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The aim of the Bachelor's thesis was to create new functional solutions for Toomemägi in the 

center of Tartu and to link them with the surrounding urban space, to make the area more 

attractive to people. The problem with this area is its isolation with the rest of the city and its 

poor functionality. In the course of the analysis, it became clear that the area needs new 

functional areas and several view corridors must be opened due to the good viewpoints of 

Toome Hill. As a result of the analysis, conceptual schemes were performed. The concept 

highlighted the existing problems and their solutions. The result of this work was the creation 

of a new functional area for leisure and viewing platforms for enjoying views of Tartu. 
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Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua Tartu kesklinnas asuvale Toomemäele uusi 

funktsionaalseid lahendusi ja siduda need ümbritseva linnaruumiga, muuta ala inimestele 

rohkem kutsuvamaks. Probleemiks antud alal on selle eraldatus ülejäänud linnaga ja ala 

vähene funktsionaalsus. Töö käigus analüüsiti antud piirkonda, tehti mitu analüüsiplaani. 

Analüüside käigus tuli välja, et  ala vajab juurde uusi funktsioonalasid ja Toomemäe heade 

vaatekohtade tõttu tuleb avada ka mitu vaatekoridori. Analüüsi tulemusel tehti 

kontseptsiooniskeemid. Kontseptsioonis toodi välja alal olemasolevad probleemid ja nende 

lahendused. Töö tulemuseks oli see, et alale loodi juurde uus funktsionaalsem ala vaba aja 

veetmiseks ja vaateplatvormid Tartu linnale avanevate vaadete nautimiseks. 
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Antud bakalaureusetöö teemaks on analüüsida Tartu 
südames  asuvat Toomemäge, luues sellele juurde uusi 
multifunktsionaalseid kujunduslahendusi ja siduda need 
ümbritseva linnaruumiga. Muutes sellega ala rohkem lin-
nas elavatele inimestele ja Tartut külastavatele turistidele 
kutsuvamaks.

Töö esimeseks ülesandeks on analüüsida antud projektala 
selle olemsoleva  olukorra järgi. Analüüsides käsitletakse 
roheruumi, nii reljeefist tingitud  pinnast kui ka haljastust. 
Samuti ka teedevõrgustikku, kas ala on kõikidele kasutaja-
gruppidele lihtsasti ligipääsetav  ehk kust pääseb hästi läbi 
nii jalgratta, lapsevankri kui ka ratastooliga. Kolmandaks 
analüüsiks on ala funktsioonalade analüüs, kus  vaadatak-
se  kui palju ja kus paiknevad ala põhilisemad aktiivsema 
kasutusega alad. Viimaseks analüüsiks on Toomemäelt 
avanevate vaadete analüüs. 

Analüüsi tulemusel koostatakse kontseptsioonskeemid, 
milles tuuakse välja alal  olevad probleemsed kohad ja 
nende lahendused. 

Kolmandaks luuakse analüüside ja kontseptsioonide 
tulemusel alale uus kujunduslahendus, mida tuuakse välja 
erinevate kujundusplaanidega.

Samuti tehakse uue kujunduslahenduse järgi alale looda-
vate detailide  konstruktsioonjoonised ja sellega koos ka 
vertikaalplaneering. Tuuakse välja ka uue kujundusega  
kaasnev uus istutusplaan.



KESKLINN

ÜLEJÕE

RAADI-KRUUSAMÄE

JAAMAMÕISA

ANNELINN

KARLOVATAMMELINN

VAKSALIVEERIKU

TÄHTVERE

SUPILINN

1  PROJEKTALA KIRJELDUS JA ANALÜÜS
1.1 ASUKOHAPLAAN

Toomemägi asub Tartu südames ja Emajõe paremal kaldal.
Paikneb kesklinnas ja piirneb Tähtvere, Supilinna, 
Ülejõe ja Vaksali linnaosaga. 

Projektalaks valitud Toomemägi on üks ainulaadsemaid 
parke, koos tema põneva reljeefi ja kõrgustega. Mäenõlval 
asuv park pakub  palju  rohelust ja privaatsust ning on täie-
lik vastand teda ümbritsevale alale. Toomemäele annavad 
ilme ja seda iseloomustavad rohked puude ja  põõsaste rüh-
mad, erinevad alleed ja madalad taimed. Kõik see muudab 
Toomemäe kõige looduslikumaks osaks Tartu kesklinnas. 

Vastandlikult looduslikule pargialale, ümbritseb ala väga 
väikese haljastuse, aga tiheda hoonestusega kesklinna 
piirkond. Toomemäe rohelisus muutub ümber astmelisteks 
majade katusteks. Sellesse alasse jäävad kõik ajalooliselt 
tähtsad hooned, haridushooned, ärihooned ja eluhooned. 
Samuti voolab kesklinna lõunapoolsemas küljest läbi ka 
looklev Emajõgi, millel on palju  looduslikkust koos vähese 
hoonestatud osaga. 

Emajõel on Toomemäe loodusliku reljeefi tekkimises ja 
kujunemises väga suur osa. Pinnavormi kujunemine on 
toimunud seoses Emajõe ürgoru moodustamisega jääajal 
ja ka pärast seda. 

Projektala kogu ala ligikaudne pindala on Maa-ameti 
kaardirakenduse andmetel 22 ha. Toomemägi  piirneb 
Ülikooli, Jakobi, K. E. von Baeri ja Vallikraavi tänavatega. 

Toomemägi paikneb Tartu linna keskel, asub kõikide 
tähtsamate sõlmpunktide ja hoonete läheduses. See 
tähendab, et linnast on ala igale osale hea juurdepääs. 

Analüüsidest selgus, et inimesed kasutavad Toomemäge 
ka lihtsalt läbimiseks, selletõttu, et paremini ja kiiremini 
teistesse linna osadesse jõuda. Kõige tihedamalt liigutakse 
Ülikooli ja  Jakobi tänavalt üles Toomemäele ja alalt väl-
jutakse K. E. von Baeri  ja Näituse tänava kaudu. Üheks 
kõige tihedamalt kasutatavaks tänavaks on  ka Raekoja 
platsi lähedalt alguse saav Lossi tänav, mille juures asu-
vad tähtsamad hooned nagu H. Elleri  nimeline Tartu 
muusikakool ja Riigikohus. Üle Lossi tänava ühendab 
Toomemäge kaks silda -  Inglisild ja Kuradisild. 

Üheks kõige iseloomustavamaks osaks on Toomemäelt 
avanevad ilusad (unustamatud) vaated linnale ja sam-
uti on ka linnas väga palju piirkondasid, kust avaneb  
märkimisväärsed vaatekohad Toomemäele. 
(Suur, 1968: 3-12)
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1.2 ANALÜÜS
1.2.1 Roheruum

Esimeseks analüüsiosaks on projektala roheruumi hin-
damine. Toomemägi asub väga muutuva reljeefiga alal, kus 
on palju rohelust tihedate puudegruppide ja põõsaste tõttu. 

Plaanil on märgitud heledama rohelisega kõik alad, mis on 
tasased alad ehk pole suurt kõrguse muutust, sellel asuvad 
ka suurem osa Toomemäe hoonestatud ruumist. Tasasel 
alal  on puud üldiselt hõredalt ja rohkem on tühjasid muru-
alasid. Sinna kuulub ka kõige tihedam teedevõrgustik.

Järgmise tumedama rohelise värviga on märgitud kõik nõl-
vaalad. Sellel on olemasolevad puudegrupid väga tihedalt. 
Nõlvaalad on nii  laugemad kui ka järsemad, kõige lauge-
ma kõrgusemuutusega on Jakobi tänava  küljel asuv nõlv. 
Sellel  asub ka tihedamalt kasutatav sissepääs Tartu Ülikoo-
li peahoone tagant ja viib Toomemäe parki ja Toomkiriku 
varemete juurde. Järsemad nõlvad asuvad K. E. von Baeri  
tänava küljel, kus on sissepääsud tenniseväljaku küljelt ja 
mis viib samuti Toomkiriku varemete  juurde. Teine  järsem 
nõlv on Vallikraavi tänava kõrval. Sellel asuvad kõige ro-
hkem Toomemäel paiknevaid eluhooneid ja eraaedasid. 
Sissepääs alale on  Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristist üles  
viiv järsk trepp. 

Kolmandaks kõige tumemdamaks roheliseks on plaanil 
märgitud järsem ala ja suurem org, milleks on Kassitoome. 
See piirneb K. E. von Baeri, Oru ja Näituse tänavaga. 
Toomemäel asuvat Kassitoomet ilmestab hästi suurema 
reljeefi muutusega ja tasandiga pinnas, kust lähevad läbi 
erinevad teerajad. Ala  ülemised äärealad kõige tihedama 
haljastusega,  kus  asub  kõige tihedamalt puid ja põõsaid. 
Puudeta ala on madalamal Toome orus. 

Plaanil on märgitud  roheliste  ringidega kõige tihedamalt 
ja hõredamalt kasvav haljastus. Rohkem ja tumedama kat-
tumisega ringidega alad on tiheda puude  ja põõsarindega 
alad. Hõredamate ja heledate ringidega on märgitud üksi-
kute puudega ala ja ka puude ja põõsarindeta ala.  
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1.2.2 Teedevõrgustik

Teiseks analüüsplaaniks on teedevõrgustiku analüüs. Sellel 
on näidatud kõik olemasolevad jalg -  ja autoteed, liikumist 
takistavad juurdepääsud ja hea ligipääsuga kohad. 

Kõige tihedamalt kasutatavad jalgteed  asuvad hoonestatud  
ala ja Toomemäe pargi  ümbruses. Kõige rohkem jalgteesid 
asub Toomkiriku  varemete, Tähetorni, Riigikohtu ja Mu-
sumäe alal. Selletõttu, et alal on palju vaatamisväärsusi 
ja mälestusmärke, on kõnniteid palju. Jalgteede ääres on 
olemas ka puhkamiseks istepingid, kuid need on kogu alal 
väga erineva disainiga.

Autoteid on alal vähe, ainukesed autoga juurdepääsetavad 
kohad on Lossi tänav, Riigikohtu, Uppsala tänava ajal-
oolised hooned ja Lossi tänava eluhooned. Samuti on ka 
Jakobi tänava tõusust üles tulev sõidutee, mis viib samuti 
eluhoonete juurde.
Selletõttu, et ala kasutab rohkem jalgsi liiklejad, siis on 
plaanil märgitud kõik olemasolevad juurdepääsud jalakäi-
jatele. Toomemäe erineva reljeefi ja tasandiga pinnase tõttu 
on ligipääsud alale erinevate treppide  ja kaldteede kaudu. 

Analüüsi käigus selgus, et suuremas osad sisssepääsud-
est on trepid, mis on raskendatud jalgratta, lapsevankri 
ja  ratastooliga  liiklejatele. Kõige rohkem on treppe kasu-
tatud K. E. von Baeri tänavalt, kus asub 5 erinevat treppi. 
Põhilised trepid on Oru tänava ristumisel K. E.  von Baeri 
tänavaga, Kassitoome kõrval  ja tenniseväljaku kahel pool 
asuvad trepid. 
Samuti on mitu treppi Jakobi tänavalt üles tulles. Üks on 
Jakobi ja K. E. voni Baeri ristumisel ja teine Tartu Ülikooli 
peahoone tagumisel nõlval. Jakobi tänava eeliseks on see, et 
sealt viib üles ka 2 kaldteed, mis on hea  ratta,  lapsevankri 
ja  ratastoolis liiklejale. 
Analüüsist tulenevalt  on kõige tihedamaga kasutusega 
liikumiskoht Raekoja platsi juurest ehk Ülikooli tänav-
alt üles suunduv trepp, mille puuduseks on see, et tiheda 
kasutuse tõttu puudub seal kõikidele kasutaja gruppidele 
liikumiseks võimalus.
Samuti on probleemseks liikumiskohaks Ülikooli ja Vak-
sali  tänava  ristumise nurgast üles suunduv trepp,  mis on 
lisaks  väga järsk. 

Kaldteid ja juurdepääse jalgratta, lapsevankri ja ratastoo-
liga on alal vähe. Ainukesed sissepääsud kõikidele kasuta-
jate gruppidele on Lossi  tänav ja Riigikohtu juures olev 
kaldtee. Samuti ka Jakobi tänava ülesminek Toomkiriku 
varemete suunas. Jakobi tänava tõus on pikk, aga lai tee, 
millel on puhkamiseks pandud ka mitmed istepingid.

14
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1.2.3 Funktsioonid

Funktsioonide analüüsis on käsitletud ala erinevaid 
kasutamisvõimalusi. Valdavalt on Toomemägi jaotatud ak-
tiivselt ja vähem aktiivselt kasutatavaks alaks. 

Kõige aktiivsema kasutusega alad on kõik ajalooliste 
hoonete ja mälestusmärkide tutvumisega seotud ko-
had. Järgmiseks on tihedalt kasutatav ka erinevate spor-
timisvõimalustega kohad nagu näiteks tenniseväljak 
Toomkiriku varemete nõlva all, Kassitoome auk (talvel 
kelgutamine) ja välijõusaal Toomemäe kagu osas. 

Väiksema aktiivsusega alad on nõlvapealsed. Analüüsist 
selgus, et neid alasid  kasutasid  valdavalt inimesed, kelle 
elumajad asuvad Toomemäe nõlvadel. 

Samuti on Toomemäel ka rekreatsiooni ehk puhkamis - ja 
mängualasid. Aktiivne rekreatsiooniala on mäe idapoolses 
osas, milleks on lastele mõeldud mänguväljak. Analüüsides 
selgus, et mänguväljaku kõrval asuv  suur tühi muruplats 
on täieliku kasutuseta. Aga antud kasutuseta alal on suur 
potensiaal luua juurde multifunktsionaalseid elemente, 
sest ala asub hästi ligipääsevas ja tihedama kasutusega 
piirkonnas. 

16
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1.2.4 Vaated

vaatekohad, märgitud erineva 
kauguse ja laiuse ulatusega

vaadet segavad 
faktorid/barjäärid ehitiste tõttu

vaadet segavad 
faktorid/barjäärid puude tõttu, 
aitab lahendada vaadete 
avamine ja puude hõrendamine

Toomemäe üheks suurimaks osaks on ka Tartu linnale 
avanevad unustamatud vaated. Projektalal on palju pot-
siensaalseid vaatekohti, aga hetke olemasolevas  olukorras 
on paljud vaated piiratud. Samuti on palju vaatamisväär-
set linnast Toomemäele vaadates, näiteks vaated Tartu  
Tähetornile ja Toomkiriku varemetele. 

Paremad vaatepunktid, mis ulatuvad kõige kaugemale, 
asuvad Ülikooli tänava poolses osas, millelt ulatub vaade 
Raekoja hoonele ja platsile, Emajõele ja kesklinna tähtsa-
matele hoonetele. Samuti ka Toomkiriku varemete poolses 
osas, kust avanevad vaated Kassitoomele. Põnevad vaated 
avanevad ka Kuradisillalt Tartu Ülikooli õppehoonetele ja 
teisele poole Lossi tänavale. 

Hetkel kinnisemad vaated, millel on potensiaalsed vaate 
võimalused, aga neid segavad erinevad barjäärid puude ja 
hoonete tõttu, asuvad Jakobi tänava poolse nõlva  peal. 

Vaadete avamiseks  ja uute vaatekohtade tekitamiseks, on 
võimaluseks puude hõrendamised ja puude eemaldamised.
Samuti, et inimesi kutsuks rohkem Toomemäelt avanevaid 
vaateid nautima, tuleks võimaldada ka juurde rohkem vaa-
dete nautimiseks uut ja mugavat välimööblit. Olemasolev 
mööbel on kogu alal erinev, et kogu ala rohkem ühtlustada, 
tuleks sarnased mööblilahendused luua kogu alale. 

18
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2 KONTSEPTSIOON
2.1 PROBLEEM

Analüüsist tulenevalt on kontseptsioonplaanidel üles 
märgitud  ala olemasolev olukord ja probleem. Probleemi 
parandamiseks on välja  toodud uus lahendus. Ülemistel 
plaanidel on olemasolev olukord toodud 3 etapina. 

Analüüsist selgus, et antud alal on hetkel  vähe häid ja  
avatuid vaateid siis on 1. osana näidatud kõik olemasole-
vad vaatekohad ja nende ulatused. Vaatekohtasid on vähe, 
enamusel on barjäärid ja segavad faktorid  tihedate puude  
ja hoonestuse tõttu.

Teiseks  ongi välja toodud  kõik vaateid takistavad haljastus 
ja puudegrupid, mida saab parandada puude hõrendamise 
või eemaldamisega.

Kolmandaks probleemseks kohaks, et siduda ala kui tervi-
kut, on välja toodud Toomemäel asuvad erineva disainiga 
tänavamööbel. Plaanil on märgitud töö ideest tulenevalt  
ehk vaatekohtade juurde loomisel ja parandamisel ühtne 
tee kogu Toomemäe ulatuses. Erineva  värviga on  märgi-
tud muutuv mööbli disain teede lõikes.
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Olemasolevate probleemide muutmiseks on toodud uued 
lahendused ja võimalikud  uuendused.  Alumistel plaanidel 
on välja toodud uued lahendused 3 etapina.

Esimese osana on probleemi lahenduseks välja toodud 
kõik võimalikud uued vaatekohad, millel on potensiaalsed 
vaate võimalused nende asukohtade  ja avanevate vaadete 
tõttu.

Teise osana  on probleemi lahenduseks välja toodud kõik 
uued vaatekoridorid, mille jaoks on hõrendatud ja  eemal-
datud vaateid takistavad puud. Plaanil on vaadete  avamine 
välja toodud puuderivi eemaldamisega.

Kolmanda osana on kontseptsioonplaani lahenduseks 
toodud välja muudetud tänavamööbel kogu Toomemäe 
ulatuses. Parandatud mööblidisain on töö ideest tulenevalt 
ehk vaatekohtade  juurde loomisel ja parandamisel kogu 
plaanil märgitud tee ulatuses.

2.2 LAHENDUS

22
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3 PROJEKTALA KUJUNDUS
3.1 KUJUNDUSPLAAN 1:2000

Kujundusplaanil 1:2000 on välja toodud kogu Toomemägi 
ja sellele loodav kujunduslahendus.

Uueks kujundusideeks on luua juurde uusi vaatekohtasid, 
siduda võimalikud vaatepunktid ühtse teega ja lisada alale 
juurde uus funktsioonala.

Loodavad vaatekohad on tekitatud Toomemäe idapoolsele 
vaatepunktile, millelt avaneb vaade Raekoja hoonele, Rae-
koja platsile ja ülejäänud Tartu linnale. Teine vaatekoht on  
tekitatud Toomemäe läänepoolsele küljele,  millelt avaneb 
vaade Tartu Ülikooli õppehoonetele, tenniseväljakule ja 
Kassitoomele. Vaatekohtadesse on ideeks luua vaateplat-
vormid, millel saab puhata ja samal ajal nautida imelisi 
vaateid Tartu linnale. 

Vaatepunktide sidumiseks on idee parandada vaate-
kohtasid ühendavaid ja ümber Toomemäe viivaid teid. 
Nende muutmiseks on uus lahendus luua juurde rohkem 
istekohti ja pinke, ühtlustada kogu Toomemäel asuvat  
tänavamööblit. Sarnase disainiga tänavamööbliga saab 
hoida kogu Toomemäge ühtse tervikuna.

Analüüsidest selgus, et alal on kasutamata alasid, mida 
saaks muuta multifunktsionaalsemaks. Üheks suurimaks 
alaks on Jakobi tänava nõlval asetsev mänguväljak, mille 
juures paiknev tühi muruala. Antud alal hetkel puudub 
rakendus. Ideeks on luua uus funktsioon uisuväljaku näitel 
ja luua sinna juurde puhke-ja istumisalasid.

Uued funktsioonalad on plaanil toodud välja värviliselt ja 
näidatud on ka ühtse terviku loomiseks  rajatud ühendatav 
tee.
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Joonis 8. Kujundusplaan 1:2000



3.2 DETAILSEM KUJUNDUSPLAAN 1, 1:250

Antud kujundusplaanil on välja toodud Jakobi tänava 
poolsele mänguväljaku kõrval olevale alale uus kujun-
duslahendus. 

Analüüsidest ja inimeste küsitlustest selgus, et Toomemäel 
puuduvad tegevused talvel ja vähe on alasid kogu perele. 
Uue kujundusidee loomisel on lähtutud inimeste huvist 
luua juurde midagi millel on kasutusala aastaringselt. 

Ideeks on luua alale uisuväljak, sest Tartu linnas saab 
uisutamist nautida ainult ostukeskuses Lõunakeskus või 
talviti ka Laulukaare all ja Emajõel. Loodav uisuväljak on 
eriline selletõttu, et antud töö ideest lähtuvalt luuakse alale 
juurde ka vaatekohti, siis on uisuväljakule tekitatud samuti 
vaatega linnale funktsioon. Vaade saavutatakse uisuvälja-
ku taga olevate ja vaadet takistavate puude eemaldamisega. 
Kevadest kuni sügiseni saab uisuplatsi kasutada ka teiste-
funktsioonidena, nagu näiteks välikino, väliteatri kui ka 
teiste väliürituste korraldamiseks.

Lisaks on idee juurde luua puhke- ja istumisalasid, kust 
kõik inimesed saaksid nautida  vaadet linnale ja ka jälgida 
uisuväljakul ning  mänguväljakul toimuvat. Selleks on ala 
küljel asuvale nõlvale loodud uued trepp-istepingid. 

Samuti on alale juurde loodud majake uiskude laenu-
tamiseks ja väikeseks kohvikuks, näiteks kakao ostmiseks 
ning ka kaks  lauatennise lauda. 

Ala ühendav kandiline ja jooneline stiil on tulnud 
Toomemäe puudealleedest ning selle huvitavast reljeefist  
koos paljude treppide astmete kandilisusest.
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27Joonis 9. Detailsem kujundusplaan 1



3.3 DETAILSEM KUJUNDUSPLAAN  2, 1:100

Teiseks detailsemaks kujundusplaaniks on plaan loodavast 
vaateplatvormist. Ideest luua juurde vaatekohtasid ja ka 
millelt avanevad vaated Tartu linnale, on esimeseks kohaks 
vaatepunkt Raekoja platsile. 

Kujundusideeks on luua sellele alale vaateplatvorm, millelt 
saab nautida antud vaadet kesklinna alale ehk Raekojale, 
Tartu vanalinnale ja nende astmelistele katustele ja vaadet 
nautides puhata loodavatel istumiskohtadel. 

Vaateplatvorm on puidust ja piire on planeeritud ole-
masolevast tumedast metallpiirdest samal alal. Istepingid 
antud vaateplatvormil lähevad kokku üleüldise uue mööbli 
disainlahendusega.
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29Joonis 10. Detailsem kujundusplaan 2



3.3 DETAILSEM KUJUNDUSPLAAN 3, 1:100

Kolmandaks detailsemaks kujundusplaaniks on samuti 
plaan loodavast vaateplatvormist. Ideest luua juurde vaate-
kohtasid ja ka millelt avanevad vaated Tartu linnale, on 
teiseks kohaks vaatepunkt K.E. von Baeri tänavale, Tartu 
Ülikooli õppehoonetele ja Kassitoomele. 

Kujundusideeks on luua sellele alale vaateplatvorm, mil-
lelt saab nautida vaadet Toomemäe läänepoolsele osale 
ja vaadet nautides puhata loodavatel istumiskohtadel. 
Teine vaateplatvorm on võrreldes  esimesega palju pikem 
ja kitsam, et tekitada privaatsust. Sellelt vaatepunktilt on 
vaate avamiseks plaan puid ainult hõrendada, et jätta ko-
hale looduslikum tunnetus.

Vaateplatvorm on puidust ja piire on planeeritud ole-
masolevast tumedast metallpiirdest samal alal. Istepingid 
antud vaateplatvormil lähevad kokku üleüldise uue mööbli 
disainlahendusega.
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31Joonis 11. Detailsem kujundusplaan 3



4 DETAILID
4.1 ISTUTUSPLAAN

Toomemäe haljastuses on hetkel väga palju varjurikkaid 
alleesid ja põlispuid. Valdavalt on alal pärnad, jalakad ja 
vahtrad.

Projektala istutusplaan keskendub ühele fookusalale, mis 
on mänguväljaku ja uisuväljaku ala. Alale luuakse juurde 
madalamaid taimeid, kuna antud kujunduse juurde so-
bivad pigem madalakasvulised taimed, valdavalt kõrrelised 
ja kindlasti  peavad need taluma ka varju. Istutuslahendus 
on joonelise ja kandilisema  stiiliga, vastavalt ülejäänud 
stiilile.

Taimedest osutusid valituks:
1) Magesõstar, Ribes Alpinum.
2) Värdforsüütia, Forsythia x intermedia.
3) Hall aruhein, Festuca glauca.
4) Varvastarn, Carex ornithopoda.

32

Magesõstar. Ribes  alpinum.  (1m)
(Juhani puukool 2019)

Varvastarn. Carex ornithopoda. 
(20cm)
(Juhani puukool 2019)

Värdforsüütia. Forsythia x inter-
media. (0,5m)
(Juhani puukool 2019)

Hall aruheind. Festuca glauca. 
(25cm)
(Juhani puukool 2019)



33Joonis 12. Istutusplaan



4.2 VERTIKAALPLANEERING

34

Vertikaalplaneering on teostatud alale loodava uisuväljaku 
sademevee ära juhtimiseks. 

Kõrgemalt tulev sademevesi juhitakse väljaku ääres ole-
vasse rennkanalisse.

Väljaku peale kogunev vesi juhitakse väljaku keskel ole-
vasse rennkanalisse. 



35Joonis 13. Vertikaalplaneering



4.3 KONSTRUKTSIOONJOONISED
4.3.1 Uisuväljak

36

Uisuväljaku konstruktsioonis  on  kasutatud valatud be-
toonpinnast, mille ääres on metallraamiga klaaspiire.  Ui-
suväljaku laius on 10x30 meetrit. Klaaspiirde kõrgus on 
110cm.

Uisuväljaku sademevee äravool on näidatud vertikaalp-
laanil. 
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37Joonis 14. Konstruktsioonjoonis 1, uisuväljak



4.3.2 Trepid koos istumisaladega

38

Antud plaanil on tehtud treppide konstruktsioonjoonis, 
millel on üheks elemendiks ka istepinkide olemasolu.

Trepi konstruktsiooniks on killustiku põhjale valatud 
betoon ja käepide on metallist nelikant toru. Trepi is-
tumiseks mõeldud astmed on ka valatud betoonist ja kae-
tud puidust istumisalustega.  
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39Joonis 15. Konstruktsioonjoonis 2, trepid koos istumisaladega



4.3.3 Tänavamööbel

40

Tänavamööbli konstruktsioonjoonistena on välja toodud 
istepingi ja prügikasti konstruktsioon.

Pink on tumedast toonist metallpostidega, mille vahel 
on puidust laudadest. Antud disaini ja kaldenurkadega 
pink on loodud mugavamaks istumiseks ja vaadete nau-
timiseks kogu Toomemäe alal. 

Prügikast on loodud lehtmetallist ja 3-st suuremast puit-
laudadest, sarnaselt pingi disainlahendusega.
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41Joonis 16. Konstruktsioonjoonis, pink ja prügikast
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KOKKUVÕTE

Bakalaureuse töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu südames 
paiknevat Toomemäge, millele tuli  luua  juurde uusi funkt-
sionaalseid kujunduslahendusi ja siduda need ümbritseva 
linnaruumiga. Muutes sellega ala rohkem linnas elavatele 
inimestele ja Tartu külastavatele inimestele kutsuvamaks.

Töö esimeseks osaks oli analüüsida antud projektala 
selle olemasoleva olukorra järgi. Analüüsides käsitleti 
roheruumi, teedevõrgustikku, olemasolevaid erinevaid  
funktsioonalasid ja analüüsiti ka  Tartu linnale avanevaid 
vaateid Toomemäelt. 
Roheruumi analüüsis käsitleti Toomemäe reljeefi ja sell-
el olevat haljastust. Teedevõrgustiku analüüsis analüüsiti 
olemasolevaid teid ja kõikide kasutajate gruppide juurde-
pääsusid alale. Funktsioonanalüüsis käsitleti alal olevaid 
aktiivse ja  väiksema aktiivsusega alasid. Vaadete analüüsis 
toodi  välja  kõik Toomemäelt linnale ulatuvad vaatekohad 
ja nende ulatused.

Analüüsi tulemusel koostati konntseptsioonskeemid, 
milles toodi välja projektala probleemsed kohad ja nende 
lahendused. 
Analüüsi tulemusel selgus, et alal on mitmeid kasutamata 
alasid, millele on potensiaal luua uusi funktsioonalasid ja 
palju vaatekohti, millelt saab nautida ilusaid vaateid Tar-
tu linnale. Selletõttu loodi juurde üks uus funktsioonala ja 
kaks vaateplatvormi. 

Planeeritav kujunduslahendus pakub inimestele ro-
hkem vabaajaveetmisvõimalusi   astaringselt ja ühendab 
Toomemäge ülejäänud linnaruumiga.

Antud bakalaureusetöö valmimisele on palju kaasa 
aidanud Jekaterina Balicka, Friedrich Kuhlmann  ja Liina 
Jürisoo. Kõige suurem tänuavaldus Kaja Veddelile, Gloria 
Niinile ja Peeter  Vassiljevile.

Samuti on bakalaureusetöö valmimisele kaasa aidanud kõik 
kursusekaaslased. Muusika poolest oli  lõputöö valmimisel 
suureks toeks Beyoncé ja Reketi (Tom-Olaf Urb) looming. 
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