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SISSEJUHATUS

Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikooli 2019. aasta keskkonna-
planeerimine ja maastikukujunduse eriala bakalaureuse kraadi lõputöö-
na. Töö ülesandeks on muuta Tartu kesklinnas asuvat Toomemäge.

Bakalaureusetöö eesmärgiks on pakkuda mitmekesist väljavaadet 
Toomemäe keerukale ajaloole ja linnamaastikule. Linna keskparki on 
potentsiaali luua midagi tänapäevast ning teha Toomemäest tõmbekoht. 
Töö lahenduses on lähtutud Toomemäe olemusest ning loodud kohta 
iseloomustav lahendus.

Oma kujunduslahenduses tahan luua Toomäele, kui linna südamele oma 
keskpargi, sest Toomemägi on justkui omaette linn, teistsugune, ürgne. 
Keskpargis on palju erinvaid võimalusi vabaaja veetmiseks. 

Kogu bakalaureusetöö valmimisel aitasid kaasa õppejõud Kaja 
Veddel, Friedrich Kuhlmann, Gloria Niin, Liina Jürisoo eriline tänu 
minu juhendajale Peeter Vassiljevile.



Joonis 1. Asukoha plaan (Aluskaart: Maa- amet)

Joonis 2. Toomemäe paiknemine (Aluskaart: Maa- amet)
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1. KUJUNDUSALA KIRJELDUS JA ASUKOHT

Kujundusala asub Tartu kesklinnas Emajõe ürgoru paremal 
kaldal. Park piirneb põhjast K.E. v Baeri tänavaga, lõunast 
Vallikraavi tänavaga, idast Tartu Ülikooli õppehoonete ja 
Ülikooli tänavaga ning läänest K.E. v Baeri tänava äärsete 
elamutega, Tooreoruga ning Uue- Anatoomikumiga. 
Toomemägi on ajalooline park, mille kujunemine algas juba 
6. sajandil. 

Toomemäe park on Tartu üks identiteedi aluseid. Tartu kes-
kpark kõrgub linna kohal nii maamärgina, kui süboliseerib 
linna lugu. Toomemägi  on nii kultuuriväärtus kui ka loodus-
kaitseline  väärtus. Linna keskpargina on see turismiobjekt, 
linna sümbol, visiitkaart ( Nurme, Hansson 2005:2).



Joonis 3. Sissepääasude analüüs ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)
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2. ANALÜÜS

Sissepääsude analüüsi plaanil 
on välja toodud kergliiklusteed, 
sõiduteed, järsu kaldega teeosad, 
trepid, mugavad ja ebamugavad 
sissepääsud. 
Kergliiklustee on analüüsi
plaanile joonistatud kollase 
joonega, see on oluline et aru 
saada, kus on võimalik liigel-
da jalgsi, ratta, vankriga jne. 
Sõiduteed on välja toodud rohe-
lise joonega, see näitab, kus on 
võimalik Toomemäel liigelda 
sõiduautoga. Musta värviga on 
plaanil kujutatud treppe ning 
oranži värviga järsu kaldega 
teeosasid. Samuti on liigitatud 
ära sissepääsud, et kas need 
on mugavad või mitte. Pääs 
Toomemäele on võimalik igast 
ilmakaarest, kuid mitte kõiki 
pole mugav kasutada. Mugavad 
sissepääsud on tähistatud 
helesinisega ja ebamugavad
 tumesinisega. Üldjoones kuju-
nesid trepiga sissepääsetavad 
kohad kergemateks sissepää-
sudeks ning kaldeteedega 
sissepääsud ebamugavamateks. 

Ligipääsude analüüsi tulemusena 
tuli välja, et jalgsi on Toomemäel 
lihtne liikuda ning teede võr-
gustik on küllaltki tihe (plaanil 
kollase joonega). Toomemäel on 
reljeefi tõttu palju treppe, mis 
mõjutavad oluliselt pargi kasuta-
jaskonda.

2.1 Sissepääsude analüüs



Joonis 4. Kasutuskoormuse analüüs ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)

2. ANALÜÜS

Kasutamiskoormuse analüüsis on 
jalakäijate liikumist analüüsitud 
kolme erineva intentsiivsuseklassi 
järgi- punasega märgitud jooned 
süboliseerivad enim kasutatavaid 
teid ja radu, kollased jooned 
näitavad keskmise kasutuskoor-
musega teid ja radu ning hallid on 
vähe kasutatavad teed ja rajad. 
Teede kasutuskoormuse liigituse 
tehti 10 vaatluse tulemusena, mis 
viidi läbi Toomemäel. Vaatluste 
tulemusena oli näha, milliseid 
teid kasutatakse rohkem ja milli-
seid vähem. 
Kõige rohkem kasutatakse 
Lossi tänavat, mis tuleb Raekoja 
platsilt ja alleed mis tuleb Tartu 
Ülikooli peahoone tagant ülesse 
Toomemäele. Samuti on suure 
kasutuskoormusega Näituse 
tänav ning selle pikendus. Neid 
tänavaid ja teid kasutatakse tihti, 
sest need on inimestel põhiliselt 
Toomemäe kiireks läbimiseks, et 
jõuda linna või vastupidi. 
Keskmise kasutuskoormusega on 
Kassitoome, Jakobi tänav ning 
rajad, mis jäävad 
vaatamisväärtuse juurde. 

Antud analüüs oli oluline, kujun-
dusala valimisel. Otsutavaks sai 
siiski see koht, kus liigub palju 
inimesi ning saab rahvale midagi 
pakkuda. 

2.2 Kasutuskoormuse analüüs
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Joonis 5. Maamärkide analüüs ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)
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2. ANALÜÜS

Kaardil on väljatoodud 
maamärgid, mida inimesed 
külastavad kõige rohkem.
Analüüsitavad maamärgid 
on jaotatud kolme klassi- 
hooned, monumendid, 
sillad. Toomemäel asub 
ohtralt skulptuure K. E. von 
Baer, 
N. Pirogov, 
Fr. R. Faehlmann,
Fr. G. W. Struve, 
K. J. Peterson ning arhitek-
tuurilise väärtusega hooneid: 
Toomkirik, Tähetorn, Vana
Anatoomikum, Riigikohus. 
Samuti on seal kaks 
jalakäijatesilda: Kuradi- ja 
Inglisild.

Analüüsi tulemusena on 
selgelt näha, millseid kohti 
kasutavad inimesed rohkem 
ning kus viibitakse suure 
tõenäsosusega kauem. Antud 
analüüs andis informatsiooni, 
kuhu võiks tulla kujndus-
lahendus.

2.3 Enim kasutatavate maamärkide analüüs



Joonis 6. Funktsioonide analüüs ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)
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2. ANALÜÜS

Antud analüüsplaanil on näha, kui 
palju erinevaid funktsioone on 
Toomemäel. Suur osa Toomemäel 
asuvatest  hoonetest on Tartu 
Ülikooli valduses. Ülikooli õpe-
hooned paiknevad põhiliselt Los-
si tänava ümbruses. Samuti on 
Toomemäe ümbruses veel mitu hari-
duslikku hoonet: Keskklinna kool, 
Katoliku kool ja Miina Härma 
gümnaasium. Toomemäe ümbruses 
on ka palju hotelle ning büroohoo-
neid, need paikevad Ülikooli tänaval.
Toomemäel on ka palju elamuid, 
suurem osa elumajadest jääb alla 
Vallikraavi tänavale, Baeri tänava 
algusesse ja Kassitoome 
Veski tänava poolsesse ossa. Samu-
ti on natukene eluhooneid ka Lossi 
tänaval Püssirohu keldri kandis. 
Toomemäel on ka üks suurem korter-
maja, mis on ümber ehitatud endisest 
kliinikust.
Toomemäe ümbruses on palju söögi- 
ja joogi kohti, kuid põhiliselt jäävad 
need rohkem keskklinna poole, kuid 
üksikud on ka Toomemäel. Näiteks 
Rotund, mis asub Toomemäe keskel, 
kohvik Rabarber tenniseväljaku 
kõrval ning Püssirohukelder. 

Analüüsi tulemusena võib järela-
dada, et Toomemägi asub ideaalses 
kohas, kus potentsaalselt võiks olla 
suur ja mitmekesine kasutajasgrupp: 
on nii kohalikke elanikke, konto-
ritöötajad, tudengeid kui ka turiste.

2.4 Funktsioonide analüüs



Joonis 7 . Tsoneering ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)

2. ANALÜÜS

Tsoneerimise analüüsis on 
ala jaotatud kuute klassi. 
Esimene ehk  ´´funktsio-
naalne ala´´- liigub kõige 
rohkem inimesi ning seal 
toimub kõige rohkem tege-
vusi. Teine ala ehk ´´hül-
jatud ning hooleta jäetud 
ala´´- antud ala on inimeste 
poolt vähe kasutatav ning 
on vähe hooldatud. Kolmas 
ehk ´´vähema kasutusinten-
tsiivsusega ala´´- tegemist 
väga järsu nõlvaga. Neljas 
on ´´avatud vaadetega´´, sest 
seal on vaateplatvorm ning 
on võimalik näha Raeko-
japlatsi ning Pirogovi park. 
Viies on ´´koledad hooned ja 
hooleta jäetud ala´´, majad 
näevad räämas välja. Kuues 
ala on Kassitoome. 

Selle analüüsi tulemusena 
sai selgeks, millist ala kasu-
tatakse kujunduslahenduse 
loomisel ning miks. Valituks 
ostsutus funktsionaalse ala, 
sest sellel kohal on kõige 
suurem potentsiaal inimse-
tele midagi pakkuda.

2.5 Tsoneering
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Joonis 8. Rohealade analüüs ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)

2. ANALÜÜS
2.7 Rohealade analüüs

Rohealade tihenduse analüüs on jao-
tatud kolme klassi: suure tiheduse-
ga-, keskmise tihedusega-ning väikse 
tihedusega rohealad. Antud analüüsil 
on punase joonega näidatud rohevõr-
gustiku ühendussuunad.

Tsoneeringu analüüsis ( Joonis 7) tu-
lid välja kolm väikesekasutajasgrupi-
ga ala. Uues lahenduses on otstar-
bekas need alad puutumata jätta ning 
inimesi sinna juurde ei kutsu. Lisan 
sinna juurde põõsa- ja rohurinnet. On 
oluline, et loomadele jääksid alles 
nende elupaigad, et neil oleks mugav 
ning ohutu liikuda ühes kohast teise. 

Selle analüüsi tulemusena selgusid 
olulised rohekoridroid, mille muut-
mine avaldaks negatiivset mõju 
väiksematele loomadele. 
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Joonis 9. Analüüside kokkuvõte ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)

2. ANALÜÜS

Erinevaid analüüse kokku võttes 
saab välja tuua olulised aspektid:

1. Alal on olemas küll mänguväl-
jak, välispordiväljaks, palju loo-
duslikku ala ning kõrghaljastust. 
Et alal viibimine oleks kutsuvam, 
tuleks luua rohkem funktsioone 
ning erinevaid võimalusi aja 
veetmiseks. 

2. Toomemäel on välja 
kujunenud nö peateed, mida 
mööda käiakse. Neid teid tuleks 
ära kasutada ning luua sinna
 midagi sellist, mis inimesi 
paneks peatuma ja tahtma sinna 
jääda.

3. Tsoonid kaks, kolm ja viis 
jäävad puutumata, sest ei soovi 
sinna meelitada rohkem inimesi. 

4. Sissepääse on Toomemäele 
igast ilmakaarest, kuid kõik 
sissepääsud ei ole mugavad. 
Sissepääse on võimalik lahenda-
da väga drastiliste muutustega, 
mida antud kujunduslahenduses 
ei tehta.

2.7 Kokkuvõte
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Joonis 10. Kontseptsioon 1 ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)

3. KONTSEPTSIOON
Kontseptsioon plaanil on näha:
- muudetav ala
- tihedam roheala
- enim kasutatavad teed

Antud kontseptsioon joonisel 
on näidatud, milline on kujun-
duslahenduse koha. Siia lisatakse 
funktsioone, mis meelitaks parki 
läbivaid inimesi alal rohkem aega 
veetma.

Rohelise alana on tähistatud 
Toomemäe osa, kus eelistada 
tuleks linna rohevõrgustiku to-
imimist. Siin tuleks muuta hool-
dust, lisada põõsarinnet ja kõrgema 
rohurindega alasid.

Valget alat muuta ei soovi. 
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Joonis 11. Kontseptsioon 2 ( Aluskaart: Tartu Linnavalitsus, LPMKO)

3. KONTSEPTSIOON

Lähtudes eesmärgist ning toetudes 
analüüsile, keskenduti 
kontseptsioonis sellele, et 
Toomemäele on vaja luua, midagi 
sellist, mis paneks inimesi peatu-
ma. Kontseptsiooni põhimõte on 
luua Toomemäele oma keskpark, 
sest nagu igal linnal on oma park, 
võiks olla seal samamoodi see ke-
skpark, mis tõmbaks inimesi seal 
aega veetma. 

Ala asukoha valiti kasutuskoor-
muse analüüsi põhjal, sest seal 
joonitus välja, milliseid teid kasu-
takase kõige rohkem. 

Kujundulahenduses luuakse palju 
erinevaid fukstioone alale, et seda 
saaks kasutada erinevad inimesed 
erinevatel eesmärkidel. Alale on 
plaanis luua meeltepeenrad, päik-
seline ja varjuline pikniku ala, 
koertepark, rattahoidla, esinemisla-
va ning olemasolev kohvik tõsta 
ümber.
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Joonis 12. Kujundusplaan 1:2000 (Aluskaart: L

5. KUJUNDUSPLAAN 1:2000



5. KUJUNDUSPLAAN 1:500

Kujundusplaanil on näidatud keskpargi lahendus.

Esimese asjana muudeti kohvik Rotundi asukoht, seda just sellepärast, et 
seda kasutaksid suurem grupp inimesi, kuna seal on rohkem inimesi liiku-
mas. Kuna taheti luua erinevate fukstioonidega parki, siis kohviku kõrvale 
tehti lastemänguväljak, mis on aiaga piiratud (turvalisuse pärast). Asukoht 
mänguväljakule just kohviku kõrval sellepärast, et kui vanemad istuvad 
kohviku terrassi peal, saavad nad ka jälgida oma lapsi. Samuti on
vahetult kohviku läheduses esinemislava, erinevate ürituste läbiviimiseks 
ning samuti kui on toimumas üritus, saab sellest kasu ka kohvik. 

Teine soov oli luua meelte ja emotsioonide aed. Lilled tekitavad ala-
ti inimeses positiivseid emotsioone, kas siis meeldiva lõhna või värvide 
pärast. Kõige suurem peenar on maitsetaimede ja lõhnapeenar, sealt leiab 
taimi mida võib reaalselt ka suhu panna. Teine suur peenar on nägemispee-
nar, kus on kasutatud palju ilusate värvidega ilupõõsaid. Kolmas peenar on 
lõhnapeenar, kus saab tunda imelisi lõhnu.

Alale luuakse varjuline ja päikseline pikniku-ala. Et inimestel oleks võima-
lus valida keskkond vastavalt ilmale. Näiteks, kui märstis on jahedam on 
võmalus minna päikese kätte ning juulis kui on palav on võimalus minna 
päikese eest varju. Varju hoiavad seal õunapuud. Samuti on mõeldud ka 
sellele, et inimesed ei peaks olema märja maapinna peal ning loon sinna nö 
lavatsid, mis on maapinnast 30 cm kõrgusel. 

Kuna Tartu on jalgratta linn ning seda edentatakse, siis tuleb sinna ka 
jalgrattahoidla. 

Soovin, et Toomemägi oleks loomadesõbralik koht, seepärast tuleb ka 
sinna koertepark, kus on võimalik oma koera treenida, õpetada või lihtsalt 
mängimas käia. Koerapark on piiratud aiaga (turvalisuse eesmärgil). Pargis 
hakkavad kehtima kindlad reeglid, et koeri ei tohi rihma otsast lahti teha. 
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Joonis 14. Lõige A´-A´

Joonis 15. Lõige B´-B´

6.LÕIKED
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7. VAADE

Pilt 1. Vaade lavale ja pikniku aladele edelast
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8. HALJASTUSPLAAN

Taimed on paigutatud nii, et teeradadelt saab kõigile ligi. Suurte taime-
gruppidena pääseb rohkem mõjule ilu ja lõhn.

Terrassiaed (2019) toob välja maitsetaimede kasulikud omadused:
Maitsetaimede positiivne ning kasulik mõju inimesese organismile on 
leidnud mitmesugust kinnitust- alates mitmesuguse värvikujundi nind 
maitse andmisest toidule kuni organismi talituse toimetamiseni. Erine-
vate riikide rahvameditsiinis om ammusest ajast kasutatud antsiseptil-
iste ja desinfitseerivate taimedena basiilikut, koriandrit, lavandlit ning 
rosmariini. Enim soovitatakse maitsetaimi kasutada värskena, sest neid 
leiduvad toimeained tugevdavad süljenäärmete, mao, sapipõie ja soolte 
rekretsiooni. Paljud maitsetaimed aitavad parandada isu, seedimist ja 
ainevahetust.

Mõju inimesele Terassiaed (2019) järgi:
-Iisop, tüümian — soodustavad kiiremat rasva ainevahetust.
-Piparrohi, majoraan, basiilik, tüümian — kasutatakse soolavaese või 
soolavaba dieedi puhul.
-Piparmünt, salvei — sobivad seedehäirete korral ja soodustavad sapi 
eritumist.
-Köömen, koriander, tüümian — kasutatakse puhituse korral.
-Tüümian, till, basiilik — rahustav ning valuvaigistav toime.
-Meliss, tüümian — kasutatakse une puudmise puhul.
-Tüümian, salvei, iisop — sobivad hästi hingamisteede haiguste puhul.
-Tüümian, pune, salvei — lahtistavad röga.

Hyssopus officinalis 
Iisopi taimed istutatakse 25-30 cm vahedega. 
Iisopile sobib päikseline ning soe kasvukoht. 
Taim on pinnase suhtes vähe nõudlik.
( Kekkilä Garden 2019)

Mentha x piperita
Istutatakse 30 cm vahedega.Piparmünt 
eelistab huumusrikast, parasniisket ja pool-
varjulist kasvukohta.
( Kekkilä Garden 2019)
Salvia officinalis 
Taimede vahekauguseks istutamisel on soov-
itav jätta 15-20cm. Salveile on parim päikse-
line ja toitaineterikka mullaga kasvukoht. 
( Juhani Puukool 2019)

Melissa Officinalis
Taimede vahekaugus 10-15 cm.
Meliss kasvab enamikel pinnasetüüpidel, 
kuid eelistab toitaine- ja õhurikast mulda 
ning päikeselist kuni poolvarjulist kasvu-
kohta. (Maheseemned 2019)

Coriandrum
Istutada 25 cm vahedega.
Pinnase suhtes ei ole koriander 
nõudlik, kõige paremini kasvab 
kergel liivasel lubjarikkal mul-
lal päikeselises tuulevarjulises 
kohas. ( Wikipeedia 2019)

 Lavandula sp. 
Istutada 35 cm vahedega. Sobib päiksepais-
teline avatud ning vett läbilaskev pinnas. , 
Neutraalse kuni aluselise kerge mullaga. 
( Aiamaailm 2019)

 Satureia
Istutamise reavahe 15- 20 cm. 
Talvekindel püsik. Päikseline 
ja kuivem kasvukoht.
( Järvselja 2019)
Anethum
Vahekaugus 15- 20 cm. 
Taimele sobib päikeseine 
kasvukoht. 
(Kekkilä Garden 2019)

Origanum 
Istudada 25x 30 cm vahedega.
Valguslembene. Pune eelistab 
kuivemaid kasvukohti, mullavil-
jakuse suhtes vähenõudlik.
(Bio. edu 2019)

Carum 
Reavahe istutamisel 15-25 cm.Köömen on 
pinnase suhtes vähenõudlik.
( Wikipeedia 2019)

Origanum majorana 
Taimede vahekaugus istut-
amisel on 20 cm. Sooja- ja 
valguselembene taim. Vajab 
viljakat mulda. (Kekkilä 
Garden 2019)

Joonis 16. Haljastusplaan: Maitsetaimede ja lõhnaaed

8.1 Maitsetaimede ja lõhnaaed
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8. HALJASTUSPLAAN

Peenarde paigutus ribadena, mis loob erilise efekti. Nähtav Lossi täna-
valt, Ingli sillalt ning teerajalt. Geomeetriline muster.

Nägemine see on võime eristada valgust, värvust, esemete kuju, suurust 
ning liikumist.

Silma värvusaistingud nutraalsed alatoonid on mustad, valged ja hal-
lid värvid. Monokromaatiliseid värvused on näiteks: punane, kollane, 
roheline ja sinine. Need toonid siiki eirnevad värvustoonilt (oleneb val-
guslainete pikkusest), heleduselt (oleneb valguse energiast) ning küllas-
tuselt (oleneb valguslainete puhtusest). Perifeersel nägemisel või väga 
nõrga valguse korral esinevad kõik värvid erisuguste heledusega hallide-
naNii osad inimesed kui ka loomad on värvuste suhtes vähetundlikult 
või ei erista neid üldse, see on värvipimedus. Silmal on võime kohaneda 
valguse tugeva muutumise korral, eristada esemete suurust ning kuju ka 
hämaras. Kuju tajumisel osalevad ka suurajukoore teised piirkonnad. 
(Toskaana aed, 2019)

Spiraea japonica ‘Goldflame’ 
Mullastiku suhtes vähenõudlik. 
Eelistab päikeselist kasvukohta
(Juhani Puukool 2019)

Berberis thunbergii ‘Concorde’ 
Mullastiku suhtes leplik.
(Juhani Puukool 2019)

Berberis thunbergii ‘Yellow tower’ 
Mullastiku suhtes leplik. Kasvab 
nii päikeses kui poolvarjus. (Juhani 
Puukool 2019)

Spiraea betulifolia ‘Thor 
Gold’ 
Mullastikus suhtes leplik 
ning vähe nõudev. Sobib 
päike kui ka poolvari.(Juhani 
Puukool 2019)

Berberis thunbergii ‘Orange Ice’ 
Eelistab päikesepaistelist kasvu-
kohta, ei talu liigniiskust. Mullas-
tiku suhtes vähenõudlik. (Juhani 
Puukool 2019)
Berberis thunbergii ‘Red Carpet’ 
Eelistab päikesepaistelist kasvu-
kohta, ei talu liigniiskust. Mullas-
tiku suhtes vähenõudlik. (Juhani 
Puukool 2019)

Spiraea japonica ‘Golden 
Princess’
Eelistab kuiva või parasniiske 
mullaga päikselist kasvukohta.
(Juhani Puukool 2019)
Spiraea japonica ‘Macrophylla’
Kasvab kõigil aiamuldadel, 
eelistab toitainete vaest mulda.
Päiksepaisteline kasvukoht
(Juhani Puukool 2019)

Joonis 17. Haljastusplaan: Nägemisaed

8.2 Nägemiseaed
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8. HALJASTUSPLAAN

Taimede paigutus peenral on ribadena, Grupina müjub paremini, saab 
näha sama taimeliiki väga lähedalt üksikisendina ja kaugemalt suuremas 
masiivis.

Lõhna äratundmise võime põhineb erinevate ajuosade keerukal 
koostööl. Haistmismeel on üks vanimaid meeldi, kuid selle toimimis-
mehhanism pole neuroteadlaste siiani päris selge. Lõhnu suudetakse ära 
tunda, sest eriinevad ajupiirkonnad vahetavad vastastikku infot. Lõhna-
taju on 20 000 korda tugevam kui maitsmistaju.
(Lõhnaaed 2019)

Mõjud inimesele Lõhnaaed (2019) järgi:
-Jasmiin parandab meeolu ning suurendab enesekindluse tunnet, stimu-
leerib erootiliselt, aitab impotentsuse ja frigiiduses puhul.
-Piparmünt värskendab, aitab seedehäirete ja iivelduse puhul.
-Hommikul aitavad une silmast minema pühikda rosmariin, sidrun ja 
piparmünt. Samuti virgutavad ning leevendavad pealavalu. 

Syringa meyeri ‘Palibin’ 
Mullastiku suhtes leplik. Päikseline 
kuni poolvarjuline kasvukoht.
( Juhani Puukool 2019)

Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ 
Mullastiku suhtes vähenõudlik. Eelistab 
päikest, kasvab ka poolvarjus.
(Juhani Puukool 2019)

Philadelphus ‘Manteau d Hermine’ 
Kasvukoha suhtes pole eriti nõudlik. 
Sobivad normaalsed parasniisked 
aiamullad. ( Juhani Puukool 2019)

Liatris spicata 
Liatris spicata Parasniisked neutraalsed, 
vett läbilaskvad mullad. Päikseline 
kasvukoht. ( Juhani Puukool 2019)

Lavendula sp.
Päikesepaisteline avatud kasvu-
koht vett läbilaskva, neutraalse kuni 
aluselise kerge mullaga. Lubjalembe-
ne. ( Aiamaailm 2019)

Mentha x piperita
Istutatakse 30 cm vahedega. Pipar-
münt eelistab huumusrikast, parasniis-
ket ja poolvarjulist kasvukohta.
( Kekkilä Garden 2019)

Joonis 18. Haljastusplaan: Lõhnaaed

8.3 Lõhnaaed
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Joonis 19. Pikniku lavats
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Joonis 20. Vertikaalplaan



KOKKUVÕTE SUMMERY

Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikooli 2019. aasta kes-
kkonnaplaneerimine ja maastikukujunduse eriala bakalaureuse 
kraadi lõputöö. Töö ülesandeks on muuta Tartu kesklinnas 
asuvat Toomemäge. Bakalaureusetöö eesmärgiks on pakkuda 
mitmekesist väljavaadet Toomemäe keerukale ajaloole ja lin-
namaastikule. Linna keskparki on potentsiaali luua midagi
tänapäevast, samas säilitades selle koha ajaloolisuse. Töö la-
henduses on lähtutud Toomemäe olemusest ning loodud kohta 
iseloomustav lahendus. 

Analüüsides tulid välja Toomemäe tugevad küljed ja nõrgad kül-
jed, millega tuli arvestada kujunduslahendust tehes. Autor soov-
is kasutatada Toomemäe potentsiaali olla see tõmbekoht, kuhu 
minna oma vabaa ega veetma. Lahendusena loodi Toomemäele 
oma keskpark, kus on mitmeid erivaid fukstisoone erine-
vatele inimestele. Uus lahendus toob rohkem inimesi kasutama 
Toomemäge.

This thesis is a compilation of the Bachelor’s degree in En-
vironmental Planning and Landscape Design at the Estonian 
University of Life Sciences in 2019. The task of the project 
is to transform Toome Hill in the center of Tartu. The aim of 
the Bachelor’s thesis is to provide a diverse perspective on 
Toomemäe’s complex history and urban landscape. City Central 
Park has the potential to create something while still preserving 
the historicity of the place. The solution of the work is based on 
the essence of Toome Hill and the site-specific solution.

The analysis highlighted Toomemäe’s strengths and weaknesses, 
which had to be taken into account when designing the solu-
tion. The author wanted to use Toomemägi’s potential to be the 
attraction where people want to go to spent their free time. As 
a solution there will be created Toome Hills  own central park, 
which has several different fuchsia zones for different people. 
The park will be in the middle of Toome Hill. There will be 
picnic areas, a stage, a sense parks, a playground, a café, a play-
ground and a bicycle storage. The new solution will bring more 
people to use Toome Hill.
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