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Tartu kesklinna piirkonnas on olnud mitmeid suveaedu, mis olid inspiratsiooniks just

suveaia loomisel. Vanemuise tänava müüri peal olev haljasala ei sisalda endast tegevusi

ning seda kasutatakse läbikäiguna. Bakalaureusetöö üheks suuremaks eesmärgiks oli luua

poolprivaatne koht, kus oleks võimalik kontserte ja etendusi korraldada. Samuti

ligipääsude parendamine, mis võimaldaks ka liikumisvaegustega inimestel kujundusalale

pääseda. Eesmärgi täitmiseks uuriti ajalugu, sarnast projekti ning analüüsiti kujundusala

ning seda ümbritsevat linnaruumi. Uurimuse tulemusel loodi alale kontseptsioon, millest

kujunes välja disainiplaan. Tulemusena valminud kujunduslahendus võimaldab inimestele

peale alalt läbi käimise veel erinevaid funktsioone, mis tooks inimesi suveaeda kasutama.
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Historically there have been several Summer gardens in Tartu city area, from which the

Vanemuise Summer garden design project was inspired of. The green space on the wall of

Vanemuise street does not offer any activities and is used as a passage. The major goals of

the bachelor’s thesis were to create a semi-private place where concerts and performances

could be organised. Also improving accessibility, which would also allow people with

reduced mobility to access the design area. History, a similar project, design area and

surroundings were studied to fulfil the goal. As a result of the research, a concept was

created for the area, from which a design plan was developed. Final design solution allows

people to spend time in the project area, which in result makes people use the Summer

garden.
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SISSEJUHATUS

Käesolev bakalaureusetöö seab fookusesse Tartu kesklinnas paikneva haljasala, mis asub

Vanemuise tänaval oleva müüri peal ning mille ümber asuvad Vanemuise teater ja Tartu

Ülikooli raamatukogu. Töö tulemusel luuakse alale kujundusprojekt, mille asukoht valiti ala

vähese kasutuse ja kõrge potentsiaali tõttu. Haljasala ei paku inimestele tegevusi, mistõttu

kasutatakse ala läbikäiguna.

Töö eesmärgiks on haljasalale luua suveaed, mis võimaldaks teha vabaõhuüritusi ja -etendusi

ning looks inimestele rohkem võimalusi alal viibida ka ürituste välisel ajal. Kujundusprojekt

pakuks Tartu kesklinna poolprivaatse mitmeti kasutatava ala, mis toob esile ajalooliste

suveaedade romantilist vaimu.

Hetkel on haljasalal suur muruala, palju kõrgeid puid, müüri peal metsikud põõsad ning alal

läbiva tee ääres üks pink. Kujunduslahendust luues arvestatakse paiga ajalooga ning

kasutatakse sellest tulenevat inspiratsiooni ja teadmisi kujunduses.

6



INTRODUCTION

This bachelor’s thesis focuses on a green space in the centre of Tartu city. It is located above

the wall of Vanemuise street and next to the Vanemuise theatre and University of Tartu

library near it. As a result of the work, a design project will be created for the area. The

location was chosen due to low use and high potential of the area. This particular green space

does not offer people any activities, so the area is used as a passageway.

The aim of this work is to create a Summer garden, which could allow open-air events and

performances and create more opportunities for people to use the area at other times as well.

The design project would offer a semi-private multi-purpose area in the centre of Tartu,

highlighting the romantic spirit of historical Summer gardens.

At the moment, the green space has a large lawn area, many tall trees, wild bushes above the

wall of Vanemuise street and there is only one bench by the road which runs through the

area. In the making of design solution, historical aspects of the place are taken into account

and also the inspiration and knowledge that comes from it. Gained knowledge is taken in

account in the final design.
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS

1.1. Kesklinna piirkonna kujunemine

Oma muljeid linnapildi kujundamisest on Eesti Reklaamfilmile jaganud endine linnaarhitekt

Arnold Matteus. Tema arvates võinuks linnapildis olla rohkem haljasalasid, kuid mitte

lagedaid platse, nagu tollal (1980. aasta alguse paiku) oli. Kesklinna piirkonnas oleks võinud

ka rohkem kaubanduspinda olla, sest ajalooliselt, enne pommitamist, oligi just nii olnud.

Mõned hooned, mille projekteerimisega alustati enne sõda, jäid kesklinna ehitamata just sõja

tõttu. Kommunistlik võim takistas erakapitalil põhinevate ehitiste rajamist. Matteusele võib

tänulik olla selle eest, et kesklinna piirkonda ei ehitatud nõukogude ajale omaseid “karpmaju”

ja piirduti Tiigi tänava ümbrusega. [11]

Hillar Palamets on kirjeldanud Matteuse visiooni Tartust: linn vajanuks tema arvates

korrastamist, alates ehitiste lammutamisest ning lõpetades pisitöödega nagu prügikoristus.

Temale võib omistada näiteks 1928. aastal Emajõe äärde valminud väliujula ja selleni

juhatava puiestee. [15: 217]

1.1.1. Vanemuise teater

1865. aastal asutas J. V. Jannsen Vanemuise laulu- ja mänguseltsi, mille esialgne eesmärk oli

seotud eestikeelsete jumalateenistuste muusikalise saatmisega, ent tegelikult kujunesid

eesmärgid palju suuremaks. Just Vanemuise seltsi ja Jannseni juhtimisel toimus 1869. aastal

esimene üldlaulupidu. [15: 128-129] Vene keisririigi võimu ajal oli ülikoolilinnas Tartus

periood (1812-1867), mil teatrietendusi korraldada ei tohtinud: põhjuseks oht moraalitult

käituda [15: 133]. Loomulikult leiti erinevaid loomingulisi viise teatrikeeldu rikkuda, näiteks

varjuetenduste tegemine. 10 aastat enne teatrikeelu lõppu anti Nielitži-nimelise näitleja

rändtrupile suvekuudeks luba teha etendusi Tartu lähedal asuvas Valge Hobuse kõrtsis ehk

Novumis, teadaolevalt toimus neid seal 30-50. [15: 134]
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Pärast teatrikeelu kaotamist andis Nielitži trupp etendusi Saksa Käsitööliste Seltsi majas Tiigi

tänaval, kus hiljem hakkas esinema Tartu Suveteater. See oli teine teatrikunstile pühendunud

koht Tartus. 1867. aastale sarnaselt on Saksa Käsitööliste Seltsi majas endiselt teater,

kusjuures tegemist on Eesti kirjanduse ja teatri ajaloole erakordselt tähtsa paigaga. Nimelt

etendasid L. Koidula ja Vanemuise selts seal Eesti teatri sünnipäevaks peetud “Saaremaa

onupoega” ning sellega seonduvalt loetakse ka Vanemuise teatri alguseks 24. juunit 1870.

[15: 135]

10 aastat peale teatri asutamist oli tegevus muutunud juba korrapäraseks, teatritrupp kasvas

ning korraldati nii muusikalavastusi kui ka klassikalisi draamasid. 1903. aastal hävis tules

Jaama tänaval asunud teatri- ja seltsimaja. Rahvakorjanduse eest valmis 1906. aastal

praegusel Vanemuise tänaval teatrimaja, mille projekteeris Armas Lindgren. [16: 58]

Armas Eliel Lindgren sündis aastal 1874. Vahetult enne 20. sajandi algust sai temast arhitekt,

kes täiendas oma teadmisi lisaks välismaal. Ta kirjutas mitmeid raamatuid ja aitas

dokumenteerida vana Soome arhitektuuri. Lindgren on projekteerinud mitmeid hooneid

Eestis, näiteks peale Vanemuise teatri ka Tallinnas asuva Estonia Teatri ja Sakala

Üliõpilasmaja, millega ta on jätnud Eesti arhitektuuri suure jälje. [13] Vanemuise teatrist

kujunes omamoodi sümbol Soomest Eesti kultuuriruumis. Vanemuise, Estonia Teatri ja

Sakala konvendihoone kavandamisel aitasid Lindgreni suhted õpingukaaslastega, ühena neist

on ära mainitud Wivi Lönn, Soome esimene naisarhitekt. [12]

Teatri asukoht põhjustas suurt poleemikat: vaieldi nii Jaama tänavale kui kesklinna ehitamise

üle. Samas oli vana maja rekonstrueerimine olnud mõttes juba enne põlengut. Jaama tänava

teatrimaja oli aga kindlustatud ja hävinguga sai ehituskomisjon 17 000 rubla [15: 180-181].

1906. aastal avati lõpuks praegusel Vanemuise tänaval uus teatrihoone (Joonis 1), mis oli

pöördepunktiks Eesti esimesele professionaalsele teatri ajaloole [1].
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Joonis 1. Teater Vanemuine (valmis 1906). Heakorratööd. Tartu, ca 1906-1907. (TM F 140:4)

[2]

Hoone esialgne paigutus pidi olema piki Aia tänavat (praegune Vanemuise tänav), kuid

hiljem otsustati, et sobivam oleks, kui hoone asend oleks otsaga Aia tänava poole (joonis 2).

Vanemuise uue hoone valmimine oli pöördepunkt Tartu arhitektuurile, sest see sai ajendiks

juugendvormide laiemale levikule. [3]

Joonis 2. Teater "Vanemuine"- esikülg., (AM F 32346:1) [18]

Aastatel 1937-1939 ehitati uus teatrisaal ning vana teatrisaal rekonstrueeriti kontsertsaaliks,

kuid hiljem, 1944. aastal süttis teater lahingute käigus ning hävis. Teater kolis Tartu Saksa

teatrisse, praegusesse Vanemuise teatri väiksesse majja [1]. 1957. toimunud

arhitektuurivõistluse tulemusena valmis 1970. aastal endise Juugendliku teatrimaja kohale
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uus teatrihoone, mis demonstreeris tollast ehituskunsti kõrgtaset (joonis 3). Uue maja

planeerimisel on üritatud järgida vana hoone ilmet. [4]

Meile täna tuttav teatrimaja ehitati ajal, mil vaieldi enim “arhitektuuriliste liialduste” üle ning

seetõttu sai Vanemuise uus hoone tagasihoidliku välimuse. Materjalide vähese kättesaadavuse

tõttu kujundati välisfassaad omavahel punast tellist ja dolomiitpindu kombineerides. Pärast

Eesti Kontserdi valdusesse minemist on teatrist toimunud moodsamad ümberehitused. [16,

58-59 lk]

Joonis 3. Tartu teater "Vanemuine". Välisvaade. Salmre, V. (1969). ERM Fk 2644:6889 [5]

Arnold Matteuse sõnul oleks olnud võimalik vana teatrihoone taastada, kuid tollane

taastamisprojekt seisati komisjoni vastuseisu tõttu, sest varemed olevat kannatanud

ilmastikuolude tagajärjel ja muutunud ebakvaliteetseks. Loodeti ehitada uus ja parem maja.

[11]

1.1.2. Tartu Saksa teater

Tartu Saksa Teater, teise nimega Vanemuise väike maja (joonis 4) asub praeguse Vanemuise

pargi kõrval. Hoone asub Tartu käsitööliste seltsi puust suveteatri asemel, mis põles 1904.

aastal maha. 1909. aastal toimus arhitektuurivõistlus uue teatrihoone ehituseks, kuhu saadeti

52 projekti. Premeeritud tööd tellijat lõplikult ei rahuldanud, mistõttu tegi võidutöö alusel

maja lõpliku projekti tollane linnaarhitekt Arved Eichhorn. [4]
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Joonis 4. Vanemuise teatri väike maja, vaade eest ja küljelt. (EAM Fk 2861) [19]

Ehitusaastaga samal ajal algas I maailmasõda, mille tõttu sai teater käepärastest materjalidest

lihtsustatud kuju. 1939. aastal baltisakslaste ümberasumise ajal müüdi hoone linnale ning

peale II maailmasõda kolis sinna Vanemuise teater. Alles peale uue Vanemuise teatrisaali

valmimist alustati Tartu Saksa Teatri remonti. Remondi lõppjärgus hoone süttis ning püsti

jäid vaid kivimüürid. Teater sai kasutuskõlblikuks 1990. aastal, kui töö lõpetasid Poolast pärit

restauraatorid (joonis 5) . [4]

Joonis 5. Vanemuise teatri väike maja, vaade eest ja küljelt. Pildi autor: Tauno Rahnu (2017).

[20]

Seltsi eesmärk oli parandada käsitööliste oskusi ning neid harida, samal ajal sisukalt aega

veetes. Põhilised liikmed seltsis olid sakslased, kuid liikmeteks võisid tulla ka saksa keelt
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kõnelevad eestlased. Oma eesmärke täitis selts ametialaseid loenguid ja kursusi korraldades

ning erinevaid ringe ja komiteesid pidades. Nende hulka kuulusid laulu- ja muusikaring,

kirjanduskomitee, draamasektsioon, huumorikomitee, teatrikomitee, puuviljakasvatuse ja

aianduse osakond jms. I maailmasõja ajal seltsi tegevus katkes, kuid tegevust jätkati peale I

maailmasõda. Seltsi tegevus taandus peale baltisakslaste ümberasumist, sest paljud liikmed

lahkusid. Seltsi hooned põlesid II maailmasõjas maha. [14]

1.1.2. Tartu Ülikooli raamatukogu

1632. aasta Tartu ülikooli asutamisürikus on märgitud teadusliku töö tähtsust: kõigil

tudengitel peab olema võimalus õppida - raamatukogul oli seega õppeväärtuslik vajadus. Ligi

sada aastat oli probleemiks ruumipuudus.  [24: 309]

1956. aastal sai raamatukogu kasutamiseks kiriku ning alles 1963. aastal eraldati selle jaoks

krunt oma praegusel asukohal Tiigi-Struve-Vanemuise tänavate vahelisel alal ning

projekteerijateks olid arhitektid M. Killing ja K. Valdre. Uus hoone avati 1982. aasta alguses

ja ruumiprobleem leidis sellega lahenduse. Maa-alustesse hoidlatesse rajati kolm korrust

miljonitele teostele. [24: 320-321]

Vanemuise teatrist veidi eemal asub Tartu ülikooli raamatukogu (joonis 6), mis valmis 1980.

aastal ning erinevalt teatrihoonest on selle ehitise fassaad üleni dolomiitplaatidega kaetud.

Maja on viiekorruseline, neist kolm korrust asuvad maa all, sest tollaste ehitusnormide

kohaselt ehitati ühiskondlike hoonete juurde ka aatomvarjend. [16: 60-61]

Joonis 6. Tartu Ülikooli raamatukogu. (Pildi autor: Margus Ansu) [22]
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2016. aasta juunis alustati Tartu Ülikooli raamatukogu rekonstrueerimistöödega, mis valmisid

2018. aasta sügisel. Esialgsete plaanide kohaselt oleks pidanud raamatukogu ehitustööd

valmis saama sama aasta sügisel, kui ehitust alustati, kuid probleemide tõttu ehitajaga ning

hanke korraldamisega ületati ehitustähtaeg oluliselt. [21]

1.2. Suve- ja seltsiaiad Tartu kesklinna ajaloos

1.2.1. Vanemuise teatri suveaed

Vanemuise teatri aiakujundus sai valmis 1907. aastal, mille kujundas tollane teatri juht Karl

Menning Lindgreni loodud üldkavandi alusel [3]. Teatriaed oli algusest peale hoone juurde

kavandatud ning see paiknes Emajõe-poolses küljes. Aed oli kõrgendatud terrassil ja asus

teatriga samal tasandil. Sellega tekkis väike eraldatud roheline ala, mis oli teiste rohealadega

võrreldes suletum. [6]

Suveaeda iseloomustasid valgeks värvitud kaarjad pergolad ja aiapiirded, mida ääristasid

pügatud hekid ja murupeenrad. Teatriaia linnapoolses küljes paiknes poolkaarelise

katusemahuga kõlakoda (joonis 7). [3] Pildilt paistab, et kõlakoda oli suur ning aias

domineerival kohal. Samuti haljastust jälgides võib arvata, et välja toodud pilt on tehtud

mõnda aega pärast suveaia valmimist. [6] Kujunduse poolest paistab tolleaegne suveaed

romantilise paigana.
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Joonis 7. Tartu Vanemuise kõlakoda. (ERM Fk 283:52) [7]

1908. aastal loodi Vanemuise sümfooniaorkester, mis suvisel kontserdihooajal esines äsja

valminud suveaias (asus teatri juurest laskuval nõlval). Peale Lindgreni kavandatud teatri

hävimist taastati Vanemuise sümfooniaorkester aastal 1957 ning suviste vabaõhulavastuste

traditsiooni jätkati alles 2000. aastal Tartu Raekoja platsil ning hiljem Kassitoomel. [1, 24:

457]

1.2.2. Tartu suveaed

Kuna vana Vanemuise teater koos suveaiaga hävines pommitamises 1944. aastal, siis saab

järeldada, et peale teist maailmasõda tundsid inimesed puudu kohast, kus saaks

vabaõhuetendusi ja kontserte vaatamas käia. Selle ajendil, praegu teadmata ajal, loodi

praegusele kujundusalale suveaed (joonis 8).

Võiks arvata, et suveaed loodi sinna, sest kuhugile mujale polnud minna, kuid müüripealne

suveaed ei olnud sugugi ainuke Tartus. Tollel ajal oli veel mitmeid peokohti, näiteks

Ohvitseride maja suveaed ja väidetavalt asus üks ka praeguse Karu pargi asukohas. [41, 43:

Luik 2011 ref Tartu ilukirjanduses s.a.]

Kuna tolle suveaia kohta on infot minimaalselt ja teadaolevalt on olemas ainult kaks sellega

seonduvat fotot, siis saab antud suveaia kohta ainult järeldusi teha. Tundub, et varasemalt ei
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väärtustatud aedu nii palju kui hoonete arhitektuuri, sest hoonete kohta on informatsiooni

tunduvalt rohkem kui hoonete kõrval olevatest ilu- ja seltsiaedadest.

Joonis 8. Suveaed aastal 1956 praeguse kujundusala peal. (Pildi autor: Vambola Nõmm) [38]

Fotolt on võimalik ära tunda müür, mille pildi peal olev osa pole küll säilinud, kuid mis

kulgeb praegu mööda Vanemuise tänavat. Müüri peal on näha noori puid, millest tänaseks on

osa maha võetud, kuid teine osa suurteks puudeks sirgunud. Pildil olevate lillede asemel on

praegu kaks kokkuehitatud ärihoonet (joonis 9). Ärihoonetega pildil on näha eelnimetatud

müüri. Hans Luik on oma teoses viidanud suveaiale, mis asus Vanemuise varemete vastas

ning kus ta nimetas pargis olevaid puid põlispuudeks, mille all olid Tartu parimad peod [43:

Luik 2011 ref Tartu ilukirjanduses s.a.].

Joonis 9. SEB ja LHV pangahooned. [40]
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Väidetavalt oli tollane suveaed populaarne peokoht, kus käisid mitmed esinejad, nende

hulgas Georg Ots ja Uno Loop. Peod toimusid pargis kuus korda nädalas, välja arvatud

esmaspäeval, ning paljud kommenteerijad meenutavad paika nostalgiaga. On säilinud

suveaias tehtud fotost, kus pildil olevate inimeste selja taha jäi suur suveaia silt koos linna ja

jõe vaatega (joonis 10). [41]

Joonis 10. Suveaias tehtud foto. Suveaia märk näha taustal. [39]

Ka ilukirjanduses on viiteid sellele müüri peal asunud suveaiale, näiteks Hans Luige raamatus

“Keelatud vili” on nimetatud antud kohta Tartu lustiaiaks ja Varsakopliks. Kirjeldatud on

värvikaid tantsuõhtuid, mille lõppedes mindi läbi Vanemuise varemete järgmisesse suveaeda,

kus peod olid pikemad. [42: Luik 1989 ref Tartu ilukirjanduses s.a.]

Arvatavasti toimusid müüri peal suveaias üritused juba enne sõda, siis kui Vanemuise uhke

hoone veel alles oli. Praegusel kujundusalal, 22. juunil 1941. aastal, pidi toimuma üks osa

vabaõhuetendusest. Jõuti ära teha peaproov, kuid alanud sõja tõttu jäi etendus ära. [24: 433]

1.2.3. Tartu käsitööliste seltsi aed

Tartu Saksa teater kuulus Tartu Käsitööliste Seltsile (Dorpater Handwerker Verein), mis

asutati 1860. aasta lõpul [14]. 1868. aastal kolis Tartu Käsitööliste selts Tiigi tänava majja,

mis osteti koos kõrvalhoonete ja aiaga (joonis 11). Samal aastal ehitati aeda 800 kohaline
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suveteater. Aastal 1875 osteti juurde tiigiga krundiosa ning 1918. aastal avati Tartu Saksa

teatri kivist hoone. Teadaolevalt toimusid 1922. aastate paiku seltsiaias suursugused aiapeod.

[26: 20]

Joonis 11. Saksa Käsitööliste Seltsi aia plaan [25: Jahrbuch für bildende… 1909 ref

Kaplinski, M. 2015]

Oskar Luts on oma teoses “Ladina köök” maininud Saksa Käsitööliste Seltsi aeda kui ilusat

aedparki (joonis 12). Tollel ajal asunud seltsiaias puidust suveteater, kuhu vanemad inimesed

õhtuti läksid. Enne seda oli üks uhkemgi, kuid see hävis tulekahjus. Tegemist oli ajaga, mil

Vanemuise teatrit veel Aia tänavale ehitatud ei olnud. [44: Luts 1998 ref Tartu ilukirjanduses

s.a.]
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Joonis 12. Tartu Saksa Käsitööliste Seltsi aed. (ERM Fk 599:23) [45]

Saab järeldada, et pildi peal on puidust suveteater ning selle juures suveaed, kus on näha

lausistutusi, puid ja põõsaid ning mitmeid istumiskohti. Samuti annab romantilist nooti hiljem

juurde ostetud kõrvalkrunt tiigi ja sillaga (joonis 13).

Joonis 13. Saksa käsitööliste selts: aed ja tiik. Tartu, 1907. (TM F 845:24) [46]

Pildilt on näha romantilise ilmega tiik luikede ja purskkaevuga ning tiiki ületava puidust

valge sillaga. Postkaardilt tundub, et tollel ajal on kasutatud palju haljastust ka ronitaimede

näol, antud pildist võib järeldada, et tegemist on mets-viinapuuga.
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1.2.4. Tartu Ülikooli Botaanikaaed

1803. aastal avati botaanikaaed täna Vanemuise pargina tuntud alal, mõni aasta hiljem kolis

see aga oma tänasele asukohale, kus reljeefi aitas liigendada ajalooline linnamüür (joonis 14)

[16, 111 lk]. Esimese kümne aastaga saavutas Tartu botaanikaaed tuntuse. Esindatud oli üle

4000 taimeliigi. 1980. aastate algul hakkas botaanikaaeda vaevama ruumipuudus. Seetõttu

ehitati vana maja ümber praegune uus klaasmaja ja alles siis lammutati seest välja vana maja.

Paraku likvideeriti enne uue hoone hävitamist mitmed väärispuud. Täna on botaanikaaias üle

5000 taimeliigi ning sidemed sadade teiste botaanikaaedadega. Tartlaste lemmikpaiga staatus

on säilinud ka täna. Enne infotehnoloogia laialdas levikut käidi seal näiteks eksamiteks

õppimas.  [16, 112-113 lk]

Joonis 14. Tartu botaanikaaed vanasti oma praeguses asukohas. [37]

Botaanikaaed tegeleb erinevatest kliimavöötmetest pärit taimeliikide kogumise, hooldamise

ning nende tutvustamisega, samuti rendivad nad üritusteks välja erinevaid botaanikaaia alasid

ja suuremaid potitaimi. Lisaks eelnimetatud tegevustele korraldab Tartu Ülikooli

botaanikaaed erinevaid harivaid programme ja ekskursioone. [33]

Samuti korraldatakse loodusfestivali, tänavu kestis üritus kuus päeva, mille vältel toimus

enam kui 40 üritust ja töötuba. Eelnevatel aastatel üheks on toimunud näiteks Linnujämm.

See on kontsert, kuhu tulid muusikud ja luuletajad, kes tegid oma etteasted linnulauludest

inspireerituna. Loodusfestivali korraldamisega alustati 2015. aastal loodusnädala raames ning
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hiljem kasvas ürituse populaarsus ja see nimetati ümber Tartu loodusfestivaliks. Lisaks sellele

on botaanikaaed korraldanud juba kaheteistkümnendat korda taimelaata, kus mitmed aiandid

ja puukoolid oma taimi müüsid. [35, 36, 34]

1.3. Suveaiad ja inspireerivad projektid mujalt maailmast

1.3.1. Ulila Suveaed

Ulila suveaed asub Tartumaal, Elva vallas ning see on rajatud 1961. aastal Sulev Niguli poolt

(joonis 15). Enda suurest huvist lõi ta erinevatest puudest-põõsastest esindusliku aia, kus oli

ka tiik purskkaevuga, paarisaja roosiga rosaarium, värviliste tuledega valgustatud teed ja

kivimüür, istumisnurgad, lehtlad, kiviktaimlad, konnaga purskkaev, tuletorn, akvaarium,

päikesekell, laululava ja tantsuplats selle ees. Peale taasiseseisvumist kuulus suveaed

eraettevõtjale, kes suveaia eest hoolt kandis, kuid ühel hetkel hävitasid vandaalid suveaia

ning hiljem jäi see seisma ning lagunes. [28]

Joonis 15. Ulila suveaed vanasti. [30]

Oma lapsepõlve muljeid Ulila Suveaia kohta on käesoleva töö autorile jaganud ka Peeter

Vassiljev, kes mäletab suveaeda kui väga romantilist kohta, kuhu minna koos kallimaga

jalutama. Lisaks sellele toimusid seal erinevad peod, kuhu külaelanikud kokku tulid. Eriti

hästi on tal meeles jaanipäevad, kus esines ansambel Suveniir. [29]
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Suveaed koosnes mitmest osast: praegugi seal alles olev lava katuse ja tagaseinadega (joonis

16). Selle ees asetses tantsuplats, mis algselt kaeti killustiku või kruusaga, kuid hiljem

asendati see betoonist valatud suurte plaatidega korraliku tantsupõranda loomise eesmärgil.

Samuti oli seal metallist karkassiga kasvuhoonekilega kaetud katusealune, et halva ilma

korral saaksid peolised katuse all tantsida. [29]

Joonis 16. Ulila suveaias asub laululava. [32]

Tantsuplatsi kõrval oli metallist fermi-tüüpi konstruktsiooniga lõkkease (joonis 17), mis

asetses kõrgel torni otsas ja selles tule süütamiseks pidi minema mööda redelit torni otsa. [29]
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Joonis 17. Ulila suveaias asuv tuletorn. [31]

Vassiljev meenutas mitmeid lapsepõlvest hästi meelde jäänud detaile. Näiteks asus tiigi

kõrval tellistest laotud kahe seina ja katusega minipaviljon (joonis 18). Selle keskel

postamendi peal oli läikiv konn, mille ninast purskas vett ning mis kandis joogifontääni

funktsiooni. [29]

Joonis 18. Läikiva konnaga joogifontään. [30]

Teine eredalt meelde jäänud detail on maakividest laotud sopistustega müür. See oli tehtud

lõhatud maakivist, üsna sileda pinnaga, tühimikesse oli sisse müüritud klaas, mille taga oli
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valgustus, millest osa oli värviline. Suveaias oli umbes poolteist meetrit kõrge, 80-90 cm

sügav ja kaks kuni 2,5 m lai akvaarium ning seal sees olid kohalikud jõekalad. [29]

Akvaariumi kõrval oli ka paviljon. L-tähe kujuline kõrge müür, katus peal ja ülejäänud seinad

horisontaalsete metallist lattidega. Vassiljev kirjeldas, et fotode pealt vaadates on näha

kuuekümnendate tipparhitektuuri, lihtsat modernismiajastu šedöövrit, mis sobib sinna väga

hästi. Väikeste detailidena mäletab ta ka päikesekella. [29]

Aias asus veel roosiaed, millest Vassiljev lapsepõlves väga lugu ei pidanud, kuid tagantjärele

mõeldes oskab ta väärtustada, kui palju tööd sellise roosiaia loomiseks ja ülalpidamiseks vaja

läheb — see oli Ulila Suveaias väga suur saavutus. Paljud inimesed käisid seal roosiaias

õiteilu ja lõhna nautimas ning olid nendest väga vaimustuses. Roosiaed oli suur, mitme

peenraga ja nende vahel sai jalutada. [29]

Veel olid seal metallvõrestiku peal eraldi boksid, millel peal kasvas metsviinapuu, mis lõi

privaatsemad ruumid, kus üks seltskond sai istuda ühes boksis ning järgmine seltskond teises

(joonis 19). Need olid nagu järjest asetsenud pergolad, mis olid sisustatud laudade ja

toolidega. See lõi võimaluse seltskondadel leida oma nurgake ning seal aega veeta. Vassiljev

meenutab seda saavutust erilisena just selle privaatsuse poolest: kõigile oli isiklikku ruumi.

[29]

Joonis 19. Pergolad, mille peale oli kasvama pandud metsviinapuu. [30]
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Tänapäeval on Ulila Suveaed MTÜ käsutuses ning nende eesmärkideks on aed uuesti

taastada erinevateks üritusteks ja tähtpäevadeks, et seal oleks võimalik vabalt aega veeta. [28]
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2. METOODIKA

2.1. Kirjanduse analüüs

Uurimusliku osa esimese poole kirjutamisel külastati raamatukogu ning töötati mitmete

erinevate raamatute ja veebiallikatega. Ajalooliste materjalide läbitöötamine aitab mõista,

milline oli kujundusala piirkond vanasti ning kuidas see arenes. Sellele aitab kaasa leitud

ajalooline pildimaterjal. Samuti andis ajaloo uurimine arusaama seltsi- ja suveaedadest

vanasti ning miks on asjakohane luua antud alale just suveaed. Kõige rohkem infot ajaloo

kohta sai põhiliselt Tartu linna ja haljasalaga seotud raamatutest ning ajaloolisi pilte ja

postkaarte Eesti Muuseumide veebiväravast.

Kirjanduse analüüsi teises osas on räägitud inspireerivast projektist. Selleks kasutati

poolstruktureeritud intervjuud, mis võimaldas intervjueeritaval väljendada ennast vabalt,

kirjeldades oma lapsepõlvemälestusi Ulila suveaiast. Intervjuu salvestati ja helifail laaditi

üles transkribeerimisrobotisse, mis tegi sellest tekstifaili. Tekstifail kodeeriti ja kokkuvõtlik

info lisati töösse.

2.2. Ala analüüsid

Valitud ala mõistmiseks tuli teostada analüüse, mida alustati uurimistöö ja linnaruumi

analüüsi aine raames. Analüüse on kohandatud mitmeid kordi, et need sobituks ala ja tööga

paremini kokku. Lisaks kujundusalale analüüsiti ka ümberkaudset piirkonda, et mõista

ümbritsevat maastikukarakterit, näha haljasala paiknemist rohestruktuuris ja erinevaid

ligipääse alale.

Teostati linna roheluse, kujundusala taimestuse, ligipääsetavuse, ümbritseva ala karakteri,

potentsiaalsete kasutajate, müra, ala valguse ja varju analüüsid. Analüüside tegemiseks

kasutati Maa-ameti X-GIS ja Openstreetmaps-i kaardirakendust, Maa-ameti 3D kaarti,
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Google Maps-i. Nende abiga sai analüüsida valgust/varju, müra, haljastust, reljeefi ja

potentsiaalseid ala kasutajaid. Ala analüüside visualiseerimiseks kasutati Photoshop-i ja

Illustrator-it.

Projektalal viidi läbi vaatlus, kus tehti kindlaks inimeste liikumistrajektoorid ning tegevused.

Vaatluseid teostati talvel ja kevadel nädala vältel, mis toimusid ühel tööpäeval, laupäeval ja

pühapäeval.

2.3. Kujundusidee

Analüüsidest saadud teadmistele jõuti järeldusteni, kuidas kujundusideeni jõuda. Selle jaoks

jaotati kujundusala erinevateks tsoonideks ning loodi kontseptsiooniplaan, millele järgnes

kujundusidee loomine.

Esialgu töötati alal suuremal skaalal, luues tervikliku lahenduse ümbritseva keskkonnaga

ning hiljem väiksemal skaalal, mis tähendas seda, et keskenduti rohkem fookusalale. Loodi

disainiplaan mõõtkavas 1:500, vertikaalplaan - sillad lõiked mõõtkavas 1:100, kujundusala

lõige pergola-paviljon mõõtkavas 1:250 ja tehniline joonis mõõtkavas 1:75 koos sõlme

joonisega mõõtkavas 1:25.

Värvide valik ja stiil töös on inspireeritud vanadest Vanemuise postkaartidest, mis tähendab,

et piltide peal on kasutatud Eyedropper tool-i, et leida sarnased toonid. Peale toonide leidmist

tuli valida kindlad värvid, mis üksteisega kokku sobiks. Graafilise töö tegemiseks kasutati

AutoCAD-i, Photoshop-i, Illustrator-it ja InDesign-i.
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

3.1. Ala analüüsid

3.1.1. Linna roheluse analüüs

Analüüsis selgub, kuidas seostub Vanemuise suveaed ümbritseva linnarohelusega. Antud

analüüsis on rohealasid käsitletud linna haljasmaa kontekstis, mis tähendab looduse- või

inimtekkelist taimkatet puittaimede ja rohurinde näol [27]. Kaardile on märgitud erinevad

avalikud ja mitteavalikud haljastust sisaldavad alad (Joonis 20). Nendeks on kortermajade

haljastus, avalikud haljasalad, erahoovide haljastus ning muud linna haljasalad. Analüüsi

tulemusel on aru saada, et suurima osa haljastusest suveaia ümber moodustavad avalikud

haljasalad ja kortermajade haljastus, mis sisaldab enamasti suuri puid ja põõsaid.

Joonis 20. Linna roheluse analüüs. [55]

Teise joonise peal (joonis 21) on käsitletud kujundusala vegetatsiooni, kus on välja toodud

erinevat sorti taimkatet, mis antud alal esinevad. Alal moodustavad suurema osa haljastusest
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puud. Enamuse neist on harilik vaher (Acer platanoides), lisaks sellele leidub alal hariliku

tamme (Quercus robur), hariliku hobukastani (Aesculus hippocastanum) ja mõne arukase

(Betula pendula).

Lisaks puudele on alal ka erinevaid põõsaid, millest peaaegu kõik paiknevad Vanemuise

tänava müüri peal ning vajuvad tee kohale. Nendeks põõsasteks on harilik sirel (Syringa

vulgaris), mis moodustab põõsaste seas enamuse. Lisaks sellele leidub ka harilikku

lumimarja (Symphoricarpos albus) ja suurt läätspuud (Caragana arborescens). Alal on ära

märgitud ka muruala.

Analüüsist selgub, et üldpildis on ümberkaudne ning alaline rohelus hästi seotud, kuid see ei

anna täpselt mõista, kas vegetatsioon on mitmekesine ja -rindeline. Samuti annab kujundusala

vegetatsiooni analüüs teadmise, et alal puudub mitmekesine rohurinne, mis tähendab, et seda

peaks alale lisama.

Joonis 21. Kujundusala taimestuse iseloom. [55]
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3.1.2. Ligipääsetavus

Analüüs selgitab, kust ala on ligipääsetav ja kelle jaoks (joonis 22). Esimeselt kaardilt selgub,

et ala on ligipääsetav neljast suunast, kuid on näha, et kaubamaja poolt idast, ei pääse alale

ligi ilma treppe või kaldteed kasutamata. Samuti on takistuseks kõige pikema kaldtee kõrval

olev müür (Vanemuise tänav), mis ei taga otseteed alale. Kaardilt on näha, et alale saab ilma

treppe ja kaldteed kasutamata ainult lääne poolt (W. Struve tänav). Teiselt kaardilt on näha, et

liikumisvaegustega inimesed ja ratturid ei pääse kõikidest olemasolevatest suundadest alale

ligi või see on nende jaoks raskendatud. Analüüsist selgub, et ala ei ole kõigile hästi

ligipääsetav ning alale puudub otsetee.

Joonis 22. Ligipääsude analüüs. [55]

3.1.3. Potentsiaalsete kasutajate analüüs hoonestuse kaudu

Analüüs annab ülevaate, millise funktsiooniga hooned paiknevad kujundusala ümber (joonis

23). See on oluline, sest see määrab ära ala võimaliku kasutajaskonna. Alale hetkel kõige

lähemal on ärihooned (tumepunane), millest kaks on kujundusalaga tihedalt seotud, sest

kujundusala kasutatakse tihtipeale hoonele ligipääsemiseks. Kujundusala võiks olla
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kontoritöötajate meelispaik lõuna ajal, et saada hetkeks töörutiinist välja ja nautida puhkust

piiratud aja vältel.

Joonis 23. Potentsiaalsete kasutajate analüüs hoonestuse kaudu. [55]

Samuti on ala kõrval, üle Vanemuise tänava, Vanemuise teatrihoone (märgitud oranžiga),

mille külastajad ja töötajad saaksid puhkepausi ajal alal aega veeta. Lisaks sellele saaks teater

kasutada suveaeda ka väiksemate etenduste ja kontsertide korraldamiseks, mis tooks samuti

alale rohkem erinevaid inimesi.

W. Struve tänava pool asub Tartu Ülikooli raamatukogu (kollane), kus on aasta läbi erinevaid

inimesi ning kes oleks kujundusala potentsiaalsed kasutajad. Kujundusala annaks

raamatukogu juurde esteetilise ja vaikse koha õppimiseks, lugemiseks või puhkuse hetke

vabas õhus.

Ümbruses paikneb ka õppeasutusi (tumesinine), kes saaksid kujundusala kasutada

õpieesmärgil. Ala oleks hea koht välitundide tegemisel ja õppimisel. Samuti oleks

kujundusala informatiivne mitte ainult õpilastele ja tudengitele vaid ka kõigile teistele, kui

igale taimele lisada informatiivne tahvel.

Viimaseks on alal ära märgitud kohalikud elanikud ja äriruumid (roosad), mis paiknevad

kortermajade alumistel korrustel ning kes oleks ka potentsiaalsed ala kasutajad. Kuna
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ümberkaudsed elanikud elavad peamiselt kortermajades, siis puudub neil võimalus oma

isiklikule hoovile, mis tähendab, et ka nende seast on alal nii mõnigi potentsiaalne kasutaja.

Analüüsist saab järeldada, et ala on potentsiaalne koht ümberkaudsetele inimestele

puhkamiseks ning vaba aja veetmiseks. Samuti huvilistele ka teadmiste omandamiseks.

3.1.4. Ümbritseva ala analüüs

Analüüsist selgub milline on kujundusala ümbritseva piirkonna karakter (joonis 24). Ala ja

seda ümbritsevad piirkonnad on kaardil jaotatud seitsmeks erinevaks karakteriks, milleni

jõuti ümbritsevas keskkonnas jalutades, vaadeldes, kaarte ning Google Maps-i uurides.

Joonis 24. Ümbritseva keskkonna karakteranalüüs. [55]

Esimeseks karakteriks valiti kõigist kõige rohkem eristuv kaubanduskeskuste ala, mis on suur

tõmbekeskus. Ala eristab teiste kõrval see, et seal on vähem rohelust ning kõrghaljastus on
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noor, sest ei esine väga suuri puid. Samuti kirjeldab antud ala suur autoliiklus ja massiivsed

eriilmelised kaubamajad.

Teiseks karakteriks valiti Küüni tänav koos parkidega, mis on samuti tõmbekeskuseks, sest

ala on vanalinnas ning seal on palju äripindasid ja söögikohti. Alal olevad pargid on üsna

sama ilmega: suured täiskasvanud puud, palju põõsaid ja rohurinne. Küüni tänaval on

vanalinna vaim, sest seal on sillutisse märgitud kunagine linnamüür ning ümbruses on ka

mitmeid vaatamisväärsusi.

Kolmandaks karakteriks sai Toomemägi, mis eristub teistest kõige rohkem oma reljeefi ning

rohelusega. Ala võiks nimetada mägiseks, sest jalgsi minnes, võiks väita et enamused

ligipääsud on treppidena. Alal on väga palju suuri puid ja põõsaid, mis muudavad selle

natukene metsikuks. Samuti on alal ajaloolist hõngu, sest alal on omanäoline arhitektuur ja

mitmeid vaatamisväärsusi.

Neljandaks alaks sai valitud Vallikääru tänav, mis on ka vanalinna osa, kuid erineb number 2

alast selle võrra, et annab kõrvaltänava muljet, pole nii palju äripindu ning seal on mitmeid

elumaju. Seal on huvitava arhitektuuriga hooned ja munakivitee, mis annab alale ajaloolist

hõngu.

Viies karakter eristust teistest selle poolest, et sellel alal on palju neljakorruselisi kortermaju.

Samuti on korterite hoovides üsna palju haljastust, suuremate puude ja põõsaste näol. Sellel

alal enam vanalinna tunnet ei teki, pigem meenutavad kortermajad nõukogude-aegseid

hruštšovkasid, mis on tänapäevase ilme saanud seinamaalingute näol.

Kuues karakter sisaldab endas kujundusala, Vanemuise teatrit, Tartu Ülikooli Raamatukogu,

Tartu Maakohut ning haljasalasid nende ümber. Ala eristust teistest oma haljasalade ning

hoonete külastusega. Hooned on sellised, kuhu tavaline inimene iga päev ei satu, sest tal pole

selleks vajadust, kuid hooned on endiselt tihedalt kasutuses. Haljasalad hoonete ümber on

pigem läbikäidavad ning ei sisalda endas tegevusi, et inimesed sinna pidama jääks.

Seitsmes ja viimane karakter eristust teistest selle poolest, et antud alal on nii mõnigi

õppeasutus. Samuti erineb ala kõrvalolevatest aladest arhitektuuri poolest: neljakorruselised
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suured hooned, millest nii mõnelgi paistab olevat soklikorrus. Alal on ka haljastust, kuid

mitte nii palju kui viienda karakteriga alas.

Analüüsist võib järeldada seda, et kujundusala ümbruses on palju erineva karakteriga alasid.

See tähendab, et uue karakteriga ala lisamisel linnapilti, ei muuda see ümbruskonna üldist

olemust, vaid annab hoopis väärtust juurde. Karaktereid koos vaadates on näha, et peaaegu

kõigi ühiseks tunnuseks võib nimetada viilkatuseid ja seda, et igal karakteril on haljastust,

olgu seda vähe või palju.

3.1.5. Keskpäevase valguse ja varju analüüs

Analüüs (joonis 25) näitab, et ala on kõige varjulisem talve- ja sügiskuudel ja kõige rohkem

päikest paistab alale suve- ja kevadkuudel. Päikesevalgus on alal positiivne, sest see annab

võimaluse inimestel päikest nautida ning vari on hea, sest see annab võimaluse päikese eest

kuumal suvepäeval varju minna. Nii päikese kui varju olemasolu on hea, sest siis saab lisada

haljastust, mis vajab erinevaid tingimusi. Analüüsi tegemiseks kasutati Maa-ameti 3D kaarti,

kus on võimalus lisada alale haljastus ning vaadata kellaajaliselt varjude langevust. Vaatlused

alal on andnud tõdemuse, et talvel ei ole varjulisus nii hull, kuna puudel pole lehti ning lumi

peegeldab valgust tagasi, mis teeb ala päevasel ajal üsna valgeks.

Joonis 25. Valguse ja varju analüüs neljal aastaajal keskpäeval. [57]
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3.1.6. Müra

Analüüsis selgub, kuidas on antud projektala keskmiselt aasta jooksul mürast mõjutatud.

Kaardil on värvidega näidatud kaheksa erinevat mürataset heledast tumedamani (joonis 26).

Analüüsis selgub, et projektala paikneb keskmiselt mürarikkas asukohas, kuid alal tehtud

vaatluste kohaselt ei tundunud, et seal oleks väga mürarikas. See tähendab, et Vanemuise

suveaed ei vaja müratõket seina näol, kuid alale võib lisada haljastust, mis mingi osa müra

kinni püüaks või ala tuleb kujundada nii, et alale jõudev müra ei häiriks.

Joonis 26. Müra analüüs. [56]

3.2. Kontseptsioon

Ala kontseptsioon (joonis 27) kujunes ümberkaudse ala ajalugu uurides, analüüse

läbitöötades ja alal liikumist vaadeldes. Sellest tulenevalt pandi paika põhilised ligipääsud,

mis paigutati kaardile. Teede asukoht kavandati inimeste liikumistrajektoore ja tegevusi

jälgides. Alal liigub palju inimesi, kuid vaatluste käigus selgus, et sinna ei jääda pidama.

Lisaks inimeste liikumisele vaadeldi ka nende tegevusi, kuid seda oli vähe. Näiteks jalutati

koeraga, ärihoonete töötajad käisid aeg-ajalt pangahoone seina ääres suitsetamas ning ühe

35



korra vaatluste jooksul käisid kolm noort tütarlast ala ainukesel pingil istumas ja vestlemas.

Põhilised liikujad alal olid noored ja täiskasvanud inimesed, lapsi ja vanemaid inimesi oli seal

vähe. Selle põhjuseks võib olla kehv ligipääs alale, sest ala ümbritsevad barjäärid: suured

pangahooned ja Vanemuise tänaval paiknev müür. Samuti on ala vahetus läheduses pikk trepp

ja kaldtee, mis ei soodusta kõigile head ligipääsu.

Joonis 27. Ala kontseptuaalne plaan. [55]

Liikumisteede läbitöötamise tulemusena jaotati ala tsoonideks, loomaks alale erinevaid

ruume. Kokku tekkis alale viie erineva funktsiooniga tsooni ning kolm ligipääsutsooni.

Roosas tsoonis paikneb ala ürituste korraldamiseks, mida ääristab hekk. Kujunduse üheks

suuremaks eesmärgiks on luua koht, kus oleks võimalik ka kontserte ja etendusi korraldada,

seega on ala keskmesse planeeritud väljak mitmeti kasutatava paviljoniga ja murualaga selle

ees. Lisaks paviljonile oleks kujundusalal veel kaks paviljoni, üks puude all ning teine

roosiaias.

Kollasesse tsooni, kus on palju ristuvaid liikumisteid, on kavandatud rohkem haljastust, et

oleks võimalik rohelust nautida ning vältida teedevahelisi ‘lõikamisi’. Tumesinine tsoon asub

puude all: sinna on võimalik kuuma päikese eest varju minna, puhata ja loodust nautida.

Tumepunane tsoon asub samuti puude all, kus on võimalik puhates linna vaadet nautida.
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Oranž tsoon märgib parkla ala, mis on muudetud ohutumaks ja mugavamaks. Helesinised

tsoonid näitavad erinevaid ligipääse, millest üks on juba olemasolev ning teised kaks

planeeritavad.

Kontseptsiooni keskmeks said romantilist atmosfääri loovad elemendid ja haljastus, mis

muudaks ala suveaiaks. Oluliseks detailiks on sillaga ligipääs Vanemuise teatrist üle tänava

kujundusalale, mis ühendab suveaia ja teatri. Võeti arvesse ligipääsetavuse parandamist, sest

analüüsist selgus, et ligipääs Kaubamaja poolt tulevatele liikumisvaegustega inimestele on

väga keeruline, kui mitte võimatu. Selle lahendamiseks luuakse otsetee. Lisaks ligipääsudele

võeti arvesse ka varjulisust ja müra, et oleks tegevusi nii varjus kui päikese käes ning liikluse

põhjustatud müra ei segaks vaba aja veetmist ja puhkamist.

Alale soovitakse luua palju läbimõeldud haljastust nii varju kui päikese kätte. Üheks ideeks

on rajada roosiaed, mis oleks üks suurematest romantilise õhkkonna loojaid. Teiseks

haljastatud kohaks oleks eelnimetatud tumesinine tsoon, kuhu luuakse lausistutus erinevate

taimedega, mille vahelt oleks võimalik läbi jalutada. Puudevarju, müüri peale on planeeritud

ala, kus on võimalik ligi pääseda platvormile, millelt näeb vaadet kesklinna kaubamajadele ja

Tigutornile. Lisaks sellele on puude varjus võimalik võrkkiikedel aega veeta.

Raamatukogu-poolne ligipääs alale on planeeritud läbi haljastatud pergola, mis kutsuks

inimesi suveaeda ja tekitaks alale jõudes romantilist meeleolu. Kujundusalale jääb praegu

nukras seisus autoparkla, kuhu uues kujunduses on planeeritud lisaks parkimisele ka

lausistutus ja mõned puud, et leevendada kuumasaare efekti ning muuta parklat viisakamaks.

3.3. Vanemuise suveaia kujundus

3.3.1. Disainiplaan

Ala kujunduslahendus M 1:500 (vt Lisa 1) loob Tartu kesklinna ala, mis toob tagasi ajaloos

olevate romantiliste suve- ja seltsiaedade vaimu ning loob seeläbi alale ajaloolist väärtust.

Lisaks sellele pakub kujundusprojekt alale funktsioone, mida seal praegu ei ole ning loob

linna lisaks botaanikaaiale teise romantilise ilmega aia, kus on võimalik üritustest ja
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etendustest osa saada, taimede ilu nautida, puhata ja aega veeta. Kujundusprojekti alaks on

Vanemuise tn 15, Kitsas tn 6 ja 4 olevad krundid (joonis 28) , mis asuvad Vanemuise tänaval

oleva müüri peal ning sisaldavad endas autoparklat.

Joonis 28. Asukohaplaan, ala märgitud punase joonega. [55]

Kuigi alal ei ole hetkel funktsiooni ega suuremat kasutust, on alal siiski suur potentsiaal.

Ümbruses on mitmeid õppeasutusi, ärihooneid, kavandatavast alast üle Vanemuise tänava on

teater ning W. Struve tänaval on Tartu Ülikooli raamatukogu, mille kasutajad saaksid alale

puhkama, õppima või lõunatama tulla.

Fookusalale on planeeritud keskne väljak (vt Lisa 2), kus kõik põhilised teed ristuvad ning

kus asub suur paviljon (joonis 29). Paviljoni saab ürituste ajal lavana kasutada ning muul ajal

on sinna toodud toolid ja lauad, mis annavad inimestele võimaluse seal lõunat süüa, aega

veeta või õppida. Paviljoni ees asub suur muruala, mis ürituste ajal kannaks pealtvaatajate

koha rolli ning muul ajal on seal võimalik pikniku pidada või mängida. Muruala on ääristatud

Ungari sireli (Syringa josikaea) vabakujulise hekiga. Paviljon ja muruala sai paigutatud

kujundusalale nii, et Riia tänavalt kostuv müra ei segaks alal toimuvaid üritusi.
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Joonis 29. Kesksel väljakul paiknev paviljon. [49]

Keskse väljaku kõrval asub roosiaed, mille teed moodustavad sümmeetrilisi mustreid, mis on

inspireeritud Luunja rosaariumist (joonis 30). Luunja rosaarium on vallale tehtud kingitus EV

100 raames. [47] Rosaarium on paigutatud ala kõige soojemasse ja päikselisemasse kohta

ning seda ääristab Forsüütia vabakujuline hekk (Forsythia ovata 'Kumsom'). Rosaariumi

keskmes on väike paviljon (joonis 31), mille peale on pandud kasvama roniroos

'Flammentanz'.

Joonis 30. Luunja roosiaed. [47]
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Joonis 31. Roosiaias paiknev paviljon. [48]

Kujundusalal olev autoparkla (joonis 32) on ümber kujundatud ohutumaks ning

esteetilisemaks. Parkla ohutust väljendab selle ühesuunalisus ning diagonaalne parkimine.

Parkla keskele, parkimiskohtade vahele on lisatud kaks suurelehist pärna (Tilia platyphyllos)

ning nende alla Jaapani enelatega lausistutus (Spiraea japonica), mis toimib ka

vihmapeenrana. Pergola ja parkla vahele jääb samuti lausistutusala, kus võiksid paikneda

erinevad päikest kuni poolvarjulist valgust taluvad taimed.

Joonis 32. Diagonaalse parkimisega haljastatud parkla. [50]

40



Tartu Ülikooli raamatukogu juurest viib tee läbi pergola kujundusalale (joonis 33). Pergolat

haljastavad erinevad ronitaimed, üheks neist näiteks Lõhnav kuslapuu (Lonicera

caprifolium). Pergola ja parkla vahele jääb samuti lausistutusala, kus võiksid paikneda

erinevad päikest kuni poolvarjulist valgust taluvad taimed. Selgema arusaama tagamiseks on

loodud poolest ala kujundus lahendusest ka lõige (vt Lisa 2), mille peal on hästi näha ka

pergolat.

Joonis 33. Kujundusalale viiv pergola. [51]

Puudevarjus, kujundusplaanil kirdes, asub väike paviljon, mis on ala keskel asuvast

paviljonist poole väiksem, kuid annab hea võimaluse päikese eest peitu minna ja seal näiteks

raamatut lugeda. Paviljonidesse on pandud lauad ja toolid, et oleks võimalus istuda ja aega

veeta. Ürituste ajal saab paviljoni kasutada kohvikuna, kus maitsvat sööki ja jooki pakkuda.

Puude varjus on ka väike rada, mida mööda saab jalutada: see asub reljeefi ääre all, mille peal

on eelnimetatud paviljon. Raja ääres on toolid jalgade puhkamiseks. Kuna sealne ala on

puude varjus, tuleks seal haljastusena kasutada poolvarjulistes või varjulistes tingimustes

kasvavaid erinevaid püsikuid ja põõsaid. Kitsa tänava äär on ääristatud ebajasmiini

vabakujulise hekiga (Philadelphus x virginalis).
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Puude varju jääb ka teinegi ala, kujundusplaanil kagus, kus on võrkkiiged (joonis 34) ja

platvorm, kust on võimalik linna vaadet nautida. Platvormilt paistab vaade kaubamajadele, ja

nende taga paistvale tigutornile. Platvormi kõrval müüri peal kasvavad suured sirelid, mis

vajuvad ka Vanemuise tänava kohale ning loovad kujundusalale seina, mis takistab veidi Riia

tänavalt kostuvat automüra. Kõrgete ärimajade ette on loodud viie meetri laiune tänavafront,

kus on võimalikel kohvikuruumidel võimalus soojal ajal välja laieneda.

Joonis 34. Võrkkiiged puude varjus. [52]

Üle Vanemuise tänava kulgeb parki sild, mis annab võimaluse teatrist otse suveaeda tulla

ilma, et peaks minema üle sõidutee ja ümber müüri. Sild looks tänavale omapärase karakteri

ning avaks sillalt tänavale uue vaate. Silla välimus on inspireeritud kunagi Tartu Saksa

suveaias, praeguses Vanemuise pargis asunud sild, mis tekitas alale kauni romantilise

meeleolu [46].

Sillalt suveaeda jõudes ootab ees kaks suuremat istutusala, mille mõlema keskel kasvab

iluõunapuu (Malus ‘August Vaga’). Kõikidel alal olevatel taimeistutustel kasvavad kevadel
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sibullilled (Tulbid, laugud, nartsissid jne), suvisel ja sügisesel ajal erinevad püsikud,

kõrrelised ja puittaimed, millest osa oleks ka kindlasti ka talvel atraktiivne.

Kuna kujundusalal toimuvad üritused ja see tähendab, et alal on rohkem rahvast, siis on teede

kõrvale paigutatud pingid (joonis 35) jalgade puhkamiseks ja prügikastid (joonis 36), et oleks

lihtsam puhtust hoida. Tooted on valitud nende lihtsusest ja toonist lähtuvalt ning mis annaks

alale lisaks modernset nooti. Kujunduse läbivaks detailide tooniks on valge ja materjaliks

puit: pergola, paviljonid ja sild on seega kavandatud puidust ja heledates toonides. Heledad

detailid ja inventar toob ala romantilisuse paremini esile, sest samu toone ja materjale kasutati

ka vanasti suve- ja seltsiaedades.

Joonis 35. Kujundusalal kasutatavad pingid. [53]

Joonis 36. Kujundusalal kasutatavad prügikastid. [54]

3.3.2. Vertikaalplaan

Vertikaalplaanil on näha Vanemuise tänava kohale planeeritava silla lõikeid (vt Lisa 3). Sild

on planeeritud selliselt, et silla all oleks sõidutee asfaldini 4.5m, et ka suuremad autod saaksid

alt läbi. Sild on planeeritud L-tähe kujuga, sest üle tänava on ruumi puudu, et võimaldada

liikumisvaegusega inimestele piisavalt madala kaldega tee. Samuti on müüri 1.35m ulatuses

kõrgendatud, et tekiks silla kaldtee alla tugevam pinnas.
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3.3.3. Tehniline joonis

Tehnilisel joonisel (vt Lisa 4) on kujutatud Tartu Ülikooli raamatukogust kujundusalale

kulgevat pergolat. Pergola materjalideks puidust talad, prussid ja latid. Pergola vundament

on betoonist post vundamendina, mille sees on metall-leht mõõtudega 5x50x700 ning mis on

kinnitatud süvistatud poltühenduse M8-ga. Metall-leht on vundamenti kinnitatud ankru ja

8mm armatuuriga.
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KOKKUVÕTE

Töö kujundatavaks alaks sai Vanemuise tn 15, Kitsas tn 6 ja 4 olevad krundid, mis asuvad

Vanemuise tänaval asuva müüri peal ning mille sisse kuulub ka auto parkla. Ala osutus

valikuks, sest olemasolev haljasala ei võimaldanud inimestele funktsioone ning seda kasutati

läbikäiguna.

Tartu kesklinna piirkonnas on olnud mitmeid suveaedu, millest üks oli osa ajaloolisest,

praeguseks hävinud Vanemuise teatri hoonest, mis asus kujundusalast üle Vanemuise tänava.

Teine lähim suveaed asus 50ndatel ja 60ndatel, peale sõda, täpselt kujundusala kohal, mis oli

inspiratsiooniks just suveaia loomisel.

Kitsa ja Vanemuise tänava vahelisse alasse loodav suveaed tõstaks piirkonna ajaloolist

väärtust ning annaks võimaluse lisaks botaanika aiale kesklinnas romantilises aias üritusi

korraldada ja mitmekesist loodust nautida. Kujunduse üheks suuremaks eesmärgiks oli luua

poolprivaatne koht, kus oleks võimalik kontserte ja etendusi korraldada. Ürituste välisel ajal

oleks ala kasutatav esteetilise alana, kus on võimalik aega veeta. Selle idee teostamiseks võeti

palju inspiratsiooni ajaloolistelt postkaartidelt ning võeti arvesse erinevaid analüüse ja

ajalugu.

Teiseks suuremaks eesmärgiks töös oli ligipääsude parendamine, mille läbi loodi otsetee

Vanemuise tänavale läbi müüri trepi ja lifti näol. Lahendus võimaldab ka liikumisvaegustega

inimestele kujundusalale saada. Samuti lisati otsetee Vanemuise teatrist suveaeda silla näol, et

Teater ja suveaed omavahel ühendada

Töös seatud eesmärgid said täidetud. Välja pakutud kujunduslahendus võimaldab inimestele

peale alalt läbi käimise erinevaid funktsioone, mis inimesi alal hoiaks.
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SUMMARY

The areas to be designed were the plots at Vanemuise street 15, Kitsas street 6 and 4, which

are located above the wall of Vanemuise street. It also includes a parking lot. The area was

chosen because existing green space did not offer people enough functions and was used as a

walkway.

There have been several Summer gardens in the Tartu city centre area. One of them was part

of the historic, now destroyed Vanemuise theatre building, which was located across the

design area from Vanemuise street. The second nearest Summer garden was located in the

50s and 60s, after the war, exactly above the design area, which was the inspiration for the

creation of the Summer garden.

The Summer garden created in the area between Kitsas and Vanemuise streets would increase

the historical value of the area. It would also provide an opportunity to organise events and

enjoy diverse nature in a romantical garden in the city centre in addition to the botanical

garden. Outside the events, the area would be used as an aesthetic area to spend time in. To

fulfil this idea, inspiration was taken from historical postcards, various analyses and history.

Gained knowledge was taken into account.

The second major goal of the work was to improve the accesses. According to this a shortcut

through the Vanemuise street wall was created. It was made in the form of a staircase and an

elevator. The solution also allows people with reduced mobility to get to the design area.

Another shortcut was added, which was a bridge connecting the theatre and the summer

garden.

The goals set in the work were met. The proposed design solution allows people to go

through the area with various functions that would keep people in the area.
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Lisa 1. Ala kujunduslahendus M 1:500



Lisa 2. Kujunduslahenduse lõige  M 1:250
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I Vanemuise suveaia kujundusprojekt Autor: Cristin Aring 
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Töö kujundatavaks alaks sai valitud 
Vanemuise ja Kitsa tänava vahel, 
müüri peale jääv haljasala. Lõputöö 
eesmärgiks on luua koht, kus on võimalik 
korraldada vabaõhuüritusi ning mida on 
võimalik kasutada vaba aja veetmiseks. 
Samuti võimaldaks suveaia loomine 
tuua tänapäeva tükike minevikust, mis 
väärtustaks antud ümbruskonna ajalugu. 
Ajaloos on alal ning selle ümbruses olnud 
mitmeid suve- ja seltsiaedu. 
Kujunduslahendus pakub Tartu kesklinna 
esteetilise ajaveetmis paiga ning koha 
väiksemate ürituste korraldamiseks. 

Analüüsis selgub, kuidas seostub 
Vanemuise suveaed ümbritseva linnaro-
helusega. Rohealasid on käsitletud linna 
haljasmaa kontekstis, looduse- või inimtek-
kelist taimkatet puittaimede ja rohurinde 
näol. Kaardile on märgitud erinevad avali-
kud ja mitteavalikud haljastust sisaldavad 
alad.   Nendeks on kortermajade haljastus, 
avalikud haljasalad, erahoovide haljas-
tus ning muud linna haljasalad. Analüüsi 
tulemusel on aru saada, et suurima osa hal-
jastusest suveaia ümber moodustavad ava-
likud haljasalad ja kortermajade haljastus.

Teise joonise peal on käsitletud kujundusala 
vegetatsiooni, kus on välja toodud erinevat 
sorti taimkatet, mis antud alal esinevad. 
Alal moodustavad suurema osa haljastusest 
puud. Enamuse neist on harilik vaher (Acer 
platanoides), lisaks sellele leidub alal hariliku 
tamme (Quercus robur), hariliku hobukastani 
(Aesculus hippocastanum) ja mõne arukase 
(Betula pendula). 
Alal on veel põõsaid: harilik sirel (Syringa vul-
garis), harilik lumimari (Symphoricarpos albus) 
ja suur läätspuu (Caragana arborescens). Alal 
on märgitud muruala.

Analüüsist selgub milline on kujundusala ümbritseva piirkon-
na karakter. Ala ja seda ümbritsevad piirkonnad on kaardil 
jaotatud seitsmeks erinevaks karakteriks

Kesklinn
Kaubanduskeskused, ärihooned, massiivsed 
hooned, väga palju autoliiklust

Vanalinn
Samased pargid, ajalooline arhitektuur, äripinnad, 
palju kohvikuid, hoonetel kasutatud viilkatust

Toomemägi
Mägine, palju loodust, huvitav arhitektuur

Munakiviteed
2-4 korruselised hooned, ajalooline ja uueaja 
arhitektuur, hoonetel kasutatud viilkatust

Vanem arhitektuur
Koolid ja lasteaiad, palju tänavahaljastust

Avalikud asutused (teater, raamatukogu, kohtumaja 
vms)
suured haljasalad, äripinnad, suure hooned

Insert tekst siia    4. korruselised kortermajad
 palju tänavhaljastust, hoonetel kasutatud viilkatust

Asukohaplaan Sissejuhatus
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Puud

Puud
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Harilik  lumimari

Kortermajade 
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Avalikud 
haljasalad

Muud linna 
haljasalad

Ala asukoht

Analüüs näitab, kust ala on ligipääsetav ja kelle jaoks. Esim-
esel kaardil on näha, et alale pääseb neljast suunast. Kasuta-
ma peab treppe või kaldteid. 

Teiselt kaardilt on näha, et liikumisvaegustega inimesed ja 
ratturid ei pääse kõikidest olemasolevatest suundadest alale 
ligi või see on nende jaoks raskendatud. Analüüsist selgub, et 
ala ei ole kõigile hästi ligipääsetav ning alale puudub otsetee.  

Ligipääsetavus

Kõik ligipääsud alale

Trepid

Kaldteed

Ligipääsud rattaga

Ligipääsud 
liikumisvaegustega 
 inimestele 
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II  Vanemuise suveaia kujundusprojekt

Analüüs annab ülevaate, millise funktsiooniga hooned paik-
nevad kujundusala ümber ning näitab ala võimaliku kasuta-
jaskonna. Alale hetkel kõige lähemal on ärihooned (tume-
punane), millest kaks on kujundusalaga tihedalt seotud, sest 
kujundusala kasutatakse tihtipeale hoonele ligipääsemiseks. 
Kujundusala võiks olla kontoritöötajate meelispaik lõuna ajal, 
et saada hetkeks töörutiinist välja ja nautida puhkust piiratud 
aja vältel. Veel on märgitud kasutajateks teatri töötajad ning 
külastajad, kohalikud elanikud, raamatukogu töötajad ning 
külastajad ja õppeasutuste töötajad ning õpilased.

Ala asukoht

40-44 dp

45-49 dp

50-54 dp

55-59 dp

60-64 dp

65-69 dp

70-74 dü

75-79 dp

Raamatukogu töötajad ja 
külastajad

Kontoritöötajad 
ärihoonetest

Õppeasutuste töötajad ja 
õpilased

Teatri töötajad ja 
külastajad
Kohalikud elanikud, äride 
töötajad ja külastajad

Analüüs näitab antud projektala keskmist müra taset aas-
ta jooksul.Kaardil on värvidega näidatud kaheksa erinev-
at mürataset heledast tumedamani. Selgub, et projektala 
paikneb keskmiselt mürarikkas asukohas. Kuid alal viibides 
ei tundunud nii mürarohkne olema. See tähendab, et 
Vanemuise suveaed ei vaja müratõket seina näol, kuid alale 
võib lisada haljastust, mis mingi osa müra kinni püüaks või 
ala tuleb kujundada nii, et alale jõudev müra ei häiriks.

Ala kontseptsioon kujunes ümberkaudse ala ajalugu uurides, 
analüüse läbitöötades ja alal liikumist vaadeldes. Sellest tu-
lenevalt pandi paika põhilised ligipääsud, mis paigutati kaar-
dile. Teede asukoht kavandati inimeste liikumistrajektoore ja 
tegevusi jälgides. Alal liigub palju inimesi, kuid vaatluste käi-
gus selgus, et sinna ei jääda pidama. 

Liikumisteede läbitöötamise tulemusena jaotati ala tsoon-
ideks, loomaks alale erinevaid ruume. Kokku tekkis alale viie 
erineva funktsiooniga tsooni ning kolm ligipääsutsooni.

Analüüs  näitab, et ala on kõige varjulisem talve- ja sügiskuu-
del ja kõige rohkem päikest paistab alale suve- ja kevadkuu-
del. Nii päikese kui varju olemasolu on hea, sest siis saab 
lisada haljastust, mis vajab erinevaid tingimusi. Tulemusena 
saadi teada, et talvel ei ole varjulisus nii hull, kuna puudel 
pole lehti ning lumi peegeldab valgust tagasi, mis teeb ala 
päevasel ajal üsna valgeks.

Kasutajate analüüs

Müra analüüs

KontseptsioonKeskpäevase valguse ja varju
analüüs

Ala ääristav 
hekk

Keskne 
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alale lifti ja trepiga   

Luua platform, kust
pääseb linnavaadet

nautima



III Vanemuise suveaia kujundusprojekt

Ala kujunduslahendus loob Tartu kesklinna ala, mis toob 
tagasi ajaloos olevate romantiliste suve- ja seltsiaedade 
vaimu ning loob seeläbi alale ajaloolist väärtust. Lisaks sellele 
pakub kujundusprojekt alale funktsioone, mida seal praegu 
ei ole ning loob linna lisaks botaanikaaiale teise romantilise 
ilmega aia, kus on võimalik üritustest ja etendustest osa 
saada, taimede ilu nautida, puhata ja aega veeta.

Kujundusplaan M 1:500
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Lõikelt on näha, kuidas sild kulgeb üle Vanemuise tänaval 
oleva sõidutee. Silla kalded on pandud nii, et ka vaegliikujad 
saaksid silda kasutada.

Lõikel on näha kujundusalal paiknev pergola, mille ees on 
püsikutest koosnev lausistutus, mis asub parkla ja pergola 
vahel. Lõikel paistab veel ala ääristav forüütia hekk, mis 
paikneb roosiaia kõrval. Alal on

Tehniliselt jooniselt on näha lõikel asuva pergola detailid. 
Pergola oleks heledates toonides ning ehitatud puidist, et im-
iteerida ajaloos kasutatud materjale ja värve.

Lõikelt on näha Vanemuise teatri paekivist sein, mille najal 
sild jätkub L-tähe kujulisena.  

Vertikaalplaan - Silla lõiked
B-B’ M 1:100

Lõige A-A’ M 1:250

Silla lõige C-C’ M 1:100

Pergola tehniline joonis M 1:75
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