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atraktiivsete alade ja ligipääsude loomine Toomemäe kasutamata nõlvadele. Välja

multifunctional and attractive places and accesses on the unused slopes of Toomemägi.

pakutud lahendus muudab ala paremini ligipääsetavaks, valgemaks samal ajal arvestades

The proposed solution makes the area better to access for everybod and more lighted.

ka väikeloomade elupaikade säilimisega.

Preservation of animals living places is taken in consideration in the design.
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SISSEJUHATUS
Käesolev töö on keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava 2019 aasta bakalaureuse kraadi
lõputöö. Töö ülesandeks on välja pakkuda kujunduslahendus Tartus asuvale ajaloolisele Toomemäele.
Töö eesmärk on leida universaalse disaini kaudu
multifunktsionaalne lahendus eelkõige Toomemäe
äärealadele, mis ühtlasi muudaks pargi kõigile ligipääsetavaks ja ka atraktiivsemaks. Kujunduslahendus toetub Toomemäe ja Kassitoome ajaloo, vaatluste, intervjuude, ligipääsude ja pimedate alade
analüüsile. Lahendus on välja toodud kahel plaanil
erinevates mõõtkavas, lisaks annavad parema ülevaate ja ettekujutluse lõiked, vertikaalplaneering,
konstruktsioonjoonised ning detailid.
Tänan oma lõputöö juhedajat Gloria Niin’t, kes aitas
kaasa töö valmimisele.
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1. KUJUNDUSALA KIRJELDUS
Kujundusalaks on Tartus Emajõe paremal kaldal
asuv omapärase reljeefiga Toomemägi ning Kassitoome (Joonis 1). Ala piirneb Ülikooli, Vallikraavi,
K. E. von Baeri, Jakobi, Näituse ja Oru tänavatega.
Kujundusala sisse jäävad Lossi, Uppsala ning Lai tänavad. Kujundusala pindala on ligikaudu 206 100 m2
(Maa-Amet 2019).
Toomemägi on oluline turismiobjekt Tartu linnas,
kuna Toomemäe ajaloolises pargis asuvad mõned
Tartu linna tähtsamad vaatamisväärsused nagu näiteks Toomkiriku varemed, Tartu Tähetorn, Ingli sild,
Kuradi sild, Musumägi, Vana Anatoomikum ja mõningate Tartu Ülikooliga seonduvate teadlaste monumendid. Ala sisse jäävad ka Toome tenniseväljakud
(Toomkirikust lääne suunas), üks mänguväljak ning
üks välijõusaal.
Toomemäe park on 28. mai 2015 aasta seisuga kaitse
all maastikukaitsealana. Toomemäe park on eriti liigirikas, seal kasvab 111 liiki taimi, kuigi mõnda liiki
on ainult 1 isend. (Keskkonnaagentuur 2019)
Joonis 1. Kujundusala piir, ala märgitud punasega (OpenStreetMap 2019, Maa-amet 2019)
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2. ANALÜÜS

2.1 Ülevaade ajaloost
2.1.1 Toomemäe ja Kassitoome tekkest

Edaspidi hakkas Toome varasem looduslik ilme

2.1.3 Sillad Toomemäel

hääbuma just ehitustegevuste ning erinevate sõdade
Toomemäge on pika aja jooksul kujundanud nii

tõttu. Uuesti hakkas Toome pargi ilmet võtma tänu

Toomemäel asub kaks suuremat silda: Ingli sild ja

loodusjõud kui ka hilisem inimeste tegevus. Oma

Georg Friedrich Parrot’ tegevusele. Parrot astus vastu

Kuradi sild. Kumbki neist ei ole ehitatud lihtsalt tee

loodusliku vormi on Toomemägi saanud juba jää-

mõttele, milles taheti anda Toomemäe krundid (üli-

ületamiseks, vaid ka Toomemäe kaunistamiseks.

ajal Emajõe ürgoru kujunemise käigus. Hiljem on

kooli taasasustamise tõttu oli vaja kasutada linnas

Ingli silla kollakas toon väljendab silla projekti sele-

Toomemäe nõlvasid muudetud ehituse käigus, näi-

asuvaid hoonestuseta maa-alasid) Tartu ülikooli õp-

tuskirjas öeldult rahu ja soojust. (Suur 1968: 45-47)

teks bastionide ehitamisega. Kassitoomet kasutati

pejõududele eramajade ehitamiseks. Parrot’ arvates

Ingli silla linnapoolsel küljel (Pilt 2) on ladina keelne

pikka aega kruusakarjäärina, mille tulemusel saigi

oli hoopis õigem rajada Toomemäele park, mis aitaks

tekst “Otium reficit vires”, mis tähendab tõlgituna

Kassitoome oma vormi - org. Erosioon on samu-

arendada linnaelanikel ja üliõpilastel loodusearmas-

“Puhkus taastab jõu”. (Kärdla 2011)

ti vormi kujunemist mõjutanud. (Suur 1968: 6-8)

tust ning samas olema vaimselt ja esteetiliselt hariv.
Park pidi olema avatud igast seisusest inimestele. 3.

2.1.2 Toomemäe pargi tekkest

mail 1803. aastal tehtigi teatavaks Toome prügiga
reostamise keeld, ka loomi ei tohtinud karjatada. Na-

Toomel olevat pärismuslugude järgi muistne püha

tukese aja pärast istutati esimesed kased, mis saadi

hiid, praegugi Toomemäel Musumäe läheduses asuv

annetusena, Vana Anatoomikumi lähedale. Sellest

ohvrikivi on selle tunnistuseks (Pilt 1). Ohvrikivi

esimesest istutusest ei jäänud küll midagi alles. 1807.

kuulub kultuurimälestiste hulka (Pühapaikade and-

aastal istutati uued taimed, mis on näha Toomemäel

mekogu 2019). Hiie olemasolu kinnitab ka toomki-

praegugi. (Suur 1968: 8-12, Leppik 2016)

riku asupaik, kuna maa vallutajad ehitasid oma kirikuid/kivist pühakodasid (praegune Toomkirik) nende

Park otsustati luua inglise stiilis, park pidi olema

poolt eelnevalt hävitatud kultusepaikade asemele.

hoolitsetud ja segametsa meenutav. Üle Lossi tänava

(Suur 1968: 8)

ehitatati sild kahe valli ühendamiseks, mille nimeks

Pilt 2. Ingli silla linnapoolne külg

sai Inglise sild, aga rahvasuus muutus selle nimi Ingli

Tegelikult on Toomemäel ka kolmas sild (groti lähe-

sillaks. (Palamets 2003)

duses), aga see on miniatuurne (Pilt 1). Mõlemad
sillad (Ingli ja Kuradi) ületavad Lossi tänavat ning
asuvad täpselt samadel kohtadel nagu sillad, mis olid
seal enne praeguseid sildasid. Praegune Ingli sild on
teine ning praegune Kuradi sild on juba kolmas sild
sellel kohal (Suur 1968: 45-50)

Pilt 1. Ohvrikivi groti ees ning sellest paremale poole
jääb miniatuurne sild.

7

2.2 Vaatlus
Selleks, et mõista paremini, kus inimesed Toome-

Kuna vaatlused viidi läbi talvel, oli ka üsna palju

mäel ning Kassitoomel liiguvad ning mis on põhi-

kelgutajaid Kassitoome orus. Lisaks nähti mitmeid

lised tegevused kujundusalal, viidi läbi vaatlused.

lasteaiarühmi Toomemäel jalutamas, mänguväljakul

Kokku korraldati vaatlusi 12 korral ning ala üritati

askeldamas ning Kassitoomel kelgutamas.

külastada erinevatel nädalapäevadel ning kellaaegadel, et saada mitmekülgsem tulemus. Vaatluse käigus
märgiti üles kuupäev, kellaaeg, ilmastikuolud, tegevus, mida tehti, kus seda tegevust tehti ning mitu ini-

Vaatluste käigus oli näha, milliseid radu ning teid
kasutati rohkem. Tulemused on märgitud alumisel
joonisel (Joonis 2). Kõige rohkem kasutati Lossi tä-

meset seda tegi.

navat ja rada, mis tuleb üles Raekoja platsilt Tähetor-

Vaatluste käigus saadi 16 erinevat tegevust, mis on

Ülikooli peahoone tagant üles Toomemäele (möödub

esitatud tabelis (Tabel 1) ning tabelisse on ka märgitud värviliselt inimeste arv (suurem arv tumedamalt),
kes teatud tegevust tegid. Kõige rohkem inimesi oli
Toomemäel lihtsalt jalutamas, rohkem kui poole vähem inimesi kiirustas Toomemäelt läbi.

ni juurde, Tähetornist Ingli sillani ning alleed Tartu
mänguväljakust). Rohkesti liiguti ka Näituse ja K.E
von Baeri tänava ristmiku ümbruses ning Toomkiriku juures. Mainitud teedel oli liikumist rohkem ilmselt seetõttu, et nende äärde jäävad vaatamisväärsused ja need rajad olid inimestel põhiliselt Toomemäe
kiireks läbimiseks, et jõuda linna või vastupidi.

Joonis 2. Teede, alade kasutamiskoormus (Maa-amet 2019)
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Tabel 1. Vaatluse tulemused

2.3 Intervjuud
Tabel 2. Intervjuus välja tulnud Toomemäe positiivsed ja negatiivsed küljed

Kujundusala analüüsi jaoks viidi läbi intervjuud 8
inimesega. Intervjueeritavad valiti eelkõige vanuse
põhjal, et kuulda erineva vanusega inimeste arvamusi Toomemäe kohta.
Vanusegruppideks olid:
Vanus 20- 30 aastat

4 inimest

Vanus 30- 40 aastat

1 inimene

Vanus 40- 60 aastat

2 inimest

Vanus 60- 70 aastat

1 inimene

Intervjuude käigus räägiti, mis neile meeldib kõige
enam Toomemäel teha ning avaldati arvamust Toomemäe erinevate paikade ja olukorra kohta. Mõned
rääkisid. et Toomemäe park on hea koht linnas jalutamisek, kuna pargis on vaikne, rahulik ja on saab kuulata linnulaulu. Noortele meeldisid lisaks vaikusele
ka kiikuvad pingid, kuigi nende sõnul on need tihti
hõivatud ning kiikuda ei saa.
Rohkem öeldi, mis on Toomemäe pargis halvasti
või mis võiks olla pargis paremini (Tabel 2), et nad
Toomemäel tihedamini käiksid. Rohkem toodi välja
seda, et rajad pargis on halvad, need on porised, kui
vihma on sadanud. Lisaks sellele arvasid mitmed inimesed, et kohvik Rotund on natuke nigel (pakutakse
vähe sööki) ning kui soovitakse suvel õues süüa, siis
tihtipeale ei ole selleks palju võimalusi, kuna pargis
on vilu puude varjus. Sooviti ka, et park oleks öösiti
rohkem valgustatud, sest praegu (eriti talveajal) on
isegi õues vähe aega valge ning kui õhtupoolikul on
soovi Toomemäel jalutada, siis hakkab seal natuke
õudne, eriti Tähetorni taga.
Üldiselt inimestele meeldis, et Tartu linnas on selline
ajalooline ja rahulik, ilus park nagu Toomemäel, kus
jalutamas/jooksmas/sõpradega kohtumas käia ning
palju nad seal ei muudaks.
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2.4 Ligipääsud

2.5 Pimedus Toomemäel

Üles Toomemäe parki pääsemine on kerge, kui liiku-

Ligipääsupunkte ühendavad rajad on joonisel (Joonis

da jalgsi. Igal Toomemäe küljel on trepid, et tagada

3) märgitud punktiirjoonega. Kasutatud on samu vär-

ligipääs. Keerulisem on aga parki minna ratastoolis,

ve nagu nooltega, et oleks kergesti arusaadav, mil-

jalgrattaga, lapsevankriga, rulaga, tõukerattaga jm

lega saab kuhu liikuda. Need rajad on kaardile mär-

liikumisvahendiga. Eelmainitud vahenditega pääseb

gitud seepärast, et mõnes kohas Toomemäel on küll

Toomemäele praegu vaid Lossi ja Laia tänava kaudu,

rada olemas, aga neid on vankri ja ratastooliga halb

kuigi viimane on üsna järsk ja teekatteks on muna-

kasutada, rajad on kas liiga järsud või ebamugava

kivi, millel on väga ebamugav ratastooliga liikuda.

teekattega mistõttu käib Toomemäel vähem külasta-

Autoga on Toomemäel võimalik sõita ühesuunalisel

jaid kui võiks.

Lossi tänaval (selle kaudu saab ligi ka ülikooli hoonetele ning elumajadele) ning Laial tänaval. Ligipää-

Mänguväljakule hetkel ligipääs vankriga täiesti puu-

supunktid erinevate vahenditega on märgitud alumi-

dub, kuigi on väga oluline, et lapsevanem saaks ta-

sel joonisel noolena ning erinevad värvid tähistavad

kistusteta mänguväljakule minna. Mänguväljaku

vahendeid (must - jalgi ligipääsetav, roheline - li-

kõrvalt läheb küll ilus allee, aga selle alguses ja lõpus

gipääsetav jalgrattaga, vankriga, ratastooliga, roosa

on trepid, millel pole võimalust liikuda vakriga. Sa-

- võimalik ligi pääseda autoga) (Joonis 3).

masugune olukord on ka välijõusaali juures.

Joonis 4. Pimedamad/varjulised ja haljastuse tõttu hämaramad kohad Toomemäel (Maa-amet 2019)
Toomemäe ning Kassitoome äärealad (joonisel roo-

Toomemäel tasasema reljeefiga pargiosa on juba

saga märgitud), järsema nõlvaga alad, mis jäävad

väga vana ning puude võrad on nii laiaulatuslikud,

eemale Toomemäel olevast tasasemast pargialast, on

et võrade kattuvus on suur. Suvel kui puud on lehtes,

eriti öösiti väga pimedad (Joonis 4). Seal pole val-

ei ole pargis peaaegu ühtegi kohta, kus saaks päikse

gustust kas üldse või on seda väga vähe ning seetõttu

käes olla. Nagu ka intervjuude käigus välja tuli, häi-

mõjuvad need alad inimestele hirmutavalt ning ee-

rib see eriti neid, kes tahaksid Toomemäel piknikku

maletõukavalt. Ka päeva ajal liigub nendes kohtades

pidada või niisama jalga puhata.

vähe inimesi. Asi võib olla ka selles, et need kohad
jäävad põhiosast eemale ning neid kohti ei teata, need
on salajasemad alad Toomemäel. Mõneks sellisks on
näiteks looklev trepp Tähetorni tagant alla Vallikraavi
tänavale ning rada, mis kulgeb Vana Anatoomikumi
juurest, ülikooli hoonete tagant Toomkirikuni välja.
Viimane on küll öösiti pollarvalgustitega valgustatud
ning sellest täiesti piisab tolle ala jaoks.
Joonis 3. Ligipääsud ja nendevahelised ühendused (Maa-amet 2019)
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3. KONTSEPTSIOON
Toomemäel on ilus, ajalooline, klassikaline park ning

Joonisel (Joonis 5) märgitud kollased piirkonnad

kui minna eemale linnakärast, kus enamasti ümber-

on kohviku ning ilusate ilmadega välikohviku alad.

ringi on kõrged majad, siis Toomemäe pargis peaks

Sinna planeeritakse uus mööbel, mis tänu suurte-

tekkima tunne, et tegemist ei olegi enam kesklinna-

le lillekastidele lisavad alale rohkem värvi ja lõhnu

ga. Ligi aga pääseb sinna hetkel hästi ainult jala, aga

ning välikohviku äärtealadele kiikuvate pinkide read,

kindlasti tahaksid Toomemäele minna ka kõik need,

mis nagu intervjuudest välja tuli, meeldivad noortele

kes ei saa jalgsi liikuda (on ratastoolis, vanurid või

väga. Uus planeeritav kohvik tuleb otse ülikooli taha

väga väiksed lapsed) või tahavad sinna pääseda mõne

nõlvale ning seal oleks õpilastel ja õpetajatel, õppe-

muu vahendiga (vanker, jalgratas, tõukeratas jne).

jõududel ja muidu linnas töötavatel inimestel hea

Tuginedes ka ajaloo, vaatluste, intervjuude, ligipää-

pauside ajal puhkamas käia ja ühtlasi ka väike lõuna

sude ning pimedate alade analüüsile, saigi kontsept-

sealsamas süüa.

siooni põhiideeks universaalse disaini kaudu tagada
ligipääs kõigile, kellele võib treppidest või järskudest

Aga kogu Toomemäe ega Kassitoome ala ei peaks

nõlvadest üles/alla käimine üle jõu käia.

olema ainult inimestele mõeldud. Toomemägi on
väga oluline elupaik väikeloomadele, lindudele,

Joonis 5. Kontseptsiooniplaan (Maa-amet 2019)

Lahenduseks ligipääsude probleemile ja ühtlasi ka

nahkhiirtele (Eestimaa Looduse Fond 2005) ning ka

pimedusele öösel, on kaldteede rajamine kolmele

neile peab rahulikuks eluks piisavalt ruumi jääma.

Toomemäe äärealale (üks Musumäe ja Kassitoome

Rohelise värviga kontseptsiooniplaanil (Joonis 5)

vahel, teine Tartu Ülikooli peahoone taguse ja män-

märgitud ala jääbki loomakestele elutsemiseks ning

guväljaku vahel ning kolmas Tähetorni taguse ja Val-

on sellepärast plaanitud katta põõsastikega ja põõ-

likraavi tänava vahel). Ühtlasi saavad need alad (joo-

sagruppidega, et neil oleks kuhugi varjuda. Ala ikka-

nisel roosaga) olema öösiti rohkem valgustatud tänu

gi hooldatakse ning üksikud jalgrajad, mis seda läbi-

nendele kaldteedele, sest öösiti põlevad käsipuude all

vad, on pollarvalgustitega valgustatud, aga inimene

väikesed valgustid. Kaldteedel olevatest puhkekoh-

pole nendel aladel esmatähtis.

tadest avanevad vaated Tartu linnale.
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4. KUJUNDUS

4.1 Toomemäe üldine kujundusplaan
Esimesel kujundusplaanil (Joonis 6) on märgitud

Kolme erineva rohelisega on märgitud haljasalade

kolme suure kaldteede asukohad tumeroosaga, lisaks

pinnakatted. Erinevad pinnakatted tagavad alal elu-

nendele kolmele on ka üks lühem kaldtee mänguväl-

rikkuse ning mõnel juhul ka loomadele elupaigad.

jakule pääsemiseks. Kaldteed on 2 meetri laiused, et

Heleroheline tähistab murualasid, mis asuvad peami-

mahuks vajadusel üksteisest mööduma. Kaldteedel

selt pargi keskosas, kus maapind on tasane ning muru

on iga 6 meetri tagant puhakmisplats ehk kaldtee

on kerge hooldada. Natuke tumedama rohelisega on

osa, millel ei ole kallet. Mõnel sellise puhkeosa kõr-

tähistatud niidetaimedega kaetud alad. Tumeroheli-

val on ka istumiskohad, kus saab jalga puhata ning

sega on märgitud alad, kus kasvavad põõsastikud ja

vaateid imetleda. Kuna aga kaldtee käsipuu jääks

põõsaste grupid (näiteks näärelehine kibuvits Rosa

mõnele inimesele otse vaatevälja, siis soovi korral on

spinosissima, harilik lumimari Symphoricarpos al-

inimestel võimalik minna kõrgemale pingile istuma

bus, siberi kontpuu Cornus alba, läikiv tuhkpuu

(täpsemalt on pingid näha joonistel 10 ja 12). Öösiti

Cotoneaster lucidus, kuldsõstar Ribes aureum) ning

põlevad kaldteede käsipuude all väikesed tulukesed,

need alad on mõeldud loomadele elamiseks. Rajad,

et kaldtee oleks hästi nähtav ja peale selle näeks ka

mis jäävad tumerohelistesse aladesse, on äärtest val-

atraktiivne välja. Tänu planeeritud kaldteedele on

gustatud pollarvalgustitega (täpsem joonis peatükis

Toomemäele tagatud ligipääs kõigile, lisaks valgus-

“4.2.6 Väikeelemendid”), et minimaalselt häirida

tavad need öösiti pimedaid äärealasid.

loomade ja lindude elu öösel.

Joonisel (Joonis 6) kollase värviga märgitud alad on

Sinise värviga on märgitud mängu- ja spordivälja-

välikohvikualad, mille äärtesse planeeritavad kiik-

kud. Tumelillad jooned tähistavad lõigete A-A´ (Joo-

pingid on tähistatud lillat värvi ribaga. Kiikpinkide

nis 7) ja B-B´ (Joonis 10 ja 12) asukohti.

ridade eest lähevad läbi rajad, et inimestel oleks mugav nendeni pääseda.
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M 1: 2000

Joonis 6. Kujundusplaan (Maa-amet 2019)
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4.2 Fookusala kujundus
4.2.1 Ala üldine kirjeldus

4.2.2 Kohvikuala

4.2.3 Mänguplats

Töö fookusalaks valiti Toomemäe nõlv ja plats, mis

Kohvikuala uued pingid, mis on ühtlasi ka lillekasti-

Sarnaselt kohvikualale on kujundatud ka mänguväl-

asuvad laste mänguväljaku lähedal. Plaanil (Joonis

de äärteks, on paigutatud looklevalt, et terve kujun-

jak. Mänguväljaku atraktsioonid on looklevalt pai-

8) on näha istumiskohad kaldtee (tumehall) ääres,

dusala oleks ühtne. Lillekastidest on võimalik võtta

gutatud ning nende all on kummimatt, et alad, mis

mis asuvad pigem kaldtee otses, moodustades vaa-

maitsetaimi, mida saab lisada oma söögile või joo-

pidevalt peavad tallamist kannatama, oleks kaetud.

tekoridore. Kaldtee kõrval olevale trepile on võima-

gile (Joonis 14). Kohvikulaudu ümbritseb murukivi-

Platsi ääres on sarnased pingid lillekastidega nagu

lik pääseda kahest kohast. Tumehalliga on märgitud

dest laotud loogeline rada, mille ääres on ilupõõsad

kohvikualas, et vanemad koos lastega mänguvälja-

ka rada, mis viib nõlva peal olevalt rambilt järgmise

(Joonis 13), et inimesed ei käiks üle muruplatside.

kul olles saaksid pidada piknikku, puhata või valvata

väikse rambini allee kõrval, mis aitab mänguväljaku-

lapsi (Joonis 8).

le ja kohvikusse pääseda ka lapsevankri ja ratastooliga ilma, et peaks treppe kasutama. Hetkel on allee
alguses ja lõpus ainult järsud trepid.

M 1: 500

Joonis 7. Lõige A-A´ Lõike kogupikkus on reaalselt 189 m ja joonisel (Joonis 8) on see esitatud mõõtkavas
1: 500. Lõige algab Toomkiriku äärest ning kulgeb alla Jakobi tänavani. Lõike abil saab näidata paremini fookusala reljeefi ning kergesti on eristatav tasapinnaline pargiala, kus puud on hõredamalt ning jalgradade äärtes
ja järsem mäenõlv, millele on planeeritud kaldtee.
14

M 1: 500

Joonis 8. Kujundusplaan fookusalast
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4.2.4 Kaldtee
Kaldteede tugisüsteem on ehitatud mustadest nelikandttorudest, sellele toetub must kandev võrkrest
(Joonis 11). Võrkrest valiti kaldtee materjaliks seetõttu, et see ei lähe vihma ja lumega libedaks nagu
näiteks puit. Vesi voolab restist läbi ning imendub
maapinda või voolab mööda mäekülgi alla. Rambi
käsipuud on pealt kaetud puulauaga, nende peale on
hea nõjatuda küünarnukkidega ning käsipuude all on
peidetud väikesed valgustid, mis öösel põlevad. Käsipuu ja rambi vahel vertikaalselt 10 cm vahedega
õhukesed mustad metallribad, niimoodi meenutab
see natuke Ingli silda, kus küll metallribad on valget
värvi ning natuke ka piiret Emajõe ääres, seega sobib
kujundatud kaldtee piire kenasti kujundusalasse. Ka
väiksematele/lühematele mõeldud käsipuu on olemas, et ka nemad saaksid üles/alla minnes vajadusel
kuskilt kinni hoida.
Kaldtee peab olema kindla kaldega, et seda oleks
mugav kõigil kasutada. Iga 6 meetri tagant on puhkekohad. Istumiskohti neis kõigis ei ole, need jäävad
rambi pöördekohtade lähedale, moodustades vaatekoridore. Paremaks mõistmiseks, kuidas kaldtee
on ehitatud, on tehtud vertikaaplaneering (Joonis 9)
ühele kaldtee pöördekohale. Kõrgusjooned (valged)
joonisel on iga poole meetri tagant. Olemasolevad
kõrguspunktid on tähistatud mustana joone all ning
roosad numbrid tähistavad planeeritavat kõrgust.
Välja on toodud ka kaldtee kalle 6 meetristel rambi osadel. 7% on tervel kadteel maksimum kalle, on
ka 6% kaldteejuppe. Kaldtee kalde protsent oleneb
ka maapinna kaldest, sest rambi loomisel on plaanis
võimalikult palju olemasolevat maapinda ära kasutada.
Pöördekohad kaldteel on ilma kaldeta nagu puhke-

M 1: 50

kohadki. Ringid joonisel tähistavad seda, mis raadiusega ringi järgi peaks metalli raami jaoks painutama.
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Joonis 9. Vertikaalplaneering kaldtee pöördekohast, pealtvaade

Lõike B-B´ asukoht on näidatud kujundusplaanil
(Joonis 6). Vertikaalplaneeringu lõige (Joonis 10) annab parema ettekujutluse, kuidas ramp kinnitub maapinda ning on näha, et kaldtee puhkeplatvorm on pinkidega samal tasapinnal. Pingid on kaldteest eemal
seetõttu, et kui inimene tahab istudes jalgu sirutada,
siis ei komista keegi tema jalgadesse.
Nagu ka pealtvaates (Joonis 9) on olemasolevad kõrgused märgitud joone alla mustana ning planeeritavad kõrgused roosaga joone peal. Kõrguspunktid on
arvutatud nendest punktidest, kus on vaja kas kinnitada kruvivundament maasse, et tõsta kaldtee raam
õigesse kõrgusesse või kus on vajalik kaevata nõlva sisse. Sellega on mõistetav, kui palju peab kuskil
maapinda muutma.

M 1: 50

Joonis 10. Vertikaalplaneeringu lõige B-B´
17

M 1: 20

Joonis 11. Konstruktsioonjoonis pealtvaates
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Kaldtee laiuseks on planeeritud 2 meetrit, et vajadusel mahuks ka kaks ratastooli üksteisest mööduma.
Kaldtee raam on ehitatud nelikanttorudest (50x50x5
mm), mis omavahel on ühendatud L- ja T-kinnitustega (Joonis 11). Raamile toetub kandev võrkrest, mis
on raamile kinnitatud kruvide ja poltidega. Pingid on
kaldteest 75 cm kaugusel, et oleks ruumi jalgu sirutada. Kaldtee ja pingi vaheline ala on kaetud murukiviga.
Pingid on ehitatud hööveldatud laudadest ning kaetud ilmastikukindla värviga. Pingid on kinnituvad
nelikanttoru peale, mis omakorda kinnitub betooni,
mille taga on tugimüür betooni toestamiseks. N-ö
esimese korruse pingid on 75 cm pikkused, nende
vahelt läheb läbi 3 astmeline väike trepp, millega
pääseb istuma teise korruse pingile , mis on 2 meetri pikkune (Joonis 11). Trepiastme pikkus on 25 cm
ning kõrgus 12 cm (Joonis 12).
Kaldtee raam ning betoon kinnituvad maasse kruvivundamendiga. Kruvivundament on valitud seetõttu, et selle jaoks ei ole vaja betooni maasse valada
ja nendega ehitamine on vähem ajakulukas. Kruvivundament läheb maasse iga 120 cm tagant kaldega

Tüüp 1

kaldtee äärtes ning tasapinnaline kaldtee osa kinnitub
Tüüp 2

kruvivundamendiga igast nurgast (Joonis 11 mustad
ringid). See kui sügavale kruvivundament ulatub,
oleneb külmumissügavusest, mis on 140 cm maapinM 1: 50

nast täisnurga all (Joonisel 12 sinise joonega tähistatud).
Raami maasse kinnitumisel on 2 tüüpi (Joonis 12),
mis olenevad sellest, kui pikk on vahemaa planeeritud kaldtee ning olemasoleva maapinna vahel. Kui
kaldtee jääb maast kõrgemale kui 50 cm, siis see
ehitatakse nagu joonisel 12 “Tüüp 1”. Nii on kogu

Joonis 12. Lõige konstruktsioonist

konstruktsioon stabiilsema.
19

Öösel on ramp (Pilt 3) tänu valgustitele väga kena ja
meeldejääv. Kuna lambikesed käsipuul on peidetud
puidust laua alla, siis ei paista need rambil kõndivale
inimesele otse silma.

Pilt 3. Vaade öisele valgustatud kaldteele. Tänu valgustitele on kaldtee väga kena ja meeldejääv. Käsipuu ja
metallribad aitavad hajutada valgust, nii ei paista valgus öösel kaldteel kõndivale inimesele otse silma.

20

Taimed:

4.2.5 Haljastus
Harilik perovskia (Perovskia atriplicifolia) ‘Silvery Blue’
Päikseline kasvukoht, õitseb VIIkülmadeni, kõrgus 40-50 cm, laius 40cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14: X

Särav päevakübar (Rudbeckia fulgida)
‘Goldsturm’
Kasvukoht päikseline kuni poolvari, õitseb VIII-IX, kõrgus 70 cm, laius 40cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14: o

Aedsalvei (Salvia officinalis) ‘Aurea’
Päikseline kasvukoht, kõrgus ja laius u
50 cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14:

Hiina astilbe (Astilbe chinensis) ‘Visions in White’
Kasvukoht päikseline kuni poolvari, õitseb VII-VIII, kõrgus 45 cm, laius 40 cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14:

Kukekannus (Delphinium) ‘Dark Blue’
Päikseline kasvukoht, õitseb VI-VII
Kõrgus 60-90 cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14:

Kastik- stepirohi (Stipa calamagrostis)
Päikseline kasvukoht, õisikud sügisel, talvel, kõrgus 60-120 cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14:

Siilikübar (Echinacea) ‘Dixie Belle’
Kasvukoht päikseline kuni poolvari,
õitseb VII-VIII
Kõrgus 40-60 cm, laius 50 cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14:

Luht-kastevars (Deshempsia caespitosa) ‘Goldschleier’
Päikseline kasvukoht, lehed talvehaljad
Kõrgus 50-100 cm, laius 50 cm
(Juhani puukool 2019)
Tingmärk joonisel 14:

Ilupõõsad ja muud püsikud lisavad kujundusalale
värvi ja lõhnu, muutes ala rõõmsamaks (intervjuudes
toodi mitu korda välja, et parki oleks rõõmsamaid
värve juurde vaja). Et mitte takistada vaateid, ei ole
põõsad ega püsikud kõrgemad kui 120 cm.
Istutusplaan (Joonis 13) on koostatud peenra kohta,
mis asub välikohviku platsi ja mänguväljaku vahel.
Peenar eraldab muruala ning murukiviga kaetud platsi selleks, et inimesed ei hakkaks käima üle muru.
Eelnimetatud taimed (peatükis 9.1.1) valiti kasvukoha sobivuse (päikseline kasvukoht), õitsemisaja (et
võimalikult erineval ajal õitseksid), kõrguse (mitte
väga palju üle 1 meetri, et ei takistaks vaateid) ning
värvide järgi, et oleks palju lõbusaid värve, mis omavahel kokku sobivad. Ka lillekastites on kasutatud
mõnda samasugust või sarnast taime.
Plaanil (Joonis 13) on iga taim tähistatud oma tingmärgiga, mille nimetused on kantud legendi. Taimede paigutamisel istutusplaanile on arvestatud iga taimele vaja minevat ruumi ja seda, et on ka ülekatteid
(taimed puutuvad omavahel kokku).

M 1: 100

Joonis 13. Peenra istutusplaan kohviku ja mänguväljaku vahel
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4.2.6 Väikeelemendid
Särav päevakübar (Rudbeckia fulgida)
‘Goldsturm’ 1tk
Kasvukoht päikseline kuni poolvari, õitseb VIII-IX, kõrgus 70 cm, laius 40cm
(Juhani puukool 2019, pilt: Calmia Istikuäri 2019), tähis joonisel 15: X
Faasseni naistenõges (Nepeta x faassenii) ‘Walkers Low’ 2tk
Päikseline kasvukoht, õitseb V-IX
Kõrgus 45 cm, laius 60cm
(Juhani puukool 2019), tähis: +
Hiina astilbe (Astilbe chinensis)
‘Visions in White’ 4tk
Poolvarjuline kuni päikseline kasvukoht,
õitseb VII-VIII, kõrgus 45 cm, laius 40 cm
(Juhani puukool 2019), tähis:
Astilbe (Astilbe) ‘Look at Me’ 2tk
Poolvarjuline
kuni
päikseline kasvukoht, õitseb VIII, kõrgus 40-45 cm, laius 30-45 cm
(Juhani puukool 2019), tähis:

Lillekasti konstruktsioon

Lillekasti kirjeldus

Põhiosa elemendist on valatud betoonist, millesse

Lillekasti pikkus on 2 meetrit ning pikkus 1,5 meet-

kinnitub pinkide metallraam, millele omakorda kin-

rit. Elemendi kogupikkus (koos pinkidega) on 3,2

nituvad puidust lauad. Lillekast pinkidega kinnitub

meetrit, ning kogulaius 2,70 meetrit (Joonis 14). Lil-

maasse kruvivundamendiga. Metallist osad (neli-

lekasti sees on püsikud ning kõrrelised, mis on näi-

kanttorud pingi all ning laud) on samamoodi musta

datud käesoleva lehekülje paremal serval (pt 9.2.3).

värvi nagu rambilgi. Betooni sees on muld 58 cm

Taimed on valitud nii, et nad sobiksid laudu ümb-

paksuselt, et taimed saaksid kasvada ning selle all

ritsevate peenardega ning lisaks on lillekasti äärtes

killustik (Joonis 15). Lauad on lillekastist eraldi ja

maitsetaimi, mida inimesed võivad võtta ja maitses-

nende kõrgus on 75 cm, et sealt oleks mugav süüa või

tad näiteks oma sööki või jooki. Lillekasti keskosasse

näiteks arvutiga töötada. Lauajalg on 10x10 cm me-

jäävad kõrgemad püsikud ja kõrrelised ning äärtesse

talltorust ning maapinnal on metallplaat, mis hoiab

madalamad. Mõõdud joonisel (Joonis 14) on esitatud

lauda püsti, aga see ei ole maapinna külge kinnitatud,

meetrites ning tumeroosa joonega on märgitud lõike

et soovi korral oleks võimalik lauda liigutada.

C-C´ asukoht.

Mõõdud joonisel (Joonis 15) on esitatud meetrites.

Halfa stepirohi (Stipa tenacissima)
‘Pony Tails’ 4tk
Päikseline kasvukoht
Kõrgus 30-50 cm, laius 30 cm
(Juhani puukool 2019), tähis:
Hall haruhein (Festuca glauca) ‘Blue
Select’ 6 tk
Päikseline, poolvarjuline kasvukoht,
pöörised VII-VIII
Kõrgus 25 cm, laius 25-30 cm
(Juhani puukool 2019), tähis:
Banaanmünt (Mentha arvensis) ‘Banana’ 4tk
Lillade õitega püsik, on tunda banaani
lõhna
Kõrgus 50-60 cm
(Juhani puukool 2019), tähis:
Harilik pune (Origanum vulgare) ‘Compactum’ 4tk
Päikseline kuni poolvarjuline kasvukoht
Kõrgus 15-20 cm, laius kuni 30 cm
(Juhani puukool 2019), tähis: heleroheline
Joonis 15. Lõige C-C´ lillekastist
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Joonis 14. Lillekast, ümber pingid ja lauad, mõõtkavas 1: 50

Kiikpingid asuvad kohvikute välialade ning mängu-

Talade tagumine osa on 2,6 meetri kõrgune, keskmi-

väljaku ääres (Joonis 6). Intervjuudest tuli välja, et

ne osa 2,7 meetri kõrgune. Pink ise on maast 65 cm

kiikuvad pingid meeldivad inimestele, sest nendel on

kõrgusel, et kiikudes jalad mööda maad ei lohiseks

mõnus istuda ja vaikselt kiikuda kas siis sõpradega

(Joonis 16). Kiikpingi esimese tala ääres on peidetud

või üksi. Kahjuks aga on neid praegu Toomemäel vä-

valgusti, mis õhtuti põleb. Nii on ka õhtuti meeldiv

hevõitu.

kohvikualal olla.

Tugitalad peavad olema piisavalt jämedad, et nad

Pink on 1,8 meetri pikkune, niimoodi mahub selle-

kiigule vastu peaks ning läbi ei painduks. Seepärast

le kasvõi kolmekesi istuma. Pingi äärtes on käetoed.

on nad 10 cm paksused ning kinnitub maasse seal,

Pink kinnitub ülevalt tala külge kettidega (musta vär-

kus kiik ripub ning ka tagant (Joonis 16). Maasse

vi), mis pingipoolsetest otstest on kaetud musta värvi

kinnitub kruvivundamendiga.

kummiga, et juuksed, näpud jm keti vahele kinni ei
jääks ega keegi haiget saaks (Joonis 17).

M 1: 20

Joonis 16. Kiikpink külgvaade

M 1: 20

Joonis 17. Kiikpink eestvaade
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Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka prügisorteeri-

Pollarvalgustid (Joonis 19) on planeeritud teede äär-

misele, et tulevikus oleks puhtam ning et nii meil kui

tesse, mis läbivad loomade elupaikade alasid (Joo-

ka tulevastel põlvkondadel oleks elamiskõlblik kesk-

nisel 6 tumerohelisega). Valgusti kogukõrgus on 60

kond. Sellepärast planeeritakse Toomemäele ning

cm. Kujundatud on see nii, et ta sobiks kokku uute

Kassitoomele uued prügisorteerimise võimalusega

planeeritavate elementidega. Pealmine osa, nurga-

prügikastid. Nendesse prügikastidesse saab panna 3

liistud ning maa peal olev osa on mustast metallist

erinevat liiki prügi: biojäätmed, pakend, klaas. Ti-

ning pruuniga märgitud osa on puidust.

hedamini kasutatavate teede ääres on prügikaste rohkem.
Prügikastid on tehtud mustast metallist ning eestpoolt
kaetud puidust puulippidega, et nad ühtiks planeerituga (Joonis 18).Prügikastid on 70 cm kõrgused, 42
cm laiused ning 135 cm pikkused. Sarnaselt planeeritavale mööblile ja elementidele on see ehitatud on
see mustast metallist, eeskülge kaunistavad püstised
puulauad (Joonis 18).

Joonis 18. Sorteerimisprügikast
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Joonis 19. Pollarvalgusti mõõtkavas 1: 20

KOKKUVÕTE/SUMMARY

Ülesandeks oli välja pakkuda kujunduslahendus Tar-

The aim of this work was to propose a design project

tu Toomemäele. Eesmärk oli luua multifunktsionaal-

for Toomemägi located in Tartu. The purpose was

seid ning atraktiivseid ligipääse ning alasid süngetele

to create multifunctional and attractive accesses and

Toomemäe nõlvadele.

areas on darker slopes of Toomemägi.

Hetkel pääseb Toomemäe parki vaid treppidest (v.a

Currently Toomemägi is accessible almost only by

Lossi ja Lai tänav) ja see on probleemiks, kuna Too-

climbing the stairs (except Lossi and Lai street).

memägi on oluline turismiobjekt Tartu linnas, lisaks

Accessibility is a problem because Toomemaägi is

asuvad Toomemäel ka mängu- ja spordiväljak, kuhu

an important tourist attraction in Tartu. Furthermo-

on lapsevankriga, ratastoolis, jalgratta jms väga kee-

re, there is a playground and an outdoor gym which

ruline või võimatu pääseda. Peale ligipääsude puudu-

are difficult or impossible to access with a babyst-

misele on probleemiks ka see, et Toomemägi on üsna

roller, by wheelchair, by bicycle etc. In addition to

pime ja mõjub kohati süngena. Nende probleemide

the access problem, Toomemägi in some places feels

lahendamiseks pakuti kujunduses välja kaldteede

dark and a little bit scary. These problems can be sol-

rajamine kolmele Toomemäe nõlvale, millede käsi-

ved by building ramps on three sides of Toomemägi,

puud on öösiti valgustatud. Pakuti välja ka uue vä-

which handrails are lighted at night time. A location

likohviku asukoht ning kujundus. Vastavalt muudeti

and design was suggested for a new caffeteria. The

ka mänguväljakut.

existing playground was altered accordingly to the
design.

Pakutud kujunduslahendus muudab Toomemäe ja
kõrgemal oleva ajaloolise pargi avatuks kõigile ning

The given design solution would make the park on

pakub uusi puhkamisalasid.

Toomemägi hill open for everybody and also new
areas for relaxing, meeting with friends, eating etc.
are created.
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bileht]

http://juhanipuukool.ee/et/product/faasseni-naistenog-

https://plastmet.ee/toode/kruvivundament-vundamentk-

Leppik, L. (2016). Tartu Toomemäel ehitatakse Euroo-

http://juhanipuukool.ee/et/product/harilik-perovskia-sil-

es-walkers-low/ (17.05.2019)

ruvi-krinner/ (17.05.2019)

pat. - Sirp [e-ajakiri]

very-blue/ (17.05.2019)
Juhani puukool. Halfa stepirohi ‘Pony Tails’. [veebileht]

Puumerkki. Hööveldatud SHP lehis. [veebileht]

Juhani puukool. Aedsalvei ‘Aurea’. [veebileht]

http://juhanipuukool.ee/et/product/halfa-stepirohi-po-

http://www.puumerkki.fi/et/tooted_ja_kaubamargid/toot-

http://juhanipuukool.ee/et/product/salvia-officinalis-au-

ny-tails/ (17.05.2019)

ed/hooveldatud_materjal/hooveldatud_shp_lehis.html

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/tartu-toomemael-ehitatakse-euroopat/ (17.05.2019)
Keskkonnaagentuur. EELIS infoleht. Kaitsealune ala või

(17.05.2019)

rea/ (17.05.2019)

üksikobjekt: Toomemäe park (KLO1200256). [veebileht]

Juhani puukool. Banaanmünt ‘Banana’. [veebileht]

https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?sta-

Juhani puukool. Kukekannus ‘Dark Blue’. [veebileht]

http://juhanipuukool.ee/et/product/mentha-arvensis-ba-

Textures.com. Concrete and Cement Walls. [veebileht]

te=6;68547596;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_

http://juhanipuukool.ee/et/product/kukekannus-dark-

nana/ (17.05.2019)

https://www.textures.com/category/concrete/355

id=1416 (17.07.2019)

blue/ (17.05.2019)

(17.05.2019)
Juhani puukool. Harilik pune ‘Compactum’. [veebileht]

Maa-ameti geoportaal. Kaardiserver. Maainfo kaadrira-

Juhani puukool. Siilikübar ‘Dixie Belle’. [veebileht]

http://juhanipuukool.ee/et/product/harilik-pune-compac-

Eesti killustik. Tootekirjeldused. Killustik Fr 16/32. [vee-

kendus.

http://juhanipuukool.ee/et/product/echinacea-dixie-belle/

tum/ (17.05.2019)

bileht]

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html

(17.05.2019)

(17.05.2019)

h t t p s : / / w w w. e e s t i k i l l u s t i k . e e / t o o t e k i r j e l d u s e d
Southwest Aluminium (Kunshan) Co. Eri kujuga alumi-

(17.05.2019)

Juhani puukool. Särav päevakübar ‘Goldsturm’. [veebile-

inium toru. [veebileht]

OpenSteetMap.

ht]

http://ee. ks s outhw es t. com/alu minu m- tub e/s pe-

K-rauta. Nelikanttoru 2X40X60MM 2M. [veebileht]

https://www.openstreetmap.org/#-

http://juhanipuukool.ee/et/product/rudbeckia-fulgi-

cial-shaped-aluminum-pipe/large-5056-extruded-black-

h t t p s : / / w w w. k - r a u t a . e e / p / n e l i k a n t t o r u - 2 x 4 0 x -

map=14/58.3801/26.7272 (17.05.2019)

da-goldsturm/ (17.05.2019)

anodized-5-inch.html (17.05.2019)

60mm-2m/9mha (17.05.2019)

Tartu Toomemäe poternide inventeerimine nahkhiirte sei-

Juhani puukool. Hiina astilbe ‘Visions in White’. [vee-

Metallikeskus. Kandvad võrkrestid. [veebileht]

EhituseABC. Pruss 50X50X3000. [veebileht]

sukohast. (2005). /Koos. Eestimaa Looduse Fond. Tartu:

bileht]

https://metallikeskus.ee/tootekategooria/teras/kand-

https://www.ehituseabc.ee/ee/pruss-50x50x3000

Tartu Linnavalitsus. [veebileht]

http://juhanipuukool.ee/et/product/hiina-astilbe-visions-

vad-vork-restid/ (17.05.2019)

(17.05.2019)

https://www.tartu.ee/sites/default/files/5251_Nahkhiir-

in-white/ (17.05.2019)

te_talvituspaigad.pdf (17.05.2019)

Tööriistamarket. T-kinnitus 35X35X2MM. [veebileht]
Juhani puukool. Kastik-stepirohi. [veebileht]

https://www.tooriistamarket.ee/et/t-kinnitus-35x35x2mm

http://juhanipuukool.ee/et/product/kastik-stepirohi/

(17.05.2019)

(17.05.2019)
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