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Tartu Kunstikooli esine roheala on hetkel tühi muruplats, mis leiab kasutust harva. Sellest 

tulenevalt on bakalaureusetöö eesmärgiks luua puhkeala lähiümbruskonna elanikele ning 

kooliõpilastele. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti piirkonda ennast, puhkealade olulisust 

naabruskonnas ning säästlikke vihmavee käsitlemise meetodeid. Samuti analüüsiti ala 

vahetusse ümbrusesse jäävat piirkonda, viies läbi vaatlusi. Analüüsidest lähtuvalt koostati 

projektala kontseptsioon, mis on aluseks projektala kujunduslahendusele. 

Kujundusprojekt loob mitmekesiste tegevusvõimalustega puhkeala, mida saavad kasutada 

lapsed ja koolinoored ning ka teised Karlova elanikud. 
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The green area in front of Tartu Art School is currently an empty grass field, which is 

rarely used. Consequently, the aim of this bachelor’s thesis is to create a recreational area 

for residents of the neighbourhood and school students. In order to achieve this goal, the 

analysis was conducted on the area itself, on the importance of recreational areas in the 

neighbourhood and on different methods for sustainable rainwater management. 

Likewise, the analysis of the area immediately surrounding the site was conducted via 

observations. Based on the analyses the conceptual design of the project area was 

conducted, which is the base for the design project. The design project creates a 

recreational area with variety of activities for children, youth as well as other residents of 

Karlova. 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev bakalaureusetöö keskendub Tartu Kunstikooli esisele muruplatsile ja Tartu 

Ülikooli Õpetajate Seminari õppehoone tagusele alale. Hetkel on projektala harva kasutatav 

lage muruplats ja Õpetajate Seminari tagune isetekkeline parkla, mis oli töö autori jaoks 

ajendiks ala valimisel lõputöö teemaks. 

Bakalaureusetöö käigus uuritakse lähemalt Karlova linnaosa ajalugu, keskendudes eraldi 

projektala vahetus läheduses asuvale Karlova mõisale ja selle pargile. Kuigi Karlova mõisa 

park ei ole kaasatud lõplikku kujundusprojekti, võetakse parki analüüsis arvesse, sest 

tegemist on piirkonnas olulise maamärgiga ning parki ja muruplatsi saab vaadelda kui 

tervikut. Samuti keskendutakse töös rohealade olulisusele laste ja noorte jaoks, kuna 

projektala lähiümbruses leidub mitmeid koole ja lasteaedu. Samal põhjusel on 

kujundusprojekt eelkõige loodud lastele ja noortele. Lisaks on tänapäeva sillutatud ja 

betoneeritud linnapildis probleemiks sademevesi, mille keskkonnasõbralikke ja 

jätkusuutlikke käsitlemismeetodeid uuritakse ning kasutatakse kujundusprojektis.  

Kujundusprojekti käigus luuakse alale parem ligipääs, suurendatakse liigirikkust ning 

eelkõige luuakse parem ruumikasutus lähtudes kasutajate soovidest. Tasane ala 

liigendatakse eri pinnavormidega, mis pakuvad vaheldusrikkust ning loovad privaatseid 

istumisalasid. Disaini puhul jälgitakse kujunduse sobivust ümbritsevasse keskkonda, 

kasutades puitmaterjale ja tagasihoidlikke toone. Töö keskseks kujunduselemendiks on 

liikumisteedel asuvad näitusemajad, mis pakuvad kunstikooli õpilastele võimalusi näituste 

korraldamiseks.  

Bakalaureusetöö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses analüüsitakse projektalaga seotud 

kirjandust ja tuuakse näiteid maailmas tehtud sarnastest töödest. Sellele järgneb metoodika 

ning andmete kogumise kirjeldus, kus kirjeldatakse bakalaureusetöö tööprotsessi. Järgmises 

osas analüüsitakse projektala ja selle lähiümbrust, põhinedes läbiviidud vaatlustel. Töö kahe 

esimese osa kokkuvõttena koostatakse kontseptsioon, mis on aluseks töö kolmanda osa, 
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kujundusprojekti, loomiseks. Kujundusprojekt, tehnilised joonised, lõiked ja teised 

illustreerivad materjalid on leitavad antud bakalaureusetöö lisades. 
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INTRODUCTION 

The focus of this bachelor’s thesis is on the green area in front of the Tartu Art School and 

the area behind the University of Tartu Teachers' Seminary. The project area is currently a 

rarely used grass field and self-made parking lot behind the Teachers' Seminary, which were 

the main motivators for the author to choose this area as the subject of her thesis. 

The thesis focuses on the history of the neighbourhood of Karlova and, on the Manor of 

Karlova and its’ park which are in the immediate vicinity of the project area. Although the 

park of the Manor of Karlova is not included in the final design project, the park will be 

taken into account in the analysis as it is an important landmark of the area and can be seen 

as a whole with this project. The thesis will also focus on the importance of green spaces for 

children and young people, as there are a number of schools and kindergartens in the 

immediate surroundings of the project area. For the same reason, the design project is also 

primarily aimed at children and young people. In addition, rainwater is a problem in today's 

paved and concrete filled urban landscape, therefore dealing with rainwater through 

environmentally friendly and sustainable methods will be analysed and used in the design 

project.  

The design project allows better access to the site, increases biodiversity and, above all, 

creates a better use of space based on the needs of the users. The flat surface will be 

articulated with different landforms to provide variety and to create private seating areas. 

The design will follow the surrounding environment, using wood materials and modest 

tones. The most important design element is the exhibition houses in the middle of the 

pedestrian roads, which provide opportunities for art school students to display their works.  

The thesis is divided into three parts. The first analyses the literature related to the project 

and gives examples of similar works from around the world. This is followed by a description 

of methodology and data collection, describing the process of the thesis. The next section 

analyses the project area and its surroundings based on observations. The conception, which 

will be used in producing the design, is based on the first two parts of the thesis. The design 
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project, technical drawings, sections, and other illustrative material can be found in the 

appendixes at the end of this bachelor’s thesis. 
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1 KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1 Kujundusala 

Kujundusalaks on Tartu Kunstikooli esine roheala ja Tartu Ülikooli Õpetajate seminari 

tagune ala, mis asub Salme ja Eha tänava nurgal ning piirneb põhjast Pargi tänavaga (joonis 

1). Idast piirneb ala Salme tänavaga, lõunast Eha tänavaga ning läänest elumajadega. 

Piirkonna uurimisel ja analüüsimisel on ala sisse arvatud ka Karlova mõisapark, kuid antud 

bakalaureusetöös Karlova pargile kujundusprojekti ei koostata. Karlova mõisapark on osa 

analüüsist, sest alad paiknevad lähestikku ning moodustavad ühtse rohekoridori. 

Kujundusala pindalaks on ligikaudu 2 hektarit ning uurimisala pindalaks 3 hektarit.  

 

 

Joonis 1. Projektala asukoht. (Maa-amet 2022) 
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Projektala asub elamupiirkonnas, kus enamiku hoonetest moodustavad kahekorruselised 

puithooned. Lisaks Tartu Ülikooli Õpetajate seminarile, jääb piirkonna vahetusse lähedusse 

mitu haridusasutust – Tartu Kunstikool, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Tartu Karlova kool. 

Hetkel on ala avar muruplats, mida kasutatakse ka staadionina (Kultuurimälestiste..., 2022). 

Staadionile viitavad ka vanad jalgpallivärava postid. Ala ääristab pärnaallee ning platsi läbib 

diagonaalselt sisse kõnnitud teerada. Ajalooliselt on ala kuulunud Karlova mõisasüdamesse 

(Kultuurimälestiste... a, 2022). Nii Karlova park kui ka kujundusala asuvad Kalevi tänava ja 

Pargi tänava suhtes mäe otsas, mille vahele jääb järsk nõlv. Järsu nõlva sees asuvad 

pommivarjendid, mis on hilisemalt kasutust leidnud klubi ning noortekeskusena (Afanasjev 

2003). Veel hiljem on soovitud varjendit kasutusele võtta juurviljakeldrina (Mets 2012). 

Täna ja praegu pole varjendid kasutusel. Karlova parki ja Kalevi tänavat ühendab trepp. 

Alale ligipääsetavus on kehv ning alal puuduvad erinevate tegevuste võimalused, mis 

kutsuks inimesi parki aega veetma.  

 

1.2 Karlova linnaosa 

Karlova linnaosa on Edgar Kant jaganud kolmeks osaks – Ees-Karlova, All-Karlova ja Taga-

Karlova (Haljasmets, Siim 2010: 64). Antud bakalaureusetöös käsitletakse vaid Ees-Karlova 

piirkonda, sest tegemist on lõputöö projektala asukohaga. Ees-Karlova hõlmab Karlova 

mõisa maid, mis 1914. aastal ulatusid kuni Saekoja tänavani (Haljasmets, Siim 2010: 64). 

Tartu linnaga liideti antud ala 1916. aastal (lbid.). 

Karlova sai alguse ligikaudu 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, kui inimesed 

maalt siirdusid elama eeslinnadesse (Haljasmets, Siim 2010: 55). See jääb samasse aega, mil 

osteti Karlova mõis (Velsker, 2010). Tänu mõisaomanikule asub piirkonnas mitmeid 20. 

sajandi alguse juugendarhitektuuriga hooneid (Velsker, 2010).  

Karlova liitmisel Tartu linnaga hoogustus tüüpiliste eeslinna mitmekorteriliste puidust 

elumajade ehitamine. (Haljasmets, Siim 2010: 62). Selliste elumajade puhul oli tüüpiline, et 

korterid ja toad olid võimalikult väikesed ning ühes toas elas koos mitu inimest, vahel isegi 

terve perekond (lbid.). Reeglina oli iga kortermaja hoovis pesuköök ja puukuur, mida 

majaelanikud omavahel jagasid (lbid.). Karlovale on iseloomulikud kahekorruselised 
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puukuurid (lbid.). Puumajade rohkuse tõttu kasutati Karlova asemel ka Pilpaküla nimetust 

(Haljasmets, Siim 2010: 68). 

Piirkonna kiire kasvu tõttu oli linnaosa sanitaar- ning halduslik seisukord halb, tihti olid teed 

kevadeti läbimatud ja ehitustegevustel puudusid piirangud, kuid siiski oli juba enne Karlova 

ühendamist Tartu linnaga linnaosas 6 sillutatud ja haljastatud tänavat (Tähe, Tolstoi, Pargi, 

Õnne, Eha ja Vaba) (Haljasmets, Siim 2010: 70). 

 

1.2.1 Karlova mõis ja mõisapark 

Karlova mõis osteti 1794. aastal Tähtvere mõisa valdustest. Peahoone sai oma tänapäevase 

kuju 19. sajandi alguses, ning 1828. aastal renoveeriti hoone historitsistliku välimusega. 

Sada aastat hiljem ostis mõisa ja selle juurde kuuluva pargi Tartu linn ning algselt asusid 

hoones haridus- ja kasvatusasutused. II maailmasõja ajal oli peahoone sõjaväe kasutuses, 

peale sõda asus hoones Tartu Õpetajate Seminar. 1996. aastast on mõisa peahoone 

eraomandis. (Kultuurimälestiste... b, 2022) 

Karlova mõisa peahoone kõrval asub Karlova park (Kultuurimälestiste... c, 2022). Esimest 

korda mainitakse parki 1810. aasta hindamisaktis ning 1839. aastal rajati regulaarpark 

(Talvistu, Maidla, 2021). 1898. aasta kaardilt tuleb välja, et park oli muudetud 

vabakujuliseks pargiks (Kultuurimälestiste... c, 2022). 20. sajandi alguses oli vajalik pargi 

korrastamine, mida juhtis linnaarhitekt Arnold Matteus (lbid.). Matteus lisas Pargi tänavalt 

alguse saava trepistiku ning parki ennast läbiva ainukese diagonaalse tee (Talvistu, Maidla, 

2021). Park on liigivaene, kõige rohkem kasvab pargis pärnasid. (Kultuurimälestiste... c, 

2022)  

 

1.3 Rohealade olulisus naabruskonnas 

Mitmete uuringute käigus on välja toodud soovitus, et linna sisene roheala peaks asuma 250-

300 meetri kaugusel inimese elukohast. Samuti on selgunud, et enamasti kasutatakse rohkem 

suure pindalaga rohealasid, kuid siiski on ka väiksemad rohealad tihedalt asustatud 

elupiirkondades olulised sotsiaalsete suhete tekitamiseks ja hoidmiseks. (Pallowoda, Priess, 

2021) 
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Tänapäeva linnaruumis on suur osakaal autodel, mistõttu on inimesed jäänud tahaplaanile 

ning sellest sõltuvalt on linna avalik ruum kaotanud oma kultuurilist tähendust ja 

võimalused  ühiskondliku kokkukuuluvuse tugevdamiseks on jäänud unarusse 

(Kazmierczak, 2012). Naabruskonna pargid ühendavad sealseid elanikke, tugevdavad 

nendevahelisi sidemeid ja aitavad kaasa kogukondade arengule (Gies, 2006). Samuti 

arvavad linlased, et tihedalt asustatud piirkondades paiknevad pargid loovad hea võimaluse 

teiste peredega kohtumiseks, on lapsesõbralikud ning mängivad rolli sotsiaalsete ja 

kultuuriliste suhete tekkimisel ja säilitamisel (Pallowoda, Priess, 2021). 

Lisaks kultuurilisele tähendusele on elupiirkondades asuvad pargid olulise puhkeväärtusega, 

millega kaasnevad mitmed hüved, mis parandavad kogukonna tervist, sotsiaalset heaolu ja 

suurendavad kohaliku elukeskkonna nauditavust (Malek et al., 2009). Rohealade 

rohkust elupiirkonnas saab seostada parema füüsilise ja vaimse tervisega ning suurenenud 

füüsilise aktiivsusega (Richardson et al., 2013).  

Inimestele pole oluline mitte ainult puhkeala ja sealsed tegevused, vaid suur roll on ka pargi 

turvalisusel ja väljanägemisel. Rohealade külastajad peavad oluliseks suuri puid ja 

metsastunud alasid ning üldist looduslikkust ja rohelust (Pallowoda, Priess 2021). Samuti 

kujundab pargi  atraktiivsust sealne taimestik. Inimesed eelistavad parkides vähemal määral 

põõsaid, kuid suurema värvi- ja liigirikkusega taimekooslusi (Tomitaka et al., 2021). 

Erinevus tuleb välja ka eri vanusegruppide vahel. Looduslikud elemendid on olulised 

täiskasvanutele vanuses 31-64 aastat, kuid nemad peavad oluliseks ka pinke, 

mänguväljakuid ja teeradu (Pallowoda, Priess 2021). Inimestele vanuses 19-30 on 

esmatähtis roheala asukoht ja suurus ning erinevalt teistest vanusegruppidest, peetakse 

tähtsaks spordirajatiste olemasolu (lbid.). 

Eri vanusegruppide eelistused ei tule välja mitte ainult pargi väljanägemises vaid ka 

erinevates kasutusviisides. Enim välja toodud tegevuseks on jalutamine, mis on ühine 

tegevus kõikide vanusegruppide vahel. 19-30 aastased eelistavad teistsuguseid tegevusi nagu 

näiteks sportimine, lugemine ja päevitamine. (Pallowoda, Priess 2021) 

Rohealade planeerimisel tuleb arvestada eri vanusegruppide jaoks negatiivselt mõjuvate 

teguritega. Pargi väljanägemise juures on oluliseks prügikastide olemasolu ja pargi üldine 

puhtus kõikide vanusegruppide jaoks. Tihtipeale tekitavad ebameeldivust teised inimesed, 

eelkõige ülerahvastatud parkides, kuid noori täiskasvanuid häirib kõige rohkem tänavamüra 
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ja varjualuste puudumine. Leidub ka inimesi, kellele ei sobi parkides lahtiselt ringi jooksvad 

koerad. (Pallowoda, Priess 2021)  

Lisaks sotsiaalsete suhete parandamisele on parkidel parema elukeskkonna tagamise roll 

hoonestatud  piirkondades. Parkides asuvad puud vähendavad stressi, pakuvad varju ja 

vähendavad tänavamüra ning parandavad üldist esteetilist väärtust (Pallowoda, Priess 2021). 

Samuti on uuringutest selgunud, et pargid ja nende lähiümbrus on  suvekuudel 

linnakeskkonnast jahedam, mis vähendab terviseriske ja õhukeskkonna saastet  (Yu, Hien, 

2006). 

 

1.3.1 Rohealade vajadus noorte ja õpilaste seas 

Kodu lähedased pargid on olulised laste arengule ja sotsiaalsetele sidemetele. Mängimise 

käigus õpitakse suhtlemist teiste lastega ning füüsiline liikumine suurendab aju 

õppimisvõimet (Gies, 2006). Teismelistele on eelkõige oluline kuidas pargid toimivad 

igapäevaelu osana, pakkudes kohti puhkamiseks ja sotsiaalseteks kontaktideks ning kogetud 

mälestused mõjutasid tugevalt,  kuidas parke hinnati (Mäkinen, Tyrväinen, 2008).  

Õpilased kasutavad rohealasid peamiselt puhkamiseks ja üksteisega suhtlemiseks. See aitab 

kaasa suurenenud sotsiaalsetele kontaktidele ja vähendab õpilaste üksindust ning aitab 

maandada kooliga seotud pingeid. Oluliseks peetakse roheala kaugust koolihoonest, mis 

mängib rolli roheala kasutamise sagedusest. Lisaks on võimalik rohealade abil tõsta õpilaste 

teadlikkust kohalikust loodusest ja selle olulisusest. (Speake et al. 2013) 

Roheala planeerides tuleb arvestada ka potentsiaalsete negatiivsete teguritega (Travlou, 

2003). Murekohaks võivad muutuda teismelised, kes kogunevad parki suhtlema, millega 

võib kaasas käia vandalism (lbid.). Samuti on leitud, et laste ja noorte vahel võib esineda 

kiusamist (lbid.). Põhjenduseks nendele käitumismustritele on leitud igavus, pere või 

kogukonna lagunemine ning vähesed võimalused vaba aja veetmiseks (lbid.). Sellised 

seltskonnad tõrjuvad ülejäänuid kasutajaid eemale, eelkõige vanureid (Pallowoda, Priess 

2021). 
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1.4 Säästlikud vihmavee käsitlemise meetodid 

Linnaruumis leidub ülekaalukalt vihmakindlaid pinnakatteid, mis takistavad vee pinnasesse 

imbumist. See on pannud aluse erinevatele sademevee säästlikele käitlemisviisidele. 

Tegemist on keskkonnasõbralike lahendustega, kus proovitakse leida optimaalne lahendus, 

muutes keskkonda paremaks ning samal ajal vähendades võimalikke negatiivseid 

kõrvalmõjusid. (4people.ee 2022) 

Vihmavee kogumiseks ja käitlemiseks on mitmeid viise, kuid antud bakalaureusetöös 

uuritakse lähemalt kahte erinevat meetodit – taimestikuga immutuspeenrad ja vihmavett läbi 

laskvad teekatendid. 

 

1.4.1 Taimestikuga vihmapeenar 

Taimestikuga vihmapeenar on üks sademevee lokaalse immutamise võimalustest (ing k 

SUD- Sustainable Urban Drainage) (Tuul, 2009: 50). Üldisemalt kujutab see endast 

sademevee lokaalse immutamise süsteemi, milles alale kogunenud vihmavesi suunatakse 

vee kogumiseks rajatud aladele maapinna kallete abil ning sealt imbub kokku kogutud vesi 

pinnasesse (lbid.). Liigvee vältimiseks rajatakse immutusalade põhja drenaaž, mille kaudu 

juhitakse üleliigne vesi alalt eemale (Katsifarakis et al., 2015). Äravool on vajalik, et 

vähendada erosiooniohtu ja juhtida üleliigne vesi kanalisatsiooni (lbid.). 

Taimestikuga vihmapeenra puhul kasutatakse alal taimi, mis filtreerivad vett ja samal ajal 

pakuvad silmailu. Peenrasse taimi valides tuleb valida eelkõige niiskuslembelisi ja kohalikke 

taimi näiteks harilik pilliroog (Phragmites communis) või kollane võhumõõk (Iris 

pseudocorus). (Tuul, 2009: 55) 

 

1.4.2 Vihmavett läbilaskev teekatend 

Vihmavett läbi laskva teekatendi puhul võib kasutada näiteks murukärge, murukivisid, 

killustikku või kruusa. Murukivi ja -kärje puhul tuleb arvestada, et muru ei ole vastupidav 

tee igapäevasele kasutamisele, kuid muru säilib, kui antakse puhkust rohkem kui päev 

nädalas. Samuti on võimalik sillutiskivid laduda suuremate vahedega, mis soodustab 
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vihmavee imbumist sillutiskivide vahedest. Välismaal on kasutusel poorsed pinnakatted, 

mille puhul vesi vajub pooridesse ning pinnakatte pealispind ei muutu libedaks. Kõikide 

viiside puhul on oluline, et katendit ümbritseks vett läbi laskev pinnas. (Tuul, 2009: 47) 
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2 Sarnaseid projekte maailmas 

Sarnaste projektide valikul olid oluliseks eeskujuks väikesed taskupargid, mis on mõeldud 

lastele või naabruskonna elanikele. Näited annavad inspiratsiooni, kuidas muuta park 

mitmekesiseks, tekitades erinevate tegevustega piirkondi ning liigendades neid taimestiku 

või eri pinnavormidega. Tähelepanu pöörati ka vihmavee käitlemisele, mida soovitakse 

bakalaureusetöö kujundusprojektis lahendada sarnaselt lokaalse immutuse ja 

vihmapeenardega. 

 

2.1 St Lutgardiscollege kooliaed 

Tegemist on katoliikliku kooliga ja selle juurde kuuluva hooviga, mis asub Auderghemis, 

Belgias. Projekti eesmärk oli luua ruum kõikidele koolilastele, erinevalt varasemast 

betoonist mänguväljakust, mis oli sobilik enamjaolt jalgpalli mängimiseks, raamistades ka 

need õpilased, kes jalgpalliga ei tegelenud (joonis 2). (Studio Basta, 2019) 
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Joonis 2. St Lutgardiscollege valminud kooliaed. (Studio Basta, 2019) 

 

Koolihoov planeeriti erineva tegevustega ’saarteks’, millest osad kujundati küngasteks ja 

teised istumisaladeks ning iga ala juurde planeeriti erinev tegevus. Alade sel viisil jaotamine, 

kuid mitte füüsiliselt eraldamine, jaotab erivanuselised koolilapsed, kuid säilib ruumiline 

ühtsus. Saartele istutati põõsaid, taimi ja noori puid, mis tulevikus moodustavad ühtse 

rohelise ja varjulise ala. (Studio Basta, 2019) 

Lõputöö projektala läheduses asub mitmeid koole ning ala kasutavad ka nooremad õpilased. 

Sellest lähtudes on St Lutgardiscollege kooliaed hea näide, kuidas luua mitmete erinevate 

tegevustega avatud ruum füüsiliste piirideta samal ajal olles visuaalselt kena ja kutsuv. 

 

2.2 Newswalk Entry Garden 

Newswalk Entry Garden asub USA-s New Yorkis. Varasemalt asus hoonetes Daily News’i 

pressikoda, kuid nüüd on hooned ümber kujundatud elumajadeks. Pargi asemel oli betoonist 

sissesõidutee, mis oli halvasti valgustatud ning terve ala oli ülekasvanud ja eemaletõukav. 



 

 
19 

Uue pargi loomisel oli oluline ühtlustada hoonete eri materjale ning pakkuda elanikele 

kasulikku ja nauditavat ala. Alale jääb kaks taimestatud saarekest, mille abil kujuneb peatelg 

hoone peaukse ja värava vahele, samuti on taimesaarte äärtele loodud istumisvõimalused 

(joonis 3). (Terrain 2022) 

 

Joonis 3. Taimestatud saared ja istumisvõimalus Newswalk Entry Gardenis. (Terrain 2022) 

 

Alale kogunev vihmavesi ei jõua linna kanalisatsioonisüsteemi vaid immutatakse kohapeal. 

Selle jaoks on loodud immutuspeenrad, mis kujutavad endast maa sisse süvendatud peenraid, 

kus kasvavad vett taluvad taimed (Katsifarakis et al., 2015). Vesi kogutakse peenrasse, kust 

see imbub maasse (lbid.).  

Lõputöö projektalal on samuti kasutatud sarnaseid viise vihmavee immutamiseks. 

Newswalk Enrty Gardenis on ala peatelg loodud kasutades taimestikku, millega sarnane 

lahendus on kasutusel ka lõputöö projektalal, kus luuakse taimestikuga peatelg põhilistele 

kõnniteedele. 

 

2.3 Edouard Glissanti nimeline pedagoogiline linnapark  

Edouard Glissanti nimeline linnapark asub Prantsusmaal Villeurbanne’is. Ala oli varasemalt 

privaatne aed, mille olemasolu võis aimata vaid välisseinal kasvava taimestiku järgi. Projekti 
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eesmärgiks oli luua avalik park, kus kohalikud elanikud saaksid jalutada ja puhata ning kus 

lastel on võimalus mängida (joonis 4). (Exit Paysagistes Associés, 2018) 

 

 

Joonis 4. Edouard Glissanti pargis olev peatee ja tagaplaanil nähtav muruplats. (Exit Paysagistes Associés, 

2018) 

 

Pargil on kaks erinevat palet – parki läbiv sirge kõnnitee, mida ääristavad kastanid ja 

laimipuud, ning peatee äärsed looklevad teed ja rohelised taskud. Iga järjestikune tasku on 

erineva taimestikuga ning neil on erinev kasutus, mis on defineeritud sõltuvalt tasku 

taimestikust. Väikeloomad, linnud ja putukad leiavad varju ja pesavõimalusi seintes, mis on 

loodud betooni sisse (joonis 5). (Exit Paysagistes Associés, 2018) 
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Joonis 5. Betooni sisse rajatud pesad ja peidupaigad lindudele ja putukatele. (Exit Paysagistes Associés, 2018) 

 

Tekkiv vihmavesi immutatakse pargis lokaalselt ning katustelt tulev vihmavesi kogutakse 

pargis asuvasse tiiki (joonis 6). Tiiki kogutud vesi on oluline vee säästmisel ja aitab kaasa 

loomastiku parki toomisel. (Exit Paysagistes Associés, 2018) 

 

Joonis 6. Pargis asuv tiik, kuhu kogutakse vihmavesi katuselt. (Exit Paysagistes Associés, 2018) 

 

Pargi eriilmelisus ja sopilisus soovitatakse saavutada ka antud bakalaureusetöö kujunduses. 

Samuti tuleb kujunduse loomisel arvestada faunaga, luues loomadele ja lindudele võimalusi 

pesitsemiseks ja enda peitmiseks. Sarnaselt Edouard Glissanti pargis kasutusel oleva 

vihmavee käitlemisega lahendatakse ka bakalaureusetöö kujunduses vee kogumine, pidades 

oluliseks vihmavee lokaalset immutamist.  
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3 METOODIKA JA ANDMETE KOGUMINE 

Käesoleva bakalaureusetöö projektala osutus valituks seetõttu, et antud bakalaureusetöö 

autor möödub projektalast igapäevaselt ning on märganud võimalust luua kodu- või 

koolilähedane puhkeala hetkel praktiliselt kasutuseta seisvale muruplatsile. 

Kujundusprojekti koostamist ja analüüsi alustati õppeaines „Uurimistöö alused ja 

linnaruumi analüüs“ ning tööprotsess jaotati mitmeks osaks. 

Töö esimeses osas koguti andmeid Karlova linnaosa ning projektala lähedusse jääva Karlova 

mõisa ning selle juurde kuuluva pargi kohta. Samuti uuriti rohealade olulisust nii 

naabruskonnas üldisemalt kui ka keskendudes eraldi noortele ja lastele, kes on 

kujundusprojekti peamiseks sihtgrupiks lähedal asuvate koolide tõttu. Töö käigus uuriti 

võimalusi säästliku vihmavee käsitluse osas, eelkõige keskenduti taimestikuga 

vihmapeenardele ja vett läbilaskvatele sillutistele, mida hiljem kujundusprotsessis rakendati.  

Näidete toomisel maailmas tehtud töödest prooviti leida erinevaid projekte, kuid mis siiski 

seostuksid laste ning noortega ja säästlike vihmavee käsitlemise meetoditega. Valikusse 

jäänud St Lutgardscollege kooliaed on heaks näiteks, kuidas liigendada põnevalt ja 

mänguliselt väikest ala, luues meeldiv keskkond just lastele. Samuti teised projektid, 

Newswalk Entry Garden ja Edouard Glissanti linnapark,  on taimestikuga liigendatud 

väikesed alad, mis pakuvad külastajatele erinevaid võimalusi puhkamiseks. Viimaste puhul 

on vihmavesi kogutud kas vihmapeenrasse või immutatud lokaalselt, mis oli näidete valikul 

oluliseks kriteeriumiks. 

Töö teises osas analüüsiti projektala ligipääsetavust, ala ümbritseva piirkonna rohelust, 

ümbruskonna karakteralasid ning ala kasutust. Kõikide analüüside puhul külastati projektala 

ja selle ümbruskonda mitmeid kordi. Ligipääsetavuse analüüsis uuriti lisaks otsesele ala 

ligipääsetavusele ka läheduses asuvate koolide ja lasteaedade ühendust projektalaga. 

Ümbritseva roheluse analüüsis kasutati lisaks vaatlusele Maa-ameti kaardirakendust. Ala 

kasutuse kaardistamisel küsitleti Tartu Kunstikooli õpilasi, samuti tehti vaatlusi eri 

nädalapäevadel ja kellaaegadel. Saadud info põhjal koosatati kasutusskeem, mis oli aluseks 
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tegevuste planeerimisel kujundusplaani. Kujundusala kontseptsiooni koostati lähtuvalt 

kirjanduse ja projektala ümbruse analüüsidest. Oluline oli mahutada projektalale kõik hetkel 

harrastatavad tegevused, muutes neid kasutajasõbralikumaks.  

Töö kolmandas osas töötati välja disain, mis põhines eelneval analüüsil. Tööd alustati terve 

ala disainplaaniga, millest liiguti edasi fookusala plaani ja lõigeteni ning seejärel pandi paika 

tehnilised joonised. Disainelementide valikul arvestati sobivust ümbritseva keskkonnaga. 

Tööprotsessi kolmanda osa lõpuks valmis kujundusplaan mõõtkavas 1:1000 ning selle lõige 

mõõtkavas 1:500, fookusala plaan mõõtkavas 1:200 ja lõige 1:200, vertikaalplaneering 

mõõtkavas 1:1000, näitusemaja konstruktsiooni joonis mõõtkavas 1:50 ning kaks 

istutusplaani mõõtkavas 1:100. Lisaks plaanidele koostati 3D vaade näitusemajast ning 

vaade projektalale.   
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4 TULEMUSED JA ARUTELU 

4.1 Analüüs 

4.1.1 Ligipääsetavus 

Projektala asub mitmekesise reljeefiga asukohas mäe otsas ning sõltuvalt sellest on ligipääs 

alale mitmest küljest kehv. Eelkõige on ligipääs piiratud projektala põhjaküljel Pargi ja 

Kalevi tänavatelt (joonis 7). Seevastu ala lõunaküljel, Eha ja Salme tänavatelt, on ligipääs 

võimalik kõigile.  

 

Joonis 7. Alale ligipääsetavuse skeem. 
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Projektala põhjanurgast, kus kohtuvad Kalevi ja Pargi tänav, asub Karlova parki viiv trepp. 

Trepp on järsk ning ei vasta tänapäeva nõuetele. Lisaks puudub seal kaldtee, seega antud 

teed mööda on võimalik alale pääseda vaid jalakäijatel ning eelkõige inimestel, kes ei väsi 

pikast ja järsust trepist. Siiski on trepil on käsipuud, mis annavad võimaluse toetumiseks ja 

puhkamiseks. Hetkel puuduvad põhjapoolsest küljest teised korralikud ühendusteed 

projektalaga. Pargi tänavalt on võimalik pääseda alale mööda sisse tallatud jalgrada, kuid 

tegemist ei ole korraliku kattega teega. Ligipääs autodele puudub. 

Vastukaaluks põhjanurgale on ligipääs alale Salme ja Eha tänavalt väga hea. Suurt rolli 

mängib tasane reljeef. Tänu reljeefile on ligipääs võimalik nii jalgsi kui ka kõigi teiste 

kergliiklusvahenditega, kaasa arvatud ratastooliga. Samuti on projektala kõrvale ja sisse, 

Salme tänava lõppu, võimalik autode parkimine. Ligipääsu võivad mõjutada kunstikooli 

esist roheala ümbritsevad vanad aiapostid ja pärnaallee, kuid liikumine nende vahelt on 

võimalik.  

Projektala siseselt on liikumisel oluliseks takistuseks Salme tänava lõpus parkivad autod. 

Kuna Salme tänava lõpus ei ole rajatud korralikku parklat, pargitakse autosid enda 

äranägemise järgi ning tihtilugu ei arvestata jalakäijatega. Sarnane olukord, kuid 

korrapärasem, on ka Eha tänaval, kus pargitakse piki tänavat, kuid selliselt takistatakse 

jalakäijaid vähem. Võimalus jalgratta parkimiseks on Tartu Ülikooli õppehoone ja Tartu 

Kunstikooli ees, viimane asub projektala vahetus läheduses. Samuti asub Tartu rattaringluse 

parkla Pargi tänava nurgal.  

Läheduses asuvad mitmed koolid ja lasteaiad (joonis 8). Kõige parem ligipääs on alale Tartu 

Kunstikooli, Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari ja Kõrgema Kunstikooli Pallase õpilastel. 

Tartu lasteaed Karoliine lastel on võimalik alale pääseda mööda Tähe ja Eha tänavat. Tartu 

Karlova kooli õpilastel ja lasteaed Helika lastel on kõige mugavam ligipääs mööda Kalevi 

ja Pargi tänava nurgal asuvat treppi või mööda Marta ja Salme tänavat, ala lõunasuunas.  
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Joonis 8. Projektala läheduses asuvad koolid ja lasteaiad. 

 

Ala lähedusse jäävad kolm bussipeatust. Kalevi tänaval asuv peatus Karlova kool on suunaga 

kesklinna poole ning Tähe tänavale jääb kaks Eha bussipeatust - üks suunaga Riiamäele ning 

teine Karlovasse. Bussiühendus on piisav, et liikuda alalt erinevatesse suundadesse ning 

vajadusel saab kesklinnas ümber istuda.  

   

4.1.2 Karakteralad 

Suure osa karakteraladest moodustavad kahekorruselised puidust elumajad, mille peamine 

erinevus tuleb välja tänavahaljastuse olemasolus (joonis 9). Osade karakteralade puhul on 

tänavatel puudealleed, mis teistel karakteraladel puuduvad. Ühise joonena on paljude 

karakteralade puhul võimalik näha elumajade hoovides kasvavat taimestikku, mis aitab 

kaasa piirkonna rohelise tunde tekitamisel. Karakteralade piiritlemisel oli oluline osa 

liiklusel – kitsamatel ja enamasti puudega ääristatud tänavatel oli liiklus hõredam ja vähem 
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liiklusmüra. Liiklusrohkeimad olid Tähe ja Kalevi tänavad, kus Tähe tänaval on puudeallee, 

kuid Kalevi tänaval see puudub.  

 

Joonis 9. Ümbruskonna karakteralade skeem. 

 

Silma paistavad Pargi ja Tähe tänava nurgale jäävad uued kortermajad. Seal asetsevad 

hooned lähestikku, kuid karakteralal ringi liikudes on hubane ja rahulik. Mänguväljak 

tänavanurgal sobib kortermajadega kokku. Samuti kuuluvad kokku Karlova park ja mõis, 

kuid mõlemad on väga erinevad karakterid. Mõlema puhul on nähtavalt aru saada, et 

tegemist on vana hoone ja vana pargiga, kuid park on avalik ala erinevalt mõisahoonest ja 

selle aiast. Kujundusalale jääv Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari hoone on 

mitmekorruseline kivimaja, mis vastandub üle tee asuvale Karlova mõisale – tegemist on 

palju hilisemast ajaperioodist pärit hoonega, mis on seetõttu erineva ehitusstiiliga. Tartu 

Kunstikool jääb silma oma roosa värvuse ja sammastega, olles taaskord ümbruskonnast 

märkimisväärselt erinev. Samuti on kunstikooli kõrval asuv renoveeritud kortermaja 

omapärase välimusega, kohati keskkonda mittesobiv. Projektalale jääv kõrge pärnaalleega 

ümbritsetud avatud muruplats tekitab privaatse ja vaikse keskkonna, mis on ümbruskonnast 
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eraldatud. Pargi tänava äärne taimestatud järsk nõlv ja vanad pommivarjendid töötavad 

loodusliku barjäärina tõmmates piiri avara muruplatsi ja hoonestatud Pargi tänava vahele. 

Taimestiku varjus paiknevad vanad pommivarjendid mõjuvad kõledalt ja eemaletõukavalt 

ning vastanduvad täielikult ümbruskonna teistele karakteraladele. 

 

4.1.3 Ümbruskonna rohelisus 

Karlovat teatakse kui roheliste hoovide ja pärnaalleedega linnaosa, millest saab järeldada, et 

analüüsitav ala asub samuti rohelisuse keskel. Juba ala enda sees asub vana Karlova mõisa 

park, kunstikooli esine puudega ääristatud muruplats ja taimestikuga ühendus Pargi tänavaga 

(joonis 10) . 

 

Joonis 10. Ala ümbritseva rohelisuse skeem koos lõigetega. 
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Projektala asub rohelises elupiirkonnas, kus pea kõikidel majadel on rohelust täis hoovid. 

Enamasti on hoovid privaatsed ja piiritletud aiaga, kuid aedade taga kasvav taimestik on 

nähtav ka tänavatele. Samuti kinnitab rohelust Maa-ameti ortofoto. Lisaks leidub hoove, kus 

taimestikust on olulisemaks peetud parkimisvõimalusi autodele, kuid neid on vähe.   

Naabruskonnale iseloomulikud pügatud pärnadega alleed liigendavad tänavaid, lisavad 

silmailu ja parandavad elukeskkonna kvaliteeti. Alleed jäävad mitmetele tänavatele: Eha, 

Tähe, Tolstoi, Kesk, Linda, Salme jt. Visuaalselt aitavad alleed piirkonna rohelisusele palju 

kaasa, kuigi liigirikkuse mõttes on kesised. 

Projektala lähedusse jääb Pargi ja Tähe tänava nurgal asuv park ning selles asuv 

mänguväljak. Võrreldes Karlova pargiga on park avatum ja liigirikkam. Siiski tundub, et 

pargi rajamisel on põhiline rõhk läinud mänguväljakule, mis on ka kõige silmapaistvam osa. 

 

4.1.4 Ala kasutus 

Sõltuvalt ala väikesest pindalast ning pargielementide ja tegevuste vähesusest võib juba enne 

analüüsi eeldada, et ala kasutatakse vähe. Siiski saab vaatluste põhjal öelda, et ala 

kasutatakse eri vanusegruppide poolt. Samuti varieeruvad seal tehtavad tegevused (joonis 

11). Põhiliselt kasutatakse muruplatsi ja Karlova parki läbi jalutamiseks. Karlova pargis 

asuvat pinki kasutatakse ka istumiseks, kuid harva.  
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Joonis 11. Erinevad tegevused ja nende asukohad projektalal. 

 

Kunstikooli esise muruplatsi puhul kasutatakse eelkõige vaid jalgteest lääne poole jäävat ala. 

Seal jalutatakse ja mängitakse koertega, lapsevanemad jalutavad ja mängivad lastega ning 

koolilapsed kasutavad ala kehalise kasvatuse tundideks. Tegemist on ka selle ala kõige 

päikeserohkeima kohaga, sest pärnad ei varja päikest. Muruplatsi idapoolne osa on jäänud 

kasutusest välja.  

Salme ja Eha tänavat kasutatakse autodega liiklemiseks ja parkimiseks. Samuti kasutatakse 

Tartu Ülikooli õppehoone tagust ala parklana.  

 

4.1.5 Kokkuvõte 

Ala kehv ligipääsetavus on oluline osa kujundusprojekti lahendamisel - ala tuleb muuta 

kõigile ligipääsetavaks igast küljest. Koos ligipääsetavusega vajab paremat lahendust ka 

parkimine Eha ja Salme tänavatel ning tuleb leida lahendus, mis ei tekitaks ebamugavusi 
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jalakäijatele. Ligipääsetavuse parandamisega käivad kaasas korralikud jalgrattateed ja -

parklad, mis antud hetkel projektalal puuduvad.  

Ümbritsev roheline keskkond peab peegelduma ka projektalale. Hetkel lageda muruplatsiga 

ala peaks olema liigirikkam ja mitmekesisema haljastusega. Linnaosale iseloomulikud 

pärnad on esindatud ka projektalal ning omavad olulist rolli kohavaimu tekitamisel ja 

säilitamisel. Uurimisalale jääv Karlova park on omapärane, kuid osaliselt ajale jalgu jäänud 

ning talle vastanduv Pargi tänava park on kindlasti esimesest palju kutsuvam. Samuti tuleb 

arvestada ümbruskonna erinevate karakteralade omadusi ning hoida nendega ühtset joont. 

Ala on kasutatud erinevate vanusegruppide poolt, mistõttu võib ala kujundamine kõigile 

sobivaks olla keeruline. Samas projektala asukoha tõttu elupiirkonnas on väga tõenäoline, et 

hästi kujundatud ala leiab palju kasutust ning kindlasti mõjutavad ala kasutust ka läheduses 

asuvad koolid ja lasteaiad.  

 

 

4.2 Kontseptsioon 

Kujundusala kontseptsioon põhineb kirjanduse ja projektala ümbruse analüüsidel. Töö 

eesmärgiks on luua meeldiv puhkeala Karlova elanikele, keskendudes põhiliselt õpilastele 

ja noortele. Neile keskendutakse just seetõttu, et läheduses asub mitmeid koole ja kaks 

lasteaeda. Oluline on lahendada analüüsis välja toodud halb ligipääs alale, luues ligipääsu 

alale otse Pargi tänavalt. Samuti tuleb projektala kujundamisel arvestada ümbruskonnaga 

ning tegevuste planeerimisel võtta aluseks seal juba harrastatavad tegevused – koertega 

jalutamine, väikelastega aja veetmine ja alalt läbi jalutamine lühema teekonna jaoks.  

Projektalale luuakse avatud ruum, mida liigendatakse erinevate pinnavormidega, tekitades 

erinevate tegevustega alad. Erinevad tegevusalad on välja toodud kontseptsiooni skeemil 

(joonis 12). Samuti lisavad erinevad pinnavormid alale esteetilist väärtust ning muudavad 

ala huvitavamaks. Suur osa projektalast jääb murukattega istumisalaks, kuhu lisatakse 

mitmeid istumisvõimalusi. Ala eesmärgiks on luua võimalus puhkeala külastajatel kasutada 

ala endale meelepäraselt, tekitades võimaluse seltskonnaga kogunemiseks, õppimiseks, 

puhkamiseks, lõunapausiks jms. Õpetajate seminari hoone sisehoovi luuakse ala aktiivseteks 
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tegevusteks. Sinna lisatakse lauatennise lauad, ronimissein ja jõulinnaku elemente. Ala on 

kasutamiseks mõeldud kõigile ning ala on võimalik kasutada kehalise kasvatuse tundide 

jaoks. Mänguväljak Eha tänava poolses küljes on eelkõige kujundatud väikelastele ja 

algklasside õpilastele. Koertele mõeldud ala on soovitatud rajada Karlova parki. Seal on 

võimalik elemendid viia maastikule, häirimata vanu pargipuid ning ala jääb piisavalt kaugele 

peateedest, et mitte olla häiriv teistele liiklejatele. 

 

Joonis 12. Kujundusala kontseptsiooni skeem. 

 

Ligipääsetavuse parandamiseks lisatakse Pargi tänava ja projektala vahele trepp koos 

kaldteega, samal viisil soovitatakse lahendada Kalevi tänava poolne ligipääs Karlova parki. 

Puhkealale lisatakse kaks peateed, mis kulgevad diagonaalis läbi ala, millest üks ühendab 

Karlova parki ja Eha tänavat ning teine loob otsetee Pargi tänavalt Eha tänavale. Peateedele 

lisatakse majakesed, kus on võimalik kunstikooli õpilastel eksponeerida tehtud koolitöid. 

Projektala muudetakse rattasõbralikuks, lisades kaks rattaparklat ning luuakse korralikud 
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võimalused autode parkimiseks. Parkimistaskuid Eha ja Salme tänaval liigendatakse 

haljastusega. Kujundusprojektiga lahendatakse vihmavee käitlemine kahte viisi – alal 

kasutatakse vett läbilaskvaid pinnakatteid ning lisatakse immutuspeenrad. Samuti jääb osa 

projektalast murukattega. Projektalale istutatakse erinevaid taimeliike, mis pakuvad toitu ja 

varju nii lindudele kui ka väikeloomadele. 

Parki lisatud elementide materjalid peavad sobima kokku ümbruskonnaga, kasutades 

peamiselt puitu. Ala ja vahetus läheduses paiknevate elumajade privaatsuse säilitamiseks 

lisatakse haljastus ka puhkeala lääneküljele, sarnaselt ala teistes külgedes ümbritsevatele 

alleedele.  

 

 

4.3 Disain  

4.3.1 Kujundusplaan 

Projektala kujunduslahenduse eesmärk on luua mitmekesine maastik, mis on eelkõige 

suunatud lastele ja noortele (joonis 13).  Kujundusplaan on välja töötatud põhinedes analüüsi 

tulemustele ja toetudes kujundusala kontseptsioonile. Kujundusplaani fookuses on Salme 1a 

aadressile jääv ala koos ligipääsuga Pargi tänavale. Karlova park säilitatakse olemasoleval 

kujul, andes soovitusi paremaks ligipääsuks ja võimalusteks.  
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Joonis 13. Projektala kujundusplaan vähendatud mõõtkavas. Originaalmõõtkavas plaan (M 1:1000) on leitav 

lisas 7. 

 

Kujunduse peamine eesmärk on säilitada ala avatus, muutes seda mitmekesisemaks 

madalate positiivsete pinnavormide, erinevate pinnakattematerjalide ning haljastusega. 

Sellega seoses säilitatakse osa olemasolevast muruplatsist, mida liigendatakse haljastusega. 

Samuti säilitatakse ala ümbritsevad pärnaalleed, mis aitavad kaasa privaatse ja turvalise 

keskkonna loomisele. Ala läbivad diagonaalselt kaks sillutatud kergliiklusteed ning mööda 

läänekülge kulgeb kitsam murukivikattega kõrvaltee. Kergliiklusteedel asuvad näitusemajad 

kunstikooli õpilaste kunstinäituste korraldamiseks. Salme ja Eha tänava parkimine 

liigendatakse taimestikuga ning lisatakse rattaparkla nii Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari 

hoone taha kui ka Tartu Kunstikooli õppehoone ette.  
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4.3.2 Detailne disainplaan 

Projektala fookuses on Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari kõrvale jääv ala (joonis 14). 

Fookusalale jääb jõulinnak, istumisala ning mänguväljak. Samuti jäävad plaanile lillepeenar, 

istumiskohad ning näitusemajad .  

 

Joonis 14. Fookusala plaan vähendatud mõõtkavas. Originaalmõõtkavas plaan (M 1:200) on leitav lisas 8. 

 

Jõulinnak on koondatud väiksele alale puude varju vahetult hoone kõrvale ning on eelkõige 

suunatud õpilastele kehalise kasvatuse tundide jaoks. Sealsed treeningvahendid katavad ära 

õpilaste peamised treeningvajadused ja samuti on ala võimalik kasutada ka hobisportlastel. 

Jõulinnaku kõrval paikneb muruga kaetud istumisala, kuhu jääb lisaks tavalistele 

pargipinkidele ka ringjas pink ümber õunapuu tüve. Tavaliste pinkide taha jääb kõrgendatud 

põõsastega ala, mis takistab automüra levikut ja lisab turvatunnet.  

Eha tänava poolsesse osasse jääb mänguväljak, mille enamik elemente on suunatud 

väikelastele. Sellest tingituna on alal paiknevad liumäed disainitud madalaks. Mänguväljak 

kaetakse vett läbi laskva kummikattega, mis kaitseb lapsi vigastuste eest. Kummimati ja Eha 
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tänava vahele pärnaallee alla jääb mururiba. Samuti jääb põõsaste ümber 0,5 m laiune 

multšitud riba, mis loob taimedele paremad elutingimused.  

 

4.3.3 Liikumisteed ja parklad 

Alale jäävad kaks peamist kergliiklusteed ja üks vähemkasutatav tee. Kergliiklusteed 

ühendavad Karlova parki, Pargi tänavat ja Eha tänavat. Teede laiuseks on 3 meetrit, 

näitusemajade kõrval 1,5 meetrit. Tee sillutatud halli sillutuskiviga (joonis 15).  

 

Joonis 15. Hall sillutuskivi (Rae kivitehas 2022) 

 

Projektala lääneküljel kulgeb kõrvaltee, mis loob otseühenduse Pargi tänava ja Eha tänava 

vahele. Tee laiuseks on 1,5 meetrit ning see on sillutatud halli murukiviga (joonis 16). 

Murukivi osutus valituks seetõttu, et teel on vähem kasutust ning murukivi jääb ümbritseva 

muruala sees rohkem märkamatuks.  

 

Joonis 16. Hall murukivi (Rae kivitehas 2022) 
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Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari tagune rattaparkla paikneb murukiviga sillutatud alal. 

Samuti sillutatakse murukiviga Tartu Kunstikooli vastas paiknev rattaparkla, mis läheb 

kokku parkla eest mööduva kõrvalteega, mille katteks on samuti murukivi. Rattaparklates 

kasutatakse roostevabast terasest kaarjat Extery rattahoidjat, mille pikkuseks on 1 meeter 

(joonis 17). 

 

Joonis 17. Roostevabast terasest kaarjas rattahoidja. (Extery 2022) 

 

Eha ja Salme tänavale jäävate parkimiskohtade vahele rajatakse vahesaared. Vahesaared 

multšitakse ning sinna istutatakse mage sõstar (Ribes alpinum). Tartu Ülikooli Õpetajate 

Seminari kõrvale jääva parkla äärde istutatakse tumeda aroonia sordi ’Hugin’ (Arionia 

melanocarpa ’Hugin’) hekk. Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari õppehoone taguse parkla 

kõrvale lisatakse 10 meetri laiune murukiviga sillutatud ala, mida saavad suuremad sõidukid 

kasutada ümber pööramiseks.  

 

4.3.4 Näitusemaja 

Näitusemajade eesmärk on luua võimalus kunstikooli õpilastel eksponeerida oma koolitöid. 

Majad paiknevad kergliiklusteede keskel 20 meetriste vahedega. Murualadel asuvate majade 

ümbrus sillutatakse murukiviga.  Näitusmaja mudel on nähtav joonisel 18 ning 

konstruktsiooni joonis on leitav lisas 2. 
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Joonis 18. Näitusemaja 3D mudel. 

 

Majade karkass on ehitatud 100 x 100 mm puidust prussidest ja värvitud tumepruuniks. 

Katus on kaetud halli bituumenist kärgkattega (k-rauta.ee 2022). Maja fikseerivad 

diagonaalid on projekteeritud selliselt, et ei takistaks näituse vaadeldavust. Hoone kaks 

pikemat ja üks lühem sein on pleksiklaasist ning teine lühem sein on tumepruuni 

puitlaudisega. Viimases seinas asub tumepruuni värvi uks. Puitlaudisega seina võivad 

kunstikooli õpilased kaunistada vastavalt enda soovile. Majade sisse on lisatud valgus, mis 

valgustab kunstiteoseid ning samuti ka majakese lähiümbrust tingituna klaasist seinadest.  
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4.3.5 Haljastus  

Projektalale lisatava haljastuse eesmärk on lisada olemasolevale haljastusele mitmekesisust. 

Alale istutatakse erinevaid liike puid ja põõsaid ning lisatakse lillepeenraid. Taimeliikide 

valiku puhul peeti oluliseks liigi dekoratiivsust ja kasvutingimusi ning eelistati liike, mis 

kannavad vilju, mis omakorda oleks atraktiivne nii lindudele kui inimestele. Kasutatav 

taimmaterjal ja nende lühikirjeldused on leitavad lisas 1 ning peenarde istutusplaanid on 

leitavad lisas 3 ja lisas 4. 

Projektala läänekülge istutatakse iluõunapuud ’Adirondack’ (Malus ’Adirondack’), mis 

tagavad ala vahetus läheduses elavatele elanikele privaatsust ning kevadisel perioodil 

moodustavad kauni valgete õitega allee. Samuti on iluõunapuid istutatud üle terve projektala, 

lisades värvi ka teistesse pargi osadesse. Muruplatsil asuva künka peale istutatakse Sahhalini 

kirisipuu ’Rancho’ (Prunus sargentii ’Rancho’), mis on dekoratiivne nii kevadel 

tumeroosade õite kui ka tumepunase sügisvärvi tõttu. Pargi tänava äärsele nõlvale ja Tartu 

Ülikooli Õpetajate Seminari õppehoone tagusele kõrgendikule on istutatud kaselehine enelas 

’Island’ (Spiraea betulifolia ’Island’). Tegemist on taimega, mis on hea kattetaim, pidades 

vastu ka nõlvadel. Parklatesse, parkimiskohtade vahedesse, ja mänguväljakule on istutatud 

mage sõstar (Ribes alpinum), mis on vastupidav soolamisele ning kannab sügisel punaseid 

marju. Lääneküljel ja Tartu Ülikooli õppehoone taga asuva parkla lähistel asub tumeda 

aroonia ’Hugin’ (Aronia melanocarpa ’Hugin’) hekk. Taimel on kena sügisvärvus ning 

kannab musti söödavaid marju.  

Pargi tänava äärse vihmapeenra puhul on olulised niiskuslembelised taimed. Peenrasse 

istutatakse: sale tarn (Carex acuta), kraavtarn (Carex pseudocyperus), ida-angervaks 

(Filipendula palamata), soo-lõosilm (Myosotis palustrs), harilik kullerkupp (Trollius 

europaeus). Tavalistesse lillepeenardesse, mida on alal kolm, istutatakse: viltune lauk 

(Allium obliquum), ürt-punanupp ’Tanna’ (Sanguisorba officinalis ’Tanna’), vitshirss 

’Shenandoah’ (Panivum virgatum ’Shenandoah’), aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis), 

purpur-siilkubar ’Alba’ (Echinacea purpurea ’Alba’), särav päevakübar ’Goldstrum’ 

(Pudbeckia fulgida ’Goldstrum’), aednartsiss ’Duch master’ (Narcissus x cultorum ’Dutch 

Master’). Taimede valikul oli oluline lisada värvi kevadesse, mistõttu valiti aednartiss. 

Samuti valiti liigid, mis lisaksid värvi suveperioodil ning meelitaksid ligi putukaid. 
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4.3.6 Tänavamööbel 

Projektalale lisatavad pingid on Extery firma toodang. Suurema osa moodustavad 

pargipingid Prima, mõõtudega 2000 x 450 x 810 mm ning materjaliks kuumtöödeldud saar 

ja kuumtsingitud ja pulbervärvitud tume teras (joonis 19) (Extery 2022). Puude tüvede 

ümber on kasutusel modulaarne pargipink Jada ring, mille kaare ulatus on 45o ning on 

sarnaselt eelmise materjalidele tumeda kuumtsingitud ja pulbervärvitud metalli ning 

kuumtöödeldud saarega (Exctery 2022). 

 

Joonis 19. Pargipink Prima. (Extery 2022) 

 

Ala valgustavad tumehallid postvalgustid Helion, mille kõrguseks on 800 mm (joonis 20) 

(Hektor Light 2022). Postvalgustid asuvad kõnniteede kõrval ning pargipinkide läheduses. 

Õpetajate Seminari hoone kõrvale ja tagusele alale paigutatakse LED pargivalgusti 

Prolumen Ulite, mis kinnitatakse 7 meetri kõrgusele postile ning sellega valgustatakse 

jõulinnaku ja lauatennise laudade ümbrust, samuti ka autode parklat (LED house 2022). 
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Joonis 20. Postvalgusti Helion. (Hektor Light 2022) 

 

Prügikastid paigutatakse kõnniteede ja istumiskohtade äärde üle terve projektala. 

Kasutatakse Extery toodet Vandal 75, mõõtudega 390 x 1000 x 420 mm, mille materjaliks 

on kuumtsingitud ja pulbervärvitud tume teras, mis sobib kokku alal kasutatavate 

pargipinkidega (Extery 2022). 

 

4.3.7 Vertikaalplaneering 

Kujundusala vertikaalplaneering on koostatud avatud muruplatsile ja Tartu Ülikooli 

õppehoone tagusele alale. Salme ja Eha tänava, Karlova pargi ja Pargi tänava äärse nõlva 

kõrgusarve ei muudetud ning projektala vertikaaplaneering koostati olemasolevatest 

kõrgusjoontest sõltuvalt. Kujundusala kalded jäävad vahemikku 1-2.3%. Ala kõige madalam 

koht asub Salme ja Eha tänava nurgal, ala kõrgeim koht Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari 

õppehoone taga. Vertikaalplaneering on leitav lisas 5.   
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureusetöö kujundusprojekt keskendus kasutuseta seisvale muruplatsile, mis asub 

Tartu Kunstikooli ees ja Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari taga. Töö käigus anti ülevaade 

projektala seisukorrast, ümbruskonna ajaloost ning vastati küsimusele „miks on rohealad 

vajalikud?“, uurides süvitsi olulisust noorte ja laste jaoks. 

Analüüside põhjal saab kinnitada, et Karlova on mitmekülgne elupiirkond, kuid tihti üksteise 

kõrval asuvate, kui täiesti eriilmeliste karakterpiirkondadega. Pargid ja puhkealad aitavad 

kaasa naabruskondade kogukonnatunnetusele, mida saab ka tugevdada läbi käesoleva 

bakalaureusetöö puhkeala rajamisega. Samuti selgus analüüsidest, sarnaselt töö autori 

varasematele tähelepanekutele, et projektalal viibitakse harva ning ala külastavate inimeste 

harrastavaid tegevusi on vähe. Seda saab seostada eelkõige halva ligipääsetavusega ja alalt 

puuduvate puhkekohtade ning aja veetmise võimalustega. Samuti leiti, et kuigi projektala 

asub rohelise naabruskonnaga Karlovas, on ala ise üpris liigivaene.  

Võttes arvesse analüüside tulemusi koostati kujundusprojekt, mis lahendab nii 

ligipääsetavuse probleemid ja lisab liigirikkust kui ka erinevaid aja veetmise võimalusi. 

Disainplaanis võeti arvesse ümbruskonna erinevaid karakteralasid, luues ümbruskonda 

sobilikud värvi- ja disainlahendused. Samuti loodi näituste korraldamise võimalus 

kunstikooli õpilastele, mis läbi avalikus pargis asuvate kunstimajakeste rikastab ka linnapilti. 

Alal kasutatakse säästlikke vihmavee käsitlemise meetodeid, kus suurem osa vihmaveest 

immutatakse lokaalselt muruplatsidele või läbi murukivide. Samuti lisati Pargi tänava äärde 

vihmapeenar, mis kogub kokku projektala nõlvalt voolava vihmavee.  

Loodud disainlahendus kutsub nii lapsi, noori kui ka teisi Karlova elanikke puhkealale aega 

veetma, mis aitab paremini kaasa sotsiaalsete suhete tekkimisele ja säilimisele. Lisaks sellele 

rikastub linnapilt ka läbi vabas õhus aega veetvate inimeste ja noorte kunstnike tööde läbi. 
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SUMMARY  

The design project for this thesis focused on a rarely used green area in front of the Tartu 

Art School and behind the University of Tartu Teachers' Seminary. The work provided an 

overview of the condition of the project area, the history of the surrounding areas and 

answered the question - why are green spaces essential - by focusing on their importance for 

young people and children. 

The analysis confirms that Karlova is a diverse residential area, with landscape characters 

often being side-by-side, but completely different by nature. Parks and recreational areas 

contribute to a sense of community in neighbourhoods, which can also be strengthened 

through the creation of a recreational area during this bachelor thesis. The analyses also 

revealed, similar to the author's previous observations, that people seldom use the project 

area and that there are only few recreational activities for people visiting the area. This can 

be associated to the poor accessibility and the lack of recreational activities in the area. It 

was also found that, although the project area is located in green Karlova neighbourhood, 

the area itself has rather few plant species.  

Based on the results of the analyses, design project was conducted which addresses both 

accessibility issues and adds species diversity as well as a variety of recreational activities. 

The design plan took into account the different characters of the surrounding area, creating 

colour and design solutions that are appropriate to the surroundings. An opportunity to 

exhibit their art was created for art school students, which will enrich the urban landscape 

through art installations in the public greenery. The site uses sustainable rainwater 

management techniques, where the rainwater is addressed via permeable paving and grass 

areas. A raingarden was also added along the Pargi Street to collect rainwater from the slope 

of the project area.  

The design invites children, young people and other residents of Karlova to spend time in 

the recreation area, which will contribute to the creation and maintenance of better social 
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relations. In addition, the urban landscape is enriched by the people spending time outdoors 

as well as by the work of young artists.  
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Lisa 1. Kasutatav taimmaterjal 

Tabel 1. Vihmapeenrasse lisatavad taimed 

 

Taime nimetus Taime kirjeldus Foto 

Sale tarn  

Carex acuta 

Mitmeaastane rohttaim, 

eelistab niisket pinnast 

Õied: rohekas-pruunid, V-VI 

Kõrgus: 0,3-0,9 m 

Laius: 0,5 m 

Dekoratiivsus: lehestik 
 

(Aiasõber 2022) 

Kraavtarn  

Carex pseudocyperus 

Kollakasroheliste lehtedega ja 

rippuvate põisikutega 

kõrreline.  

Õied: rohelised, V-VI 

Kõrgus: 0,4-1 m 

Laius: 0,6 m 

Dekoratiivsus: lehed 

 

(Aiasõber 2022) 

Ida-angervaks 

Filipendula palmata 

Puhmikuid moodustav 

mitmeaastane roosõieline.  

Õied: valged roosa 

varjundiga VI-VII 

Kõrgus: 0,9 m 

Laius: 0,6 m 

Dekoratiivsus: õied 

 

(Aiasõber 2022) 
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Soo-lõosilm 

Myosotis palustris 

Mitmeaastane rohttaim, 

pikaajalise õitsemisajaga, 

võib õitseda ka sügisel 

Õied: helesinised VI-VII 

Kõrgus: 0,1-0,5 m 

Laius: 0,3 m 

Dekoratiivsus: õied 

 

(Aiasõber 2022) 

Harilik kullerkupp  

Trollius europaeus 

Mitmeaastane puhmikuid 

moodustav taim. 

Õied: kollased V-VII 

Kõrgus: 0,9 m 

Laius: 0,45 m 

Dekoratiivsus: õied, roheline 

lehestik 
 

(Aiasõber 2022) 
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Tabel 2. Peenardesse lisatavad taimed 

Taime nimetus Taime kirjeldus Foto 

Viltune lauk 

Allium obliquum 

Kitsate lehtedega püsik-

sibullill 

Õied: kollane VI-VII 

Kõrgus: 0,6-1,3 m 

Laius: 0,15-0,25 m 

Dekoratiivsus: õied, pikad 

kitsad lehed 

 

(Anuaed.ee 2022) 

Ürt-punanupp ’Tanna’ 

Sanguisorba officinalis 

'Tanna' 

Puhmikuid moodustav 

mitmeaastane rohttaim.  

Õied:  pruunikas-punased 

VI-VIII 

Kõrgus: 0,8 m  

Laius: 0,45-0,6 m 

Dekoratiivsus: õied, 

piklikud rohelised lehed 
 

(Aiasõber 2022) 

Vitshirss ’Shenandoah’ 

Panicum virgatum 

’Shenandoah’ 

Puhmikuid moodustav 

kõrreline, varasuvel punased 

lehed 

Õied: lillakas-punased VIII-

X 

Kõrgus: 0,8-1 m  

Laius: 0,8-1 m 

Dekoratiivsus: punakas 

lehestik ja pöörisõisikud 

 

(Anuaed.ee 2022) 
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Aas-rebasesaba 

Alopecurus pratensis 

Mitmeaastane mätastena 

kasvav rohttaim 

Õied: rohekad, V-VI 

Kõrgus: 0,3-1 m 

Laius: 0,3-0,4 m 

Dekoratiivsus: mättaid 

moodustav roheline lehestik 
 

(Aiasõber 2022) 

Purpur-siilkübar ’Alba’ 

Echinacea purpurea 'Alba' 

Vähenõudlik püsik. 

Õied: valged VII-VIII 

Kõrgus: 1 m  

Laius: 0,3-0,5 m 

Dekoratiivsus: õied 

 

(Juhani puukool 2022) 

Särav päevakübar 

’Goldstrum’ 

Rudbeckia fulgida 

'Goldsturm' 

Tumerohelise lehestikuga 

kõrge puhmik 

Õied: kollased VIII-IX 

Kõrgus: 0.7 m 

Laius: 0.4 m 

Dekoratiivsus: õied 

 

(Juhani puukool 2022) 
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Aednartsiss ’Duch master’ 

Narcissus x cultorum 

'Dutch Master' 

Kõrgekasvuline kevadlill  

Õied: kollased V 

Kõrgus: 0,3-0,5 m 

Laius: 0,07 m 

Dekoratiivsus: õied 

 

(Aiasõber.ee 2022) 
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Tabel 3. Alale lisatavad puud ja põõsad 

Taime nimetus Taime kirjeldus Foto 

Mage sõstar 

Ribes alpinum 

Püstine tihe põõsas väikeste 

punaste marjadega. 

Õied: rohelised V 

Kõrgus: 1.5 m 

Laius: 1.5 m 

Dekoratiivsus: väikesed 

punased marjad 

 

(Neeva aed 2022) 

Kaselehine enelas ’Island’ 

Spiraea betulifolia 

’Island’ 

Madalakasvuline põõsas 

Õied: rohelised VII-VIII 

Kõrgus: 0.8-1 m 

Laius: 0.8-09 m 

Dekoratiivsus: rohked 

valged õied 

 

(Hansupuukool.ee 2022) 

Tume aroonia ’Hugin’ 

Arionia melanocarpa 

’Hugin’ 

Vähenõudlik marju kandev 

põõsastaim 

Õied: valged V 

Kõrgus: 1.5-1,8 m 

Laius: 1,5-2 m 

Dekoratiivsus: väikesed 

valged õied, lehestiku 

punane sügisvärvus, mustad 

marjad  

 

(Juhani puukool 2022) 
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Iluõunapuu ’Adirondack’ 

Malus ’Adirondack’ 

Püstiste okstega madal 

ilupuu 

Õied: valged V 

Kõrgus: 3-5 m 

Laius: 2-3 m 

Dekoratiivsus: valged õied, 

sügisel oranžpunased viljad 

 

(Juhani puukool 2022) 

Sahhalini kirsipuu 

’Rancho’ 

Prunus sargentii 

’Rancho’ 

Tiheda ümara võraga ilupuu 

Õied: tumeroosad V 

Kõrgus: 5-8 m 

Laius: 3-4 m 

Dekoratiivsus: õied, 

oranžpunane sügisvärv, 

punased kirsid sügilsel 

 

(Juhani puukool 2022) 
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Lisa 2. Näitusemaja konstruktsiooni joonis M 1:50. 
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Lisa 3. Istutusplaan M 1:100 

  

VITSHIRSS ‘SHENANDOAH

Panicum virgatum ’Shenandoah’

AAS-REBASESABA  

Alopecurus pratensis

ÜRT-PUNANUPP ‘TANNA’

Sanguisorba officinalis 'Tanna'

VILTUNE LAUK

Allium obliquum

PURPUR-SIILKüBAR ‘ALBA’

Echinacea purpurea 'Alba'

SäRVAV PäEVAKüBAR ‘GOLDSTRUM’

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

AEDNARTSISS ‘DUCH MASTER’ 

Narcissus x cultorum 'Dutch Master'

M 1:100 
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Lisa 4. Vihmapeenra istutusplaan M 1:100 

 

  

IDA-ANGERVAKS

Filipendula palmata

KRAAVTARN

Carex pseudocyperus

HARILIK KULLERKUPP

Trollius europaeus

SALE TARN

Carex acuta

SOO-LõOSILM 

Myosotis palustris

M 1:100 
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Lisa 5. Projektala vertikaalplaneering.  
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Mitmekorruseline suur kivimaja suure 
parkja ja rohealaga
Uued mitmekorruselised kortermajad. 
Väike park. Vaikne.
Mitmekorruselid majad, puud tänavatel. 
Palju liiklust
Kahekorruselised puidust lähestikku        
paiknevad elumajad. Tänavatel puud ja      
rohelised aiad. Rahulik tempo, vähe liiklust.
Mitmekorruseline roosa kivimaja.
Modernselt renoveeritud kortermaja.
Kahekorruselised elumajad, suuremate 
vahedega. Tänavatel puid pole, nähtavad   
rohelised aiad. Palju liiklust
Historitsistliku välimusega vana mõisa-
hoone.
Vana mõisapark, avalik ala. Rahulik ja 
vaikne.
Kahekorruselised elumajad suuremate      
vahedega. Nähtavad rohelised aiad.
Järsk taimkattega nõlv, pommivarjend.
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KUJUNDUSPROJEKT

Hetkel leiab projektala kasutust vähe. Enamasti 
kõnnitakse alalt läbi või jalutatakse koertega. 
Samuti kasutatakse ala kehalise kasvatuse tun-
dide jaoks ning tänavatel pargitakse autosid. 

Kujundusala ümbritseb roheliste hoovide ja 
tänavatega Karlova. Projektala lähedusse jääb 
kaks parki, mis on analüüsil märgitud roosaga. 
Tänavatel kasvavateks puudeks on enamasti 
pärnad.

Projektalale ligipääs on piiratud eelkõige Pargi ja 
Kalevi tänavalt, seevastu pargi lõunaküljelt on ligipääs 
võimalik kõigile. Karlova parki viiv järsk trepp, 
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parklate puudumisel takistavad pargitud autod tihti 
jalakäijate ja ratturite liikumist. 
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Joonis 1. Alale ligipääsetavuse analüüsi skeem. Joonis 2. Projektala ümbruses asuvad koolid ja 
lasteaiad.

Joonis 4. Ala kasutuse analüüsi skeem.

Joonis 5. Ümbruskonna roheluse analüüsi skeem 
lõigetega. 

Joonis 3. Ümbruskonna karakteralade analüüs.

Bakalaureusetöö keskendub Tartu Kunstikooli esisele 
muruplatsile ja Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari  
õppehoone tagusele alale. Hetkel on projektala harva 
kasutatav muruplats ja Õpetajate Seminari tagune ala 
isetekkeline parkla. Need põhjused olid töö autori 
jaoks ajendiks ala valimisel lõputöö teemaks. Töö 
käigus uuritakse lähemalt Karlova linnaosa ajalugu, 
rohealade olulisust elupiirkondade ja noorte ning 
laste jaoks ja jätkusuutlike vihmavee käsitlemise mee-
todeid. 

Lisaks analüüsitakse projektala ümbruse rohelust, 
naabruskonda jävaid karakteralasid, ligipääsetavust 
alale ning ala kuidas hetkel ala kasutatakse. 
Analüüside põhjal koostati kontseptsiooniskeem, mis 
on aluseks kujundusplaanile.    
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Kujundusala kontseptsioon põhineb kirjanduse ja pro-
jektala ümbruse analüüsidel.Oluline on lahendada 
alale analüüsis välja toodud halb ligipääs, luues 
ligipääs alale otse Pargi tänavalt. Samuti tuleb         
projektala kujundamisel arvestada ümbruskonnaga 
ning tegevuste planeerimisel võtta aluseks seal juba 
harrastatavad tegevused – koertega jalutamine,   
väikelastega aja veetmine ja alalt läbi jalutamine.

Kujunduse peamine eesmärk on säilitada ala avatus, 
muutes seda mitmekesisemaks madalate positiivsete 
pinnavormide, erinevate pinnakattematerjalide ning 
haljastusega. Sellega seoses säilitatakse osa              
olemasolevast muruplatsist, mida liigendatakse haljas-
tusega. Samuti säilitatakse pärnaalleed. Ala läbivad 
diagonaalselt kaks sillutatud kergliiklusteed ning 
mööda lääne külge kulgeb kitsam murukivikattega 
kõrvaltee.

Projektala fookuses on Tartu Ülikooli Õpetajate     
Seminari kõrvale jääv ala. Fookusalale jääb jõulinnak, 
istumisala ning mänguväljak. Samuti jäävad plaanile 
tavalised lillepeenrad, istumiskohad ja näitusemajad

Ala eesmärgiks on luua võimalus puhkeala külastajatel 
kasutada parki endale meelepäraselt, tekitades   
võimaluse seltskonnaga kogunemiseks, õppimiseks, 
puhkamiseks, lõunapausiks jms. Õpetajate seminari 
õppehoone taha luuakse ala aktiivseteks tegevusteks. 
Eha tänava äärde luuakse mänguväljak väikelastele. 
Kuntstikooli õpilastele mõeldes on loodud                
näitusemajad, kunstinäituste korraldamiseks.

Joonis 7. Projektala disainplaan.Joonis 6. Kontseptsiooni skeem.

Joonis 8. Projektala lõige.



Joonis 11. istutusplaan.

Joonis 12. vihmapeenra istutusplaan.

Joonis 13. Näitusemaja vaade.

Joonis 10. Fookusala lõige.
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Joonis 9. Fookusala disainplaan.
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