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SISSEJUHATUS 

Käesolev töö on Eesti Maaülikooli, 2019/2020 õppeaasta, Keskkonnaplaneerimise ja 

maastikukujunduse õppekava bakalaureuse kraadi lõputöö. Töö ülesandeks on välja 

pakkuda sobiv kujunduslahendus Tartus Emajõe kaldal asuvale Holmi pargile.  

Töö eesmärk on leida mitmekülgse disaini kaudu huvitav ja esteetiliselt ligitõmbav lahendus 

Tartu linna keskmes olevatele Emajõeäärsetele aladele, mis on oleks ühtlasi ka kõigile 

ligipääsetav. Kujunduslahendus toetub Tartu linna ja Holmi pargi ajaloo, ligipääsude, müra, 

kasutatavate teede, vaadeldavuse ja puuliikide analüüsidele. Ala muudetakse uue 

kujunduslahendusega vaheldusrikkamaks. Lahendus on välja toodud kahel plaanil 

erinevates mõõtkavades. Lisaks annavad parema ülevaate ja ettekujutuse lõiked, 

vertikaalplaneering, konstruktsioonjoonised ja detailid. 

Bakalaureuse töö valmimisele aitas kaasa minu juhendaja Gloria Niin ja õppejõud Peeter 

Vassiljev, Kaja Veddel, Liina Jürisoo, Jekaterina Balicka, Friedrich Kuhlmann ja Anna 

Wilczynska.  

Current labour is Estonian University of Life Sciences 2019/2020 college year’s 

Environmentplanning and landscaping curriculum’s Bachelor’s Degree final task. The 

labour’s assignment is to offer a suitable design for Holm’s Park, located in Tartu, riverside 

of Emajõgi.  

The goal is to find interesting and aesthetically appealing solution for the riverside of 

Emajõgi in the centre of Tartu through versatile design, which would also make it easily 

accessible for everyone. The design relies on the history of Tartu and Holm’s Park, 

entrances, noise, usable tracks, observability and the analyzing of tree species. Area will be 

more diversified with the new design. Solution is brought out on two different schemas in 

different scales. In addition, perception cuts, vertical planning, constructional drawings and 

details will give a better overlook of the labour.  

The creation of Bachelor’s labour was brought to you with the help of my instructor Gloria 

Niin and Professor Peeter Vassilijev, Kaja Veddel, Liina Jürisoo, Jekaterina Balicka, 

Friedrich Kuhlmann  and Anna Wilczynska. 
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1. KIRJANDUSÜLEVAADE 
 
1.1. Ala asukoht 
Kujundusalaks on Tartu Emajõe vasakul kaldal asuv Holmi park (Joonis 1). Nimetatud park 

asub Tartumaal, Tartu linnas, Kesklinna linnaosas. Ala piiritleb lõunast Emajõgi, idast Narva 

maantee ja põhjast kergliiklustänav, jõe vasak- ja paremkalda vahelisel alal – Raekoja 

platsilt Raatuse tänavani. Pargi pindala on 28005 m2. (Maa-amet, 2020)  

 
Joonis 1. Holmi pargi asendikaart (Maa-amet) 

 

Holmi park on üks osa neljast Emajõge piiritlevast pargist Tartu kesklinnas. Holmi pargis 

asub ajalooliselt oluline hoone – Atlantise maja, mis täidab ka maamärgi ülesannet. Alal on 

ka ainuke Tartu kesklinnas pikniku pidamise võimalust pakkuv avatud muruplats.  

Park asub Emajõe kaldal, mis kuulub looduslikult tundlike alade hulka, kuna on suurte 

üleujutusaladega siseveekogu.  (Keskkonnaregister, 2020) 

 

1.2. Ajalugu  
Esmalt oli Holmi pärgi näol tegemist saarega. Holm oli saar, mis asus praeguse Emajõe 

vasakul kaldal, Ülejõe linnaosa poolel – praeguse Holmi pargi alal. Holmi eraldas Ülejõe 

linnaosast selle külje alt voolav Emajõe kõrvalharu - Koolujõgi. 1764. aastal täideti aga 

Koolujõgi Kivisilla ehitamise ja Holmil olnud bastionite lammutamise käigus tekkinud 

jäätmetega. Sellest ajast alates lakkas Holm olemast saar. Tulevane park sai varasemalt 

olnud saare järgi endale nime, nii samuti ka ala läbinud Holmi tänav. (Merisalu, 2011)  

Kuni 1939. aastani toimus jõudsalt linna areng – nii ka Emajõe kaldal, kunagisel Holmi 

saarel. Tööstus elavnes ja kogu ala oli hoonetega tihedalt täidetud. Holmi tänav kulges 
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praeguse Narva maantee ja Raatuse tänava ristmiku kohalt jõeni ning tänava lõpp asus üle 

jõe, praeguse Uueturu tänava otsa vastas (joonis 2).  

 

 
Joonis 2. Tartu Ülejõe kaart 1977. (Wikipedia) 

 

Sõjapurustuste käigus, 1939-1945, hävib peaaegu kogu Holmi tänava hoonestus. 1941. 

aastatel ehitatakse Holmi tänava kohale ajutine puusild (joonis 3), mis viis turuhoone juurde, 

kuid ka see purustati lahingutes. Hiljem taastatakse see juba oluliselt ümberehitatuna. 

Sõjapurustuste käigus hävinud Holmi linnakvartali asemele rajatakse 1950. aastal park. Alal, 

mida kunagi läbis Holmi tänav, kasvavad praegu Sahhalini kirsipuud, mis on 1990. aastate 

alguses Jaapani suursaatkonna poolt Tartule kingitud, pakkudes silmailu tänase päevani ning 

olles ka suure esteetilise väärtusega. (Holmi kvartali arhitektuurivõistlus, 2017) 

 

 
Joonis 3. Kalaturu ja Holmi tn. Nurk üle jõe puuturult 1930 a. (Tartu Ülikooli raamatukogu) 
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Praegu asub Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale jääva pargi kõrval veel teinegi park, 

milleks on Ülejõe park. Peale selle on kujundatavas pargis ka 1960-1963. aastatel arhitekt 

Voldemar Herkeli poolt projekteeritud Kaunase restoran, mis 1995. aastal rekonstrueeriti 

selliseks nagu see on praegu (Holmi kvartali arhitektuurivõistlus, 2017). Esmalt oli see 

ööklubi Atlantis ning tänasel päeval tegutsevad hoones tantsuklubi Shate, Alexela loomelava 

ja Green Room Catering.  

 

1.3. Praegune situatsioon 
Hetkel on Holmi park küllaltki tühi ja pigem leiab alalt läbikäijaid kui alal aega veetvaid 

inimesi. Heade ilmadega võib kohata Võidu silla poolsel pargialal pikniku pidajaid. See on 

ka selle ala trump, sest see on ainuke seesuguse võimalusega plats kesklinna jõeäärsetel 

aladel. Lisaks on see avatud päevasele ja õhtusele päikesele. 

 

1.4. Juhtivad probleemid ja mõjutegurid alal 
Ala piirneb ühes servast Emajõega, mille kallas kuulub üleujutusalade alla. Kujundatava ala 

kallas jääb üleujutatavate alade riskipiirkonda ning üleujutuse ABS kõrgus meetrites on 

32,89. Antud kõrgus põhineb esinemistõenäosusega 1 kord 10 aasta jooksul. (Maa-amet, 

2020) 

Lisaks on Holmi pargi näol tegemist küllaltki mürarikka alaga, kuna jääb ühe Tartu tihedama 

liiklusega magistraaltänava, Narva maantee, kõrvale. Müra analüüsi müratasemete 

jaotumine ja paiknemine on välja toodud linnaliikluse aasta keskmise müra tasemete põhjal.  

(Maa-amet, 2020) 

Probleeme põhjustavad ka ligipääsud alal olevale Emajõe äärsele kalda alale. Nimelt on 

ligipääs rataste, ratastoolide ja lapsevankritega alale raskendatud kaldteede puuduse tõttu. 

Alale pääseb kaarsilla poolt vaid juba vanaks jäänud ja lagunevast järsust trepist.  

Lisaks on ala vaadeldavus suuresti seotud alal kasvavate puudega. Mõnes kohas on puude 

olemasolu tõttu mitmed vaadeldavad kohad piiratud või takistatud. Samuti on ka vaateid, 

mis ei paku silmailu. 

 

1.5. Nähtavad tuleviku mõjutegruid 
Tulevikku silmas pidades võib osutuda suureks mõjuteguriks lähenev 2024 aasta, mil Tartu 

linn saab olema Euroopa kultuuripealinn. Seoses sellise staatusega võivad pargialad olla 

rohkem rahvastatud, sest kultuuripealinn kutsub ka rohkem turiste Tartu linna avastama.  
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1.6. Rohevõrgustik 
Ala põhja poolset ja Narva maantee äärset serva ääristavad Pärnapuude alleed. Võidusilla 

poolse pargi kesksel alal kasvab kasesalu, mille jõepoolses osas täiendavad kaskesid ka 

Sahhalini kirsipuud. Lisaks leiab alalt puudest veel ka kuuskesid ja lehiseid ning 

kaldaäärsetel aladel pajusid. Hekitaimedena kasutati viirpuu hekki, kuid nüüdseks on need 

eemaldatud. Peale selle on alale istutatud ka kolme erisorti roosipõõsaid, mis asuvad 

Atlantise ja võidu silla vahelisel alal. Roosipõõsaste õied iseloomustavad Eestis, Lätit ja 

Venemaad, sest rosaariumi rajamist rahastati suures osas Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö 

programmist. (Saar, 2013)  

 

1.7. Planeeringud 
Kujundusala piirneb Narva maantee poole jäävast servast ,,Narva mnt, Kivi, Pikk, Raatuse 

põik tn-tega ning Emajõega piirneva ala’’ detailplaneeringuga. Detailplaneering on 

kehtestatud 1998. aastal ning on hetkel osaliselt kehtiv. (Maa-amet, 2020)  

Lisaks toimus 2017. aastal ka Holmi kvartali arhitektuurivõistlus, mille eesmärgiks oli 

funktsionaalselt Tartu linna tihedamalt hoonestada, leides alale parim mahuline ja logistiline 

lahendus. Üheks linnaehituslikuks nõudeks eelnimetatud arhitektuurivõistlusel, oli taastada 

kergliiklustänavana ajaloolise Holmi tänava suund. (Holmi kvartali arhitektuurivõistlus, 

2017)   

Nimetatud aspekti kasutan ühe eesmärgina ka enda kujunduslahenduses, taasluues vana 

Holmi tänava kulgemine ja paigutus.  

 

1.8. Parkide ja jõeäärsete alade disaininäited 
Kesklinnas asuvate parkide ja jõeäärsete alade kujunduslahendused hõlmavad endas 

peamiselt huvitava ja funktsionaalse tervikliku kujunduslahenduse loomist, mis pakuks 

avalikke puhkealasid ja ajaveetmise võimalusi. Minu poolt toodud disaininäited on jõe ääres 

paiknevatest avalikest aladest, mis on esteetilised ja funktsionaalsed, ning parkidest, mis 

pakuvad erinevaid põnevaid ajaveetmise võimalusi ning on ka kutsuvad. 

Vaateplatvormi disainiidee on saadud Saksamaal asuva sadama tarbeks korraldatud 

kujundusvõistlusel tehtud tööst (joonis 4). Töö eesmärgiks oli disainida uus sadam 

linnaplaneerimise õppeaine tarbeks. Uus kai ala hakkab seeläbi mängima olulist rolli 

regiooni maamärgina. (Jordana, 2009) Maamärgina hakkaks mõjuma eelpool nimetatud 

projektist inspireeritud vaateplatvorm ka kujundataval alal.  



 10 

 

 
Joonis 4. Vaateplatvormi näide. (Jordana, 2009) 

 

Platvormi alla jäävale tühjale alale planeeritavate rippuvate köite inspiratsiooni sain 

Kopenhaagenis asuva vana õlletehase juures asuvast naabruskonda loodud rippuvate 

nööridega paviljonist (joonis 5). Selline nööridega paviljon loodi selleks, et luua kohale 

identiteeti ning tuua inimesi rohkem seda ala kasutama. Eelnimetatud nööre kasutatakse 

praeguseni väga tihedalt ning mitmel erineval moel. Selline kujunduslahendus saab olla 

samuti huvitavaks ja omanäoliseks maamärgiks.  (Meet you at the Ropes, 2011)  

 

 
Joonis 5. Rippuvate nööride näide. (Meet you at the Ropes) 

 

 

Astmeliste muruistmete näol on inspiratsiooni saadud Inglismaal, Londonis asuvast Potters 

Fields pargist, kus on samuti sellist lahendust jõeäärsel alal kasutatud ning milles leidub ka 

piknikutele orienteeritud alasid (joonis 6). Potter Fields on väikene avalik park, mis asub 
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Tower bridge ja cirty hall vahetusläheduses. Seda kasutatakse põhiliselt toidufestivalideks 

ja teisteks üritusteks. Park asub jõe kaldal ning astmelised murupinnad, kus inimesed saavad 

aega veeta. (Potters Fields Park, 2012) 

 

 
Joonis 6. Murusastmete näide. (Potters Fields Park) 

 

Puust ruudukujuliste paviljonide idee sain Austrias asuvast Viini Tehnikaülikooli tudengite 

poolt disainitud majakestest (joonis 7). Kaheteistpäevases töötoas disainisid 29 õpilast 

kolme eri funktsiooniga paviljoni: söögi tegemise paviljon, istumispaviljon ja lava paviljon. 

Ainult projekti kasutus/eesmärk, ala perimeetrid, töövahendid ja materjalid olid kindlaks 

määratud töötoa alguses. Kogu disain ja konstruktsioonid oli õpilaste enda improvisatsioon. 

Eesmärgiks oli luua alasid esinemisteks, toidu valmistamiseks/müümiseks ning kohti, kus 

koguneda ja aega veeta. (The Best Student Design-Build Projects Worldwide, 2016) 

 

 
Joonis 7. Puust paviljonide näide. (The Best student Design-Build Projects Worldwide) 
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Postide disainiks sain inspiratsiooni kolmest juba olemasolevast lahendusest, neid omavahel 

kombineerides. Üks nendest on Ameerikas Virgiinia osariigi pealinnas Richmondis asuvas 

pargi mänguväljakul olevad postid (joonis 8), mille eesmärgiks oli välja töötada lahendus 

mängu keskkonna jaoks, mis pakuks loomingulisi mängualasid. (Garden City Play 

Environment, 2008)  

 

 
Joonis 8. Postide näide 1. (Garden City Play Environment) 

Teine postide disain asub Hollandis, Tilburgi linnas, kuhu on püstitatud nimetatud postidest 

monument, mis esindab linna õitsemist ja jõudsat kasvu, ühtlasi ka tähistamaks linna 

200ndat sünnipäeva. (Growth Monument, 2009)  

 

 
Joonis 9. Postide näide 2. (Growth Monument) 
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Kolmanda lahenduse näol on tegemist aia ja terrassi jaoks mõeldud dekoratiivsed 

valgustatud peenikesed tuled, mis meenutavad kõrrelisi (joonis10).  

 

 
Joonis 10. Postide näide 3. (Made In Design) 

 

Uue väljaku veeimavuse lahendamiseks sain hea näite Šotimaal, Glasgow linnas, Clyde jõe 

kaldal asuva sadama muuseumi ümbruse kujundusest. Selle disainilahenduse on teinud 

Edinburghis asuv Gross Max maastikuarhitektuuribüroo. (Riverside museum, 2011)  

 

 
Joonis 11. Murualade ja sillutise kombineerimise näide. (Riverside museum) 
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2. METOODIKA 
Töö protsess jagunes erinevateks etappideks: uurimuslik osa ja alaga tutvumine, ajaloolise 

taustaga tutvumine, dendroloogiline ülevaade, järelduste ja analüüsidest kokkuvõtte 

tegemine, inspiratsiooni otsimine, kujunduslahenduse välja töötamine ja lõpuks töö 

illustreerimine ning kokkupanemine.  

Esimese etapina tuli uue kujunduslahenduse loomiseks ala uurida ja analüüsida, et mõista 

alal toimuvat ning saada teada selle tugevusi ja nõrkusi.  

Esmalt külastasin Holmi pargi ala, jalutades läbi seal olevad teed ning hetkeks peatudes 

jälgida inimeste liikumisi. Esimesed külastused toimusid sügiskuudel. Kokku külastasin ala 

viiel korral - sügisesel, talvisel kui ka kevadisel ajal.  Selle käigus sain hinnata ka erinevaid 

vaadeldavusi alale ja alalt välja poole. 

Lisaks eelnevale tutvusin alaga erinevaid Maa-ameti kaardirakendusi analüüsides. 

Analüüsisin planeeringute-, üleujutuste- ja mürakaarti, mis kõik aitasid alaga seonduvaid 

probleeme või tugevusi avastada.  

Informatsiooni ala kohta otsisin ka keskkonnaagentuurist. Kuna park asub Emajõekaldal, 

uurisin ma jõega seonduvaid kaitsepiiranguid ja kaitstavaid elupaikasid.  

Teise etapina uurisin ala ajaloolist tausta rahvusarhiivi ajalooliste kaartide põhjal. 

Peaasjalikult Holmi parki kujutavaid kaarte, kuid uurimisest ei jäänud välja ka kogu Tartu 

kesklinna kujutavad kaardid. Otsisin ka ajaloolisi pilte ajapaik veebilehelt, et saada 

ettekujutus kunagisest jõeäärsest asustusest ning jõeäärsetest aladest. Lisaks uurisin lisa 

informatsiooni Holmi pargi ja Tartu kesklinna ajaloost erinevatest interneti allikatest, kuid 

kõige mitmekesisemaid teadmisi pakkus Holmi kvartali arhitektuurivõistluse tarbeks loodud 

lähteülesande protokoll. 

Kolmanda etapina tegin Holmi pargi dendroloogilise ülevaate olemasoleva haljastuse 

analüüsimiseks, sain Eesti Arhitektide Liidu kodulehel olevalt 2017. aastal toimunud Holmi 

kvartali planeeringulahenduse ideevõistluse juhendi lisadest.  

Neljanda etapina tegin uuritud ja analüüsitud informatsioonist kokkuvõtted.  

Viienda etapina otsisin inspiratsiooni erinevate kujunduslahenduste ja objektide näol. 

Inspiratsiooniallikad uue kujunduslahenduse tarbeks leidsin peamiselt Pinterestist ning sealt 

sain juba edasised otsingud teha konkreetsete disainilahenduste ja erinevate ideede 

põhjalikumalt internetist nende kohta otsides.  

Kuuenda etapina töötasin leitud inspiratsiooni allikate ja analüüsidest tehtud järelduste 

põhjal kujunduslahenduse, mille põhilise osa tegin Autocad programmiga. 
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Seitsmenda etapina illustreerisin uue kujunduslahenduse graafiliselt Photoshopis, et näidata, 

millised on materjalid, toonid ja struktuurid. 

Kaheksanda etapina vormistasin erinevad joonised ja selgitavad kirjad postritele.  

Viimase etapina vormistasin töö osad üheks failiks.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Analüüsid 
3.1.1. Ajaloolised teed 

Ajalooliste teede analüüs põhineb 1921. aasta Tartu linna kaardil (joonis 12). 

Ajalooliselt oli ala piiritlevatele Raatuse ja Fortuuna tänavatele ala sees veel lisaks teisigi 

tänavaid. Üks nendest oli tähtis peamine äritänav, mida nimetati Holmi tänavaks. Tänav 

algas praeguse Narva maantee ja Raatuse tänava ristmikult ja suundus jõeni. Lõppes tänav 

praeguse Uueturu tänava otsa vastas üle jõe. Tsaariajal liikus turu ja Holmi vahet jõeparv 

ning kuni 1933. aastani kasutati jõe ületamiseks ajutist ujukitel silda, mis hiljem viidi üle 

Võidu silla trassile. (Holmi kvartali arhitektuurivõistlus, 2017)  

Ühenduspunkti 1921.aastal praeguse Võidu silla kohal ei olnud.  

Praeguse vasakkaldal asuva Võidu silla otsa juures asus kala turg. Alal oli veel teisigi turge, 

nagu näiteks puuturg, mis asus ala kesksel alal, Holmi tänavast Kivisilla poole – praegune 

Kaarsild. Peale selle oli Holmil veel ka heinaturg ja vanakraamiturg, mis asusid Kivisilla 

poolses otsast oleval turuplatsil. (Rahvusarhiiv, 2020). 

  
Joonis 12. Tartu linna ja ümbruse kaart 1921. (Rahvusarhiiv)  

 

3.1.2. Ligipääsud 

Suureks probleemiks on alale ligipääs. Kaarsillapoolsest otsast alla jõe äärde ratta, ratastooli 

või lapsevankritega saada ei ole võimalik, sest alla ja üles viib ainult trepp. Üleüldiselt on 

ratastega liiklejad suunatud liikuma ülemise nõlva kaudu ja läbipääsu jõe äärde ei ole neile 

võimaldatud. (vt. Lisa 1) 
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3.1.3. Jalgteede kasutustihedus, põhilised liikumissuunad 

Kasutatavate jalgteede kasutustihedust ning liikumissuundade analüüs põhineb ala 

külastuste käigus tehtud tähelepanekutel.  

a)  jalgteed 

Holmi parki läbivaid ja piiritlevaid jalgteid kasutavad mitmed erisorti liiklejad. Jalakäijate 

hulgas ka jalgratturid, koertega jalutajad, tervisesportlased, lapsevankriga liiklejad kui ka 

erivajadustega liiklejad. Tihedamalt on kasutatavad teed, mis on hõlpsamini ligipääsetavad 

ja ka kiiremad ning otsesemalt viivad teed kindlatesse punktidesse. Nende hulgas on näiteks 

Kaarsilla juurest Raatuse tänavani kulgev teelõik, Fortuuna tänava juurest Narva maanteed 

ületav teelõik, Võidu silla alt kulgev tee ning Atlantise maja eest viiv kõrgemal nõlval asuv 

tee. (vt. Lisa 1) 

 

3.1.4. Müra  

Seoses tiheda transpordi liiklusega on probleemne piirkond ka Narva maantee äärde jäävad 

alad. Seda seetõttu, et Narva maantee on väga tiheda liiklusega ja on seetõttu väga mürarikas. 

Õnneks on antud probleem juba ka olemasolevate puude näol lahendatud. Müra kostumise 

erinevat tugevused on väga hästi välja toodud ka Maa-ameti müra kaardil. Tihedalt istutatud 

puude alleed takistavad liigse müra kostumist pargi alale. (vt. Lisa 1) 

 

3.1.5. Vaadeldavus 

Ala on võimalik vaadelda kõrvalt, ümberpaiknevatelt aladelt ning vaated avanevad ka 

vaadeldes alalt väljapoole.  

Alale väljapoolt avanevad väga head vaated vastaskaldalt, kus asub ka turuhoone. Kuid on 

ka vaateid, mida kiita ei saa. Sellised on näiteks vaated, mis avanevad Narva maantee poolt 

alale, sest puude alleed ja pimedad nurgad piiravad vaadeldavust alale. Leidub ka vaateid, 

mis avanevad alale hästi, kuid ei paku atraktiivseid vaateid. 

Alalt avaneb samuti kolme sorti vaateid. Head avatud vaated avanevad jõe äärsest, Kaarsilla 

poolselt alalt. Lisaks on väga hea vaadeldavus ka piknikuplatsile pargi sees. Vaade, mis on 

takistatud ja piirab vaadeldavust on jõe ääres asuv Võidu silla poolne ala, kus kasvavad 

suured pajud. Hästi avanevad, kuid silmailu mittepakkuvad vaated asuvad peamiselt pargi 

kesksel alal, mis on suunatud kas Atlantise maja poole, parklale või tihedatele puude 

gruppidele. (vt. Lisa 1) 
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3.1.6. Haljastus 

Hetkel on Holmi park täidetud tihedalt erinevat sorti puudega. Lisaks oli alal disaini 

lahenduse välja töötamise algusfaasis veel ka hekid ümber Atlantise maja ja parkimisplatsi. 

Nüüdseks on need sealt aga eemaldatud. Peale selle leiab alalt veel ka kahes toonis 

roosipõõsaid.  

Palju on ka murupinda, eriti Võidu silla poole jääval alal, mida kasutatakse piknikuteks. 

Muru seisukorrad alal vahelduvad vastavalt puude tihedusele pargis. Puudealused 

murupinnad rohkem mullasemad ja kiduramad. Murupind, mis puude alla ei jää on ilus 

värske ja roheline. 

Puuliikidest võib alalt leida Pärnasid, Kaskesid, Pajusid, Sahhalini kirsipuid, Lehiseid ja 

Kuuski. Pärnad kuuluvad peamiselt alleede koosseisu, mis ala kahest küljest piiritleb.  

Sahhalini kirsipuud on aga omapäraseks kontrastiks ja kevadekuulutajaks Emajõe ääres. (vt. 

Lisa 1) 

 

3.1.7. Analüüsi kokkuvõte 

Erinevatest otsingutest, vaatlemistest ja analüüsimistest tulid alaga seoses välja põhilised 

probleemid, selle tugevused ning väärtust andvad kohad ja elemendid.  

Põhilisteks probleemideks osutusid alale kostuv müra, kohatine vaadeldavuse takistatus, 

inimeste ala kasutus ning juurdepääsud jõeäärsele alale.  

Alal on ka mitmeid tugevusi ja väärtust andvaid objekte. Väärtust lisavad alale Pärna puude 

alleed, mis piiritlevad ala põhjaküljest ja Narva maantee poolsest servast. Niisamuti on oma 

väärtus Jaapani suursaatkonna poolt kingitud Sahhalini kirsipuudel, mis Võidu silla poolsel 

alal, kasesalu keskel kasvavad.   

Lisaks on ala tugevuseks piknikuplats, mis asub samuti Võidu silla poolsel alal, seal samas, 

kus kasesalu ja kirsipuud. Nimelt on see ainuke Tartu kesklinnas olev päikseline muruplats, 

kus inimesed saavad vabas õhus ja linnast välja sõitmata pikniku pidada või lihtsalt 

muruplatsil istuda ja aega veeta.  

Peale selle on omaette väärtus muidugi ala asukoht ja paiknemine ise, sest park asub Emajõe 

kaldal ning Tartu kesklinnas.  

Holmi park on hetkel küllaltki igav ja üksluine, natuke pime ning läbikäiguna kasutatav park. 

Selline olukord, kus inimesed alal eriti aega veeta ei soovi, võib paljuski olla põhjustatud 

erinevatele kasutajaskondadele raskendatud ligipääsust jõeäärsele alale. Samuti ka sellest, et 

ala ei paku eriti midagi silmatorkavat ja põnevat, mida uudistama minna või vaatamiseks 

peatuda, vaid läbitakse ala kiirustades.  
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Lisaks eelnevale on ka piiratud vaadeldavus ning liiga tihedalt koos asetsevatest suurte 

puude gruppidest tingitud pimedad alad pargis need, mis ei kutsu inimesi aega veetma. 

Kõigile eelpool nimetatud analüüsist tulenevatele probleemidele tuleks uue 

kujunduslaheduse näol leida lahendus läbi kontseptsioonlahenduse. 

 

3.2. Kontseptsioon 
Analüüsitud materjalidest lähtuvalt selgus, et Holmi park vajab paremaid ligipääse 

jõeäärsele alale ning üleüldiselt ala põnevamaks ja atraktiivsemaks muutmist, mis paneks 

inimesed alal rohkem aega veetma. Põhiline kujundusidee on luua alale omanäoline ja 

vaatamisväärsust pakkuv disain, mis ühtlasi lahendaks ka analüüsist selgunud probleemsed 

kohad, pakkudes rohkem huvitavaid vaateid ja ajaveetmisele orienteeritud kohti. 

Pargi põhjapoolele jääv osa, mis on Pärna alleega Kaarsilla otsa ja Raatuse tänava vahele 

jäävast teelõigust eraldatud, sobib olema pigem esteetilisema  ja kultuursema ilmega. See 

ühendaks omavahel paremini ka suurt alleedega ääristatud teelõiku ning Koidula ja Jannseni 

auks loodud väikest mälestusplatsi.  

Jõeäärne ala sobib promenaadi alaks, pakkudes nii ligipääse kui ka ajaveetmise võimalusi 

erinevatele liiklejatele jõe ääres, mis praegu on raskendatud. Lisaks sellele pakuvad 

promenaadi alale täiendust ja jõele avatud vaateid ka astmetega alad promenaadi ääres.  

Vaateplatvormi näol saaks pilkupüüdva ja vaate probleemi lahendava ehitise, mis on 

kaldteena promenaadi kohale tõusev, jättes nii vaba ruumi ka promenaadil liiklejatele ja ei 

tekita teede ristumiskohti.  

Atlantise maja kõrval ja Narva maantee äärde jäävad parkimisplatsid vajavad samuti uusi 

lahendusi. Atlantise Kaarsilla poolsesse maja äärde jääv parkimisplats on üleliigne ning 

koondab transpordivahendid liialt pargi kesksesse ossa. Selle asemel tuleks kõik maja ümber 

olevad parkimis kohad ning juba olemasolev suur parkimisplats omavahel ühendada, et need 

oleksid koos ühes tervikus, mitte kogu pargi peale laiali jaotatud. Nii pakub see võimalust 

ka Atlantise imeilusa ruuduliste akendega seina esile toomiseks ja uue kujundusideena 

millegi silmatorkava ja põneva loomiseks pargi alale.  

Ühtne roheline taimede mass vajab samuti mitmekülgsemaks loomist erinevate 

kujundusideega haakuvate istutusalade näol.  

Uues kujunduslahenduses on lähtutud Pärnapuude alleest ala põhjapoolses servas, milledest 

on moodustatud kogu alale ruudustik. Vastavalt ruutudele on paigutatud alale ka erinevaid 

elemente ja kujunduslikke kombinatsioone.  
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Joonis 12. Kontseptsioonplaan. 

 

3.3 Kujunduse kirjeldus 
3.1.1 Üldine kujundus  

Erinevad temaatilised alad on kujundatud läbivalt ruudustikust tuleneva asetusega, mis on 

kombineeritud erinevate sirgjooneliste elementidega.  

Väljaku alal olevate ruutude suurused, milleks on 5x5m on tuletatud Pärnapuude vahele 

jäävatest vahemaadest. Väljakul täidab neid ruute postid, murukivid ja paviljon. Mujal kui 

väljakul asetsevad postid on igal pool samade mõõtudega, mis väljakulgi. Ruudustikuna 

paiknevad ka erinevad taimede peenrad, mis on omakorda jagatud neljaks, moodustades nii 

neli väikest ruutu ühe suure ruudu sisse. Iga väike ruut on omaette taimedega peenar.  

Ruudustike joondumine on aga paiguti erinev. Väljakul ja Kaarsilla poolsel istutusel on 

ruudustik paigutatud vastavalt Pärna puude alleele, Atlantise kõrval on ruudustik paigutatud 

paralleelselt ruutudega akendega seinaga ning Võidu silla poolsetel aladel on need 

paigutatud paralleelselt juba olemasoleva teelõiguga, mis viib Narva maanteeni. Ruutude 

temaatikast tulenevalt on ka kogu ülejäänud kujunduses kasutatavad elemendid ning detailid 

sirgjoonelised ja konkreetsed.  

Lisaks on teatud temaatilised alad ka korduses. Näiteks astmetega istumisalasid, haljastuses 

paiknevaid poste ja istutusalasid on kõiki kaks korda.  

Ligipääsetavuse parandamiseks kaldaäärsele alale, lisatakse mitmeid kaldteid ja treppe. 

Alalt parema vaate avamiseks vastaskaldale ning omanäolise lahenduse pakub alale loodav 

vaateplatvorm.  

Alleedena mõeldud puud jäävad kõik alles, olles seeläbi ka tõkkeks Narva maanteelt tulevale 

mürale. Samuti jääb alles enamik puid Võidu silla poolsel pikniku platsil, kus on väga kena 
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kasesalu. Kõige suurem puude eemaldamine leiab aset ala põhjapoolses alas, mida 

piiritlevad Narva maantee ja Kaarsillani viiv tee. 

Liigselt ala kesksele alale toodud parkimisplatsidele saab olema kompaktsem lahendus. (vt. 

Lisa 2) 

 

3.1.2. Fookusala kujundus 

 
a) Parkla  

Kujunduslahenduses saab olemasolev parkla olema suurem ja kompaktsem. Atlantise 

kõrvale ja taha jäävate parkimisalade mahtu kahandatakse nii, et jääb alles piisav ala vaid 

teenindava transpordi jaoks. Uus parkimisplats viiakse rohkem Narva maantee äärde ja 

moodustab ühtse terviku. Parklaid hakkavad ümbritsema piisavalt kõrged hekid, et varjata 

parklas toimuvat. Parkimisplats on asfalteeritud. Säilivad ka endised sisse- ja 

väljasõidukohad. (vt. Lisa 2) 

 

b) Muruastmed 

Ainuke disainielement, mis ruudustikku järgima ei hakka, kuid on siiski sirgjooneline. on 

muru astmestikud suunaga jõe poole, mis on mõeldud istumiseks, jõe vaatlemiseks ja aja 

veetmiseks.  

Selliselt lahendatud istumisala ei sea istujad piiridesse, vaid pakub erinevaid võimalusi 

istumisalal aja veetmiseks. Astmestiku betoonist valatud istmeservad on pealt kaetud 

puitlaudisega. Puitu kasutatakse kõikide istumisalade ja pinkide juures, mis samuti seob ala 

ajaloolist tausta puu turu olemasoluga ning toob betoonmasside hulka soojust andva 

elemendi. 

Kaarsilla juures alla viiva trepi ja kaldtee juurde tekib kõrguse muutuste näol betoonist sein, 

mis moodustab ala ülemisele poolele justkui rõdu ala ja millelt avaneb vaade üle Emajõe. 

Rõdust alla jõe äärde jäävat betoonseina hakkavad katma ronitaimed. Ronitaimede sordiks 

on Harilik metsviinapuud (Parthenocissus quinquefolia). 

Seina taimedega katmise idee on saadud Iirimaa pealinna Dublinise planeeritavast pargist, 

kus on samuti lahendatud kõrguste vahest tekkinud sein taimedega, et tuua alale rohkem 

rohelust. Nii ei tundu kujundus liialt industriaalne ja on inimsõbralikum.  Park planeeritakse 

lõplikult valmis saada 2022 aasta alguses. (Riverside Crossing Park, 2020)  

Üles, rõdu alale, on paigutatud kolm istutuskastiga ruudu kujulist istumisala, mille pingid 

ümber istutuskasti on kaetud puitlaudisega. Istutuskastidesse on planeeritud istutada mägi-
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kirsipuud, mis oleks justkui jätk piknikuplatsil olevatele viiele Sahhalini kirsipuule. Selliselt 

looksid puud alal paremini ühtse terviku kirsipuudega ja puud on alale ka kenaks kontrastiks 

ja pilgupüüdjaks kevadisel õitsemise ajal. (vt. Lisa 2) 

c) Puust paviljonid

Pärna allee kõrvale jääval platsil saavad olema puidust puhke- ja istumisalad, mis pakuvad 

omamoodi katuselaust ja kohta, kus koguneda või aega veeta. Kokku on sääraseid 

väikeehitisi platsil kaheksa, millest kaks on avatud Narva maantee poole, asendades seeläbi 

bussioote paviljoni. Lisaks kattes katusealuse platsipoole jääv sein pleksiklaasiga, on see 

ühtlasi ka Narva maanteelt tuleva müra tõkkeks. Ülejäänud kuuele majale ei panda 

pleksiklaasi.  

Paviljonide seinad moodustuvad puitlaudistest, jättes õhulise ja läbilaskva mulje, mis ei 

mõju raskelt ja rõhuvalt. Nii on näha ka platsil toimuvat ja teised platsil olijad näevad ka 

paviljonides olijaid. (vt. Lisa 2) 

d) Murukivid

Eelnimetatud platsile on ruudustike näol moodustatud ka murukividega lapid, mis 

parandavad veeimavust väljakualal. Seda sellepärast, et ala on küllaltki suures mahus 

sillutatud. Murukivi ruudud on justkui jätk ruudukujuliselt asetsevatele postigruppidele. 

Murukivid on paigutatud nii väljaku sillutatud alale kui ka muruga kaetud alale ning teistele 

postidega kaetud aladele. (vt. Lisa 2) 

e) Oja

Lisaks leiab platsilt, torude keskel asetseva vee kogumise kraavi. See saab alguse Kaarsilla 

ja Raatuse tänava vaheliselt teelõigult, mis kulgeb risti läbi uue väljaku ning suubub 

Emajõkke. Vahepeal läbib see ka jalgteid, kus on see pealt kaetud restiga. Lisaks läbib veel 

ka haljastusega postide ala, astmetega muru ala ning promenaadi. Selline veekogumise ala, 

mis on hõlpsasti ligipääsetav ning ületatav, pakub alale palju mängulisust ja omapära.  

Kraav on graniitkivist valmistatud ja läheb sügavusse astmeliselt. (vt. Lisa 2 ja Lisa 3) 

f) Väljak

Uus väljaku ala hakkab paiknema pargi põhjapoolses osas, kulgedes Kaarsillast kuni Narva 

maanteeni. Alal hakkab paiknema ruudukujuliselt asetatud postide grupid, puust paviljonid, 

murukivid, ruudustikest muruala ning ala läbib ka ojana näiv veekogumiskraav. Esimene 
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osa väljakust – Kaarsillast ojani, on murupind. Teine osa väljakust – alates ojast kuni Narva 

maanteeni on sillutatud. Sillutatud ala sillutatakse ruudukujuliste sillutiskividega. Alal 

hakkab paiknema ruudukujuliselt asetatud postide grupid, puust paviljonid, murukivid, 

ruudustikest muruala ning ala läbib ka ojana näiv veekogumiskraav. Väljak hakkab olema 

pigem esinduslikum ja selgepiirilisem, võimaldades korraldada ka erinevaid üritusi või 

kogunemisi, mis pakub samaaegselt ka huvitavat tausta ja annab alale omanäolist iseloomu. 

Nimetatud väljak leiaks põnevaid kasutusi ka tulevikus,  kui Tartu saab olema Euroopa 

kultuuripealinn 2024. (vt. Lisa 2) 

 

g) Vaateplatvorm 

Vaateplatvorm on paigutatud Võidu silla poolsele haljasalale, koos selleni viiva uue teega, 

mis saab alguse juba olemasolevalt Atlantise maja taha viivalt jalgteelt. 

Uues kujundusplaanis planeeritav vaateplatvorm ja selleni viiv tee imiteerib kunagist Holmi 

tänavat ning ülesse viiv ja üle kalda serva ulatuv platvorm märgib kunagise silla ja 

parvetamise asukohta.  

Platvorm on hea lahendus vaadete parandamiseks, ilma, et peaks puid maha võtma. Nimelt 

kasvavad Emajõe kaldal grupp pajusid, mis on nii ajalooliselt kui ka ökoloogiliselt tähtsad. 

Kuna platvorm on jalgtee kohal kõrgemal tasapinnal, avaneb parem vaade ka pajude taga 

toimuvale.  

Samuti on see hea ligipääsetavusega igas vanusegrupis ja liikumisvajadusega inimesele, 

kuna platvormile viib kaldtee. Emajõe poolsest otsast on platvormile juurdepääs ka trepist.  

Vaateplatvormil on peale täidetud toetuspinna ka neli eraldi toetuspinda kõrgendatud osa all 

postide näol. Kaks neist paikenvad promenaadil, jõe kalda äärde jääval alal. Teised kaks on 

paigutatud platvormi liitekohta, kus kaldtee läheb üle tasapinnaliseks teeks.  

Kaldtee pikkus platvormini on 56m ja tasapinnalist osa platvormist on 12,2m. Tasapinnaline 

osa läheb alates kaldtee lõpust laiemaks, olles 4,5m lai. Kaldtee koos jalgteega on 7m. 

Jalgtee kulgeb mõlemalt poolt platvormi, ühe jalgtee laius on 1,25m. Jalgtee keskne 

platvormi osa kuni 31,4 meetrini on 4m lai. Uus kõnnitee kulgeb promenaadini välja 

kaldteena. Platvorm on promenaadi kohal teest 3,6m kõrgusel. Trepp platvormile läheb 

täpselt platvormi keskelt, olles 1,5 m lai. Platvormi kõik osad valatakse betoonist ja 

kinnitatakse maa sisse samuti betoonist valatud jalgade ja vundamentidega. Platvormi 

tasapinnalise betoonosa paksus promenaadi kohal on 0,4m. Tugipostide mõõdud on 

0,4x0,4m. Vundamendi osas kasutatakse raudbetooni keskkonnaklassiga XS2 ja platvormi 
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maapealses osas raudbetooni keskkonnaklassiga XD3. Kinnituse vundament läheb maa alla 

3 m sügavusele. Maapealsed betoonpinnad harjatakse. 

Platvormi alune pind, mis moodustab katusealuse, saab olema täidetud laest rippuvate 

köitega. Köied pakuvad erinevaid võimalusi nende kasutamiseks, enamasti 

meelelahutuslikul eesmärgil. Kuna köied on lihtsalt rippuvas vormis, saab kasutaja loovuse 

käiku lasta ja kasutada neid kas kiikumiseks, omavahel sidumiseks või lihtsalt rippumiseks.  

Lisaks on platvormile viiv trepp ümbritsetud puidust ribidest moodustatud seintega ning 

platvormi piirete kujundus sisaldab samuti endas puitu, et tuua suurele betoonimassile 

soojemaid toone. (vt. Lisa 3) 

 

h) Haljastus 

Oluline osa kujunduslahenduses on ka haljastusel. Hetkel alal erilisi haljastuslahendusi ja 

peenarde kombinatsioone ei ole loodud. Põhilise haljastusena leiavad aset vaid puud ja 

põõsad.  

Uues disainiplaanis moodustavad istutusalad samuti ruudustikke nagu ka teised uue 

kujundusega loodud elemendid, kuid ruudud on paigutatud risti olemasoleva jalgteega, mis 

kulgeb mööda muru äärt.  Istutusalad hakkavad olema ilma piireteta vabakujuliselt 

murupindadel. Peenraid hakkavad ääristama metallservad, mis takistab peenrasse pandava 

multši sattumist murupindadele.  

Taimedena kasutatakse valdavalt kõrrelisi ja heinalisi kui ka püstise vormiga või õrnust 

andvaid õistaimi. Heinalised ja kõrrelised märgivad kunagist heinaturu olemasolu. 

Õistaimede toonid on valdavalt külmemad ja õrnemad.  

Kaarsilla poole jääv istutusala ning Narvamaantee ääres olevale puudega platsile jääv 

istutusala on omavahel sünkroonis, kasutades sama sorti taimi ja istutus meetodit. 

Istutusmeetodina kasutatakse nendes peenardes keskel oleva juhttaimena kõrgemaid taimi: 

Teravaõiene kastik ’Karl Foerster’ (Calamagrostis x acutiflora), täitetaimena keskmise 

kõrgusega taimi: Hiina astilbe ’Visions in pink’ (Astilbe chinensis) ning ääretaimedena 

madalamaid taimi: Ürt-punanupp ’Tanna’ (Sanguisorba officinalis).  

Omavahel on segamini kombineeritud õistaimi ja kõrrelisi nii, et õistaimed jääksid 

täitetaimede rolli. Iga taime sort on paigutatud eraldi ruutu, täites seda kogu ruudu ulatuses. 

Mõlemad eelpool nimetatud peenrad on vaadeldavad igast küljest.  

Pikniku platsile jäävas peenras on kasutatud eelnevast kahest peenrast erinevaid taimi, kuid 

mõni ka kordub. Jalgtee poolt hakkavad taimede kõrgused järjest Emajõe poole minnes 

kerkima. Niiviisi on kogu peenar tervikuna vaadeldav vaid Narva maantee poolsest servast. 
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Selliselt pakuvad aga pikniku platsi poole jäävad kõrged kõrrelised omamoodi mängulisust 

ja erinevaid ruume maastikus, moodustades labürinte ja seinu.  

Sellest peenrast leiab õistaimede hulgast Laigulise vesikanepi ’Gateway’ (Eupatorium 

maculatum) ja Hariliku perovskia ’Little spire’ (Perovskia atriplicifolia). Kõrreliste hulgast 

leiab Hiina siidpöörise ’Undine’ (Miscanthus sinensis) ja Teravaõiese kastiku ’Karl foerster’ 

(Calamagrostis x acutiflora). (vt. Lisa 3) 

 

i) Postid 

Disainielemendina kasutatavad püstised postid imiteerivad roostikku, mis ääristavad 

jõekaldaid. Postid on paigutatud alale ruudustiku struktuuri järgides, olles ka ise 

ristkülikukujulised – pealt vaadates ruudukujulised. 

Platsil olevad ja ka Atlantise kõrval ning Narva maantee äärde jäävatel muruplatsidel, on 

postid paigutatud murukivide sisse. Kõikide postide kaugus üksteisest on võrdselt 70 cm.  

Eelnimetatud postid on valmistatud metallist, mis on värvitud valgeks. Valge värvivalik 

sellepärast, et ka Atlantise maja on valget tooni ja seeläbi on harmoneerub uus disain juba 

olemasoleva ehitisega paremini. 

Kinnitatakse need maa sisse betoonist valatud vundamendi sisse. Nii püsivad need stabiilselt 

maa sees kinni ja neid ei saa kuidagi lõhkuda. (vt. Lisa 3) 

 

j) Kalda- ja platvormi piirded 

Uues kujunduslahenduses saab ka kaldapiire uuenduse. Uus kaldapiire on samasugune nagu 

vastaskaldal olev Tartu linnavalitsuse ja ehituse osakonna arhitektide poolt välja mõeldud 

lahendus. Nimetatud kaldapiire on valmistatud tsingitud nelikanttorust, mis on tumedaks 

värvitud. Valgust annavad pimedal ajal piirdesse sisseehitatud valgustid. (Kula, 2015) 

Lisaks sellele ääristab samasugune piire ka vaateplatvormi.  
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KOKKUVÕTE 
Ülesandeks oli välja pakkuda kujunduslahendus Tartus kesklinnas Emajõe vasakkaldal 

asuvale Holmi pargile. Eesmärk oli luua atraktiivne ja mitmeotstarbeline disain. Lisaks luua 

ka kõikidele liiklejatele paremaid ligipääsetavuse võimalusi alale. 

Kirjandusülevaates on kirjeldatud ala asukohta, selle ajalugu ning hetkeolukorda. Lisaks on 

kirjeldatud ka erinevaid juhtivaid probleeme ja tuleviku mõjutegureid. Ülevaade on tehtud 

ka ala rohevõrgustikust, erinevaid alaga seotud planeeringutest ning on toodud välja mitmeid 

näiteid pargi- ja jõeäärsete alade kujunduslahendustest.  

Metoodikas on kirjeldatud erinevaid töö etappe ning tegevuskirjeldusi.  

Tulemuste ja arutelu peatükis analüüsiti erinevaid alaga seotud probleeme ja tugevusi ning 

tehti neist järeldus ja kokkuvõte. Analüüsidest selgus, et  hetkel on ligipääsetavus erinevatele 

liiklejagruppidele kaldaäärsele alale piiratud, raskendatud juurdepääsude tõttu. Tehtud 

analüüsidest ja järeldustest, arvestades sealjuures ala nõrkusi ja tugevusi, kujunes välja 

kontseptsioon.  

Kontseptsioonis on välja toodud põhilised uue kujunduslahenduse alade jaotused ja aspektid, 

millest kujundus juhindub. Peale selle kirjeldab antud peatükk ka kujundlahendust, kus on 

välja toodud erinevate alade ja detailide täpsemad kirjeldused. 

Uue kujunduslahenduse eesmärk on pakkuda inimestele mitmekülgsemaid aja veetmise 

võimalusi, kui ala seda praegu suudab pakkuda. Lisaks on eesmärk muuta ka ala visuaalselt 

ligitõmbavamaks, mis meelitaks alale rohkem inimesi.  

Artiklist ,,Connecting the Centre of belgradi with the Danube and Sava Riverfronts to 

Increase Attractiveness’’ kasutati Instagrami äppi ala kasutustiheduse hindamiseks. Sealt 

sain ma idee, kuidas sotsiaalmeedia kasutamine toimib hästi reklaamina ja kutsub inimesi 

huvitavaid kohti avastama - see tundub hea lahendusena ala ligitõmbavamaks muutmisel, 

eriti kui tänasel päeval on sotsiaalmeedia kasutamine väga aktuaalne. Selle toimimiseks on 

vaja aga hästi toimivat, terviklikku ja omapärast kujunduslahendust. 
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