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SISSEJUHATUS

              5

Antud töö on koostatud 2019. aasta keskkonnaplaneerimise 
ja maastikukujundamise  eriala bakalaureuse tööna. 
Töö eesmärgiks on edendada ning parandada Tartu 
linna külastusrohkeima pargi tingimusi lähtudes 
analüüsi tulemustest ning külastajate ettepanekutest. 
Ideelahendusena rajada, analüüsides olemasolevate 
teede kulgemist, eristuva teekattega kergliiklustee 
võimaldab külastajatel ja sealviibijatel kergesti 
orienteeruda ning külastada kõiki sealseid hooneid 
ning rajatisi. Mööda tee kulgemist on võimalik tutvuda 
mälestustahvlitega, kuhu on talletatud erinevate 
inimeste  mälestuslood Toomemäest ja Tartust. 

Musumägi on Toomemäe üks kõige mälestuste rikkaim 
koht. Musumäe ümber disainimine aitab edasi kanda 
vanu traditsioone ning kutsub inimesi kogema uusi 
emotsionaalseid kogemusi, mis hiljem saavad mälestusteks. 



1. KUJUNDUSALA KIRJELDUS

Toomemägi on plantatsioonikomitee 
eestvedamisel 19. saj. rajatud avalik park, mis 
asub Tartu linna keskmes. 
Toomemäel on palju hooneid, mis nüüdseks 
kuuluvad Tartu Ülikoolile. Toomkiriku 
restaureeritud osas tegutseb Tartu Ülikooli 
ajaloo muuseum. Kiriku varemed on avatud 
külastajatele ning tornidesse on rajatud 
vaateplatvormid. Endisest sünnitusmajast on 
saanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond. Ka 
Vana Anatoomikumi hoonesse on rajatud Tartu 
Ülikooli teaduse populariseerimise keskus. 
Tähetornis on aga hobiastronoomia keskus ning 
endises sõjaväehaigla hoones asub Riigikohus. 
Vanas püssirohukeldris tegutseb sellenimeline 
restoran. Kõige uuemaks rajatiseks on ala 
keskmesse ehitatud kohvik Rotund. (Puhka 
Eestis 2019)

Joonis 1. Kujundusala piir (Maa-amet 2019)

M 1:20000
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2. ANALÜÜS
2.1 Sissepääsu ja teede analüüs

Kuna Toomemägi on looduslik sälkorgudega piiratud 
neemkõrgendik on alale pääsemine raskendatud 
lapsevankriga, ratastooli või rattaga. Sissepääsud mäkke 
on olemas igas mäe küljes. Peamised sissepääsud on trepid, 
mille seisukord on aegade jooksul järjest halvenenud. 
Alale viivad ka kaks kaldteed, mis on väga järsud ning 
ei ole sobilikud ratastooliga isikutele, kuna tee kalded on 
liiga suured. 

Toomemäel on väga palju erinevaid jalgteid, osad 
neist on rajatud ning osad isetekkelised. Peamiselt 
kasutatavamateks teedeks on sissepääsu kohtade juurest 
kulgnevad teed. Erinevate jalgteede kasutamise hulka 
mõjutavad ümberkaudsed kohad, sest suur osa inimesi 
kasutab Toomemäge ainult läbikäiguteena. 

 

2.2 Vaadete analüüs
Toomemägi pakub külastajatele erinevaid kaugeid 
ning kauneid vaateid. Mäe asukohast tulenevalt 
avaneb Tartu linnale kauge vaade teiselepoole 
Emajõge. Toomemägi on väga puuderikas, 
millest tulenevalt jäävad paljud potentsiaalsed 
vaatekohad puude varjavuse tõttu kasutamata. 
Tartu linnast Toomemäele avanev vaade on 
kesine, märgatav on ainult taamal olev rohelus. 
Alal sees avanevad vaated ainult sirgetel teelõikudel 
või ala äärealadel. Kõrgemates kohtades nagu 
Musumäel on vaatekaugus ja laius üpris suur, mis 
teeb Musumäe veelgi akraktiivsemaks külastajatele. 
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Joonis 2. Sissepääsu ja teede analüüsplaan

Joonis 3. Vaadete analüüsplaan



Tabel 1. Vaatluste koodatud tulemused. Inimeste arvud

2.3 Vaatluste analüüs
Viisin läbi vaatlused kümnel erinevalt 
päeval ning kellaajal, et saada teada inimeste 
liikumisharjumusi Toomemäel. Vaatlused on 
koondatud tabelisse (Tabel 1. )ning sellest 
tulenevalt koostasin tegevuste asukohtade 
kaardi, mis kajastab inimeste meelistegevuste 
asukohti Toomemäel. Vaatlused on 
läbiviidud talvel, seega kajastavad vaatluste 
tulemused talviseid tegevusharjumusi.
Vaatluste käigus küsitlesin inimesi, kes andsid 
palju sarnast tagasisidet. Tuntumateks kohtadeks 
on Tartu tähetorn, Vana anatoomikum, 
Toomkirik, Kassitoome ning Musumägi, 
mis on siiani väga populaarne noorte seas. 
Traditsiooniks on saanud, et äsja abiellunud 
peavad minema Musumäele, kus peigmehe 
ülesandeks on pruut süles trepist üles viia. Tipus 
juuakse shampust ning tehakse mälestusteks pilte. 
Rahul ei olda treppide seisukordadega 
ning vähese päikesepaistega, mis 
puude tõttu jääb alale paistmata. 
Esmakordsetele külastajatele on segadust 
tekitavaks erinevate teede olemasolu 
ning suunade puudumine. Ala suurus 
ja konkreetse tee puudumine teeb 
Toomemäel orienteerumise raskeks. 
Küsitledes inimestelt, mida nad muudaks olid 
vastused tagasihoidlikud. Skeptilised ollakse 
suurte rahvamasside suunamisega Toomemäele, 
kuna tegemist on kodukohaga. Uusi lahendusi ei 
pooldanud keegi, pigem sooviti, et parandataks 
ning korrastaks vana ja olemasolevat. 
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Joonis 4. Vaatluste kokkuvõtte plaan



2.4 Kontseptsioon
Analüüsidest selgus, et Toomemäel on mitmeid 
kohti, mis on ja tunduvad privaatsed. Suur osa alast 
on avalik, mille kasutajaskond väheneb, sest üha 
enam kasutatakse Toomemäge ainult läbikäiguna. 
Eristatava pinnakattevärvusega tee lahendaks 
orienteerumis probleemi. Tee kulgeb mööda Toomemäe 
enim kasutatavamaid hooneid ning rajatisi ning selle ääres 
olevad mälestus kirjutiste tahvlid pakuvad külastajatele 
lisaks ajaloolistele teadmistele ka emotsioone, mis näitab 
Toomemäe tähtsust, olulisust ka inimeste enda pilgu ja 
tunnete läbi. Eristatav tee on mõeldud liikumiseks nii uutele 
külastajatele kui ka kohalikele, et nautida jalutuskäiku Tartu 
linna keskmes olevas ajaloolises pargis. Musumäe juba 
olemasoleva funktsiooni edendamine kutsub looma uusi 
ilusaid mälestusi ning kogema Toomemäe romantilist poolt. 
Treppide seisukordade parandamine tõstab ala üldilmet 
ning muudab kasutajatele alal viibimise turvalisemaks. 
Valgusraie võimaldab päikesepaistelistel ilmadel 
pidada pikniku ning tegeleda muude tegevustega, 
mida pargis tehakse. Kindlasti muudaks valgusraie 
potentsiaalsed vaatekohad aktraktiivsemateks.
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Joonis 5. Kontseptsioonplaan



3. KUJUNDUSPLAAN 1:2000
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Kujundusega on loodud Toomemäel kulgev 
eristatava pinnavärvusega tee, mida mööda 
saavad jalutada, joosta kohalikud kui ka 
turistid,  kuna tee läbib kõiki enim teadaolevaid 
hooneid ning rajatisi ning mille käigus saab 
tutvuda erinevate inimeste mälestuslugudega 
Toomemäe või Tartu kohta. Tee eesmärgiks 
on pakkuda külastajatele selgust, suunda ning 
ühendada alal olevaid hooneid ja rajatisi. 
Terve ala ühtseks muudavad samasugused 
pingid, prügikastid, valgustid 
mis on Toomemäel juba olemas. 



M 1:2000
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Joonis 6. Kujundusplaan



4. KUJUNDUSPLAAN 1:250
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Alale on planeeritud eristatava pinnakatte 
värvusega tee, mis ühendab kõiki Toomemäe 
tähtsaid hooneid ning rajatisi ning mida 
mööda saavad liikuda turistid ja ka kohalikud. 
Lugemist pakuvad erinevad kirjutused 
inimeste mälestustest Toomemäest ja Tartust.  
Planeeritud pingid ning prügikastid loovad 
pargile ühtse stiili ja kujunduse ning 
pakuvad võimalusi viibida Toomemäel. 
Musumäe kujundus parandab välisilmet 
ning aitab kaasa traditsioonide jätkamisega 
armunute seas. Kiviktaimla mitmekesistab 
pargimaastiku ning lisab ilusa ilme Musumäele. 
Toomemäele kujundatud lahendused ja 
võimalused  on  tuletatud     analüüsidest. Millegi vana 
edendamine ning sellele lisaväärtuste andmine 
on igati põhjendatud, sest inimeste soov ja tahe 
on vana parandamine kui pigem uue rajamine. 



M 1:250
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Joonis 7. Kujundusplaan



5. KONSTRUKTSIOON

M 1:50

Pergola mõõdud on 5m x 5 m. Kujundiks 
on korrapärane hulknurk. Materjalidest on 
kasutatud nelikanttoru, mille paksus on 40 x 
40 x 3  ja 40 x 80 x 3 ninf ümartoru paksusega 
40 x 3. Pergola kõrguseks on kokku 3,7 m. ning 
see kinnitub igast kaheksast nurgast 200 x 150 
x 6 suurusega metallist jalgadega olemasolevale 
betoonist alusele. Jalad kinnitatakse betooni 
kiilankruga, mille suurus on M 20 x 170.
Pergola piirde kujundus on inspireetitud 
Toomemäel juba omasolevast metall 
konstruktsioonidest. Sellest tulenevalt on ka 
pergola meterjal metall, et sobituks Toomemäe 
üleüldsise ilme ning looks ajaloolist õhkkonda.
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Joonis 8. Pergola ehituslahendus pealt vaates

5.1 Pergola ehituslahendus pealt vaates

Pilt1.  Pergolal kasutatava rauast ehistusmaterjali näidised



M 1:20

5.2 Pergola lõige
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Joonis 9. Pergola lõige



6. HALJASTUSPLAAN
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Loopealsed taimed armastavad 
päikest, kuid on ka sellised taimi, 
mis kasvavad päikese varjulistes 
kohtades nagu näiteks kivilõhedes. 
Üldjuhul taluvad mäestikutaimed 
äärmuslike temperatuurikõikumisi, 
kuid ei kannata seisvat vett. 
(Aiatark. Alpitaimla rajamine 2003)
Kiviktaimlat eristab maapinnast 
kõrgem ming mitmetasandiline reljeef. 
Suured ning dekoratiivsetel kividel on 
ka soojusttalletav funktsioon. Nimelt 
soojenevad kivid kevadel kiiresti ning 
hakkavad soojusenergiat edasikandma 
taimedele ning maapinnale, mille 
tulemusel tärkavad taimed varem. 
Musumägi on sobilik koht kiviktaimla 
rajamiseks, kuna tegemist on vahelduva 
reljeefse tasemega alaga, mis hoiab ära 
pinnavee ja lumesulamisvee kogunemist.
(Bauhof. Kiviktaimla rajamine 2019) 
Lisaks ilmestab see Toomemäe 
parki ning edendab traditsioonide 
jätkamist noorpaaride seas. 



M 1:100
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Joonis 10. Haljastusplaan



7. VAADE JA LÕIGE
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Pilt 2. Vaade Musumäele

Joonis 11. Lõige 1:500



19

8. VERTIKAALPLANEERIMINE

Joonis 12. Vertikaalplaneerimine. Tee kalle 5%
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KOKKUVÕTE
Minu töö eesmärgiks oli edendada ning paran-
dada Toomemäe parki, et suurendada kasutust 
praegustes mittekutsuvates pargiosades  ning 
muuta terve Toomemägi tervikuks ning pakku-
da sellele lisafunktsioon. Arvestades ajaloolise 
tausta, analüüside ning kohalike arvamustega 
minu planeering pakub multifunksionaalset, 
tähendusrikast pargikujundust, mis tõstab 
kasutajate aktiivsust ning lisab alale potentsiaali. 
Lisaks aitab kaasa traditsioonide jätkamisele 
ning avaldab inimeste endi emotsionaalseid 
mälestuslugusid Toomemäe ja Tartu kohta. 



KASUTATUD KIRJANDUS
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