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SISSEJUHATUS 

Roheline linnaruum ja elukeskkond mõjutab inimesi rohkem kui arvatakse ning erinevad 

uuringud on seda tõestanud. Liikumine värskes õhus on vajalik nii lastele ja täiskasvanutele, 

et ennetada terviseprobleeme ja olla vaimselt ja füüsiliselt tasakaalus. Lastele on see vajalik 

füüsiliseks ja sotsiaalseks arenguks. Uuringud näitava, et lapsed liiguvad vabal ajal väljas 

vähe ja sellega kaasneb ülekaal. Vähese liikumise põhjusi on kindlasti mitmeid, ent kui 

elukeskkond on meeldiv ja toetab arengut, saab neid probleeme ennetada. 

 

Elavate ja tervislike linnade kujundamiseks on vaja  piisavalt tähelepanu pöörata puhkamis- ja 

mängimisvõimaluste loomisele. Uute asumite loomisel on juba ette nähtud puhke- ja 

mänguplatsid, kuid uuendamist vajaksid olemasolevate elamurajoonide vabaaja veetmise 

võimalused. 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on pakkuda uus kujunduslahendus Tartu linnaas Ravila tänava 

kortermajade hoovile, kus oleks eluterve elukeskkond, kus on mängu- ja treeningala kõigile. 

See ei oleks ainult laste mänguala, vaid ka sotsiaalseks suhtlemiseks piirkonna elanikele. 

Erinevate uuringute järgi eelistavad lapsed looduslikke mänguväljakuid traditsioonilistele 

väljakutele. Plaan on rajada looduslik mänguväljak lastele ja välijõusaal täiskasvanutele. Uue 

kujunduslahendused arvestatakse inimeste liikumisega ning sobitatakse uute plaani.  

 

Vastavalt eesmärgile on bakalaureusetööl järgmised ülesanded: 

● uurida tervisliku elukeskkonna põhimõtteid; 

● selgitada mänguväljakute olemust; 

● selgitada mängu olulisust; 

● analüüsida korterelamute hoovide projekte nii Eestis kui ka välismaal; 

● selgitada töö metoodikat; 

● analüüsida projektala ja kontaktvööndit; 

● selgitada välja projektala tugevused ja nõrkused; 

● pakkuda välja uus kujunduskontseptsioon korterelamute hoovile.  

 

Lähtuvalt eelpool loetletud ülesannetest kujunes välja ka bakalaureusetöö struktuur. 

Kirjanduse ülevaates selgitatakse tervisliku elukeskkonna põhimõtteid ning mänguväljakute ja 
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mängu olulisust. Analüüsis korterelamu hoovide kujunduslahendusi  nii meil kui ka välismaal. 

Need lahendused on inspiratsiooniks projektala uue lahenduse jaoks. 

 

Metoodika osas on lühike kirjeldus projektala ja selle ajaloo kohta. Samas selgitatakse, kuidas 

leiti kirjanduse ja projektide analüüsi materjale ning kirjeldatakse, mida arvestati uue 

kujunduse loomisel. Samuti selgitatakse teostatud vaatluse põhimõtteid. 

 

Projektala ja kontaktvööndi paremaks mõistmiseks on läbi viidud koha-, rohestruktuuri-, 

ligipääsetavuse-, vaadete-, mänguväljakute kitsenduste- ja valguse-varju analüüs. Sellest 

lähtuvalt tuuakse välja koha tugevused ja nõrkused ning pakutakse välja uus 

kujunduskontseptsioon. Töö lõpu osas kirjeldatakse kujunduslahendust põhjalikult ning 

antakse ülevaade lisatavatest elementidest ja taimedest. 

 

Tänan ka oma juhendajaid, maastikuarhitekte Tiina Tuulikut ja Peeter Vassiljevi, kes 

juhendasid mind igati ning jagasid enda teadmisi ja kogemusi. 

  



 

 

9 

INTRODUCTION 

Green urban space and the living environment affect people more than expected, and various 

studies have shown this. Exercising in the fresh air is necessary for both children and adults to 

prevent health problems and be mentally and physically balanced. Children need it for 

physical and social development. Studies show that children do not exercise much in their free 

time and are overweight. There are certainly many reasons for low mobility, but if the living 

environment is pleasant and supports development, these problems can be prevented. 

 

In order to create lively and healthy cities, it is necessary to pay attention to the creation of 

opportunities for recreation and play. Recreation and playgrounds are already planned for the 

creation of the new settlements, but the leisure facilities in the existing residential areas would 

need to be renovated. 

 

The aim of the bachelor's thesis is to offer a new design solution for the yard of Ravila Street 

apartment buildings, where there would be a healthy living environment with a play and 

training area for everyone. It would be not only a playground for children, but also for social 

interaction with the residents of the area. According to various studies, children prefer natural 

playgrounds to traditional playgrounds. The plan is to build a natural playground for children 

and an outdoor gym for adults. The new design solutions take into account the movement of 

people and fit the new plan. 

 

According to the goal, the bachelor's thesis has the following tasks: 

● to study the principles of a healthy living environment; 

● explain the nature of playgrounds; 

● explain the importance of the game; 

● to analyze the projects of apartment building yards both in Estonia and abroad; 

● explain the methodology of the work; 

● analyze the project area and the contact zone; 

● identify the strengths and weaknesses of the project area; 

● to propose a new design concept for the courtyard of apartment buildings. 
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Based on the tasks listed above, the structure of the bachelor's thesis also developed. The 

literature review explains the principles of a healthy living environment and the importance of 

playgrounds and play. Analyzes the design solutions of courtyards in apartment residential 

areas both in our country and abroad. These solutions are the inspiration for the new solution 

in the project area. 

 

In terms of methodology, there is a brief description of the project area and its history. It 

explains how the literature and project analysis materials were found and describes what was 

taken into account when creating the new design. The principles of the survey are also 

explained. 

 

In order to better understand the project area and the contact zone, an analysis of location, 

green structure, accessibility, views, playground restrictions and light-shade has been 

performed. 

 

Based on this, the strengths and weaknesses of the place are highlighted and a new design 

concept is proposed. At the end of the work, the design solution is described in detail and an 

overview of the elements and plants to be added is given. 

 

I would also like to thank my supervisors, landscape architects Tiina Tuulik and Peeter 

Vassiljev, who instructed me in every way and shared their knowledge and experience. 
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1 KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1 Tervislik elukeskkond 

Roheliste alade ja linnaosade positiivset mõju tervisele on küllaldaselt tõestatud erinevate 

uuringutega. (Acolin et al 2022) Majanduslikult arenenud riikide ühiskondlikud  muutused on 

kaasa toonud uusi tervishoiuprobleeme. Suur osa füüsilisest tööst on asendunud istuva tööga, 

liikumisvahendiks on sageli auto ning trepist kõndimine on asendunud eskalaatori või liftiga. 

Elustiiliga seotud probleemid mõjutavad tervishoiukulusid ning inimeste eluiga. Üldine 

linnapoliitika aitab neid probleeme leevendada kui rajada jalgratturitele ja jalakäijatele 

soodsamad tingimused ning võimalused väljas ajaveetmiseks. 

 

Õueruumi kaudu saab inimesi julgustada veetma aega väljas ja suhestuma loodusega. Sellega 

saab laiendada nende mugavustsooni, muutes kogemuse lihtsaks, ihaldusväärseks ja 

meeldivaks. Need võivad olla vaated loodusele, näiteks loodusliku oja- või jõevaate avamine, 

uus tänavahaljastus või lihtsalt luua võimalus päikese käes istumiseks. Linnamuster peaks 

võimaldama rohealade ja loodusliku elu õitsengut. Elurikkusest ehk bioloogilisest 

mitmekesisusest on palju kasu nii inimestele kui ka loomadele. Taimestik aitab leevendada 

saastet, puhastada õhku nanoosakeste endasse imamisega. Taimestikul on akustiline efekt, mis 

neelab ja katab linnas kõvasid seina-ja sillutise pindu. (Sim 2021 lk 194, 230) 

 

Puude istutamine linna tänavatele on üks olulisemaid asju, mida saab linna keskkonna 

parandamiseks teha. Need muudavad linna kliimat, pakkudes varju ja kaitset tuule eest. 

Samuti aitavad vähendada soojussaare efekti ning puhastavad õhku, sest neelavad 

süsinikdioksiidi. Inimestele pakuvad aga meelelisi kogemusi helide, lõhnade ja liikumisega 

(Sm 2021) Haljasalade olemasolu soodustab märgatavalt nii füüsilist aktiivsust kui ka 

sotsiaalset suhtlust, mis mõlemad on tihedalt seotud meie vaimse heaoluga (Kahn ja Kellert, 

2002). Lisaks reguleerib ka bioloogilist mitmekesisust, eelkõige keskkonna mikroobide 

kooslusi, mille mitmekesisus on otseselt seotud meie immuunsüsteemi reguleerimisega 

(Dockx, 2021). Looduslikud elemendid on inimeste heaolu jaoks olulised. Tagasihoidlik 

roheline kiht pakub elupaiku putukatele ja lindudele ning toetab kohalikku ökosüsteemi. See 

kiht ei lisa ainult hoonetele ilu, vaid aitab ka hoonet isoleerida ja jahutada, puhastada 

linnaõhku, tõkestada müra, pakkuda privaatsust (Sim 2021 lk 166)´. 
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Liikuva ja tervislikuma eluviisi jaoks peaks linnas looma võimalused ning arvestama seda ka 

linna kujundamise/juhtimise poliitikas. Linlaste innustamiseks liikuma ja sportima, oleks vaja 

elamualade juurde planeerida ja luua virgestusala, mis pakub igas vanuses inimestele 

mitmesugust tegevust vabas õhus. Meeldivaks ja turvaliseks muudetud koduümbrus ja 

tervislike liikumisvõimaluste rohkus kutsub inimesi toas välja ja muudab nende pikapeale 

käitumisharjumusi. (Tuul 2009, lk 30) Tartu Üldplaneeringu 2040 järgi tuleb spordi- ja 

mänguväljakute asukohtade kavandamisel lähtuda põhimõttest, et igas asumis oleks koht eri 

vanuses ja huvidega inimestele. Korterelamu piirkonnas peaks arvestama, et sobiv ala ei oleks 

kaugemal kui 300 m kaugusel elamust. Piirkonna spordi- ja mänguväljakutena käsitletakse ka 

koolide juures olevaid mängualasid. Samas aitavad mänguväljakud, tõmmates enda peale osa 

aktiivsest välitegevusest, säilitada väärtuslikuma ja liigirohkema taimestikuga haljasalasid. 

Mänguväljakud tuleb kavandada selliselt, et nendel oleks tegevust eri vanuserühmadele 

(Üldplaneering 2021).  

1.2 Mänguväljak 

Mänguväljak on ala, mida kasutatakse mänguks ning vaba aja veetmiseks. Huvitav 

mänguväljak meelitab lapsed eemale teedelt, parklatest ja teistest ajaveetmiseks ebasobivatest 

ja ohtlikest kohtadest (Tuul 2009, lk 28). Eksperdid on liigitanud mängualad erinevatesse 

kategooriatesse. Dr Joe Frost, Ameerika Ühendriikide mängu ja lapse arengu ekspert, 

iseloomustab mõistet mänguväljak kui kohta, kus lapsed kogunevad, et mängida vaba ehk 

spontaanset mängu. Lapsed mängivad erineval viisil erinevas vanuses (Play…2022). 

Väiksematel, 3-6-aastastel on omad mängud, 6-12 ja noorterl teised mängud. Maastikuarhitekt 

Simon Bell ja dr Joe Frost on liigitanud mängu etappe sarnaselt (Fjørtoft 2004, 1957, Bell 

2001, Play…2022):  

1. Funktsionaalne mäng (füüsilised mängutegevused: tuvastatud ja kategoriseeritud alarühmad 

nagu jooksmine ja kukkumine, kividel ronimine ja libisemine nõlvadel, puude otsas ronimine 

ja mänguline suusatamine). 

2. Konstruktiivne mäng (onnide ja varjualuste ehitamine ning lahtiste osadega mängimine, 

pulgad, käbid, kivikesed jne).  

3. Sümbolmäng (rollimäng, dramaatiline mäng ja seltskondlik mäng nagu mängumaja, 

piraadid jne).  
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Maastikuarhitekt Zahra Zamani (2016) jagab mänguväljaku kolmeks alaks, kus asuvad 

erineva eesmärgiga ja tüübiga mänguatraktsioonid ja objektid. Need kolm ala on: looduslik 

ala, kus kasvavad puud ning põõsad; segunenud looduslik ja tehislik mänguväljak, kus näiteks 

kiik on kinnitatud puu külge; tehislik mänguväljaku ala, mis koosneb üldjuhul paigaldatud 

atraktsioonidest.  

Seega oleks oluline arvestada mänguala loomisel erinevate vanuse gruppidega ning luua 

võimalusi erinevale eale. 

 

Viimasel kümnendil on väga aktuaalseks muutunud ka looduslike mänguväljakute teema. 

Looduslikel mänguväljakutel pannakse suurt rõhku puudele, põõsastele, lilledele, samuti ka 

liiva, kividele, erinevatele looduslikele materjalidele ning ka veealale. Vesi on kui magnet 

kõigile, eriti lastele. Veega mängimine aitab lastel tundma õppida vee omadusi ning seda 

peaks mänguväljakute kujundamisel arvestama (Tuul 2009, lk 28). Vett saab kasutada 

erineval viisil - tavalisem on koguda tiikidesse või jooksvat vett võib kanaliseerida. Pumbad, 

kraanid, soonega õõnsad palgid, kivid ja plangud aitavad voolavat vett fantaasiarikkalt 

kasutada. Looduslike materjalidena saab kasutada kive astmete tegemiseks, suuremad kivid 

pakuvad istumisvõimalusi või varju. Kruusa ja liiva saab kaevata ja kühveldada ning ehitada 

liivalosse. Puud-põõsad pakuvad samuti palju võimalusi mänguks (Bell 2001). Lapsed saavad 

vanadel puudel ronida ning kiikuda (Frost, 2012). Kahjuks arvatakse ikka, et mänguväljak on 

teatud kindlate piiride ja normidega ning vähe pööratakse tähelepanu looduslike 

mängukohtade loomisele. Tegelikult on ka linnas võimalik luua looduslikku mängukohta, kus 

saab ronida puu otsa (Lang 2019). Nooremate laste jaoks pakub keerukas õueruum 

mitmesuguseid mänguvõimalusi, oma erinevate territooriumitega, mis sobivad erinevateks 

mängudeks eri vanuses, väljumata kodu piiridest või tiheda liiklusega tänavat ületamata (Sim 

2021). 

1.3 Mängu olulisus 

Erinevas  vanuses lapsed vajavad mänguruumi nii sees kui väljas ning see paik peaks olema 

kodu lähedal. Uuringuid tõestavad (Dowdell et al 2011), kui oluline on looduskeskkond lapse 

vaimsele ja füüsilisele arengule. Sellel on positiivne mõju õppimisele ja seoste loomise 

oskusele ning tähelepanu kujunemisele. Eelkooliealisi aastaid peetakse kriitiliseks perioodiks 

tervislike eluviiside, näiteks kehalise aktiivsuse kujundamisel. Eelkoolieas regulaarse 
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liikumisega tegelemisel on palju eeliseid, millest üks olulisemaid on tervisliku kehakaalu 

edendamine ja rasvumise ennetamine lapsepõlves (Barber et al 2013). 

 

Taanis viidi läbi eksperimentaaluuring 5-7 aastaste lasteaialastega (Fjørtoft et al 2000). 

Eeldati, et keskkond mõjutab laste motoorset arengut. Vaadeldi, kuidas mitmekülgsed 

mängutegevused looduskeskkonnas (nn mängumaastik) võivad mõjutada laste motoorset 

arengut. Mängumaastikku kasutas lasteaias käies iga päev 46 last 2 tundi. Uuring kestis 9 

kuud, septembrist juunini. Lasteaiaõpetajad jälgisid mängutegevust ja mängupaiku ning tegid 

igapäevaseid kokkuvõtteid tulemustest. Mängumaastik oli nii metsas kui heinamaal, kus sai 

ronida puude ja kivide otsa, pidada käbisõda jne. Talvel oli heinamaa suusastaadion.  

Uuringust selgus, et mitmekülgses keskkonnas mängides ja loodusliku mängumaastiku 

uurides, paranes laste motoorne võimekus (Fjørtoft et al 2000). See näitab loomuliku mängu 

positiivset mõju laste motoorsele võimekusele (Fjørtoft et al 2000).  

 

Mäng on lastele parim suhtlus ja loomulikum õpikeskkond. Mäng näitab ja arendab lapse 

andeid ja loomingulist potentsiaali, suurendab keelelisi, vaimseid, sotsiaalseid, 

emotsionaalseid ja motoorseid oskusi, pakub õppimisvõimalusi teadmiste ja kogemuste 

omandamise kaudu. Väliruumid on lastele parimad mängukeskkonnad, sest need pakuvad 

võimalusi, mida siseruumides ei leidu. Seega on lastele mõeldud väliruumid väga olulised. 

Lastele loodavate õueruumide kujundamisel oleks vaja luua keskkond, kus on 

mittestandardsed elemendid, mis pakuvad erinevaid tegevusi ja õppimisvõimalusi. 

Looduslikud materjalid peavad aga sobima lastele nii kasutamiseks kui ka vaatlemiseks. 

Teisisõnu peavad nad pakkuma vahetuid kogemusi. Näiteks lastele meeldib mängida vee ja 

liivaga, see parandab nende loovust. Kiikumine, ronimine ja liulaskmine aitavad kaasa laste 

füüsilisele arengule ja piiride tunnetamisele. Sotsiaalsed oskused paranevad teiste lastega koos 

mängides (Acar 2014). Mängualal võiks olla puid, kus ronida ning põõsaid-puhmikuid, kuhu 

end peita. Looduslikud materjalid pakuvad ise avastamis- ja mängurõõmu, näiteks saab neist 

meisterdada loomi või kasutada rollimängudes. Erinevad taimed pakuvad nii silmailu kui ka 

õppimisvõimalust. 

 

Lisaks mänguplatsi asukohale on tähtis, et oleks teisi lapsi kellega mängida. Õuemängud on 

eelkõige sotsiaalsed tegevused ning kui ei ole kedagi teist, kellega mängida, siis suure 
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tõenäosusega jätavad lapsed õue minemata (Karsten, van Vilet 2006). See, et lapsed õues 

mängivad, pole enam nii iseenesestmõistetav kui vanasti. Erinevate sotsiaalsete ja linna 

arengute tõttu on laste õues veedetud mänguaeg tunduvalt vähenenud. Hollandis tehtud 

uuringu põhjal võib järeldada, et poisid mängivad väljas endiselt rohkem kui tüdrukud, eriti 

teismeeas. Mänguväljakutel on sooline jaotus tasakaalustatud, spordi- ja muruväljakutel aga 

domineerivad poisid. Ametlikud mänguruumid – nagu kooliõued, spordiväljakud ja 

mänguväljakud – on kasutusel rohkem kui näiteks kõnnitee, tänav või põõsad (Helleman 

2022).  

 

Rahvusvahelise uuringu (Shu, X. et al 2022) tulemuste kohaselt peaks linnaplaneerimine 

edendama rohealasid, mis on lastele nende igapäevakeskkonnas kergesti ligipääsetavad ning 

on lisaks tehislikele ehitistele ja maastikele ka looduslikud taimekooslused ja 

maastikuelemendid. Nii kujundatud haljasalad (st aiad, pargid) kui metsik loodus (st mets, 

metsik rohumaa) lisavad mänguvõimalusi, sotsiaalseid kontakte, kontakti loodusega, õppimist 

ja avastamist (Shu, X. et al 2022). Elukoha lähedaste puhke- ja mängualade planeerimine on 

oluline ka inimeste rahulolu suurendamiseks ning nende puudumine kodukohas mõjutab 

igapäevaelu kvaliteeti (Kährik et al 2012). 

1.4 Sarnase kontekstiga kujundusprojektide kirjeldus 

1.1.1 Mänguväljak Springsiedlung 

Mänguväljak on keskpunkt Berliini südames asuva elamurajoon Springsiedlungis. See 4000 

m² suurune avalik mänguväljak on mõeldud kõigile nii lastele kui täiskasvanutele sotsiaalseks 

suhtlemiseks. Springsiedlung ehitati 1960. aastatel ja on oma aja linna sümbol. See koosneb 

kuni 8 korruselistest avatud korterelamutest, kus on suur haljasala osakaal (joonis 1). 
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Joonis 1. Springsiedlung mänguväljak (Fotod Landezine 2022). 

 

Kogu naabruskonna ja avatud ruumide ümberehitamise raames oli ülesandeks kohandada ka 

mängualad tänapäeva sotsiaalsetele ja ökoloogilistele nõuetele. Mängualad on loodud 

arhitektuuriga seotult geomeetriliste mängukuubikute abil ning on arvestatud üldist piirkonna 

kontseptsiooni. Põhiliselt on kasutatud ringi, ruudu ja joone geomeetriat. Terasvardaid 

kasutatakse kõrguste rütmilise jaotuse loomiseks. Fassaadide, rõdude ja sillutiste originaalne 

pastellroosa, sinist ja kollast värvi kontseptsiooni on kasutatud nii ümbruskonna sisustuses kui 

ka mänguväljaku varustuses. Läbivaks eesmärgiks oli luua kaasav, madala barjääriga koht, 

kus saaksid kõik vanuserühmad kokku tulla ja kognitiivseid liikumisoskusi harjutada. 

Mänguväljaku varustus on välja töötatud projektipõhiselt ja mitmekihiliselt. Kasutajad 

kogevad neid täielikult ainult mängimise ajal (joonis 2). 

 

Joonis 2. Springsiedlung mänguväljak (Fotod Landezine 2022). 

 

Peegelkapiga ratastooli platvorm, piirdeta liivakast ja pumbarada on mõeldud spetsiaalselt 

liikumispuudega inimestele. Meeli stimuleerivad erinevaid spetsiaalsed pinnatekstuurid, 

värvid ja raskusastmed. Mänguväljak on looduslähedane ning siin on looduslikult tekkinud 

veekivi, veepump, kivimaastik suurtest lubjakividest koobastega, samuti ronimisrajad ja 

seinad. Kõrged mängukuubikud on üksteise sees pesastunud, pakkudes emotsionaalseid 

mängukogemusi nagu kitsas ja avarus, aga ka muutvaid värvimänge läbi värviliste 

pleksiklaasist akende, mis toovad tornide sisemusse valgust. Keskkonnahariduslikku väärtust 

lisavad mitmesugused püsikud ja põõsad söödavate viljadega ning lõhnavad putukasõbralikud 

taimed. Mängu- ja puhkealasid ääristavad puhmiku- ja põõsaalad. Lisaks mängualale on 

teeraja teatud punktides integreeritud mängurajatised. Need on igapäevaelus liikumise 
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stiimulid ka täiskasvanutele. Need on näiteks tasakaalurajad, mis on valmistatud erinevatest 

looduslikest materjalidest nagu puit ja kivi. Koos arvukate platvormide ja 

istumisvõimalustega luuakse peredele ja naabritele ajaveetmiseks avalikke ühisruume. 

Mänguväljak disainiti 2016. aastal ning ehitati valmis 2018-2020 (Landezine 2022). 

1.1.2 Bo01 kompleks Malmös 

Hea näide inimlikus mõõtmes kavandatud linnajagudest on 2001. aastal rajatud Bo01 

kompleks Rootsis Malmös. See on läbimõeldud linnaruumi lahendus, mis keskendub 

ruumielementide proportsioonidele ja paigutusele ning mikrokliima kujundusele, pannes 

suuremad hooned madalamaid meretuule eest varjama. Mitmekesisema tulemuse saamiseks  

kasutati arenduses palju erinevaid ehitajajaid ja arhitekte (Gehl 2001, lk 57). Bo01 asub 

endises tööstuspiirkonnas/sadamas, kus maapind oli reostatud. Bo01 linnaosa varustatakse 

100% taastuvenergiaga ja see on eeskujuks säästvale linnauuendusele väljaspool Rootsi piire 

(Urban Green 2022). Suurt tähelepanu on pööratud väga mitmekesistele rohealadele ja 

bioloogilisele mitmekesisusele. Suur hulk puid, roomavaid taimi (liaane, vääte), tiike ja 

haljaskatusi tähendab, et igas aias kasvab vähemalt viiskümmend sorti taimi ja pakutakse toitu 

lindudele. Avalikud ruumid, mis on autodele suletud, pakuvad mitmeid võimalusi jalgrattaga 

sõitmiseks või jalutamiseks mööda meeldivaid marsruute. Piirkonda iseloomustab 

taaskasutatud vee, tooraine ja jäätmete kasutamine ning loodusvarade, nagu päikese- ja 

tuuleenergia, kasutamine. Vihmavesi juhitakse ära maapealsete vihmaveerennide kaudu. 

Vihmavee äravoolusüsteem on kujundatud esteetiliselt nauditavaks, kosed, tiigid ja erinevad 

elemendid vee puhverdamiseks ja puhastamiseks (Urban Green 2022). 

 

Piirkonna elamurajoone iseloomustavad sisehoovid, mis on haljastatud puude ja põõsastega. 

Üsna tavaline on, et keset hoovi on kanal või tiik, mille ümber lopsakas taimestus (joonis 3). 

Sageli on loodud veetaimede peenar, kuhu koguneb liigne pinnavesi.  



 

 

Joonis 3. Kanal Bo01 piirkonna 

 

Hoovides on loodud erinevatele vanusegrupidele erinevaid tsoone (joonis 4). Näiteks on 

eraldatud laste mänguala hekiga, tekitades labürindi. Puudest on kasutatud nii okaspuid kui 

lehtpuid. 

Joonis 4.Vaated elumajade hoovile 

 

Selle projekti puhul on muljetavaldav energiasäästlik tarbimine ning vihmavee ärajuhtimine 

rennide kaudu ja selle vee oskuslik kasutamine vihmapeenra ja kanalite

Samas mõjub mõni piirkond hubasemalt kui teine. Elamute vahelised hoovid on kujundatud 

inimmõõtmeid ning vanusegruppe arvestades. Laste mänguväljakutel on tavalised 

atraktsioonid - erinevad kiiged, liivakastid, ronimisredelid jms.

1.1.3 Løren botaniske kvartal Oslos

Løren botaniske on uus kaasaegne elamurajooni kvartal Oslos endise tööstusrajooni asemel. 

Projekti järgi on kavandatud seitse kõrget kortermaja sisehoovide ja katusehaljastusega. 

Projekt valmib sellel aastal (2022). Projekt näeb ette, hoonetevahelised hoovid rajatakse 

 

Bo01 piirkonna korterelamute vahel. (Foto. Urban Green 2022)

erinevatele vanusegrupidele erinevaid tsoone (joonis 4). Näiteks on 

ala hekiga, tekitades labürindi. Puudest on kasutatud nii okaspuid kui 

Joonis 4.Vaated elumajade hoovile Bo01 piirkonnas (Fotod: Google 2022)

Selle projekti puhul on muljetavaldav energiasäästlik tarbimine ning vihmavee ärajuhtimine 

e oskuslik kasutamine vihmapeenra ja kanalite

Samas mõjub mõni piirkond hubasemalt kui teine. Elamute vahelised hoovid on kujundatud 

d ning vanusegruppe arvestades. Laste mänguväljakutel on tavalised 

kiiged, liivakastid, ronimisredelid jms. 

Løren botaniske kvartal Oslos 

Løren botaniske on uus kaasaegne elamurajooni kvartal Oslos endise tööstusrajooni asemel. 

Projekti järgi on kavandatud seitse kõrget kortermaja sisehoovide ja katusehaljastusega. 

kt valmib sellel aastal (2022). Projekt näeb ette, hoonetevahelised hoovid rajatakse 
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korterelamute vahel. (Foto. Urban Green 2022) 

erinevatele vanusegrupidele erinevaid tsoone (joonis 4). Näiteks on 

ala hekiga, tekitades labürindi. Puudest on kasutatud nii okaspuid kui 

 

(Fotod: Google 2022). 

Selle projekti puhul on muljetavaldav energiasäästlik tarbimine ning vihmavee ärajuhtimine 

e oskuslik kasutamine vihmapeenra ja kanalite-tiikide kujundamisel. 

Samas mõjub mõni piirkond hubasemalt kui teine. Elamute vahelised hoovid on kujundatud 

d ning vanusegruppe arvestades. Laste mänguväljakutel on tavalised 

Løren botaniske on uus kaasaegne elamurajooni kvartal Oslos endise tööstusrajooni asemel. 

Projekti järgi on kavandatud seitse kõrget kortermaja sisehoovide ja katusehaljastusega. 

kt valmib sellel aastal (2022). Projekt näeb ette, hoonetevahelised hoovid rajatakse 
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suurte aedadena viljapuude, marjapõõsaste ja maitsetaimedega. Igasse sisehoovi rajatakse 

ligikaudu 30 ruutmeetri suurune kasvuhoone. Kasvuhooned võiks olla meeldivateks 

kohtumispaikadeks, kui ilm pole just kõige parem. Haljaskatustele tulevad ühised 

katuseterrassid, kus saab taimekastides oma juurvilju kasvatada (Obos 2022). Hoonete 

vaheline ala on liigendatud teedega ja halajasaladega. Hoovides ja tee äärtes on kasutatud 

kõrghaljastust ja erinevaid õitsvaid puid-põõsaid. Samuti on kasutatakse kõrrelisi ja püsikuid, 

mis annavad alale huvitama ja hubasema ilme ning lisavad elurikkust. Mängu- ja puhkeala on 

seotud kenasti haljastusega. Lastele on mõeldud kiiged, liivakastid, pakkudest tasakaalurada 

jms. Samas on jäetud ka suuremaid sillutatud pindasid käimiseks ja rattaga sõitmiseks ning on 

võimalus mängida lauatennist või istuda pingil ja ajada naabriga juttu. Kasutatud on erinevaid 

sillutusmaterjale - nii siledamat kiviplaati kui ka krobelisemat täringukivi. Teed on ääristatud 

pollarvalgustitega (joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Vaade sisehoovil Løren botaniske piirkonnas (Fotod Obos 2022). 

 

Majade vahele on jäetud ka suuremaid muruplatse, kus inimesed saavad piknikku pidada. 

Huvitavad on kavandatud hoonete katusehaljastus, kus on kasutatud nii kõrrelisi kui ka 

tarbeaia istutuskaste (joonis 6, 7). 
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Joonis 6. Løren botaniske kvartali halajsala   Joonis 7. Vaade kvartalile (Fotod Obos 2022) 

 

Antud projekt paistab silma kaasaegse tervikliku lahenduse ja hubase miljöö poolest ning on 

kutsuv. Kõrgete hoonete vaheline ala on oskuslikult kavandatud ning täidab ruumi hästi. 

Arvestatud on nii laste kui täiskasvanutega igas vanuses. Meeldib, et haljastuses on kasutatud 

erinevaid puude-põõsaste gruppe, mis raamivad hooneid ning ääristavad teid. Taimede 

kõrgused on sujuvad valitud kõrgemast madalamaks ning teeääred on piiratud madalamate 

põõsaste või kõrreliste ja püsikutega. Lastele on mõeldud erinevad atraktsioonid - kiiged, 

tasakaalurajad, liutorud ronimisredelid jms. Teede liigendamine erinevate materjalidega aitab 

tõmmata piiri ratturi ja jalakäija vahel. Hoovi teeb turvaliseks õhtune valgustus, mis on madal 

ning ei peaks tekitama liigset valgusmüra. Nendest kujunduse põhimõtetest tasub lähtuda ja 

arvesse võtta projektala kavandamisel.  

1.1.4 Erminurme elamurajoon 

Erminurme kvartal asub Tartus Eesti Rahva Muuseumi kõrval. See on hubane ja naabruse 

miljöösse sobitatud elukeskkond Tartu valla ja linna piiril, kuhu kerkib kokku 12 uut kahe- 

kuni kolmekorruselist kortermaja (Raavik 2021). Arenduse eesmärk oli luua loodussõbralik  

elukeskkond, mida saadab privaatsus ja rahu. Hooned ei ole paigutatud ühtses rea ning veidi  

üksteise suhtes nihkes. Majade vahel kulgevad sõiduteed ja parklad on ääristatud puude ja 

õisdekoratiivsete põõsastega. Majade vahele on loodud haljastatud hoov mängu- ja 

puhkealaga, kus on atrkatsioonid väiksematele lastele kui vanematele inimestele, lauatennise 

laud ja pingid puhkamiseks.7000 m2 suurune valgustatud pargiala pakub mitmekesiseid 

ajaveetmise võimalusi. Parki on rajatud laste mänguväljak, millel on pesakiik, vedrukiik 

väiksematele lastele, liumägi-linnak, ronila, erinevad ronimis- ja keerlemisatraktsioonid ning 

karussell (Raavik 2021). Mänguala ümbritsevad nõlvad, mis annavad privaatsust ning 

võimaldavad lastele talverõõme nautida. Hoonete juurde on rajatud ratta parkimiskohad. 
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Autoparklas on kasutatud pinnana murukärge, mis jätab rohelisema mulje. Piirkond on hästi 

valgustatud ning on turvaline (joonis 8, 9). 

 

Joonis 8. Erminurme elurajoon Joonis 9. Joonis.Mängu- ja puhkeala (Fotod: Erminurme 

2022) 

Selle projekti juures meeldib, et säilitatakse olemasolev kõrghaljastus ning majade vahel on 

loodud teedevõrk, mida ääristavad õitsvad põõsad ja on istutatud puid. Liigse asfalti 

vältimiseks on kasutatud parklas murukärge, mis jätab rohelisema mulje ning aitab veel 

pinnasesse imbuda. See tundub hea mõte, mida saaks projektalal kasutada parklas, kus hetekel 

ei ole korralikku pinnase materjali pandud. Meeldib, et mängu- ja puhkealal on palju ruumi ja 

pinke ning ala ümbritsevad kahelt poolt nõlvad, mis tagavad privaatsuse.  

1.1.5 Uus-Veerenni elamuala sisehoov 

Uus-Veerenni elurajoon asub Tallinnas ning on valminud mitmes etapis, esimesed majad 

valmisid 2019. aastal. Uus-Veerenni majade vahele rajatakse haljastatud sisehoovid, mille 

malli on võetud Londonis Notting Hilli piirkonnast. Kekskonda muudavad hubasemaks 

valgustus ja pingid ning puhke- ja grillialad. Lastele rajatakse mänguväljakud. Hoonete ümber 

parkimist ei ole ja see on maja all ning õueruum on jalakäijatele. Mõeldud on ka 

panipaikadele, kuhu saab jätta rattaid jms. Esimesel korrusel on ka teraasiga korterid.(Adaur 

2018). Kvartali hoov on poolprivaatne taskupark. Hooned on paigu.tatud perimeetselt ning 

nende vahel on privaatne sisehoov, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks pigem 

hoonete elanikel ning tekitab vajaliku kodutunde (joonis 10).  



 

 

Joonis 10. Uus-Veerenni kvartal (Foto: Merko 2022)

 

Hoonete tänavafronti ilmestavad privaatsed eesaiad, mis pakuvad visuaalset silmailu ning 

ilmestavad tänavapilti. Sisehoovi jäävad ja hoone perimeetris olevad väikesed eraaia terasside 

ees on sisepargist eraldatud vabakujuliste 

ühendab kõik erinevad pargi osad ühtseks tervikuks. Park on jaotatud väikelaste ja laste 

tegevusega aktiivsemaks pooleks ning avara muruväljaku ja mitmesugust kasutust 

võimaldavate vaheruumidega rahulikuma puhkus

varjualune koos aedniku ruumiga. Vaheruumid on klaaspaviljonid

kasvatada taimi või veeta vaba aega (joonis 11, 12 ).

 

Joonis 11. Uus-Veerenni sisehoov. 

 

Puud-põõsad on valitud elurikkust toetama. Valitud on õisdekoratiivseid kui ka vilju kandvaid 

puid. Vähemkasutatavatest kohtades hoitakse liigirikast poollooduslikku kooslust, sagedamini 

kasutuses olevad pinnad on kaetud tarbemuruga. Hoonete vahel

2020. aastal Maastikuarhitektide Liidu aast

Bachmann 2020).  

 

kvartal (Foto: Merko 2022) 

Hoonete tänavafronti ilmestavad privaatsed eesaiad, mis pakuvad visuaalset silmailu ning 

ilmestavad tänavapilti. Sisehoovi jäävad ja hoone perimeetris olevad väikesed eraaia terasside 

ees on sisepargist eraldatud vabakujuliste hekkidega. Nende ääres kulgeb pargitee, mis 

ühendab kõik erinevad pargi osad ühtseks tervikuks. Park on jaotatud väikelaste ja laste 

tegevusega aktiivsemaks pooleks ning avara muruväljaku ja mitmesugust kasutust 

võimaldavate vaheruumidega rahulikuma puhkusega pooleks. Alasid ühendab keskne 

varjualune koos aedniku ruumiga. Vaheruumid on klaaspaviljonid-kasvuhooned, kus võib 

kasvatada taimi või veeta vaba aega (joonis 11, 12 ). 

Veerenni sisehoov.  Joonis 12.  Mänguväljak (Fotod: Uus Veerenn

põõsad on valitud elurikkust toetama. Valitud on õisdekoratiivseid kui ka vilju kandvaid 

puid. Vähemkasutatavatest kohtades hoitakse liigirikast poollooduslikku kooslust, sagedamini 

kasutuses olevad pinnad on kaetud tarbemuruga. Hoonete vahele rajatud sisehoov pälvis 

2020. aastal Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia hooviruumi kategoorias

22 

 

Hoonete tänavafronti ilmestavad privaatsed eesaiad, mis pakuvad visuaalset silmailu ning 

ilmestavad tänavapilti. Sisehoovi jäävad ja hoone perimeetris olevad väikesed eraaia terasside 

hekkidega. Nende ääres kulgeb pargitee, mis 

ühendab kõik erinevad pargi osad ühtseks tervikuks. Park on jaotatud väikelaste ja laste 

tegevusega aktiivsemaks pooleks ning avara muruväljaku ja mitmesugust kasutust 

ega pooleks. Alasid ühendab keskne 

kasvuhooned, kus võib 

 

Joonis 12.  Mänguväljak (Fotod: Uus Veerenni 2022) 

põõsad on valitud elurikkust toetama. Valitud on õisdekoratiivseid kui ka vilju kandvaid 

puid. Vähemkasutatavatest kohtades hoitakse liigirikast poollooduslikku kooslust, sagedamini 

e rajatud sisehoov pälvis 

apreemia hooviruumi kategoorias (Ojari, 



 

 

Selle kvartali juures meeldib, et on loodud terviklik roheline elamurajoon, kus iga hoone 

juures on oma sisehoov, kus aega veeta.

materjalidega. Iga hoov on veidi omamoodi ning ei kordu. Kasutatud on enamasti 

õisdekoratiivseid  puid ja põõsaid, samuti kõrrelisi ja püsikuid, mis on istutatud peenrasse või 

suurde istutuskasti, mis ümbrits

suurte laamadena, mis moodustavad omaette kujundid ja värvilaigu, ning esimese korruse 

terrasse piiravad hekid, mis ei ole just tavapärane kortermajade puhul (joonis 13).

 

Joonis 13. Uus-Veerenni sisehoov 

 

Hoonete ümbrus on hästi valgustatud ning jätab õdusa mulje (joonis 14). See projekt näitab 

kuidas on erinevaid materjale omavahel hästi seotud ning kuidas tehismaterjali mõju kahaneb 

kui ümber on piisavalt mitmesugust haljastust ning julgemalt võiks kasutada põõsalaamasid ja 

püsikuid.  

Selle kvartali juures meeldib, et on loodud terviklik roheline elamurajoon, kus iga hoone 

juures on oma sisehoov, kus aega veeta. Need on kombineeritud tehis

materjalidega. Iga hoov on veidi omamoodi ning ei kordu. Kasutatud on enamasti 

õisdekoratiivseid  puid ja põõsaid, samuti kõrrelisi ja püsikuid, mis on istutatud peenrasse või 

suurde istutuskasti, mis ümbritseb laste mänguväljakut. Huvitav on ka, et põõsaid on istutatud 

suurte laamadena, mis moodustavad omaette kujundid ja värvilaigu, ning esimese korruse 

terrasse piiravad hekid, mis ei ole just tavapärane kortermajade puhul (joonis 13).

renni sisehoov   Joonis 14. Sisehoov õhtul (Foto. Merko 2022)

Hoonete ümbrus on hästi valgustatud ning jätab õdusa mulje (joonis 14). See projekt näitab 

kuidas on erinevaid materjale omavahel hästi seotud ning kuidas tehismaterjali mõju kahaneb 

on piisavalt mitmesugust haljastust ning julgemalt võiks kasutada põõsalaamasid ja 
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Selle kvartali juures meeldib, et on loodud terviklik roheline elamurajoon, kus iga hoone 

Need on kombineeritud tehis- kui ka looduslike 

materjalidega. Iga hoov on veidi omamoodi ning ei kordu. Kasutatud on enamasti 

õisdekoratiivseid  puid ja põõsaid, samuti kõrrelisi ja püsikuid, mis on istutatud peenrasse või 

eb laste mänguväljakut. Huvitav on ka, et põõsaid on istutatud 

suurte laamadena, mis moodustavad omaette kujundid ja värvilaigu, ning esimese korruse 

terrasse piiravad hekid, mis ei ole just tavapärane kortermajade puhul (joonis 13). 

 

Joonis 14. Sisehoov õhtul (Foto. Merko 2022) 

Hoonete ümbrus on hästi valgustatud ning jätab õdusa mulje (joonis 14). See projekt näitab 

kuidas on erinevaid materjale omavahel hästi seotud ning kuidas tehismaterjali mõju kahaneb 

on piisavalt mitmesugust haljastust ning julgemalt võiks kasutada põõsalaamasid ja 



 

 

2 METOODIKA 

2.1 Projektala 

Projektala on avalik mänguv

kodulehel, kus on hea ülevaade nende sisust ja

kortermajade vahel ning ei ole atraktiivne.

 

Projektala asub Tartu linna 

avalik mänguväljak aadressiga Ravila tn 62a (katastrinumber 79502:036:0022), mi

on ca 3000 m2 ja sihtotstarve on üldkasutatav maa. Ala on ümbritsetud neljast küljest 

viiekorruseliste kortermajadega ning samas kvartalis on veel paar sarnast kompleksi  (joonis 

15, 16). Samuti uuriti ümbrust põhjalikult Ravila

mõista selle ala eripära. 

 

Joonis 15. Projektala asukoht (Maa

 

 

Projektala on avalik mänguväljak, mis jäi silma kui uuriti avalike mänguväljakuid Tartu linna 

kodulehel, kus on hea ülevaade nende sisust ja seisukorrast. Ala valiti,

kortermajade vahel ning ei ole atraktiivne. 

linna lääne servas Veeriku elurajoonis Ravila tänaval ning on linna 

avalik mänguväljak aadressiga Ravila tn 62a (katastrinumber 79502:036:0022), mi

on ca 3000 m2 ja sihtotstarve on üldkasutatav maa. Ala on ümbritsetud neljast küljest 

viiekorruseliste kortermajadega ning samas kvartalis on veel paar sarnast kompleksi  (joonis 

15, 16). Samuti uuriti ümbrust põhjalikult Ravila-Viljandi mnt - Ilmatsalu piirkonnas, et 

 

Joonis 15. Projektala asukoht (Maa-amet a 2022) 

24 

avalike mänguväljakuid Tartu linna 

Ala valiti, kuna see asub 

Veeriku elurajoonis Ravila tänaval ning on linna 

avalik mänguväljak aadressiga Ravila tn 62a (katastrinumber 79502:036:0022), mille suurus 

on ca 3000 m2 ja sihtotstarve on üldkasutatav maa. Ala on ümbritsetud neljast küljest 

viiekorruseliste kortermajadega ning samas kvartalis on veel paar sarnast kompleksi  (joonis 

lmatsalu piirkonnas, et 

 



 

 

Joonis 16. Vaated hoovile (S.Kool 09.02.22, 16.03.22) 

 

Piirkonna lääne osas on ringtee, kust saab Tallinna ja Viljandi maanteele ning Lõunakeskuse 

suunas. Idas on ajalooline Tähtvere linnaosa. 

 

2.2 Projektala ajalugu

Projektala asub endise Muuli talu maal (joonis 17). Tartu linn on laienenud talumaade arvelt 

ning Veeriku linnaosa ajalooliseks südameks on Veeriku talu, mille haljastust on Veeriku 

tänava ääres Veeriku kooli lähistel seni võimalik näha. Selle talu maadele Viljandi ja 

Ilmatsalu maantee vahel planeeriti esimesed tänavad (nt Õhtu ja Hommiku tänav) ja tekkis 

linnalähedane alev, mis 1921

 

Joonis 17. Eesti Vabariigi topograafiline kaart 1:25 000 (1923

 

Joonis 16. Vaated hoovile (S.Kool 09.02.22, 16.03.22)  

Piirkonna lääne osas on ringtee, kust saab Tallinna ja Viljandi maanteele ning Lõunakeskuse 

unas. Idas on ajalooline Tähtvere linnaosa.  

Projektala ajalugu 

Projektala asub endise Muuli talu maal (joonis 17). Tartu linn on laienenud talumaade arvelt 

ning Veeriku linnaosa ajalooliseks südameks on Veeriku talu, mille haljastust on Veeriku 

res Veeriku kooli lähistel seni võimalik näha. Selle talu maadele Viljandi ja 

Ilmatsalu maantee vahel planeeriti esimesed tänavad (nt Õhtu ja Hommiku tänav) ja tekkis 

linnalähedane alev, mis 1921–1922 liideti Tartu linnaga (Tartu 2022). 

 

Vabariigi topograafiline kaart 1:25 000 (1923-1935) (Maa
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Piirkonna lääne osas on ringtee, kust saab Tallinna ja Viljandi maanteele ning Lõunakeskuse 

Projektala asub endise Muuli talu maal (joonis 17). Tartu linn on laienenud talumaade arvelt 

ning Veeriku linnaosa ajalooliseks südameks on Veeriku talu, mille haljastust on Veeriku 

res Veeriku kooli lähistel seni võimalik näha. Selle talu maadele Viljandi ja 

Ilmatsalu maantee vahel planeeriti esimesed tänavad (nt Õhtu ja Hommiku tänav) ja tekkis 

1935) (Maa-amet b, 2021) 
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Edasi arenes madal hoonestatud elurajoon lääne suunas (Nisu, Maisi, Rukki jms ning Tulbi, 

Kressi, Kannikese jms tänavad), jäädes üldiselt Viljandi maanteest põhja poole (v.a Ülase tn 

kvartalid). 

 

Esimene kortermaja ehitati Ravila tänava piirkonda on 1975 ning teised 1980-ndatel aastatel 

(EHR 2022). Projektala esimene hoone ehitati 1978. Need on tüüpilised paneelmajad nn Tartu 

maja tüüpi, mis ehitati nõukogude perioodil, mille hoonetüüp  pärineb Betooni tänaval asuvast 

betooni tehasest (praegu TMB Element). Hiljem on haljasalale lisatud väike mänguväljak, kus 

on kiik ja liivakast. Administratiivselt kuulub Veeriku alla kogu Näituse tänava lõpuosa ja 

sealt piki raudteed põhja suunas ulatuv laialdane tööstuspiirkond.  

 

2.3 Projektala analüüsi metoodika 

Projektalaga tutvumiseks ja uue kujundusidee välja pakkumiseks analüüsiti piirkonda 

põhjalikult. Esmalt tutvuti alaga ja ümbruskonnaga ning tehti esmamulje  visandeid ja fotosid 

ümbrusest. Eesmärgiks oli välja selgitada piirkonna plussid ja miinused ning millised puhke- 

ja mängualad on piirkonnas ning vastavalt sellele pakkuda välja hoovile uus 

kujunduslahendus. 

 

Analüüsimiseks uuriti Maa-ameti erinevaid kaarte ning ruumiandmeid, mida oli hea töödelda 

QGISi abiga. Töö analüüsib piirkonna rohestruktuuri, maakasutust, tehnovõrkude kitsendusi, 

vaadete mõju nii projektalalt kui ka eemalt linnast. Liikumisteede ja barjääride analüüsiks 

kasutati Kevin Lynch´i meetodit. Varjude analüüs annab ülevaate päikese liikumisest ja 

varjudest. Analüüsiks kasutati Maa-ameti 3D kaardirakendust, kus saab vaadata päikese 

liikumist erinevatele kellaaegadel ja kuudel. Selle abil saab hinnata ala võimalusi taimede 

valikul kui ka erinevate tegevuste planeerimiseks.  

Mänguväljakute uurimiseks kasutati Tartu linna vabaajaväljakute kaardirakendust, kus on 

välja toodud kõik linna avalikud mänguväljakud koos olulise infoga atraktsioonide kohta ning 

piltidega. Mänguväljakute kauguse hindamiseks aitas määrata Google Mapsi kaardirakendus 

ning Tartu linna kaardirakendused. Kasu oli ka Tartu Üldplaneering 2030+ ja 2040+ 

uurimisest puhke- ja mängualade kohta.  
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Lisaks tehti alal kohavaatlust erinevatel aegadel ja päevadel. Ala külastati viiel korral 

veebruaris-aprillis erinevatel kellaaegadel, enne lõuna-pärastlõunal. Vaatluse käigus tehti 

märkmeid tekkinud küsimuste ja tähelepanekute kohta ning ka fotosid. Veebruaris-märtsis oli 

veel lumi maas ning hoov oli inimestest tühi. Sisse tallatud jälgede ja teeraja järgi on näha, et 

hoovi kasutatakse peamiselt läbi käiguks ning talvel ei leia see väga kasutust. Esimesed 

soojemad päevad kutsuvad inimesi välja ning enne lõunasel ajal oli näha paari lapsevanemat 

lapsega mänguväljakul liivakastis. Viletsa ilmaga ei ole see koht, aga tuule tõttu atraktiivne 

ning mänguväljak oli lõunasel ajal tühi.  

2.4 Kirjanduse ja projektide analüüsi metoodika 

Kirjanduse analüüsis uuriti kellele ja milliseid mänguväljakuid on vaja. Materjali saadi nii 

raamatutest kui ka teadusartiklitest. Artikleid otsiti erinevatelt veebilehtedelt (Google Scholar, 

Researchgate, ScienceDirect). Valiti selliseid artikleid, mis kajastasid laste liikumisvajaduse 

uuringuid ning liikumisvajadust üldse nii lastel kui täiskasvanutel. Samuti uuriti artikleid ja 

raamatuid mängu- ja puhkeala teemadel. Märksõnad olid mänguväljak, puhkeala, roheruum, 

linna mänguväljak jms. Lisaks saadi infot erinevatelt kodulehekülgedelt. Kirjanduse analüüs 

aitas mõista mängu tähtsust ja mänguväljakute olemust, nende positiivsed ja negatiivsed külgi 

ning aitas kaasa kujundusidee kujunemiseks. 

 

Lisaks uuriti, milliseid puhke- ja mänguväljakud on loodud nii Eestis kui ka välismaal 

korterelamute hoovides. Selleks uuriti erinevaid elamurajoonide projekte maailmas ja vaadati 

erinevaid mänguväljakute lahendusi nii kujundust kui ka materjalide kasutust. Lõpuks valiti 

välja viis näidet, mis on nii Eestist, Saksamaalt, Rootsist kui ka Norrast. Näidete valikul oli 

oluline, et oleks korterelamud ja tüübilt sarnased projektalale ning valiti kaasaegsemaid 

lahendus Põhjamaadest ning Saksamaalt vanema elamurajooni renoveerimisel loodud uus 

kaasaegne looduslik puhke- ja mänguala kogu piirkonna elanikele.  

2.5 Kujundusidee metoodika 

Kujundusidee kujunes kirjanduse, erinevate projektide ja projektala analüüside käigus. 

Inspiratsiooni saadi vaadates erinevaid projekte nii meilt kui ka välismaalt. Vaadati, milliseid 

lahendusi on kasutatud ning milliseid ideid võiks antud juhul kasutada. Eriti huvitav tundus 

kaasaegne lähenemine Norras, kus luuakse uus kvartal vanema tööstuskvartali asemele. 
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Erinevad uuringud näitasid, et lapsed eelistavad looduslike mängualasid  tehislikest ning see  

mõjutas mänguväljakute elementide valikut. Soov on luua linnakeskkonda looduslikuma 

ilmega mängu- ja puhkeala nagu seda on tehtud Berliinis korterelamute asumi puhke- ja 

mänguala renoveerimisel. Projektala olemasolevad kased ja männid pakuvad varju ja rohelust 

ning need loovad hea võimaluse puhkamiseks või mänguks. Tammepuu annab võimaluse 

ronimiseks. Puhkeala ja parkla eraldamiseks saab kasutada erinevaid põõsaid. Lisaks aitavad 

puud-põõsad-püsikud luua hubasema ja elurikkama keskkonna. Projekti kaasatakse majade 

hoovipoolsed haljasalad, et kujundada terviklik ruum. 

 

Kujunduse loomisel arvestati erinevate vanusegruppidega. Mänguvahendid on 3-12 aastastele 

ning vanematele lastele ja täiskasvanutele on võimalus kasutada välijõusaali. Teede 

kavandamisel arvestati inimeste liikumise suundadega. Parklate kujundamisel lähtuti kehtivast 

projekteerimisnormist ning rohelisemast keskkonnast. Samuti arvestati olemasolevate 

kitsenduste ja piirangutega (Lisa 1).  



 

 

3 TULEMUSED JA ARUTELU

3.1 Analüüsid 

3.1.1 Kohaanalüüs 

Esmane projektala külastus oli

jalutuskäigu teekonda ning skitsid ilmestavad seda kohta (joonis 18 punased jooned). 

 

Joonis 18. Koha analüüsi kaart (Aluskaart: Maa

 

Piirkond on vaikne, kuid maanteelt kostub autode müra. Suvel kui puud on lehes, siis on müra 

vaiksem kui talvel külma ilmaga. Suurte majade vahel tekivad tuulekoridorid ning need olid 

tunda just põhja ja ida küljel ning tuulise ilmaga ka haljasala keskel. Mõne minutilise 

jalutuskäigu kaugusele jäävad Kannikese ja Meelespea lasteaed ning Veeriku kool ning üle 

tee asub pood ja apteek. Lääne külge jäävad garaažid, kus oli näha kelgutamise jälgi.

JA ARUTELU 

Esmane projektala külastus oli 9. veebruaril 2022. aastal  ning allolev kaart näitab 

jalutuskäigu teekonda ning skitsid ilmestavad seda kohta (joonis 18 punased jooned). 

ha analüüsi kaart (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor) 

Piirkond on vaikne, kuid maanteelt kostub autode müra. Suvel kui puud on lehes, siis on müra 

iksem kui talvel külma ilmaga. Suurte majade vahel tekivad tuulekoridorid ning need olid 

ida küljel ning tuulise ilmaga ka haljasala keskel. Mõne minutilise 

jalutuskäigu kaugusele jäävad Kannikese ja Meelespea lasteaed ning Veeriku kool ning üle 

tee asub pood ja apteek. Lääne külge jäävad garaažid, kus oli näha kelgutamise jälgi.
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aastal  ning allolev kaart näitab autori 

jalutuskäigu teekonda ning skitsid ilmestavad seda kohta (joonis 18 punased jooned).  

 

Piirkond on vaikne, kuid maanteelt kostub autode müra. Suvel kui puud on lehes, siis on müra 

iksem kui talvel külma ilmaga. Suurte majade vahel tekivad tuulekoridorid ning need olid 

ida küljel ning tuulise ilmaga ka haljasala keskel. Mõne minutilise 

jalutuskäigu kaugusele jäävad Kannikese ja Meelespea lasteaed ning Veeriku kool ning üle 

tee asub pood ja apteek. Lääne külge jäävad garaažid, kus oli näha kelgutamise jälgi. 



 

 

3.1.2 Rohestruktuur 

Rohealade analüüs näitas (joonis 19), et piirkond on kõrghaljastatud ning on ala mõjub 

suhteliselt rohelisena. Teed ääristavad alleed ning majade vahel on puude grupid. 

kasvavad harilik kask, mänd, pihlakas, viirpuu ja hobukastan. Kõrghaljastus pak

tuulekaitset ja varju kuumal päeval ning aitab kaasa elurikkuse säilitamisele. Haljasalal ja tee 

äärtes on enamasti niidetud muru. Projektalast põhjas ja läänes on haritav põllumaa ning 

väiksemad haritavad maatükid on elanike aiamaad, mis rikastavad elu

tänava lõpus tegutseb linna suurim aiandusala, mis oli algselt mõeldud Tartu elektrijaama 

töötajatele (Üldplaneering 2030). Väiksem aiandusmaa jääb läände garaažide juurde. 

Linnaaiandus suurendab linnakeskkonna liigirikkust, pakub elup

lindudele-loomadele ning toimib osana rohealade võrgustikust.

Joonis 19. Rohestruktuur (Aluskaart: Maa

 

Projektalast lõunasse jäävad eraaiad, mis annavad piirkonnale rohelise miljöö.  Aiad on sageli 

ääristatud hekkidega ning silma paistavad okaspuud ning viljapuud. Aedlinna rohelus 

parema mikrokliima ning samuti toetab linna rohevõrgustiku säilimist. Aedlinnalaadsed 

väikeelamumaad on oma aedadega oluliseks rohevõrgu osaks, krundi pinnast vähemalt 50% 

peab olema haljastatud. Need on ka aktiivsed privaatse linnaaianduse alad, mis soodustavad 

Rohealade analüüs näitas (joonis 19), et piirkond on kõrghaljastatud ning on ala mõjub 

suhteliselt rohelisena. Teed ääristavad alleed ning majade vahel on puude grupid. 

harilik kask, mänd, pihlakas, viirpuu ja hobukastan. Kõrghaljastus pak

tuulekaitset ja varju kuumal päeval ning aitab kaasa elurikkuse säilitamisele. Haljasalal ja tee 

äärtes on enamasti niidetud muru. Projektalast põhjas ja läänes on haritav põllumaa ning 

väiksemad haritavad maatükid on elanike aiamaad, mis rikastavad elu

tänava lõpus tegutseb linna suurim aiandusala, mis oli algselt mõeldud Tartu elektrijaama 

töötajatele (Üldplaneering 2030). Väiksem aiandusmaa jääb läände garaažide juurde. 

Linnaaiandus suurendab linnakeskkonna liigirikkust, pakub elupaiku taimedele, putukatele, 

loomadele ning toimib osana rohealade võrgustikust. 

Joonis 19. Rohestruktuur (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor) 

Projektalast lõunasse jäävad eraaiad, mis annavad piirkonnale rohelise miljöö.  Aiad on sageli 

d hekkidega ning silma paistavad okaspuud ning viljapuud. Aedlinna rohelus 

parema mikrokliima ning samuti toetab linna rohevõrgustiku säilimist. Aedlinnalaadsed 

väikeelamumaad on oma aedadega oluliseks rohevõrgu osaks, krundi pinnast vähemalt 50% 

olema haljastatud. Need on ka aktiivsed privaatse linnaaianduse alad, mis soodustavad 
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Rohealade analüüs näitas (joonis 19), et piirkond on kõrghaljastatud ning on ala mõjub 

suhteliselt rohelisena. Teed ääristavad alleed ning majade vahel on puude grupid. Siina 

harilik kask, mänd, pihlakas, viirpuu ja hobukastan. Kõrghaljastus pakub 

tuulekaitset ja varju kuumal päeval ning aitab kaasa elurikkuse säilitamisele. Haljasalal ja tee 

äärtes on enamasti niidetud muru. Projektalast põhjas ja läänes on haritav põllumaa ning 

väiksemad haritavad maatükid on elanike aiamaad, mis rikastavad elukeskkonda. Ilmatsalu 

tänava lõpus tegutseb linna suurim aiandusala, mis oli algselt mõeldud Tartu elektrijaama 

töötajatele (Üldplaneering 2030). Väiksem aiandusmaa jääb läände garaažide juurde. 

aiku taimedele, putukatele, 

 

Projektalast lõunasse jäävad eraaiad, mis annavad piirkonnale rohelise miljöö.  Aiad on sageli 

d hekkidega ning silma paistavad okaspuud ning viljapuud. Aedlinna rohelus loob 

parema mikrokliima ning samuti toetab linna rohevõrgustiku säilimist. Aedlinnalaadsed 

väikeelamumaad on oma aedadega oluliseks rohevõrgu osaks, krundi pinnast vähemalt 50% 

olema haljastatud. Need on ka aktiivsed privaatse linnaaianduse alad, mis soodustavad 



 

 

liigirohkust ja elupaiku (Üldplaneering 2030, 2017)

liinirajatiste kaitsevööndis, aadressiks Ravila 80. See on üldplaneeringuga 

koerte jalutusala, kus on treeningväljak ja vabajooksuala (Üldplaneering 2030).

3.1.3 Ligipääsetavus 

Kohandatud Kevin Lunch´i analüüsi kaart näitab, millised on inimeste liikumisteed ja millised 

on füüsilised või visuaalsed barjäärid (joonis 20). 

 

Piirkonnas on hea bussiühendus ning bussipeatused asuvad elamutele lähedal ning on 

sõlmpunktid, kus inimesed kohtuvad. Soovijatel on võimalik kasutada linna rattaringlust 

rentida jalgratas, mille parkla asub kohe bussipeatuse kõrval. Rattaga on võimalik

mööda jalg- või kergliiklusteed nii kesklinna kui linnast välja. Eraldi rattateed siin ei ole ning 

seda tuleb jagada jalakäijatega. Sõiduteed ühendavad nii Tallinna ja Viljandi maanteega kui 

Tähtvere ning kesklinnaga.

 

Jalakäijate turvalisuse tagava

väiksemad valgustamata rajad majade vahel. Ohu kohaks on elamute vahelised parkla ja 

jalgteede ristumiskohad, kus lapsed võivad oota

 

Joonis 20. Kevin Lynch´i analüüs 

 

(Üldplaneering 2030, 2017). Korterelamutest üle tee 

liinirajatiste kaitsevööndis, aadressiks Ravila 80. See on üldplaneeringuga 

koerte jalutusala, kus on treeningväljak ja vabajooksuala (Üldplaneering 2030).

Kohandatud Kevin Lunch´i analüüsi kaart näitab, millised on inimeste liikumisteed ja millised 

on füüsilised või visuaalsed barjäärid (joonis 20).  

Piirkonnas on hea bussiühendus ning bussipeatused asuvad elamutele lähedal ning on 

sõlmpunktid, kus inimesed kohtuvad. Soovijatel on võimalik kasutada linna rattaringlust 

rentida jalgratas, mille parkla asub kohe bussipeatuse kõrval. Rattaga on võimalik

või kergliiklusteed nii kesklinna kui linnast välja. Eraldi rattateed siin ei ole ning 

seda tuleb jagada jalakäijatega. Sõiduteed ühendavad nii Tallinna ja Viljandi maanteega kui 

 

Jalakäijate turvalisuse tagavad valgustatud jalgteed ning ülekäigurajad sõiduteedel. Samuti on 

väiksemad valgustamata rajad majade vahel. Ohu kohaks on elamute vahelised parkla ja 

jalgteede ristumiskohad, kus lapsed võivad ootamatult teele tormata.  

Joonis 20. Kevin Lynch´i analüüs (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor) 
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Korterelamutest üle tee asuv jäätmaa on 

liinirajatiste kaitsevööndis, aadressiks Ravila 80. See on üldplaneeringuga reserveeritud 

koerte jalutusala, kus on treeningväljak ja vabajooksuala (Üldplaneering 2030). 

Kohandatud Kevin Lunch´i analüüsi kaart näitab, millised on inimeste liikumisteed ja millised 

Piirkonnas on hea bussiühendus ning bussipeatused asuvad elamutele lähedal ning on 

sõlmpunktid, kus inimesed kohtuvad. Soovijatel on võimalik kasutada linna rattaringlust - 

rentida jalgratas, mille parkla asub kohe bussipeatuse kõrval. Rattaga on võimalik sõita 

või kergliiklusteed nii kesklinna kui linnast välja. Eraldi rattateed siin ei ole ning 

seda tuleb jagada jalakäijatega. Sõiduteed ühendavad nii Tallinna ja Viljandi maanteega kui 

d valgustatud jalgteed ning ülekäigurajad sõiduteedel. Samuti on 

väiksemad valgustamata rajad majade vahel. Ohu kohaks on elamute vahelised parkla ja 

 



 

 

Korterelamud   piiravad vaateid ja mõjuvad barjäärina, mis on nii kaitsvad kui ka takistavad. 

Samas on need projektalale piiriks ning pakub turvalist ruumi, kuhu saab luua 

õueruumi nii lastele kui ka täisk

ja taga olevad autoparklad, mis on saanud tõenäoliselt ruumi juurde haljasala arvelt ning 

ruumipuuduse tõttu ei ole neid ka võimalik mujale rajada (kui just mitte maa alla). Barjäärina 

mõjuvad ka garaažid, mis on nõlva sees ja mida kasutatakse talvel kelgutamiseks.

3.1.4 Vaadete mõju projektalale

Visuaalse valgala ja orientiiride ala kaardil on näha, et projektala vaated on piiratud ja 

ümberringi on ainult majad. Sissepääsude juurest on avatud vaade ü

suunas. Üle tee on aga kauplus ja spordihoone Visa hall.  Maamärkidest paistavad silma Opeli 

keskus ning Betooni tänava ärihooned  (joonis 21). 

Joonis 21. Vaated projekt alalt ja maamärgid (Aluskaart: Maa

 

Visuaalse mõju tsoon kaardil näitab vaateid eemalt linnast (joonis 22). Ala paistab oma 

kõrgete korterelamute ja puude tõttu kaugele. 

Korterelamud   piiravad vaateid ja mõjuvad barjäärina, mis on nii kaitsvad kui ka takistavad. 

Samas on need projektalale piiriks ning pakub turvalist ruumi, kuhu saab luua 

õueruumi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Visuaalse ja füüsilise barjäärina mõjuvad maja ees 

ja taga olevad autoparklad, mis on saanud tõenäoliselt ruumi juurde haljasala arvelt ning 

ruumipuuduse tõttu ei ole neid ka võimalik mujale rajada (kui just mitte maa alla). Barjäärina 

ka garaažid, mis on nõlva sees ja mida kasutatakse talvel kelgutamiseks.

projektalale 

Visuaalse valgala ja orientiiride ala kaardil on näha, et projektala vaated on piiratud ja 

ümberringi on ainult majad. Sissepääsude juurest on avatud vaade üle põllu Betooni tänava 

suunas. Üle tee on aga kauplus ja spordihoone Visa hall.  Maamärkidest paistavad silma Opeli 

keskus ning Betooni tänava ärihooned  (joonis 21).  

Joonis 21. Vaated projekt alalt ja maamärgid (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor)

alse mõju tsoon kaardil näitab vaateid eemalt linnast (joonis 22). Ala paistab oma 

kõrgete korterelamute ja puude tõttu kaugele.  
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Korterelamud   piiravad vaateid ja mõjuvad barjäärina, mis on nii kaitsvad kui ka takistavad. 

Samas on need projektalale piiriks ning pakub turvalist ruumi, kuhu saab luua hubase rohelise 

asvanutele. Visuaalse ja füüsilise barjäärina mõjuvad maja ees 

ja taga olevad autoparklad, mis on saanud tõenäoliselt ruumi juurde haljasala arvelt ning 

ruumipuuduse tõttu ei ole neid ka võimalik mujale rajada (kui just mitte maa alla). Barjäärina 

ka garaažid, mis on nõlva sees ja mida kasutatakse talvel kelgutamiseks. 

Visuaalse valgala ja orientiiride ala kaardil on näha, et projektala vaated on piiratud ja 
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alse mõju tsoon kaardil näitab vaateid eemalt linnast (joonis 22). Ala paistab oma 



 

 

Joonis 22. Visuaalse mõju tsoonid (Aluskaart: Maa

 

Ala paistab oma kõrgete korterelamute ja puude tõttu ka

sissesõidul Tallinna maanteelt

ning on privaatne koht ning sobiv puhkealaks.

3.1.5 Maastikukarakterid

Maastikukarakteri analüüsi kaart  kirjeldab piirkonna iseloomu ning 

tüübist (joonis 23). Projektala ümbritsevad nõukogudeaegsetest 5

Lähedal olevad ärihooned, lasteaia hooned ja koolimaja on funktsionaalsed ning ei paista väga 

silma. Lasteaedade ala on piiratud kasutusega n

avalik ala ning seda on võimalik kasutada. Samuti on seal korvapalliväljak.

 

Suur osa piirkonnas kuulub eramajadele, mis on valdavalt ühe

koos väiksema aiaga, kus saab vaba aega veeta. K

kaaslasi mänguplatsilt. Veeriku tänavale jääb kaasaegne korterelamute piirkond. Majad on 3

korruselised ning majade vahel on puhke

 

Joonis 22. Visuaalse mõju tsoonid (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor) 

Ala paistab oma kõrgete korterelamute ja puude tõttu kaugele ning jääb silma linna 

sissesõidul Tallinna maanteelt, Betooni ja Ravila tänavalt. Projektala ei ole kaugemale nähtav 

ning on privaatne koht ning sobiv puhkealaks. 

Maastikukarakterid 

Maastikukarakteri analüüsi kaart  kirjeldab piirkonna iseloomu ning annab ülevaate hoonete 

tüübist (joonis 23). Projektala ümbritsevad nõukogudeaegsetest 5-korruselised korterelamud. 

Lähedal olevad ärihooned, lasteaia hooned ja koolimaja on funktsionaalsed ning ei paista väga 

silma. Lasteaedade ala on piiratud kasutusega ning võõrastele suletud. Kooli staadion on 

avalik ala ning seda on võimalik kasutada. Samuti on seal korvapalliväljak.

Suur osa piirkonnas kuulub eramajadele, mis on valdavalt ühe- või kahekorruselised majad 

koos väiksema aiaga, kus saab vaba aega veeta. Kuid lapsed vajavad seltsi ning leiavad sageli 

kaaslasi mänguplatsilt. Veeriku tänavale jääb kaasaegne korterelamute piirkond. Majad on 3

korruselised ning majade vahel on puhke- ja mänguplats. 
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ugele ning jääb silma linna 

Betooni ja Ravila tänavalt. Projektala ei ole kaugemale nähtav 

annab ülevaate hoonete 

korruselised korterelamud. 

Lähedal olevad ärihooned, lasteaia hooned ja koolimaja on funktsionaalsed ning ei paista väga 

ing võõrastele suletud. Kooli staadion on 

avalik ala ning seda on võimalik kasutada. Samuti on seal korvapalliväljak. 

või kahekorruselised majad 

uid lapsed vajavad seltsi ning leiavad sageli 

kaaslasi mänguplatsilt. Veeriku tänavale jääb kaasaegne korterelamute piirkond. Majad on 3-



 

 

Joonis 23. Maastiku karakteri kaart (Aluskaart: Maa

 

Piikonnas on palju viiekorruselisi kortermaju ning seega ka palju peresid, kus tõenäoliselt on 

lapsed, kes vajavad õueruumi. Samuti vajavad täiskasvanud ise puhke

Mõne minuti kaugusel on küll ka kooliõu, kus saab sõpradega

avalikuks kasutamiseks ning seal ei ole võimalik suurematel lastel mängida. Korterelamute 

vahel olev haljas- ja mänguala ei ole atraktiivne vaatamata sellele, et on avalik mänguväljak, 

kus on kiik ja liivakast ning paar pin

aega väljas ja suhestuma loodusega, saab laiendada nende mugavustsooni, muutes kogemuse 

lihtsaks, ihaldusväärseks ja meeldivaks Selleks võib olla vaated loodusele, loodusliku oja või 

jõe avamist, uus tänavahaljastus või lihtsalt luua võimalus päikese käes istumiseks (Sim 

2021).  

3.1.6 Päikese ja varjude

Varjude analüüs on oluline, et mõista kuidas päikese liikumine mõjutab projektala. Valgus

varjuanalüüs põhineb Maa

kaardil kolmel erineval ajal, kell 9, 12, 16, kõikidel aastaaegadel. Analüüsist selgus, et 

keskpäevane vari jääb parklasse ning haljasala on päikseline, kuid pärastlõunal on kevad

Joonis 23. Maastiku karakteri kaart (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor) 

Piikonnas on palju viiekorruselisi kortermaju ning seega ka palju peresid, kus tõenäoliselt on 

lapsed, kes vajavad õueruumi. Samuti vajavad täiskasvanud ise puhke-

Mõne minuti kaugusel on küll ka kooliõu, kus saab sõpradega aega veeta. Lasteaia ala ei ole 

avalikuks kasutamiseks ning seal ei ole võimalik suurematel lastel mängida. Korterelamute 

ja mänguala ei ole atraktiivne vaatamata sellele, et on avalik mänguväljak, 

kus on kiik ja liivakast ning paar pink-kiike. Ruumi kaudu saab inimesi julgustada veetma 

aega väljas ja suhestuma loodusega, saab laiendada nende mugavustsooni, muutes kogemuse 

lihtsaks, ihaldusväärseks ja meeldivaks Selleks võib olla vaated loodusele, loodusliku oja või 

vahaljastus või lihtsalt luua võimalus päikese käes istumiseks (Sim 

varjude analüüs 

Varjude analüüs on oluline, et mõista kuidas päikese liikumine mõjutab projektala. Valgus

varjuanalüüs põhineb Maa-ameti 3D-kaardil (joonis 24). Varje vaadati nii 2D kui ka 3D 

kaardil kolmel erineval ajal, kell 9, 12, 16, kõikidel aastaaegadel. Analüüsist selgus, et 

jääb parklasse ning haljasala on päikseline, kuid pärastlõunal on kevad
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Piikonnas on palju viiekorruselisi kortermaju ning seega ka palju peresid, kus tõenäoliselt on 

- ja liikumisvõimalust. 

aega veeta. Lasteaia ala ei ole 

avalikuks kasutamiseks ning seal ei ole võimalik suurematel lastel mängida. Korterelamute 

ja mänguala ei ole atraktiivne vaatamata sellele, et on avalik mänguväljak, 

kiike. Ruumi kaudu saab inimesi julgustada veetma 

aega väljas ja suhestuma loodusega, saab laiendada nende mugavustsooni, muutes kogemuse 

lihtsaks, ihaldusväärseks ja meeldivaks Selleks võib olla vaated loodusele, loodusliku oja või 

vahaljastus või lihtsalt luua võimalus päikese käes istumiseks (Sim 

Varjude analüüs on oluline, et mõista kuidas päikese liikumine mõjutab projektala. Valgus- ja 

e vaadati nii 2D kui ka 3D 

kaardil kolmel erineval ajal, kell 9, 12, 16, kõikidel aastaaegadel. Analüüsist selgus, et 

jääb parklasse ning haljasala on päikseline, kuid pärastlõunal on kevad-



 

 

sügisel majade ja puude varjus lääne poolt. Kevad

haljasala keskel. 

Joonis 24. Varjude analüüsi kaart (Maa

Seega näitab varjude analüüs, et ala on majade ja puude varjus ning pärastlõunal on päikest 

vähem. Haljasala on kõige päikselisem päeva

3.1.7 Avalikud mänguväljakud

Tartus on ligi 40 avalikku mänguväljakut. Tartu linnal on hea interaktiivne ülevaade 

kodulehel olemasolevate avalike mänguväljakute kohta (joonis 25). Kaardilt on näha, et 

suurem osa mänguväljakuid jääb teisele poole Emajõge, Anneli

koondunud Emajõe äärde, kuid enamus asuvad Annelinna kortermajade juures. 

Joonis 25. Tartu avalikud mänguväljakud (Tartu Vabaajaväljakud 2022)

 

sügisel majade ja puude varjus lääne poolt. Kevade- ja suvepäeval on suurem osa päikest 

Joonis 24. Varjude analüüsi kaart (Maa-amet c, 2022) 

Seega näitab varjude analüüs, et ala on majade ja puude varjus ning pärastlõunal on päikest 

vähem. Haljasala on kõige päikselisem päevasel ajal. 

Avalikud mänguväljakud 

Tartus on ligi 40 avalikku mänguväljakut. Tartu linnal on hea interaktiivne ülevaade 

kodulehel olemasolevate avalike mänguväljakute kohta (joonis 25). Kaardilt on näha, et 

suurem osa mänguväljakuid jääb teisele poole Emajõge, Annelinna. Mõned väljakud on  

koondunud Emajõe äärde, kuid enamus asuvad Annelinna kortermajade juures. 

 

Joonis 25. Tartu avalikud mänguväljakud (Tartu Vabaajaväljakud 2022)
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ja suvepäeval on suurem osa päikest 

 

Seega näitab varjude analüüs, et ala on majade ja puude varjus ning pärastlõunal on päikest 

Tartus on ligi 40 avalikku mänguväljakut. Tartu linnal on hea interaktiivne ülevaade 

kodulehel olemasolevate avalike mänguväljakute kohta (joonis 25). Kaardilt on näha, et 

nna. Mõned väljakud on  

koondunud Emajõe äärde, kuid enamus asuvad Annelinna kortermajade juures.  

Joonis 25. Tartu avalikud mänguväljakud (Tartu Vabaajaväljakud 2022) 
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Projektala vahetus läheduses on kaks mänguväljakut. Üks asub naaberkvartali kortermajade 

vahel ning on olemuselt sarnane projekalale. Mõlemad kortermaja mänguväljakud on 

sarnased - kiik ja liivakast ja pink-kiik. Teine mänguväljak asub Veeriku tänava pargis ca 600 

meetri kaugusel (Maps 2022). Veeriku tänava pargis on looduslik mänguväljak, kus on 

erinevad atraktsioonid - ronimisvõrk, tasakaalurada, ronila, erinevad kiiged. Mänguala 

miinuseks on liigne puude vari ning väljak ei ole valgustatud. 1,7 km kaugusel Tähtvere 

laululava juures on suurem mänguväljak ja rulapark ning laululava taha jääb Tähtvere 

spordipark, kus saab suusatada ning joosta. 

3.2 Tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. 

Analüüsid aitasid mõista paremini antud piirkonda ning saab välja tuua ala tugevused, 

nõrkused, võimalused ja ohud.  

3.2.1 Tugevused 

Ravila elamurajoon on rohelise miljööga ning toetab linna rohevõrgustikku. Ühelt poolt 

loovad rohekoridori kõrghaljastus ümber korterelamute ning teisalt eramajade rohelised aiad, 

mis on enamasti ääristatud hekkidega. Projektala on privaatne õueruum avaliku 

mänguväljakuga ning peaks pakkuma maja elanikele puhkamis- ja mängurõõmu. Hoovil on 

kõrged puud,  annavad üsna palju rohelust ja pakkudes varju kuuma päikese eest. Päikese- ja 

varjudeanalüüs kinnitas, et ala kõige päikselisem osa on keskel ning päikselisem aeg on 

kevadest sügiseni kell 12-16. Tugevuseks võib pidada ka head liikumisvõimalusi nii ratta kui 

ka bussiga. Majaelanikele on hea ligipääs hoovile ning üle tee poodi või bussipeatusesse. 

3.2.2 Nõrkused 

Olemasolev mänguväljak ei ole tegelikult atraktiivne ning puhkamiseks pole loodud erilisi 

võimalusi. Õueala ja sissepääsud on avatud tuulele ning puuduvad madalamad põõsad jms 

haljastus, mis oleks tuule takistuseks. Visuaalselt häirivad autode parklad, mis ääristavad 

kahelt poolt hooviala ning majade ees olevad parklad on samuti autosid täis. Kortermajade 

miinuseks võib pidada üha enam suurenevat autode hulka ning sellega seoses tekkivaid 

parkimise probleeme. Vaatamata heale liikumisvõimalustele, sõidetakse siiski palju autoga. 

Vahetus läheduses on ka garaažid aga kõik autod sinna ei mahu ja garaaže ei kasutata 
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igapäevaseks parkimiseks. Seega oleks vaja parkimismaja või maa-alust garaaži aga antud 

lahenduse puhul seda võimalust ei kasutata. 

3.2.3 Võimalused 

Kavandada hoovile mänguväljak nii, et oleks tegevust erinevas vanuses inimestele sh 

täiskasvanutele nagu soovitatakse Tartu üldplaneeringus. Istutada juurde põõsaid-püsikuid, 

luua igapäeva mängimise võimalusi ja lisada pinke ning valgustus.  Lähedale jäävad lasteaiad, 

kuid nende hoovid pole kõigile kasutamiseks. Koolihoovis on head võimalused 

pallimängudeks ja koolipäeval vahetunnis liikumiseks ja mängimiseks. Samas on garaažide 

juures võimalik talvel kelgutada. Kuna lapsed vajavad mängimiseks siiski teisi lapsi, on 

vaadeldud linna mänguväljakute võimalusi. Veidi enam kui poole kilomeetri raadiusse jääb 

Veeriku pargi looduslik mänguväljak, mis on veidi kauge igapäevaseks mängimiseks ja 

väiksemal lapsel üksi minemiseks. Teised mänguväljakud jäävad veel kaugemale ning kõige 

lähemale jääb Tähtvere mänguväljak (1,7 km), kus on tegevust nii suurtele kui ka väikestele 

ning kõrval asub rulapark ning tenniseväljakud. Kuigi rulapargid on mõnele noorukite grupile 

väärtuslikud rajatised ning soodustavad füüsilisi väljakutseid ja riske, ei ole need atraktiivsed 

aga kõigile noortele (Masiulanis, Cummins….). 

3.2.4 Ohud 

Ravila tänava on suhteliselt tiheda liiklusega. Seda võib pidada ohukohaks nii lastele kui ka 

vanematele  inimestele. Majade vahel on õueala ja seal on see oht väiksem.  

3.3 Analüüside kokkuvõte 

Analüüsid näitasid, et piirkond on küll roheline ja korterelamute hoovil on ka paar 

mänguväljakut, kuid kahjuks ei ole need atraktiivsed, pigem tühjad ja kõledad ega kutsu välja. 

Samuti on probleemiks liigne vari õhtupoolikul. Kirjanduse analüüsist selgus, et nii lastel kui 

ka täiskasvanutel on vaja rohkem liikuda, et ennetada terviseprobleeme. Samuti tuli 

uuringutest välja, et loodusliku ilmega mänguväljakud ja puhkealad pakuvad igas vanuses 

lastele rohkem avastamis- ja mängurõõmu kui traditsioonilised mänguväljakud. Seni on 

pööratud vähem tähelepanu noorte ja täiskasvanute puhakamis- ja liikumisvõimalustele kodu 

ümbruses. Uute korterelamute ehituses on juba ettenähtud puhke- ja mängualad planeerimine 

hoovialale, miks mitte siis planeerida olemasolevate haljasalade asemele uus õueala, kus oleks 
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kõigil tegevust. Näited elamurajoonide hoovide puhke- ja mängualadest annab selle kohta 

kinnitust  ning samuti selliste kohtade vajalikkusest. Kui inimestel on meeldiv keskkond ja 

piisavalt tegevusi, siis nad tahavad seal olla ja seda kasutada. Samas tugevdab see sotsiaalseid 

suhteid ning kasvatab kogukonna tunnet.  

 

Kodust saab alguse lapse kasvatus ja ka väärtushinnangud kogu eluks. Seal võiks lapsel olla 

kõik võimalused liikumiseks ja mängimiseks ning vanematele puhkamiseks. Oluline on 

seejuures, et see oleks kodule lähedal ning oleks võimalikult looduslik. Seega oleks hea kui 

pööratakse enam tähelepanu õuealade kujundamisel nii mänguväljakute kui ka puhkekohtade 

loomisele.   



 

 

4 KONTSEPTSIOON

4.1 Kontseptsiooni kujunemine

Analüüside järeldusena leiti, et kortermajade juures puudub hea õueruum, kus oleks looduslik 

mängu- ja puhkeala. Sellest kujunes kontseptsioon 

ja tervislik elukeskkond, kus oleks rohkem liikumisvõimalust ning kutsuks korterma

õue puhkama ja mängima. Soov on luua olemasoleva mänguväljaku asemele looduslik 

mänguväljak, puhke- ja tegevusala nii lastele ja täiskasvanutele. Elurikkuse loomiseks 

istutatakse õitsvaid puid ja põõsaid ning meeleoluks sibulilli kõrreliste ja p

parklale eraldatakse põõsastega. Allolev kontseptsiooni kaart näitab visuaalselt võimalikku 

mängu- ja puhkeala (joonis 26)

Joonis 26. Kontseptsiooni kaart (Aluskaart: Maa

 

Ala keskmes ehk päikselisemas osas on mängual

juurde saab luua ronimisalad suurematele lastele, liikumisvahendid (välijõusaal, lauatennise 

laud) noortele ja täiskasvanutele ajaveetmiseks oleks. Tuulekeeriste 

KONTSEPTSIOON 

kujunemine 

järeldusena leiti, et kortermajade juures puudub hea õueruum, kus oleks looduslik 

ellest kujunes kontseptsioon - liikuma kutsuv hoov, mis oleks elurikas 

ja tervislik elukeskkond, kus oleks rohkem liikumisvõimalust ning kutsuks korterma

õue puhkama ja mängima. Soov on luua olemasoleva mänguväljaku asemele looduslik 

ja tegevusala nii lastele ja täiskasvanutele. Elurikkuse loomiseks 

istutatakse õitsvaid puid ja põõsaid ning meeleoluks sibulilli kõrreliste ja p

parklale eraldatakse põõsastega. Allolev kontseptsiooni kaart näitab visuaalselt võimalikku 

ja puhkeala (joonis 26). 

Joonis 26. Kontseptsiooni kaart (Aluskaart: Maa-amet 2022, autor) 

Ala keskmes ehk päikselisemas osas on mänguala väiksematele lastele, olemasolevate puude 

juurde saab luua ronimisalad suurematele lastele, liikumisvahendid (välijõusaal, lauatennise 

laud) noortele ja täiskasvanutele ajaveetmiseks oleks. Tuulekeeriste 
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järeldusena leiti, et kortermajade juures puudub hea õueruum, kus oleks looduslik 

liikuma kutsuv hoov, mis oleks elurikas 

ja tervislik elukeskkond, kus oleks rohkem liikumisvõimalust ning kutsuks kortermaja inimesi 

õue puhkama ja mängima. Soov on luua olemasoleva mänguväljaku asemele looduslik 

ja tegevusala nii lastele ja täiskasvanutele. Elurikkuse loomiseks 

istutatakse õitsvaid puid ja põõsaid ning meeleoluks sibulilli kõrreliste ja püsikutega. Vaated 

parklale eraldatakse põõsastega. Allolev kontseptsiooni kaart näitab visuaalselt võimalikku 

 

a väiksematele lastele, olemasolevate puude 

juurde saab luua ronimisalad suurematele lastele, liikumisvahendid (välijõusaal, lauatennise 

laud) noortele ja täiskasvanutele ajaveetmiseks oleks. Tuulekeeriste vähendamiseks ja 
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hubasema ruumi tekitamiseks istutatakse põõsaid ja kõrrelisi-püsikuid ning nende vahel ja 

muru sisse kevadisi sibullilli. Puhkamiseks ja aja veetmiseks paigutatakse lauad-pingid nii, et 

inimestel oleks mugav ligi pääseda  kas lapsekäruga või ratastooliga. Piknikulaud ja istekohti 

on nii päikese- kui ka varjualal. Kontseptsioonplaan on lisas nr 7 postrer 2. 

4.2 Korterelamute hoovi kujunduslahendus 

Kõigele eelnenule valmis kujundusplaan mõõtkavas 1:500, mis on lisas nr 8 poster 3. 

Kujunduse keskmeks sai laste mänguala planeerimine. Kujunduslahendusel arvestati erinevate 

vanuse gruppidega ja nende vajadustega. Vanusegrupid jagati kolmeks - 3-6, 6-12 aastased, 

noored ja täiskasvanud. Väikelaste vahendid on eraldi liivaga turvaalal, kus on liumägi, 

kiiged, ronimis- ja tasakaalurajad, väike maja ja liivakast väiksematele. Mänguvahendid on 

piisava suure vahega, et oleks ohtu ja turvaline. Suuremate laste ronimisala on multšitud 

männikoorega vastavalt turvanõuetele vähemalt 30 cm paksuselt. Alal on ronimisvõrk, batuut, 

kiik ja pakkudest rada. Välijõusaal on mõeldud nii noortele kui ka täiskasvanutele. Seal saab 

ennast venitada ning tasakaaluharjutusi vastavatel trenažööridel. Ala on kaetud koorepuru 

multšiga. Mänguväljakute ümbrus on äristatud erinevate põõsastega ning need pakuvad 

omakorda mänguvõimalust ja taimede õppimisvõialust. Liivaala ääres on ka musta sõstra 

põõsad, millelt on hea marju võtta. 

 

Hooviala kavandamisel arvestati inimeste praeguste liikumissuundadega ning teede 

planeerimisel arvestati nendega. Hooviala  on kujundatud ringikujuline liikumisvõimalus, kus 

väiksemad lapsed saavad turvaliselt sõita ratta või ka rulluiskudega. Kivisillutisele saab 

kasutada mängudeks ning joonistada mängud kivie. Näiteks koolimäng ehk keksumäng, mida 

peetakse tüdrukute mänguks. Samas võivad lapsed seal kriitidega joonistada. Õuealale on 

kavandatud kaks lauatennise lauda, nii saab mitu sõpra koos mängida. 

 

Istusmisalade planeerimisel lähtuti, et istekohti oleks nii varjus kui päikses ning tekiks ka 

omaette olemise kohta. Seltsielu edendamiseks ja suhtelmiseks kavandati üks istumiskoht 

hoovi keskel olevale puu alla ringpingile, mille ümber on toolid ja lauad (joonis lisas nr 4). 

Selle ümber jäävad nii erinevad mängualad kui ka piknikuplats ning vajadusel näeb igale 

poole. Hetkel veel puud ei ole, aga see istutatakse juba suurema istikuna. Lisaks on 
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puhkamiseks ja istumiseks pingid mänguväljaku ääres kui ka välijõusaali juures. Pingid on 

seljatoega ja käetoega. Istumisalasid toetab ka põõasastik, mis tekitavad kindlustunde. 

4.3 Teed ja parklad 

Jalgteed on sillutiskiviga. Tee kõrguspunktid on lahendatuud vertikaaljoonisega (lisa 3 ). 

Uued punktid (punased) asuvad äärekivi ja teiste pindade peal ning kalded on näidatud 

nooltega. Parklatele pakutakse välja uus lahendus vastavalt kehtivatele normidele ning 

parkimisala kaetakse murukiviga. Arvestatud on parkimiskoha mõõtudega ning tee laiusega. 

Idapoolse parkla sõidutee on hetkel killustikuga ning see asfalteeritakse. 

4.4 Taimmaterjal 

Kortermajade ääres olevatele murualadele istutatakse erinevaid õitsevaid ja lõhnavaid puid-

põõsaid, et vähendada niitmist ning lisada elurikkust. Samas on need head õueruumi loojad ja 

vaadete piirajad ning tuuletakistajad. Samuti pakuvad need mänguvõimalust ning taimede 

tundmist. Parklate eraldamiseks kasutatakse mägimänni ja Siberi kontpuu kombinatsiooni. 

Mägimänd on igihaljas ja kontpuu punane võrse ning kirju lehestik ilmestavad seda igal 

aastaajal. Olemasolev kõrghaljastus, peamiselt kased, männid ja pihlakad, jäävad alles. 

Samuti hoone juures olevad sirelid, mis sobivad uude plaani ja ideesse hästi. Puude ja 

põõsaste valikul lähtuti nende dekoratiivsusest ning valitud põõsad on õitsevad ja 

lehtdekoraiivsed. Õisi peaks olema igal aastaajal. Valituks osutusid forsüütiad(Forsytia), 

enelad (Spirea), hortensiad (Hydrangea), kukerpuud (Berberis), kirsipuu (Prunus), kontpuu 

(Cornus), iluõunapuu (Malus). Põõsad istutuatakse suure grupina, et pääseda paremini mõjule 

nagu seda tehti Norras Løren botaniske kvartalis. Lisaks kavandati liivaala kahele poole otsa 

kivisillutise vähendamiseks ja mängulisuse tekitamiseks, püsiku ja kõrreliste istutusala. 

Püsikutest valiti metssalvei `Caradonna (Salvia)´sort, sest see on korduv õitseja ning 

kõrrelised luhtkastevars (Deschampsia cespitosa) ja hiina siidpööris (Miscanthus sinensis ). 

Mõlemad ilmestavad ka talvel hoovi ning tagasi lõigatakse alles kevadel. Taimekirjeldused on 

lisas nr. 2. 



 

 

4.5 Lisatavad elemendid

Mänguväljakute tootjaid on palju

pikaealisus. Mänguväljaku 

Need on valmistatud robiinia

juhul hästi kontseptsiooniga.

(Kompan 2022). Värvitud osade puhul saab valida värvi, mis sobib antud hoonetega. Seda 

põhimõtet järgiti ka Saksamaa

4.5.1 Ronimisvõrk 

Ronimisvõrk (joonis 27) pakub nii füüsilist kui ka sotsiaal

võimaldab ronida ja roomata, toetades ristkoordinatsiooni ja ruumitaju. Siin ronimine nõua

lihasjõudu, käte lükkamist ja tõmbamist, et üles tõusta. lapsed arendavad kõrgel olles julgust 

ja eneseregulatsiooni. See mõjutab positiivselt enesekindlust. Samas võimaldab rohkematel 

lastel koos istuda ja jagada 

 

 

Joonis 27. Ronimisvõrk (Kompan 2022)

4.5.2 Kiiged 

Mänguväljakule paigutatakse mitu erinevat tüüpi kiike, et pakkuda lastele vaheldust ning 

treenida erinevaid lihaseid ja sotsiaalseid oskusi. Kiikumine treenib laste väledust, tasakaalu 

ja koordinatsiooni, aga ka ruumitaju. Lastele 

koos (joonis 28). Linnupesa kiik (joonis 29) on mänguväljakute lemmik

Selle istmele mahub korraga mitu last.

süvalihaste arengut ning luutiheduse kujundamist 

eluaastatel. Mesilase kiige (joonis 30) rahustavad õõtsuvad liigutused õpetavad ruumitunnetust ja 

tasakaalutunnet, mis on mõlemad üliolulised kehakindluse tagamiseks, nt kukkumiste välti

(Kompan 2022). 

elemendid 

Mänguväljakute tootjaid on palju ning valiku kriteeriumiks oli atraktsioon ise ja selle

Mänguväljaku atraktsioonid on valitud Taani ettevõtte Kompan toodete sarjast. 

Need on valmistatud robiinia puidust ning on kvaliteetsed ja kauakestvad ning sobivad antud 

juhul hästi kontseptsiooniga. Tootja lubab robiinia puidust toodetele 15

Värvitud osade puhul saab valida värvi, mis sobib antud hoonetega. Seda 

iti ka Saksamaa Springsiedlungi korterelamute hoovi renoveerimisel.

Ronimisvõrk (joonis 27) pakub nii füüsilist kui ka sotsiaal-emotsionaalset rolli. See 

võimaldab ronida ja roomata, toetades ristkoordinatsiooni ja ruumitaju. Siin ronimine nõua

lihasjõudu, käte lükkamist ja tõmbamist, et üles tõusta. lapsed arendavad kõrgel olles julgust 

ja eneseregulatsiooni. See mõjutab positiivselt enesekindlust. Samas võimaldab rohkematel 

 (Kompan 2022). Sobib 4-12. aastastele. 

Joonis 27. Ronimisvõrk (Kompan 2022) 

Mänguväljakule paigutatakse mitu erinevat tüüpi kiike, et pakkuda lastele vaheldust ning 

treenida erinevaid lihaseid ja sotsiaalseid oskusi. Kiikumine treenib laste väledust, tasakaalu 

a ruumitaju. Lastele ja ka täiskasvanurtele meeldib kiikumine ja eriti 

koos (joonis 28). Linnupesa kiik (joonis 29) on mänguväljakute lemmik

ele mahub korraga mitu last. Kõik need tegevused toetavad käte

gut ning luutiheduse kujundamist – millest suurem osa tekib esimestel 

Mesilase kiige (joonis 30) rahustavad õõtsuvad liigutused õpetavad ruumitunnetust ja 

tasakaalutunnet, mis on mõlemad üliolulised kehakindluse tagamiseks, nt kukkumiste välti
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atraktsioon ise ja selle 

on valitud Taani ettevõtte Kompan toodete sarjast. 

puidust ning on kvaliteetsed ja kauakestvad ning sobivad antud 

Tootja lubab robiinia puidust toodetele 15- aastase garantii 

Värvitud osade puhul saab valida värvi, mis sobib antud hoonetega. Seda 

Springsiedlungi korterelamute hoovi renoveerimisel. 

emotsionaalset rolli. See 

võimaldab ronida ja roomata, toetades ristkoordinatsiooni ja ruumitaju. Siin ronimine nõuab 

lihasjõudu, käte lükkamist ja tõmbamist, et üles tõusta. lapsed arendavad kõrgel olles julgust 

ja eneseregulatsiooni. See mõjutab positiivselt enesekindlust. Samas võimaldab rohkematel 

Mänguväljakule paigutatakse mitu erinevat tüüpi kiike, et pakkuda lastele vaheldust ning 

treenida erinevaid lihaseid ja sotsiaalseid oskusi. Kiikumine treenib laste väledust, tasakaalu 

meeldib kiikumine ja eriti 

koos (joonis 28). Linnupesa kiik (joonis 29) on mänguväljakute lemmik (Kompan 2022). 

Kõik need tegevused toetavad käte-, jala- ja 

millest suurem osa tekib esimestel 

Mesilase kiige (joonis 30) rahustavad õõtsuvad liigutused õpetavad ruumitunnetust ja 

tasakaalutunnet, mis on mõlemad üliolulised kehakindluse tagamiseks, nt kukkumiste vältimisel. 



 

 

Joonis 28. Kahe istmega kiik (Kompan 2022)

 

Joonis 29. Linnupesa kiik (Kompan 2022)

 

Joonis 30. Mesilase kiik (Kompan 2022)

 

Kaalukiik (joonis 31) arendab laste ruumi

motoorsed oskusi. Samuti sotsiaalseid oskusi ja koostööd. Samu

mängijad arvestavad teiste piire ja piiranguid. (Kompan 2022)

 

 

Joonis 28. Kahe istmega kiik (Kompan 2022) 

 

Joonis 29. Linnupesa kiik (Kompan 2022) 

 

Joonis 30. Mesilase kiik (Kompan 2022) 

Kaalukiik (joonis 31) arendab laste ruumi- ja rütmitaju ning jalalihaseid. Need on olulised 

motoorsed oskusi. Samuti sotsiaalseid oskusi ja koostööd. Samuti treenitakse empaatiat, kuna 

mängijad arvestavad teiste piire ja piiranguid. (Kompan 2022) 
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ja rütmitaju ning jalalihaseid. Need on olulised 

ti treenitakse empaatiat, kuna 

 



 

 

Joonis 31. Kaalukiik (Kompan 2022)

4.5.3 Tasakaalurajad  

Tasakaalu arendamiseks on erinevaid 

oma tasakaaluoskusi proovima. Horisontaalsed palgid reageerivad igale liigutusele, treenides 

olulisi füüsilisi oskusi, nagu tasakaalu ja jalgade, jalgade ja käte lihaste kasutamist tasakaalu 

reguleerimiseks. Vähem treenitud sillal kõndijatele lisavad tuge küljetalad. Tasak

pakuvad ka sotsiaalset ja füüsilist kogemust. Lisaks julgustavad need lapsi tegema koostööd ja 

omavahel läbirääkimisi ning ka kordamööda.

 

Joonis 32. Rippsild (Kompan 2022)

 

Tasakaalu raja (joonis 33) üh

hoidmist ühelt talalt teisele. Järgmise pulga tugeval talal on täiendav köietugi, et rahuldada 

vähem enesekindlaid tasakaalustavaid akrobaate. Kõndimisel või hüppamisel teibast teibale 

treenivad lapsed oma propriotseptsiooni ja tasakaalu tunnet

arendav on ka batuut (Joonis 34), mis on 

pakurajal, mis tehakse puupakkudest, kaevatakse maasse ning on erinevate kõrgustega.

 

Joonis 34. Batuut lastele (Kompan 2022)

(Kompan 2022) 

aalu arendamiseks on erinevaid tasakaalu tegevusi. Rippsild (joonis 32) meelitab lapsi 

si proovima. Horisontaalsed palgid reageerivad igale liigutusele, treenides 

olulisi füüsilisi oskusi, nagu tasakaalu ja jalgade, jalgade ja käte lihaste kasutamist tasakaalu 

reguleerimiseks. Vähem treenitud sillal kõndijatele lisavad tuge küljetalad. Tasak

pakuvad ka sotsiaalset ja füüsilist kogemust. Lisaks julgustavad need lapsi tegema koostööd ja 

omavahel läbirääkimisi ning ka kordamööda. 

(Kompan 2022).  Joonis 33. Tasakaalurada (Kompan 2022)

Tasakaalu raja (joonis 33) ühel talal olevad astmed soodustavad hüppamist ja tasakaalu 

hoidmist ühelt talalt teisele. Järgmise pulga tugeval talal on täiendav köietugi, et rahuldada 

vähem enesekindlaid tasakaalustavaid akrobaate. Kõndimisel või hüppamisel teibast teibale 

sed oma propriotseptsiooni ja tasakaalu tunnet (Kompan 2022)

arendav on ka batuut (Joonis 34), mis on süvistatud maa sisse. Tasakaalu saab harjutada ka 

pakurajal, mis tehakse puupakkudest, kaevatakse maasse ning on erinevate kõrgustega.

 

(Kompan 2022) 

44 

tasakaalu tegevusi. Rippsild (joonis 32) meelitab lapsi 

si proovima. Horisontaalsed palgid reageerivad igale liigutusele, treenides 

olulisi füüsilisi oskusi, nagu tasakaalu ja jalgade, jalgade ja käte lihaste kasutamist tasakaalu 

reguleerimiseks. Vähem treenitud sillal kõndijatele lisavad tuge küljetalad. Tasakaalurajad 

pakuvad ka sotsiaalset ja füüsilist kogemust. Lisaks julgustavad need lapsi tegema koostööd ja 

 

(Kompan 2022). 

el talal olevad astmed soodustavad hüppamist ja tasakaalu 

hoidmist ühelt talalt teisele. Järgmise pulga tugeval talal on täiendav köietugi, et rahuldada 

vähem enesekindlaid tasakaalustavaid akrobaate. Kõndimisel või hüppamisel teibast teibale 

(Kompan 2022). Tasakaalu 

Tasakaalu saab harjutada ka 

pakurajal, mis tehakse puupakkudest, kaevatakse maasse ning on erinevate kõrgustega. 



 

 

4.5.4 Mängumaja 

Mängumajal (joonis 35) on torn, kuhu saab minna trepist või ronida läbi võrgu. Trepp viib 

madalamale liumäele. Ronimine treenib peamisi lih

2022). Seda saab ka värvida, et s

Joonis 35. Liumägi majaga 

4.5.5 Välijõusaal 

Välijõusaalis on 10 erinevat treeningvahendit (joonis 36) ühes. Need aitavad treenida kõiki 

lihasgruppe. Lisaks on veel tasakaalu jaam (joonis 37) ja fitness batuut (joonis 37). 

Joonis 36. Treeningvahendid 

 

Tasakaalujaam (joonis 37) treenib hüppeliigese tugevust ja stabiilsust. Jaamas olevad neli 

üksust on erineva raskusastmega igale erinevale  kasutajale. Batuut (joonis 38) aitab treenida 

südant ning tasakaalu ja luutihedust. 

Batuudil on ka käetugi, mis aitab hoida tasakaalu

 

Mängumajal (joonis 35) on torn, kuhu saab minna trepist või ronida läbi võrgu. Trepp viib 

Ronimine treenib peamisi lihasgruppe ja ristkoordinatsiooni

Seda saab ka värvida, et siduda ümbriuskonnaga. 

 

Liumägi majaga (Kompan 2022) 

Välijõusaalis on 10 erinevat treeningvahendit (joonis 36) ühes. Need aitavad treenida kõiki 

Lisaks on veel tasakaalu jaam (joonis 37) ja fitness batuut (joonis 37). 

 

Treeningvahendid (Kompan 2022). 

Tasakaalujaam (joonis 37) treenib hüppeliigese tugevust ja stabiilsust. Jaamas olevad neli 

üksust on erineva raskusastmega igale erinevale  kasutajale. Batuut (joonis 38) aitab treenida 

uutihedust. Hoonete juurde istutatakse rohkelt põõsaid.

il on ka käetugi, mis aitab hoida tasakaalu (Kompan 2022). 
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Mängumajal (joonis 35) on torn, kuhu saab minna trepist või ronida läbi võrgu. Trepp viib 

asgruppe ja ristkoordinatsiooni (Kompan 

Välijõusaalis on 10 erinevat treeningvahendit (joonis 36) ühes. Need aitavad treenida kõiki 

Lisaks on veel tasakaalu jaam (joonis 37) ja fitness batuut (joonis 37).  

Tasakaalujaam (joonis 37) treenib hüppeliigese tugevust ja stabiilsust. Jaamas olevad neli 

üksust on erineva raskusastmega igale erinevale  kasutajale. Batuut (joonis 38) aitab treenida 

Hoonete juurde istutatakse rohkelt põõsaid. 



 

 

Joonis 37. Tasakaalujaam (Kompan 2022)

 

Välijõusaal peaks olema majaelanikele atraktiivne ning m

Samas on see koht, kus kohtuda ja suhelda teiste inimestega.

4.5.6 Lauatennise laud 

Seltskondliku ja sportliku tegeuvse innustamiseks 

(joonis 39) lauda. Lauad on

Joonis 39. Tenniselaud näidis

4.5.7 Inventar 

Kujunduses kasutatakse pinke, mis on puiudst ja 

Ringpink on moodulitest, materjalid on termo

 

Joonis 40 Pingi näidis (Mmcite 

 

   

(Kompan 2022) Joonis 38. Batuut (Kompan 2022) 

Välijõusaal peaks olema majaelanikele atraktiivne ning meelitama neid õue end liigutama. 

Samas on see koht, kus kohtuda ja suhelda teiste inimestega. 

 

Seltskondliku ja sportliku tegeuvse innustamiseks paigutatakse hoovile

(joonis 39) lauda. Lauad on betoonist ning on ilmastikukindlad. 

 

näidis (Deconord 2022) 

Kujunduses kasutatakse pinke, mis on puiudst ja metallist jalgadega ning termopuidust. 

st, materjalid on termopuidut ja metall.  

 

Mmcite 2022). 
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(Kompan 2022)  

eelitama neid õue end liigutama. 

hoovile kaks lauatennise 

metallist jalgadega ning termopuidust. 
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Joonis 41. Ringpingi näidis (Mmcite 2022) 

 

Joonis 42. Piknku laud ja pink näidis (Mmcite 2022). 

 

Lisaks on tehakse ümmargune laud ja toolid, mis on metallist jalal ning puidust kattega. 

Lauakate on ühe meetrise läbimõõduga ning silebetoonist, misa saab ka värvida ja sobitada 

keskkonda. Toolid on puidust ja seljatoega. Detailjoonis on lisas nr 5. Seltskondliku tegevuse 

jaoks plaanitakse ka malelauda. 

 

Prügikastid lisatakse jalgtee juurde hoovi mõlemasse otsa.  

 

 

Joonis 41. Prügikasti näidis (Deconord 2022) 

 

Rattahoidjad on rattaparklas ja majade juures. 



 

 

Joonis 42. Rattahoidja näidis

 

Valgustid valiti valgusmüra vähendamiseks ning hoov saab valgustid

suunatud ning ei tekita ümberringi liigset valgust. 

valgustada pimedal ajal rada ning luua turvalisemat keskkona. Sama printsiipi järgiti ka 

botaniske Taani kvartalis. 

 

 

Joonis 43. Pollarvalgusti näidis 

 

 

Joonis 44. Hoovi valgusti näidis (Meyer

 

Hoovil lisatakse varjualune muruplatsile, kus saab varjuda soojal suvel või kehva ilmaga.

 

näidis (Deconord 2022) 

Valgustid valiti valgusmüra vähendamiseks ning hoov saab valgustid

suunatud ning ei tekita ümberringi liigset valgust. Jalgtee sõlmpunktides on pollarval

valgustada pimedal ajal rada ning luua turvalisemat keskkona. Sama printsiipi järgiti ka 

näidis (Duril 2022). 

 

Hoovi valgusti näidis (Meyer-lighting 2022). 

e varjualune muruplatsile, kus saab varjuda soojal suvel või kehva ilmaga.
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Valgustid valiti valgusmüra vähendamiseks ning hoov saab valgustid (joonis 44), mis on 

Jalgtee sõlmpunktides on pollarvalgustid, et 

valgustada pimedal ajal rada ning luua turvalisemat keskkona. Sama printsiipi järgiti ka Løren 

e varjualune muruplatsile, kus saab varjuda soojal suvel või kehva ilmaga. 



 

 

Joonis 45. Varikatuse näidis (M

 

 

. Varikatuse näidis (Mmcite 2022) 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli pakkuda uus kujunduslahendus kortermajade hoovile, 

mis on ligikaudu 3000 m2. Hetkel on seal avalik mänguväljak kiige ja liivakastiga ning paari 

pink-kiigega. Alal on suured kased ja mõned männid, kuid ala mõjub tühja ja kõledana ning 

kasutatakse enamasti läbikäigu hoovina. Samas on see suur õueala, kus võiks olla võimalus 

igapäevaselt kodu lähedal veeta vaba aega nii lastel kui täiskasvanutel. Tegeleda spordiga või 

mängida niisama. Oluline, et see oleks kodu vahetus läheduses. 

 

Antud projekti eesmärk on pakkuda hoovile uus kujunduslahendus, mis pakub liikumis- ja 

puhkamisvõimalust ja sotsialiseerumist igas vanuses piirkonna elanikule. Selleks luuakse 

erinevad looduslikud mängualad vastavalt kolmele vanuse grupile. Esimeses grupis on 3-6- 

aastased lapsed, teises 6-12 ja kolmas on 13+ ja täiskasvanud. Lisaks on veel pikniku- ehk 

muruala, mis võiks olla kohtumispaik piirkonna elanikele. Ala on piisavalt suur, et seal saaks 

enda ka privaatselt tunda. Pingid sätitakse iga ala juurde ning pikniku ala juurde tuleb ka laud 

ning vaiksemas nurgas on malelaud. Igaüks võib leida endale sobiva koha kas varjus või 

päikese käes. Materjalidest eelistatakse mänguväljaku turvaaladel liiva ja multši, atraktsiooni 

on valmistatud robiinia puidust, mis on ilmastikukindel ning kauakestev. Samas sobib hele 

puit antud keskkonda.  

 

Projektalal on kenad suured kased, mis säilitatakse. Rohelist õueruumi ilmestava õitsvad puud 

ja põõsad, kevadel aga sibulilled. Puude-põõsastega saab piirata vaated parklatele, mis on 

maja ees ja taga.  

Teerada kulgeb ümber mängualade ning seal oleks tore sõita lapsel rattaga. Väiksemad rajad 

on planeeritud vastavalt inimeste liikumissuundadega, mis selgus analüüsi käigus. 

 

Kokku peaks tekkima roheline õueruumi, kus on tegevusi suurtele ja väikestele. See võiks olla 

koht, kuhu tahaks minna iga korterielanik või vähemalt on olemas võimalus seda teha. Iga 

kodu juures võiks olla koht, kus saaks korraks õue minna ja puhata.  
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SUMMARY 

The aim of this bachelor's thesis was to offer a new design solution for the yard of apartment 

buildings, which is approximately 3000 m2. At the moment there is a public playground with 

a swing and a sandbox and a couple of bench swings. The area has large birches and some 

pines, but the area looks empty and desolate and is mostly used as a passageway. At the same 

time, it is a large outdoor area where both children and adults could spend their free time 

close to home on a daily basis. Play sports or play anyway. It is important that it is in the 

immediate vicinity of the home. 

 

The aim of this project is to offer a new design solution for the yard, which offers the 

opportunity to move and relax and socialize for residents of all ages. For this purpose, 

different natural play areas are created according to the three age groups. The first group has 

children aged 3-6, the second 6-12 and the third are 13+ and adults. In addition, there is a 

picnic area, which could be a meeting place for the residents of the area. The area is big 

enough to feel private. Benches are set up next to each area, and there is a table next to the 

picnic area, and there is a chessboard in a quieter corner. Everyone can find a suitable place 

either in the shade or in the sun. Of the materials, sand and mulch are preferred in the safe 

areas of the playground, the attraction is made of robinia wood, which is weatherproof and 

long-lasting. At the same time, light wood is suitable for a given environment. 

 

The project area has nice big birches that are preserved. Blooming trees and shrubs adorn the 

green yard, and onions in spring. Trees and bushes can be used to restrict views of the car 

parks in front of and behind the house. Plenty of shrubs are planned to be planted next to the 

buildings. The path runs around the playgrounds and it would be nice for a child to ride a 

bike. The smaller paths are planned according to the directions of people's movements, which 

became clear during the analysis. 

 

In conclusion, there should be a green outdoor space with activities for young and old. This 

could be where every apartment resident would want to go, or at least there is an opportunity 

to do so. Every home could have a place to go outside and have a rest. 
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LISA 2 Taimmaterjali kirjeldus

Taime nimetus Ladina keelne 
nimetus 

Aedhortensia 
'Limelight' 

 

Hydrangea 
paniculata 
'Limelight

 

Puishortensia 
Annabelle 

Hydrangea 
arborescens 
'Annabelle'

Iluõunapuu 'August 
Vaga' 

 

Malus 'August Vaga'

 

LISA 2 Taimmaterjali kirjeldus 

Ladina keelne 
 

Kirjeldus/Hooldus Pilt

Hydrangea 
paniculata 
'Limelight 

↑1.5-2 m →1,5-2m,☼-◐ 

Püstiste okstega, laiuv 
põõsas. Suured ja 
tumerohelised lehed 
muutuvad sügisel 
kollaseks. Ilusad suured 
kollakasrohelised 
koonusjad õiekobarad juuli 
lõpust kuni suuremate 
külmadeni. Kasvukohaks 
on parim viljakas, 
parasniiske muld.  

(
2022)

Hydrangea 
arborescens 
'Annabelle' 

↑120-150/→ 100, ☼-◐, 
Püstine, suurte kuni 25cm 
õitega, muld parasniiske 
kuni niiske 
happeline/aluseline, õitseb 
VI-IX  

(Foto: Juhani Puukool 
2022)

Malus 'August Vaga' 
↑5-6m →3-4m,☼ 

Kevadel ja suve esimesel 
poolel lehed 
purpurpunased, hiljem 
tumerohelised. 
Tumeroosad lihtõied 
avanevad maikuus. 
Väikesed viljad on 
tumepunased nii seest kui 
väljast, püsivad okstel 
kevadeni. 

(Foto: Juhani Puukool
2022)
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Pilt 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 
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Ottawa kukerpuu 
'Supeerb' 

 

Berberis x 
ottawensis 'Superba' 

↑1.2-1,5 m →1m,☼ 

Kaarjate okstega püstine 
põõsas. Tumepunased 
lehed, sügisvärv oranzikas-
punane. Väikesed kollased 
õied, VI ja piklikud 
oranzid viljad. Leplik 
mullastiku suhtes. 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

Ebajasmiin 
'Starbright' 

Philadelphus 
'Starbright' 

↑1,8-2,5→ 2, ☼-◐, 

Noored pronksjaslillad 
kasvud moodustavad 
vanema rohelise 
lehestikuga pilkupüüdva 
kontrasti. Õitseb 
rikkalikult suurte valgete 
lihtõitega, eriti tugeva ja 
meeldiva aroomiga, VI-
VII. Pinnase suhtes 
vähenõudlik. 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

Siberi kontpuu 
'Sibirica Variegata' 

Cornus alba 
'Sibirica Variegata' 

↑2-2,5→ 2, ☼-◐, 

Laiuva kasvukujuga 
põõsas. Võrsed 
helepunased. Lehed 
hallikasrohelised ääristatud 
valge randiga. 
Kreemikasvalged õied, 
marjad ümarad valged. 
Mullastiku suhtes leplik, 
sobib nii päikeseline kui 
poolvarjuline kasvukoht. 

 

 

(Foto: Aiasõber 2022) 
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Sabiina kadakas 
'Tamariscifolia' 

Juniperus sabina 
'Tamariscifolia', 

 

↑0,6 m →2m , ☼-◐ 

Madal, aeglasekasvuline 
sort. Oksad noortel 
taimedel roomavad, 
hiljem natuke 
püstisemad, ühtlaselt 
laienevad. Lühikesed 
sinakasrohelised okkad. 
Mullastiku ja niiskuse 
suhtes vähenõudlik, 
kasvab hästi poolvarjus.  

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

Mägi mänd Pinus mugo var mughus 

 
 

↑2 - 2.5 m → 3 m ,☼-◐ 

Laiuva kasvukujuga. 
Kaarjate okstega. Okkad 
on paari kaupa kimbus, 
tumerohelised. Käbid 5 cm 
pikad, esimesel aastal 
kollakaspruunid, teisel 
punakaspruunid. Väga 
leplik . 

(Foto: Juhani Puukool 

2022) 

 

Luht-kastevars  Deschampsia 
cespitosa  
 

↑ 50 m→ 1 m, ☼-◐, 

Kiirekasvuline puhmjas 
kõrreline, kaarduva 
kasvukujuga; karedate 
peenikeste lehtedega. 
Õisikud moodustuvad 
kõrgele puhma kohale ja 
püsivad pikalt.  (Foto: Juhani Puukool 

2022) 

Hiina siidpööris 
`Gracillimus` 

Miscanthus sinensis 
'Gracillimus' 
 

↑1,75m → 1m ,☼ 

Lineaalsed pikad peened 
sinakasrohelised lehed 
kaarduvad elegantselt ja 
veiklevad tuules. Õisikud 
võrkjad, heledad 
punakaspruunaka 
alatooniga, mis hilissuvel 
pleekuvad hõbedasteks. 
Lõigatakse kevadel tagasi. 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 
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Metssalvei 
`Caradonna` Salvia nemorosa 

'Caradonna' 

↑0,5 → 0,6m ,☼ 

Õitseb juunist-septembrini. 

 Keskmise kasvuga 
puhmikuline. Rohelised 
lehed, kergelt hallika 
kirmega, lõhnavad. 
Purpursinised õied, 
mustjate õievartega, väga 
effektsed püstised õisikud. 
Parasniisked, mitte väga 
toitaineterikkad mullad. 
Talub põuda. 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

 

Sahhalini kirsipuu 
'Rancho' 

 

Prunus sargentii 

'Rancho' 

↑5-8 m→ 3-4 m, ☼ 

Tihe ümar võra, 
pähkelpruunid võrsed. 
Lehed puhkedes punakad, 
hiljem tumerohelised. 
Sügisvärv oranzpunane. 
Õied tumeroosad, õitseb 
mais. Punased kirsid 
valmivad augustis.  

 

 
 

 
 
 
(Fot

o: Juhani Puukool 
2022) 

 

Tuhkurenelas 
'Grefsheim' 

Spiraea x cinerea 
'Grefsheim' 
 

↑1,5m→ 1.2  m, ☼-◐, 

Pikkade kaarjate okstega 
põõsas. Hallikasrohelised 
lehed värvuvad sügisel 
kollaseks. Valged õied on 
koondunud kännasjatesse 
õisikutesse ja asuvad piki 
eelmise aasta võrset, 
seetõttu ei tohiks oksi enne 
õitsemist kärpida. Õitseb 
rikkalikult V. Mullastiku 
suhtes on vähenõudlik.  

 

 

 

 

 

 

(Fo
to: Juhani Puukool 
2022) 
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Must sõstar Ribes nigrum ↑1-1,5, ☼ 

Viljakam pinnas, 
päikseline kasvukoht. 
Põõsad püstiste okstega. 
Sõtlub sordist. 

 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

Kaselehine enelas 
'Thor'Syringa 
meyeri 'Palibin' 
 
 

Spiraea betulifolia 
'Thor' 

↑0,5m→ 0,8 m, ☼-◐, 

Tihe kausikujuline 
kääbuspõõsas. 
Tumerohelised ovaalsed 
lehed. Lehtede sügisvärvus 
on lillakaspunane. Valged 
õied on suurtes lamedates 
õisikutes. Õitseb väga 
rikkalikult, V. Mullastiku 
suhtes on vähenõudlik. 
Sobib nii päikeseline kui 
poolvarjuline kasvukoht. 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 

Meyeri sirel 
'Palibin' 

Syringa meyeri 
'Palibin' 

↑1,2 m→ 1,5 m, ☼-◐ 

Madal tihe munaja võraga 
põõsas. Aeglasekasvuline. 
Lehed väikesed, südajad, 
helerohelised. Õied 
roosakad, väikestes 
õisikutes, õitseb 
rikkalikult, VI. Õied 
lõhnavad. Tihti 
korduvõitsemine. 
Mullastiku suhtes leplik. 
Päikseline kuni 
poolvarjuline kasvukoht.  

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 
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Ungari sirel Syringa josikaea 

 

 

 
 

↑ 4m →3 - 4 m, , ☼-◐ 

Lehed elliptilised, pealt 
tumerohelised, alt sinakad, 
sügisvärvus kollane. Õied 
roosakasvioletsed, 
koondunud 10-15cm 
pikkustesse pööristesse. 
Õitseb VI. Õied lõhnavad 
tugevalt. Leplik mulla 
suhtes, talub põuda. 

 

 

 

 

(Foto: Juhani Puukool 
2022) 
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Puhke-ja mänguala kujundamine Ravila tänaval
Autor: Sigrid Kool
Juhendaja: Tiina Tuulik, Peeter Vassiljev
Bakalaureusetöö PK.1612
KJ 3

Bakalaureusetöö eesmärk on pakkuda uus kujunduslahendus Ravila tänava korter-
majade hoovile, kus oleks eluterve elukeskkond mängu- ja puhkealaga igale eale. 
See ei oleks ainult laste mänguala, vaid ka sotsiaalseks suhtlemiseks piirkonna elani-
kele. Erinevate uuringute järgi eelistavad lapsed looduslikke mänguväljakuid tradit-
sioonilistele väljakutele.  Analüüsidest kujunes kontseptsioon - liikuma kutsuv hoov. 
Plaan on rajada looduslik mänguväljak lastele ja välitreeningala täiskasvanutele.  
Elurikkuse loomiseks istutatakse õitsvaid puid ja põõsaid ning meeleoluks sibulilli 
kõrreliste ja püsikutega. 

Projektalala asukoht

Maastikukarakteri skeem kirjeldab piirkonna iseloomu

Vaated projektalal Kevin Lunch´i analüüsi kaart näitab, millised on inimeste liikumisteed ja 
millised on füüsilised või visuaalsed barjäärid 

Rohealade skeem näitab erinevaid rohealade tüüpe

Lorem ipsum

Analüüsi skeemid

Kontseptsiooni skeemil on näha mängu- ja puhkeala asukohta

LISA 7 Poster 1

Kontseptsiooni skeemil on näha mängu- ja puhkeala asukohta

LISA 7 Poster 1



Vaade hoovi sisenemisel. Teed ääristab istututsala,  
kus on sirelid, hortensiad ja kaselehine enelas

Jalgtee Liivaala JalgteeSõiduteeJalgtee Parkla Haljasala Ronimisala

Vaade hoovile põhjast.

Lõige läbi hoovi 1:100

Soov on luua olemasoleva mänguväljaku 
asemele looduslik mänguväljak, puhke- ja 
tegevusala nii lastele ja täiskasvanutele. 
Elurikkuse loomiseks istutatakse õitsvaid 
puid ja põõsaid ning meeleoluks sibulilli 
kõrreliste ja püsikutega.  Vaated parklale 
eraldatakse põõsastega. 

Ala keskmes ehk päikselisemas osas on 
mänguala väiksematele lastele, ole-
masolevate puude juurde saab luua 
ronimisalad suurematele lastele, treen-
ingala (välijõusaal, lauatennise laud) 
noortele ja täiskasvanutele ajaveet-
miseks.
Mänugalad on kaetud liiva ja puukoore 
multšiga vastavalt turvanõuetele.

A A´
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Mänguala

Istutusalad

Treeningala

Mänguala liivaga Istutusalad

Istutusalad
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Kontseptuaalne disainplaan M 1:500

Mänguala

Istutusalad

Treeningala

Mänguala liivaga Istutusalad

Istutusalad
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Kujunduslahendusel arvestati 
erinevate vanuse gruppidega 
ja nende vajadustega. Vanuse 
grupid jagati kolmeks - 3-6, 
6-12 aastased, noored ja 
täiskasvanud. Väikelaste va-
hendid on eraldi liivaga turvaa-
lal, kus on liumägi, kiiged, roni-
mis- ja tasakaalurajad, väike 
maja ja liivakast väiksematele. 
Suuremate laste ronimisala on 
multšitud männikoorega vas-
tavalt turvanõuetele vähemalt 
30 cm paksuselt. Alal on roni-
misvõrk, batuut, kiik ja pakkud-
est rada. 

Välijõusaal on mõeldud nii 
noortele kui ka täiskasvanute-
le. Seal saab ennast venitada 
ning tasakaaluharjutusi vas-
tavatel trenažööridel.  Lisaks 
on kaks lauatennise lauda.
Puhkamiseks ja istumiseks on 
pingid nii mänguväljaku ääres 
kui ka välijõusaali juures ja 
piksniku laud. Hoovi keskel, 
puu all on ringpink, mille 
ümber on lauad ja toolid. See 
on hea kogunemiskoht ma-
jaelanikele. Ringpink on selja-
toega ja puidust.  Lauad on 
kinnitatud maasse ning toolid 
on metalljalal ja iste puidust.

Hoovialal on kujundatud ringikujuline liikumine, kus väiksemad lapsed saavad turvaliselt sõita 
ratta või ka rulluiskudega. Teeääred ja hoonete läheduses on haljastatud.  Hoovi keskele jääb nii-
detud muruala, kaskedel allajääb looduslik muruala, mida ei niideta sageli. Mängualad on 

11

Tuhkurenelasd ´Gref-
sheim` 20tk

Kaselehine enelas `Thor´ 35tk

Vaade tänavalt hoovile.
Vaade treeningalale.

Põõsaste istutusplaan.
Detailjoon lauale ja toolildele.  

Ottawa kukerpuu 
´Superb´4tk

Sahhalini 
kirsipuu 1 tk

Haljastamiseks valiti keskmisi ja väiksemaid õitsvaid puid ja põõsaid, mis pakuvad silmailu nii kev-
adest sügiseni õite või värviliste lehtedega. Põõsastest on valitud sirelid, ebajasmiin, forsüütia, 
hortensiaid, enelaid. Kõrreliste ja metssalveid. istutusalal tärkavad kevadel sibulilled- lumikel-
lukesed, krookused, tulbid, nartsissid.

Lorem ipsum

L
o

Lisa 8 Poster 3

Kujundusplaan 1:500
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LISA 9 Lihtlitsents 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseksning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 
 
Mina, Sigrid Kool, 
Sünniaeg, 11.05.1976, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 

Puhke-ja mänguala kujundamine Ravila tänaval, 

mille juhendaja(d) on Tiina Tuulik, Peeter Vassiljev, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 
 
Lõputöö autor allkirjastatud digitaalselt 
 (allkiri) 

 
Tartu, 20.05.2022 
 (kuupäev) 

 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 
_________ allkirjastatud digitaalselt ______________________________  20.05.2022 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

allkirjastatud digitaalselt 

_______________________________________  20.05.2022 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
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