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Idee sai alguse Tartu Kunstikooli projektist, mille ülesanne oli viie tunni jook-
sul kavandada ja esitleda atraktsioon linnapildis. 
 

 
 
Internetist leidsime kõledaid maa-alasid Tartu linnas. Tekkis üksinduse ja kur-
buse tunne. Meenus 2009. aasta oktoobris ilmunud Postimehe artikkel Pärnu-
Jaagupi koolilastest, kes käivad siiani kapis rahunemas. Sealt sai alguse pesade 
idee ehk “onnid” suurte majade vahel linnaruumis - võimalus olla omaette.  
 

 



 
Lastele on alati meeldinud hüppamine ja kiikumine ning muud liikumist pak-
kuvad tegevused.  
Et seda ideaalselt teostada, on vaja ka puhata.  
Kohviku idee lisandus hiljem. See vüimaldab pikendada aja veetmist samas 
hoones. Selleks, et mõtestada selle korruse vajadust, lisaksin seintele digiekraa-
nid linnas toimuvate ürituste edastsmiseks, diginäituste korraldamiseks, lastele 
filmide näitamiseks jne. 
 
Ühe lahendusevarjandina näen kõige selle paigutamist näiteks raudteejaama 
veetorni=  

http://pump.regio.ee/kaart/?bookmark=3133cd703367e81179c396452b2f7b88 
  
 
 
 
 
Esialgne eskiis läbilõikest. 



Esialgsete eskiiside põhjal tehtud joonised



SELETUSKIRI 
 
Hoone asukoht ja iseloomustus 
 
Soovisin, et ehitis jääks rahvarikkasse piirkonda. Samas ei tohiks see häirida 
kohalikke elanikke. Sellepärast kaldus valik Kalda tee tänavast Emajõe poolsele 
alale. 
Et lapsed saaksid neid lõbustusi nautida koduuksest välja astudes, sai mõeldud 
mini varjandid mängu- 
väljakute juurde lisamiseks. 
 
Hoone koosneb erinevatest atraktsioonidest, kohvikust ja puhkepesadest. Tipus 
on suur täiskuud meenutav valgusti. Esimeselt viimasele korrusele viib keerd-
trepp. Olemas on ka lift kauba transportimiseks ning erand juhtudeks. (Tingi-
musi saab muuta vastavalt vajadustele).  
 
Esimesel korrusel asuvad suure liikumisraadiusega kiiged ja hüppamisrakmed. 
Mööda seinu saab ronida kuni kolmanda korruseni. 
Teisel korrusel paiknevad erinevate raskusastmetega turnimisrajad. Kahe esi-
mese korruse vahel paigaldatakse tugev turvavõrk. 
Kolmandal korrusel saavad kõik soovijad kohvikus keha kinnitada ja terassil 
vaadelda, mis toimub  
lähiümbruses. Kohviku seintele paigaldatud digiekraanidelt saab lugeda Tartu 
linnas ning mujal toimuvatest  
üritustest. Samuti on võimalik ekraane kasutada teatud näituste korraldami-
seks. Võimalikuks pean ka  
lastenurka, kus nad saaksid vaadata multifilme. 
Neljandale korrusele jõudes on väsimus suur. Selle leevendamiseks ootavad 
puhkepesad  
rahvast lõõgastuma. Aega maha võttes võimaldatakse kasutada wifi-ühendust. 
Pimenedes lisab valgust katusel paiknev “kuukuppel”. 
Nähtavus väljapoole lisab kõigele avarust.  
 
Keerdtrepp osutub omaette atraktsiooniks. Asub “veetoru”  sees, mida vaadates 
tekib sügaviku tunne. See lahendus toimib klaasi, peeglite ja valgustite kaudu. 

Hiljem võiks koostada ka dünaamilise hoone stimulatsiooni.  



Asukoht torni jaoks on märgistatud kaardil punase ringiga. 
Oranziga on märgistatud võimalikud kohad miniversioonidele.



Hoone kõrgus ja funktsioonid 
 
Esialgne eskiis läbilõikest.  
Selle põhjal pidi hoonekõrguseks saama kuni 24m ehk umbes kaheksa kordse 
maja kõrgune. Hiljem otsustasin peeglilabürendi välja jätta, ohutuse mõttes. 
 
Idee lahenduse peamine eesmärk on väärtustada piirkonda ja anda sellele erine-
vaid võimalusi funktsionaalse avaliku ruumi kasutamiseks. Samuti suurendada 
ja elavdada piirkonnas elanike ning külaliste potensiaali. Sõbralikud tingimused 
ajaviitmiseks annavad võimaluse või põhjuse kodust välja tulla. Ka jääks kindlasti 
vähemaks igavusest tehtavad rumalused ja kuriteod. 
 
Lisaks arhitektuuriliselt unikaalne hoone seob linnaosa tervikuks veel ka oma 
stiili ja teiste linna ehitistega sarnaste elementide kaudu. Parimaks näiteks toon 
välja sambad.   
 
 
Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
Ühendatud linna vee ja kanalisatsionisüsteemiga.  
Sadevesi jookseb mööda hoone keskel olevat toru  maa alla. 
 
 
Küte ja ventilatsioon 
 
Põhjalikumalt vajab arutamist vastava ala spetsialistidega.  
Võimalusi on mitmeid. Alustades kesküttest kuni maakütte ja päikesepaneeli-
deni välja. 
Vajalik oleks kõikidele korrustele soojustagastusega ventilatsiooni.  
Hoone ventilatsiooniagregaadid, mõõdikud asuvad maa-alusel korrusel. Õhu 
sissepuhe ja väljatõmme toimub läbi krundi territooriumil asuvate kaevude.  
 
 
Haljastus ja keskonnakaitse 
 
Hoone lähiümbrusesse on paigutatud jalgrattaparkla. Territooriumi kujunda-
misel on jäetud alles kaootiliselt eluterved puud. Lisaks on istutatud mõned 
põõsarühmad. 
Platsile on planeeritud ka koht piknikute pidamseks ja grillimiseks. 
Kogu alal asuvad piirkonnad on märgistatud looduslikult, et see ei riivaks silma 
ja inimesed tunneksid end meeldivalt kodusena. 



ESIMENE KORRUS 
- ronimine, kiigud ja hüppamine



TEINE JA KOLMAS KORRUS 
- erinevad turnimisvõimalused 
- kohvik ja puhkekorrus





MINIATRAKTSIOON MÄNGUVÄLJAKUTELE





Idee eesmärk on anda piirkonnale erinevaid võimalusi funktsionaalse avaliku 
ruumi kasutamiseks ja aktiviseerida elanike potensiaali.
Hoone funktsioonid: arhidektuuriliselt unikaalne, veetorni meenutav hoone, 
mis parandab linnapilti ning toob rahvast teistest piirkondadest kohale. Soo-
vijad saavad mitmekülgselt veeta vaba aega ja jälgida välist liikumist ning loo-
dust. Arvestatud on piirkonna elanike soove ja arvamusi.
Hoone sisu: koosneb erinevatest atraktsioonidest, kohvikust ja puhkepesadest. 
Tipus on suur täiskuud meenutavvalgusti. Esimeselt viimasele korrusele viib 
keerdtrepp, mida ümbritseb peegel- ja valgusefektidega veetoru.  
Esimene korrus: suure liikumisraadiusega kiiged ja hüppamisrakmed. Mööda 
seinu saab ronida üles kuni kolmanda korruseni .
Teine korrus: erinevate raskusastmetega turnimisrajad. Esimese ja teise korruse 
vahelist ala lahutab tugev turvavõrk.  
Kolmas korrus: kohvik ja väliterass. Kohviku seintel on digitaalsed ekraanid 
igapäevaste sündmuste kajastamiseks. Lapsed saavad vaadata multifilme.  
Neljas korrus: looduslikult valgustatud hubane puhkeruum, kus saab peale 
tegevusi ja kehakinnitust, aega maha võtta. Olemas on wifi-ühendus. Pime-
nedes lisab valgust katusel paiknev “kuukuppel”.
Nähtavus väljapoole lisab kõigele avarust.
Haljastus: hoone lähiümbruses asub jalgratta parkimisala, plats piknikute ja 
grilliõhtute jaoks. Kaootiliselt jäetakse alles eluterved puud. Juurde istutatakse 
mõned põõsarühmad. Ala muutub külastajtele järjest hubaseks ning inimsõb-
ralikumaks.
Lisa: Hoone asukoht jääb Kalda teest Emajõe äärsesse poolde. Suurte majade 
vahel olemasolevate mänguväljakute juurde paigutatakse miniturnimispuud 
koos kiikude ja “pesadega”. Veevarustus ja kanalisatsioon ühendatakse linna 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Ventilatsioonagregaadid, mõõdikud asuvad 
maa-aluses osas. Õhu sissepuhe ja väljatõmme toimub läbi krundi territooriu-
mil asuvate kaevude.
Sadevesi juhitakse mööda keskmist toru maa alla. Ning see ei tekita ohtu ümb-
ritsevale keskonnale. 
 

Lühikokkuvõte


