kus nähtavus 
on piiratud.

Segadust tekitavaks faktoriks võib olla ebaselge 
teedevõrgustik. Oluliste teede sõlmpunktid, mis 
on varjatud puude, hoonete või muu sellise poolt, 
võimendavad segadustunnet ja raskendab orien-
teerumist.

Unustatud kohad asuvad Toomemäel kahes ko-
has. Üks asub pargi põhjaosas Õpetajate müüri 
ümbruses. Teine asub kauguosas, piirkonnas, kus 
asuvad kortermajad. Neid alasi ühendab tegur, et 
inimesed ei viibi seal. Nad kasutavad neid alasid 
harva ja pigem  otseteena.

Funktsionaalsed alad asuvad vaatamisväärsuste 
ümbruses, seega pargi keskosas, Pirogovi park ja 
Kassitoome. Kassitoome funktsiooniks talvel on 
peamiselt kelgutamine, muul ajal sport ja seal ko-
rraldatakse ka erinevaid üritusi.

Varjulised või varjatud alad asuvad pargi välikül-
gedel. Need alad on varjulised, kuna seal on tihe 
kõrghaljastus. Piirkond on varjatud, kuna asub 
hoonete taga ning vaateväli on piiratud.

Segadust tekitav ala on kuradisilla juures. Seal on 
piiratud vaateväli olulistele sihtpunktidele, näiteks 
pääs Lossi tänavale.

2Analüüs

2. Varjatud, eraldatud
1. Meeldiva õhkkonnaga ala

3. Segadust tekitav
4. Unustatud

Joonis 2. Plaanil on kujutatud Toomemäe tunnetuslike alade jaotumine 
(aluskaart: Maa-amet 2019)
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Intervjuu viidi läbi 4 erineva inimesega, kellele 

esitati sama küsimustik. Küsimused olid järg-

nevad: Mis on lemmik koht Toomemäel ja miks; 

mis mulje jätab toomemägi; millega täiendaksid 

Toomemäge. Küsitletavate vanuse vahemik oli 

20-50.

Kokkuvõtvalt Toomemägi on inimeste jaoks 

vaikne koht, kus saab eralduda linnamürast. 

Toomemägi on ajalooliselt oluline koht. Mõnin-

gad paigad on ohtlikud ja üldjoones pimedatel 

aegadel ei ole pargis turvaline.

Intervjuude käigus toodi korduvalt välja trep-

pide olukord. Trepid on lagunenud ja vajavad 

taastamist. Arvamusi, mida võiks Toomemäega 

tulevikus teha, oli erinevaid. Sooviti, et park 

jääks looduslikult mitmekesisemaks ja met-

sikumaks. Välja pakuti ka, et võiks parki tuua 

juurde erinevaid kohvikuid, et tuua rohkem ini-

mesi parki. Nähti probleemi Toomemäe ligipää-

setavuses. Lapsevankritega on keeruline parki 

saada, kuna enamus sissepääse on treppide 

kujul ja puuduvad kaldteed. Kokkuvõtteks soo-

vitakse parandada pargi üldist turvalisust.

2.3 Intervjuu
2Analüüs

Positiivset vastukaja sanud kohad

Negatiivset vastukaja saanud kohad

Joonis 3. Plaanil on kujutatud intervjuu tulemused. Sellele kaartile on 
märgitud Toomemäe pargi positiivsed osad ja negatiivsed. 

(aluskaart: Maa-amet 2019)
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Liikumise analüüsimiseks viidi läbi vaatlus. 

Vaatlus toimus kolmel päeval erinevatel kel-

laaegadel ja erinevate ilmadega. Vaatluse käi-

gus liiguti iga kord mööda sama trajektoori ja 

jälgiti, kus liigub kõige rohkem inimesi, mis on 

nende peamised tegevused ja kus need tege-

vused aset leiavad.

Selle põhjal tehti üks kokkuvõttev hinnang, 

mille tulemusel saadi teada aktiivsemalt kasu-

tatavad alad. Nendeks olid Lossi tänav ja pargi 

keskosa. Välja võib tuua ka ülikooli hooned, kus 

liikusid peamiselt tudengid ja teised ülikooliga 

seotud inimesed.

Vähim leidus inimesi pargi välimistel aladel, 

eelkõige põhjapoolsetel teeradadel. Seda võib 

põhjendada halva teede korrashoiuga ja sell-

ega, et nendel aladel ei asu erilisi vaatamis-

väärsusi ja need teed ei ole seotud olulisemate 

sihtpunktidega.

Peamisteks tegevusteks oli lastega jalutamine 

või kelgutamine, koertega jalutamine ning 

lihtsalt pargi läbimine või hoonete juurde liiku-

mine. Koerte ja lastega jalutati peamiselt pargi 

keskosas, Toomkirikust Tähetornini, ja 

läbikäigul jalakäijad jäid peamiselt Lossi tänavale.

2.4 Liikumine
2Analüüs

Läbikäigul

Lemmikloomaomanikud

Lapsevanemad

Joonis 4. Plaanile on märgitud Toomemäel jalutajate põhitegevused ning 
liikumistihedus. Mida kirkam on valge värv, seda rohkem on ala 

kasutatav 
(aluskaart: Maa-amet 2019)
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Analüüs tõi välja Toomemäe tugevused ja nõrgad kohad. Karakteranalüüsi, tunnetuslike 

piiride määramise, intervjuude ja liikumisharjumuste jälgimine tõi välja pargi heade ja toimivate 

kohtadena pargi keskosa ja Kassitoome. Intervjuu käigus tuli välja, et Toomemägi on inimeste 

jaoks vaikne koht, kus saab eralduda linnamürast. Inimesed tõdesid ka pargi ajaloolist väärtust.

Probleemkohad Toomemäe pargis on tihe puistu, mis teeb ala pimedaks, hooldamata hooned 

piirkonna äärealadel ja kasutusest välja jäänud alad. Need negatiivsed aspektid suurendavad 

ka pargikülastajates ohutunnet.

Pargi asukoht on hea. See asub Tartu kesklinnas. Pargi paiknemine Tartus eeldaks, et tegemi-

st on linna keskse pargiga, kuid praegu seda öelda ei saa. Hea asukoha tõttu on alal suur po-

tentsiaal muutuda turismipunktiks, vabaaja veetmiskohaks ja paigaks, kuhu inimesed tahavad 

minna igal aastaajal, iga ilmaga. Selleks tuleb analüüsis välja toodud probleemidega tegeleda 

ja arvestada inimeste soovidega.

2.5 Analüüsi kokkuvõte
2Analüüs
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Töö keskendub analüüsis välja toodud 

probleemistiku lahendamisega. Kogu parki 

muudetakse atraktiivsemaks läbi teedevõr-

gustiku uuendamise, endised teed tehakse 

korda ja liigendatakse vastavalt vajadusele. 

Eesmärk on muuta park inimmõõtmeliseks 

kohaks, kus külastaja tunneb ennast turvaliselt.

Inimmõõde hõlmab enda alla disaini, mis lähtub 

jalakäijate ja kergliiklejate huvidest. Muudab 

keskkonna nende jaoks atraktiivseks ja annab 

ruumile funktsiooni. Inimmõõde muudab ruumi 

elavamaks ja turvaliseks. Samuti on suur osa 

inimmõõtmelisusel säästva ja tervisliku kesk-

konna loomisel (Gehl, 2010). 

Praeguses pargis on kõrged puud ja kõrged 

hooned. Läbi madalama haljastuse ja 

tõmbeelementide rajamisega muudetakse 

Toomemägi inimmõõtmelisemaks. Samu-

ti leiavad kasutamata alad uue funtsiooni.

Eesmärgi lahendamiseks pakutakse välja erine-

vaid pilgupüüdjaid. Pilgupüüdjate eesmärk on 

kutsuda inimesi pargi osadesse, kus tavaliselt 

liigub vähem rahvast. Ühe pilgupüüdjatena pa-

kutakse välja õhutee, mis asub kuradisillast 

läänes asuval bastionil. Teiseks pilgupüüdjaks 

on vanadest treppidest tehtud vee-element, 

mis on purskkaev märgadel perioodidel. Kuival 

ajal pakub sillmailu vee-elementi ümbritsev hal-

jastus. 

3Kontseptsioon
Toomkiriku ja Tähetorni vahelisele alale lisa-

takse paviljone. Paviljonide paigutusel on sil-

mas peetud asukohta ja prioriteediks on olnud 

vaate leidmine või avamine, kas mõnele aja-

looliselt tähtsale objektile või linnale. Paviljoni 

kujundus peab sarnanema olemasolevale koh-

vikule. Paviljoni võib asendada ka kohvikuga või 

muu äripinnaga.

Atraktsioonpunktid toovad parki külasta-

jaid juurde, seega inimsetele, kes tahavad 

üksi olemist nautida, pakutakse välja kitsad 

rajad läbi Toomemäe. Radasid Toomemäe kes-

kel übritsevad kirsipuud ja kõrrelised, Õpeta-

jate müüri juures asuvad rajad viivad läbi 

metsikuma osa pargist, kus leidub pehmet 

sammalt ja varju päikese eest. Sellel rajal 

avatakse vaateid linnale läbi võrakujunduse.
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Metsikum samblatega ala privaatsuse nau-
timiseks. Siin avaneb palju kauneid vaateid 
Tartu vanalinnale. Lisaks  on alal atraktiivne 

vee-element.

Terve ala on varustatud heledate õitega, 
mida näeb kevade algusest sügiseni. Lisaks 
on Kuradisillast lääne pool ‘õhutee’, mis pa-
kub uusi vaateid ning uut liikumissuunda.

1:2000

Ala on varustatud atraktiivsete 
väikekasvuliste kirsipuudega. Lisaks 
on varjualused, mis tekitavad küla kü-
las tunde. Paviljonidest lähtub kauneid 
vaateid nii Toomemäele endale kui ka 

Toomemäest välja.
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Suures skaalas kujundusplaanilt võib näha 

peamiselt kõrghaljastust ja kohti, kus on puude 

osakaalu hõrendatud.

Lähtuvalt analüüsist on teada, et park on pime. 

Valguse puuduse tõttu ei kasva seal põõsarinne 

ja rohttaimede kasvamine on raskendatud. Pu-

ude raiumisega luuakse võimalus väiksemate 

dimensioonidega taimedele.

Põõsad on olulised pesitsus ja elupaigad lin-

dudele ja loomadele. Samuti on rohttaimed ja 

nende õied olulised tolmendajatele.

Madalama rinde sisse toomine teeb pargi hu-

basemaks ja inimmõõtmelisemaks. Põõsarinde 

abil saab vaateid nii suunata, raamida kui ka 

sulgeda.

4Kujundusplaan
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Toomemäe pargi kõrghaljastuse osakaalu vähendatakse 
just kesk- ja lõunaosas. Sellega avatakse uusi vaateid nii 

pargis sees, pargist välja kui ka väljast poolt parki.

Roosaga on märgitud
planeeritav kirsipuu

Helerohelisega on märgitud 
olemasolevad alleepuud

Pargi lõunapoolset osa avatakse päikesevalgusele, et muu-
ta pargi ääreosa inimestele atraktiivsemaks ja kutsuvam-

aks kohaks.

Pargi põhjaküljes puude raiumist ei toimu. Vaated avatakse 
läbi puuvõrade kujunduslõikuse. Ala jääb pimedamaks ja 

müstilisemaks.

1:2000
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Disainplaani asukoht on Kuradisillast läänes. 

See on ala kuhu rajatakse ´õhutee´. Selleks, 

et inimesed tunneks huvi mööda õhuteed lii-

kuda, on avatud vaateid. Ka on lisatud juur-

depääsud teele. Juurdepääsud asuvad kohta-

des, kus juba praegu on sisse tallatud rajad või 

pinnamood piisavalt lauge, et tagada mõõduka 

kaldega tee. Sealne pinnamood on väga järsk, 

seega enamuses on ligipääsud siiski treppide 

näol.

Atraktiivsust rõhutatakse ka läbi haljastuse. 

Alale planeeritakse pikalt ja erinevatel aegadel 

õitsevaid põõsaid. Õite värvus on valge, et 

rõhutada koha helgust. Põõsagrupid pakuvad 

elukohti ka erinevatele lindudele ja loomadele. 

Õitemeri meelitab kohale ka erinevaid tol-

mendajaid nii mesilasi kui ka liblikaid.

5.1 Disainplaan
5Disain
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1:500
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Taimevalikul on lähtutud õite värvusest ja 

õitsemise ajast. Samuti on oluliseks peetud 

ka atraktiivne sügisvärvus. Piirkonda istuta-

takse järgnevad liigid: kaunis deutsia (Deut-

zia gracilis), veigela (Weigela ‘Ebony and 

Ivory’), põõsasmaran (Potentilla fruticosa ‘Ab-

botswood’), punapaju (Salix purpurea ‘Nana’), 

tuhkurenelas (Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’) 

ning mööda pinnast roomavad põõsasmaran 

(Potentilla fruticosa ‘Manchu’) ja laiuv tuhk-

puu (Cotoneaster horizontalis).

Valikus on ka roomavad vormid. Puude raiu-

misega suureneb erosioon ja selle enneta-

miseks ongi võetud nõlvadel kasutusele rooma-

vad vormid. Põõsasmaran on atraktiivne oma 

väikeste valgete õitega suvel ja laiuv tuhkpuu 

oma erkpunaste viljadega sügisel.

5.2 Haljastusplaan Kuradisilla ümbruses
5Disain
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1:100

Cotoneaster horizontalis
Pinnakatja

Deutzia gracilis
7 tk

Weigela ‘Ebony and Ivory’
12 tk

Spiraea x cinerea ‘Gref-
sheim’ 14 tk

Salix purpurea ‘Nana’
30 tk

Potentilla friticosa ‘Manchu’
Pinnakatja

Potentilla friticosa ‘Ab-
botswood’ 26 tk
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Taimvaliku põhimõtteks on luua hubane kesk-

kond. Haljastus on eriti atraktiivne kevadel, 

kuid pakub ka silmailu suve- ja sügiskuudel.

Valitud taimedeks on ilukirsipuu (Prunus sar-

gentii ’Accolade’), mille ümbruses vohavad 

kõrrelised hiina siidpööris ja sale preeriarohi 

(Miscanthus sinensis ‘Yaku Jima’, Bouteloua 

gracilis).

Toomemäe Toomkiriku ja Tähetorni vaheline 

ala haljastatud eelmainitud taimedega. Vanad 

pargipuud raiutakse suures osas, et tuua parki 

rohkem päiksevalgust ja avada vaateid. Va-

nadest pargipuudest jäävad alles alleepuud ja 

üksikud väärtuslikumad pargipuud.

Kirsipuud sümboliseerivad Jaapani kultuuris ilu 

kaduvust ajas. Õite närtsimine sümboliseerib 

elu, mis lõppeb (Lee, 1995). Seda sümboolikat 

saab rakendada ka Toomkiriku konteksti. Kuna-

gi asetses keset Toomemäge suur võimas kirik, 

mis nüüdseks on varemetes ja ootab oma uut 

elu. Samamoodi ka Toomemägi pargina ootab 

oma uut elu.

 

Kirsipuude õied on atraktiivsed nii inimestele 

kui ka tolmentajatele. Kirsipuud meelitaks 

inimesi Toomemäe keskele liikuma ja tutvuma 

sealsete vaatamisväärsustega pakkudes samal 

ajal ainulaadset vaatepilti roosa õitemerega 

kord aastas. Kasutatud kirsisordil ’Accolade’ 

on ilus sügisvärvus. Sügisel muutuvad puu le-

hed oranžikaks ühildudes nii punasest tellistest 

Toomkirikuga.

5.3 Haljastusplaan Toomemäe keskosas
5Disain
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1:100

Prunus sargentii ‘Accolade 

17 tk

Miscanthus sinensis ‘Yaku Jima’

126 tk

Bouteloua gracilis
Külvata pinnakatena
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Vee-elemendiks on trepp. Treppide asukohad 

vastavad vanade kasutusest välja jäänud trep-

pide paiknemisele. Treppidest voolab vesi ai-

nult sulavee ajal või suuremate vihmavalinugte 

ajal. Vesi suunatakse treppidesse läbi sad-

eveekanalisatsioonitrassi. Toomkiriku juures 

olevast kaevust viiakse uus ühendus treppideni 

ja sealt edasi moodustatakse vastav võrgus-

tik, et vesi voolaks treppidest alla. Eesmärk on 

tekitada väike kosk.

Treppide välimus näeb välja lõhutud seega peab 

kuival perioodil silmailu pakkuma haljastus. 

Taimi valides on lähtutud õite värvusest. õied 

peaksid olema sinised ja valged, et immiteerida 

mingil määral vee voolamist. Kasutatud taim-

materjal on järgnev: hiinasiidpööris (Mis-

canthus sinensis ‘Yaku Jima’), punapaju (Salix 

purpurea ‘Nana’), siberi kontpuu (Cornus alba 

‘Sibirica Variegata’), väike igihali (Vinca minor 

‘Gertrude Jekyll’) ja harilik perovski (Perovskia 

atriplicifolia ‘Blue Spire’)

5.4 Haljastusplaan vee-elemendi ümber 
5Disain

1:500Restkaevust suunatakse vesi torustiku abil treppidesse, kust tugevamate 
vihmavalingute ajal hakkab alla voolama miniatuurne kosk
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1:50
1:500

Miscanthus sinensis ‘Yaku Jima’

26 tk Vinca minor ‘ Gertrude Jekyll’ 
32 tk

Cornus alba ‘Sibirica 
Variegata’
5 tk

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’
32 tk

Salix purpurea ‘Nana’

8 tk
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Konstruktsioon koosneb 3.2m pikkustest pa-

neelidest, mis paigaldamisel ühildatatkse. 

Põhikonstruktsioon on metallist. See tähendab 

et toetuspostid on metallist. Talade läbimõõt 

on 10cm.

Metalltalasid ümbrtsevad puitprussid lõbimõõ-

duga 5x27cm. Puitprussidele toetatakse 

terassilaudis, mis kinnitatakse kruvidega.

Õhutee käsipuu kujundus on inspireeritud 

Toomemäel leiduvast käsitoe tüübist.

1
0
0

100

5
0
0

2
0
0
0

3000

1300

100

5
0

6.1 Õhutee
6Detailid
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Õhutee on nõlvast eenduv rada, mis toetub 

osaliselt maapinnale ja on osaliselt õhus. Sell-

ine lahendus hoiab ära pinnakatte erosiooni ja 

tagab tee vastupidavuse pikema aja jooksul

Õhuraja tee läbimõõt on 2m. Käsipuu kõrgus 

1m. Konstruktsioon toetub killustikupadjale.

Konstruktsiooni vundamendi massiarvutused 

peaks teostama insener, et tagada objekti saja 

protsendiline ohutus
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6.2 Tooli konstruktsioon
6Detailid

Pingi konstruktsioon on üles ehitatud L-profiil 

terasele, mille läbimõõt on 5cm. Teras on värvi-

tud mustaks, et sobituda ajaloolisse õhustikku.

Puitlaudis kinnitatakse pingile peitekruvidega. 

Laudis peaks olema naturaalne peitsitud puit.

28

28



Projekteeritav tool on kahepoolne. Toolid ase-

tatakse kohtadesse, kus avaneb vaade vastas-

suunades, et oleks võimalus valida kummas 

suunas istuda tahetakse. Lisaks sellele toolile 

on analoogsed pingid, mis on klassikalised üh-

epoolsed.

Eesmärk on jätta võimalikult õhuline mulje su-

urest pingist. Pink peaks olema tarbeese, mis 

ei tõmba pilku ära olulisematelt objektidelt.
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Kokkuvõte
Eesmärgist lähtuvalt pakuti välja erinevad atraktiivsed objektid erinevatesse Toomemäe 

osadesse. Kuradisillast läände jäävale alale planeeritakse õhurada, mis on oma olemuselt        

nõlvast eenduv tee – üks külg on kinnitatud maapinnale ja teine külg on õhus. Raja juures 

avatakse vaateid ja lisaks loob meeleolu õitsev põõsastik.

Õpetajatemüüri juurde jäävasse piirkonda luuakse varjuline ala, kus on hea viibida nii üksi kui 

ka koos kaaslasega. Sinna on lisatud vee-elemente mis on ümbritsetud lobsaka taimestikuga.

Kujundusplaani raames avataks pargi keskosa päikesele. Lisatakse kauniõielisi kirsipuid ning 

varjualused paviljonide näol. Paviljonide paigutamisel on arvestatud vaadete olemasoluga.

Muudetud on ka teedevõrgustikku, seda on tehtud loogilisemaks ja asutajasõbralikumaks, 

kuid põhiteedevõrgustik ei erine oluliselt olemasolevast võrgustikust.
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Mees 20-25 (üliõpilane)

Lemmik koht Toomemäel ja miks? 
Toomkiriku ümbrus. Hea koht kuhu pildistama tulla, kuna tegu on fotograafiga. Hea miljöö.   

Mis mulje jätab Toomemägi? 
Toomemägi oleks nagu võõrkeha Tartu linnas - mets keset linna. Rahulik koht, jätab veidi mahajäätud ja 
hooldamata mulje.   

Millega täiendaksid Toomemäge? 
Trepid tuleks kindlasti korda teha. Meeldiks idee, et sinna saaks samasuguse fiilingu edasi kanda nagu 
on Rüütli tänaval. Kasutada ruumi ära, et teha sinna erinevaid kohvikuid ja baare, kasvõi ajutisi, näiteks 
suveperioodideks.   
 
 
 
 
Naine 20-25 (üliõpilane)  
 
Lemmik koht Toomemäel ja miks? 
Tenniseväljak, kuna käis seal kunagi trennis.  

Mis mulje jätab Toomemägi? 
Rahulik koht, kus on tore jalutamas käia. Miinuseks on see, et jalgrattaga on raske liikuda, aga samas ega 
ei viitsigi mööda neid järskusid nõlvasid seigelda. Ringiga minnes väsiks vähem ära ja kui aus olla siis ei näe 
ka ühtegi sihtpunkti, kuhu suunduda, mis jääks tee peale.   

Millega täiendaksid Toomemäge? 
Toomemägi võiks olla ligipääsetavam puuetega inimestele ja ka noortele emadele, kes kärutavad siin ringi. 
Samuti võiks mõelda turvalisuse peale, kuna öösel või pimedal ajal ei julgeks üksinda väga liikuda. 

  

Lisa 1. Intervjuu
LisadLisad

Naine 45-50 (aednik)
   
Lemmik koht Toomemäel ja miks? 
Kuradisilla ümbrus, kuna see on eraldatud. Seal leidub palju nurgataguseid, mida avastada. Sellel kohal on 
oma salapära. Ümbruse tajumiseks on vaja ringi vaadata. See on selline paik, mida ei sooviks ümber muuta 
vaatamata faktile, et seal orienteerumine on pigem keeruline ja kui tahad sihtpunkti asukohta muuta, siis 
see on keeruline, eriti kui oled seal esimest korda.
   
Mis mulje jätab Toomemägi linnaruumis? 
Toomemägi on kindlasti Tartu linna osa. See on ajalooline paik, kus saab eemalduda linnamürast.   

Millega täiendaksid Toomemäge? 
Toomemäel on üks veider kohvik, mis tundub seal kui võõrkeha ja ei toimi antud asukohas. Toomemägi 
võiks olla pigem looduslik. Seal võiks olla kas niit või arvestades et tegu on varjulise kohaga, võiks mõelda 
sammalde peale. Kännud ja muu selline võiks ka olla, et oleks pigem metsik ja pakkuks elupaiku lindudele-

loomadele. Infotahvleid ja selliseid asju pole juurde vaja panna.    

Naine 45-50 (apteeker)   

Lemmik koht Toomemäel ja miks? Mulle meeldib Toomkiriku ümbrus, samuti vana-anatoomikum. Toom-
kiriku varemed on võimsad ja jutustavad loo antud pargi kohta. Vana-anatoomikum on lihtsalt seotud 
mälestustega.   

Mis mulje jätab Toomemägi? Toomemägi on linnaruumi osa. EI ütleks, et linn linnas vms. See on koht kus 
saad aja maha võtta. Seal jääb aeg seisma. Hea koht ringi jalutamiseks nii üksi kui ka kaaslasega.   

Millega täiendaksid Toomemäge? 
Mulle meeldiks idee kui siia kuidagi siduda, midagi moodsamat, aga nii et see ei häiriks silma (tõi välja 
kohviku keset Toomemäge).
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