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TARTU HALJASALAD

lisaks oli Riia tänava (tolleaegse St.Petersburgsche Straase)
ja hilisema Lille tänava (plaanil Il Die neue Gasse) haara

Ulevasde Tartu haljasaladest osutus laialdasemaka tee-

vahel "der Todtenberg" (surnute mägi). Liivimaa maamõõtja

maks kui seda algul võis arvata. Seepärast on Üksikvaatlus

Maasi 1769.a. tehtud Tähtvere kruntide pla.anil, mis linnale

põhjalikum tähtsamate haljasalade kohta.

üle oli antud, on see Riia tänava kõrval olev aurnuaed ainult

Keskaegne Tartu linn oli piiratud kivist linnamüüriga

nimega, mitte enam riotidcga märgitud. Sellele alale on juba

ja selle tihedul t asetsevate pikkade k1 tsaste kruntide alal,

mõned eraisikud platse saanud (Kappels & Selli Platz), kuigi

kuhu pidid mahtuma ka mitmesugused eluliselt vajalikud kõr-

surnuaia! asus ka ilmselt kabel . vOru tänava alguses olid

valhooned, jäi vaevalt ruumi haljaste aedade jaoks. Ja. ome-

moned ehitustega krundid (die Pitachursche Strasse), mille

ti pärineb 15.sajandist esimene kirjalik tõend Tartu rikkast

järgi tuli kohe harimata (või hoonestamata) maa. (unbebautes

haljastusest. Nimelt vene metropoliit Isidor, kes siit

Land). Tollal ja isegi veel hiljem (Deliveation 1799 durch

1436.a. läbi reisis, on jätnUd kiidusõnu suure kivilinna

O.G.Dreyer) ei olnud see ala veel isegi mitte eeslinnana ole-

kohta, milles olid kunstipäraselt ehitatud majad, palju

mas.

kirikuid ja suuri kloostreid ning oli mainitud .ka linna

A

Uks väga huVitav 1S.sajandi lõpu kruntide plaan III
linnajaost puuplatsi kohta kivisilla paremal poolel Ülejoe

aiarikkust.
Arvatavasti kehtis siis juba komme rajada aadu väljaspoole linnamüüre, kus olid ka linnaelanike karjamaad.
Plaan I näitab meile ;y.jukalt linna karjamaade asukohti
ülejõel, nende suurt ulatust Enajõe vasemkaldal. Eeslinna

näitab tollel ajaJ. veelolemasolevat :Emajõe haruoja (plaan III).
Selle täitmisega oli planeeritud krunt 3a suurendamine puulaoplatsilts Raekoja tänava ja Holmi tänava vahel.
Linna 19.sajandi II veerandi 11nnakruntide halja.stamise

holmi silla ül tamisel jäi terve rida linnakodanike aadu

eredaks näiteks on reViisor C.Andersi 1847.a. tehtud III lin-

kivitrua~iteest

(der steinene Dam) paremat kätt, palistades

naosa kruntide nr. 90 ja E)1 plaan (IV). Need Jaama ja. Allee

seda C-tähe kujuliselt 17 krundi näol kuni Jürgenshofi ta-

tänava (Puiestee t.) vahele jäävad krundid suurusega 555+194

lupoegade majadeni. ·(Plaan on dateerimata, kuid arvan. et

Ruthen kuulusid mOlemad Ühele omanikule - pr. von

kuulub 18.sajandi algusse. 17.sajandisse on selle märkinud

Elamu (A) asetses Jaama

U • Hermann artikl.is "Mineviku Tartu kvi tammid" Eesti Loodus

õueaIaga. (e). Samuti jäi tänava äärde õuemaast mi tu korda suu-

nr. 9, 1979. E.Tenderi artikli alusel "Die Streifigreiten

rem park. Aed (D) ice oli aga Ühe pikiteega

der Familie Stiernhielm mit der Stadt Tartu" OES-i aasta-

jagatud 8 osaks, Teede ääres oli istutatud puiestik, samuti kõr-

raamat, Tartu, 1936).

valkruntide piirde äärde. Selle aia suurus Ületas parki ja ela-

Linnasisestele kirikuid ümbritsevatele surnuaedadele

olffile.

tän. ääres koos kõrvalhoonete (D) ja
jo.

kolme põikiteega.

mut ümbritseva õue oma vähemalt viiekordselt. Antud

aite najal

võib oletada, et ülejoe linnaoaas oli kruntidel kÜllalt ruumi haljastuse jaoks - üsna vastupidiselt endisele linnamüü-

riga piiratud vanalinna (I linnajagu) tavadele, kus kruntide

...ouedel

olid paremal juhul vaid mõned Üksikud puud. Nüüd on

' kesklinnas seegi väike haljastuamotiiv kadunud ning õdusal
õhtutunnil pole majaÜmbruses kuskil võimalik puu all istuda.
Uks varasemaid linna vabade platside loetelusid pärineb 1819.a. I linnajaos on avalikud platsid kaubahoovi ees
Emajõe-poolsel kÜljel ja plats lihapoodidest turuni, ka
tuntud puuturu nime all. II linnajaos oli kaiaturg. Sellal
oli linnas veel kaks veskit, neist Üks tuule- ja teine
vesiveski. 1834.a. dokumentidest selgub, et I 1.0. puuja

heinaturuplats on prügitemata, samuti ka lihapoodide juures

asuv harjutusplats sÕjaväelastele. Alles 1840.a. anti välja
tänavaprügitamise ee1J.kiri. 1842 oli turuplats Kivisillast
kuni l~apoodideni veel sillutemata ja see oli väga must.

Valgust andis ainult Üks latem (t) 1858.a.. anti avalike
platside puhastamine vähempakkumisel välja (kahe aasta
peale), nende hulgas ka ha.1j as alad nagu Barclay plat s ja
kaupmees Henningi maja ees olev plats (Ülejõel, foto 59).
Olemasolnud avalikkude hooldatud haljasalade arv on
aegade jooksul kasvanud, ent kas õiges proportsioonis linna ning selle elanike arvu suurenemisega, aeda pole võimalik
siinkohal arutleda.
1920-ndate

a. lõpul olid Tartus järgnevad haljasalad.

I l.v. botaanikaaed, Dnajõe äär Laiast t. kuni Kivisillani,

Kassi toome, Toomemägi ja Ühiselumaja (praegune

) ümbrus,

Barklay plats, raudteejaama-esine, Käsitõõliste-seltsi park
ja tiik, "Vanemuise aed", Ülikooli parema tiiva taga asuv
haljasala, kokku 10 haljasala, lisaks Tähtvere tänava ääres

olev ."Tivoli".

II 1.0. Emajoe kaldad Lao tänavast Raekoja tanavani ja
Karlova moise. park, Tähtvere park (märkimata on park Sobra
tn. kiriku juures) •

III 1.0.

eltsiveski tiik, Peetri tn. tiik (Mäe t. lähedal),

Hanningi plats ja surnuaiad. Mänguplata L:iiva tän. ääres
Tallinna ja Puiestee t. vahel, saksa näituse plats Peetri
kiriku vastas ja Raadi meisa park.
U~bes

samal ajaloli linna 2149 ha-st pui s t ut e all 27 ha,

parkide all 55,5 ha, spordi- ja mänguplatside all 27 ha.
1933.a. ja 1934.a. olid Tartus järgmised pargid, puiesteed, platsid, mängumurud, nende pindalad hektarites olid.
Toomemägi
15,5
Raadi park
10,2
Tähtvere park
7,0
Ropka
6,1
Karlova
3,4
Barkla1 plats
0,2
Tamme sp. plats
6,0
Tallinna n. plats
1,2
G.Adolfi plats
0,1
Ujula pla.ts
2,6.
Tamme pst. plats
1,5
Maarjam. plats
0,8
Sõbra t. plats
0,2
Vladimiri t. pla ts
0,06
Tervishoiu muuseumi pl.0,1
Tenniseplats
0,4
Vabaduse pst. plats
1,7
Linnamaast (2149 ha) oli parkide, avalike aedade ja puiesteede all 48,68 ha, mängu- ja spordiplo.toide all 8,42 ha, 11
kalmistut linna piires - 41,98 ha (1931.a.).
Kuni 1934.a. puudus linna platside ja puistute hooldaja
ja tegevus, mis oli juhuDlikku laadi. 1934.0.. SÜgisel seati

ametisse linna-aednik, kes asus parke, puiesteid ja iluplatse
kor:t~a.ldama.

I

SU1JRE.MAD HALJASALAD
A

Toomemagi

Ka oli linnavalitsuse juures puiesteedekomisjon.

1937.a. istuta.ti peale suuremate puiesteede ja parkide alale
puid ka tavalistele tänava.tele: Linda tänavale 101 pärna.

põhjasojaga loppes Toomemäe kui kindluse olemasolUl

Onne tänavale 154 pärna, Lille tänavale 36 pooppuud ja 19

sajandi lõpuni oli ala konnumaaks. linnaelo.nike rõõvkasu- .

tänaval täiendati vanu puiesteid 386 ilupuuga.

tada. Augustis 1803.a.astal otsustas ÜJ.ikooli nÕukog.:l Paul

Hilisemast perioodist puuduvad kokkuvotvad andmed.

I kinkeaktige. 1799.a. Ülikooli omakasaanud Toomemäge kujundada pargiks. Osa mäes"i;,. mis asus vastu all-linna piiri,

..Kamltatud

otsustati välja anda kruntidena pärusrendi alusel. Krunti-

allikad •

de saajad olid kohustatud tarastema oma valdusi ja nii sai
RAKA f. 995 n.1 s.ü. 5469 1.15, 66-68, 79

pargisla omale kaitsevöönd! seda ümbritsevate eraaedade

RAKA f. 995 n.1 s.ü. 5540 l.5-5p.

näol. Ulikool pidi piirded ehitama vaid sinna. kus Toome-

RAKA f. 3828 n.1 s.ü. 112 1.2

mägi puutus kokku Pepleri maaga ja !ähtvere

Tartu linna plaan (värViline) 1920-ndate ? aastate lopp

degs.. Toomemäe pargiks muutlIlise Ülesande lahendas rm.

Tartu. Tartu 1927. Lk. 7, 437-442

Plantationskomisaion (istutuskomisjon). kuhu kuulusid Üli-

Tartu II 1931-1933- Tartu, 1935, lk. 115, 127.

kooli nimekad oppejõud nagu prof. G.F.Parrot. G.Germann,

Tartu III 1935. Tartu 1936, lk.

4~5,

Hartu VI 1938. Tartu 1939, lk.88.

13. 98

maise. põldU.

K. orgenstern ja arhitekt J . W.Krause. El."iti viimane neist

v·o tt:i.s oma ÜJ.esannet tõsiduse ja huviga. rajades oma põhi-

töö - Ülikooli ehitustööde juhtimise- kõrval parki hoolimata linnaelanike

pahatahtlikl~sest

ja kolleegide Ükskõiksusest.

Põhjust nurisemiseks oli kÜllagal tööd edenesid aeglaselt.
teed olid halvad, linnaelanikud rüüstesid Toomemäge magistraadi kaitse all, karjatades seal loomi ja v'edades sealt liiva
ja mulda oma aedadesse. Seda ei suutnud täiesti takistada ka

ametisse võetud vallivaht. Iga aasta maikuuJ. avaldas Ülikool
uuesti keelu vallidel ratsutamise ja. ronimise, puude vigastamise , loomade karjatamise jmt. kohta. See võitlus korra eest
kestis aastakÜmneid ja tänu sellele edenes haljastustöö.
Aednik Rieaeriga tehti 180).a. 10000 puu istutusleping.
Esimesed sajad paplid istütat1 1805.a. Vana Anatoomikumi

lähikonda, mis 8sa linnarahva

hool~Btuse

tõttu hävisid . 1828 . a .

A. M. Hegeni akvatinsa anatoomiktimist näitab Vallikraavi t . peaaegu paljast mä.enolva . Gust

0>J

Adolfi bastionile haavakliiniku

taha. is·tutati papleid, kaski, kast aneid ja pea- alleele pär-

haljastamata toomkirikust põhja poole jääv mäe ODa, kus on
täitmata orgusid ja linnakindlustuse jäänukeid (kaldreid) . ·
1820 .-ndail aa stail pullastati kaevu Va11ikraa~is .
Toomkiriku valli alla platsile ei

nasid . Erilist rohku pandi nolvada j~ vallidealuse maa- ala. haljastamisele . Et pinnast ette valmistada puude istutamiseka,
kÜlva ti sinna kaera ja läätsi, lubati ajutiselt ltas-vatada karvastuta~

selles ajast kuni 1844 . aastani korra

eest mäel . Selle esimene majake (ehitatud 1809) asus praeguse naistekliiniku kohal , töid juhatas Toome foogt (ill .1 ) .

Hiljem tehti sinna tennisevä!jakud .
Toome pohipargiga liideti 1848 . a . K• .orgensterni poolt
Ülikoolile kingitud aed, mis hõlmas mitu ülikoolil~ti
Laia (

uute hoonetega (B- kasarm, E - õkonoomi maja praeguse Naistekliiniku kohal,

e-

ana:lioomikumi rotund, D - tähetorn koos

8 ja 9 õuemajedega, F - püssirohukelder mäekaldas) ja selle
ehi~istega

(A - Toomkirik, G, B23 , H27 tarbeehitiseei). Sellele ple.anile on J . . ?':.rause märkinud ka

ajruli aäilinud vanade

linna Toomemäest eraldavad müüri säilmed (punane joon) ja or-

Kuna. aeda oli 45 aastut hooldatUd , oli selle looduslik
kujundus sobiv Üliopilastele vaba aja veetmiseks . S~.na seati
~les kaks kiike, voimlemisriistad ja veemängurada. Selle aia-

majako ehitati 1853 ümber Toomevalvuri korterike (il1 . 4,
praegu Lai t . 2) . Aed ÜInbritseti kõrge tarc.gs. Aia. Ülemisse
ossa püsti tati tänutäheks ~.1 orgenaternile S
dist obelisk

Haljastusest on

olulis~

lähistelt, kulges üle Toome

dolomii-

orgenoternicna." ( 'iorgcnster-

1862 . a . vo~eldi
sarr~s

orgensterni nias cuveti. 1863 peeti

esimene voimlemispidu, teine 1868 . a . ToomkiriL~ all

plets11 . 70-ndate aastate lõpu}. muude·~i

sesse .

oome nõlve.de rcljec-

pikk allee, mis algas tähetorni

fi (i11. 5) , muntus ko Morgenstorni aia otst8l.~VC ja Dee sai

ja suundus Laia tänava

teise ilme . Veeremängu raja asemele kuöjatl Laia tän. algu-

otsa suunas (punane A) . Samast algas ka Ühepoolne puuderida,
~lle

pee.11~irjagu ".Al' D.

emas

ni maa-ala) 1851 . 0. (Karl Tool) .

gensteini aia asukoha (sinine joon) . H krundil 16 va.semal tähendab sinna kavatsetud maneezi, mis ehitati siiski Võimla t. algu-

tsurini) tänava alguses hilisema Grenzsteini maja

vastast (Lai t . 1) kuni Jakobi (Itingissepa) tänava.tll välja.

1819 . a . J •• Krause poolt tehtud Toomemäe plaanil on selgelt
peale kantud esialgse haljastuse kujundus koos mäele ehitatud

muru 1837 . a .

sest see pidi jääma Üliõpila.stele mängu- jo. spordiplatsiks.

tuleid ja juurvilja. 1809.a. loodud nn. Toome majand
(Doma ' irtschaft)

külva~ud

tee teisel poolelolid ehitised (E, B). Praegune A. Lätte

tänava jätk Inglisilla Toomepoolsel kÜljel ja sellest anatoomikumi suunas põõrduv harutee ning paremat kätt raamatukogu poole

suunduv tee on kõik juba kahepoolse puudereaga äärestatud . Samuti anatoomikumi esine ja platsid tähetorni juures ja Toomkirikust louna poole . Vallidele puid märgitud pole, samuti on veel

sesse korge vaatekÜngas (ill . 2. Punane D) . Aeda ümbritsa~ud
maakiviat

müür lammutati j a selle kivimsterjali kanutati Too-

memäe sillukoiseks ja Kassitoome pargiks kujundamisel .
19 . sajandi keskeloli Toomemägi jube. toeline park (iJ.l . 9
L. Hõflinger 1860) .
Toomemäo piiridesse jäivad puudegrupid Uue Anatoomikumi
ja Juh . Liivi (Hezeli) tänava juures (lil .

~ane H). t ä-

navalaiend orus Re..hvaste

onumendi ( 111.

jJ

6,.

Punane

) ja selle

malus sealt vastastikuseid vaistulaulmisi korraldada.

Toomemäe ulatus on pärast Teist maailmasõda kasvanud

lähistel asuVa Vallikraavi tänava maapoolsel kÜljel - endise
EPA korvpallivälje1.'"U ümber (iU. 2. punane V)ja ill. 7) ja rave-

ja seda peamiselt sojatules hävinud ehitiste arvel. mis

liinil (ill. b punane R), kuhu nüüd on ehitatud TR

piirasid mäge Jakobi (V.Kingissepa) tänava poolsel küljel

ArVutuskesku-

alates ülikooli kiriku (praegu TRO Opperaema.tukogu) vas-

se hoone.
1858.a. omandat! Toomelt peahoone taha viive tee ääres pare-

tast kuni Jakobi väravani ja samuti

mat kätt asuv erakrunt. Sinna lstutati puid ja kÜlvati muru. Too-

raekoja taha tekkinud haJ.jasa.J.aga, mis tÜhjaks jäänune.

memäe pIatoolt viis alla teede kaks treppi (ill. 2

eksponeerib

).

mäe 30 meetrist

tõusu Tähetornini.

Toomernägi haljaslana on meeleolukaSaks ümbruseks kesk-

äe halja.ae.la suurenes märgatavalt 1874.a. alates, mI selle

jätkuks kujundati endine linna liiva- ja kruusuattk Kassitooma

aegse Toomkiriku varemeile ja selle koorioaest ehitatud

(ill. 2 punane K), mida ptiras Veski ( .Burdenko) tänav, mis on

ra.amo.tukogule.

teise~

Rohketest hilisematest 19.eajandi I poole ehitistest

poolel asunud veakist oma nime saanud (il1. 2 NB).

Kui 19.sajandi lopul kerkis päevakorrale Ülikooli hoonete ehi-

on dekoratiivseimad Toome

tamine. siis selgus, et selleks puudus vaba alal, sest Ulikool oli

vagrunuste. Ühendavad pargi eri osi Ühtseks tervikuks. Toome-

ajapikku Toomemäge ümbritsevad krundid pärusrendi-lepingutega

mäe pea-allee kulgeb Tähetorni juurest Baeri monumendini

välja andnud. Tuli võtta maad Toomemäe pergist. 1875.a. ehitati

välja sirge, laia teena Üle Inglistila, mis korgub Loesi

pargi vanimale osale kirurgiakliinik, 1888 pargi

p1iril~

Savi

si~ad,

mis viiVad Üle SÜgavate

(A.Lätte tänava kohal. Selle ail~a teadaolevesimene

tänava ( aituse, Oskar Lutsu) äärde Uus .Ana.toomikum fÜsioloogia

variant valmia 1816 puitehitisena J • •Krause projekti

ja patoloogi11se anatoomia instituutide jaoks ja 1904,a.a.

järgi. (Vaata A.M.Hageni akvatinta.1eht teoses "Toomemäs!"

suur "Ühiseluroaja", kus praegu asub

i

likooli tänava ääres

A~aloo KeskarhiiV.

lk. 46). Teine kivist tehtud sild oli

.H.Jaoobi kavandatud

r

\

\

Kui Ülikool 1905.a. kavatses püstitada Toomkiriku ja Siseklii-

1838.a. Selle ll.nnapoo1ses kÜljes on kiri "Otium refioit

niku vaheliselo Toomi osale suure hoone. siis astusid linnavõimud

vires" (puhkus taastab jau). 1913.a. 1.septembril lisati

keelavalt vahele ja Instituutide hoone ehitati hiljem Aia

pargipoolsele kÜljele Ülikooli esimese rektori G.Purrot t

(Vanemuise) tänavale. kusjuures linnale unti 94 ruutsÜlda. SaVi

ümmargune bareljeef (kunstnik 0.\ ett r-Rosenthal) kirja-

tänava laiendamiseks.

ga

"1802 ••• 1813 G.F.Parrot primo reetori Univeroitatis

I

\

\

1902.a.. rajati Toomale tenniseväljakud: Vana Anatoomikumi

I,

\

ette. Uue Anatoomikumi vastu ja Vall.ikraavi tänavale. Iveist on
säilinud ainult Üks. Vallikraavi (nüüd Baer' i) tänava äärne.

i

;1

,,

\

1913.a. laiendati tiibhoon ga naistehaiglat; seega rikuti

Dorpate..'I1sis •
Praegune kliinikutavahelino Kuradisild on kolmas samal
kohal. ~eravkaarne uuagooti puusild 1808.aastast (J.W.Krause

F.Schlateri lito illustr. teoses uToomernägi n lk. 49) asenda-

\

vaade Ühelt Toome sillalt teisele ja vaeti üliopilastelt voi-

ti 1844.8. kaarsillags, mis oli

pikema kaarega ja liikluse

seisukohalt avarama läbivõiduga. Betoonsild saoal kohal valmis

taha viimase sõja ajal tekkinud haljasUale . Uliltooli ja

1913 . 0 . Aleksander I sillana

A. Lätte tänava nurga lähedale Vasemat katt . See uus haljas-

(projekt A. Eichhorn) ja valitseja

bareljeefiga (C . 'etter-Rosonthal) . Möödunud sajandiloli Ülil~llda .

läheduses asub väike istmetega sillaka, miR viis üle väikese tii-ei

Toomemäe jätkukS oli

a Ieze i (nüüd Juhan Liivi) tänava

(ill . 5 ki nellIeke vasemaI) .

algus) kus Riikl . Ajaloo Keskarhiivi hoone korval asus luu-

te krijute.s oma tuntud teose

Vanim neist on nn .

tatud suur raidkivirwlll

ahvaste ronument, Selle alla maeti 1 )06 . 6 .

Vallikraavi tänava ja

letaja J . Liivi ajutine elukoht (Nüüd hättnud). Seal elades

monumentidele.
mis on peamiselt püstitatud teaduseinimestele •
•

tI

Vari n .. Sinna kohale on paigu-

kirja~iku portreereljee~iga

(1964

endise Maarja kiriku ümbrusest esile tu1nud inimluud kui sama-

! . Starkopf). Toomemäel seisis annetusena aastail 188-1883

le kohale püstitati ülikooli peahoone (J . W.. Krause). A. P' • . ara

pronksist neljafiguuriline Skulptuurigrupp: Reini jaejumalus

akvant1ta-leht 1821 . a. kujutab nonumenti

palj~ste

Toome nolvada

kolme poisikesega, kao pidid sümboliseerima Reini kolme

taustal . Vallikraavi tänava sügavasse orgu kuhjaSid tuI avee

tähtsamat lisajõge (F . illeboia "',878) . Rahvuslike vastu-

liiva. ja prahti. samuti tekkisid secl suured poria.1a.aL

olude tõttu la~ti kuju 26 . okt . 1883 õllliu.

Seep'ä rast

otsustati oru põhi täita. 1892 . B. avastati heakorrastuse käigus

Toomemäega n otud muinasmälestuaffiärgiks ohvrikivi (ill .

seal peaaegu mulla alla mattunud monument . SeLle VlJl!.dementi

8 1930-ndad a . ) , lllis arvatakse asunud oleyat kuski Tduimkiri-

tõsteti ja ümbrus heakOrTeatati.

ku. ümbruses , muistendis Toomemäega seotud Taara tammikus.

• orgensterni mälestussammas

(1851 , kl.Viraijuja ·"arl Tool) püstitati talle tänutäheke aia

Selle mitmeteat asukohtadest on kivi paikseks saanud kiriku

kinkioise eest ülikoolile

põhjatorni lähistel .

aia kõrgemasse ossa .

K. E. v . seri kaunis monument (1886

. OpelruBin) on vast ehk

tuttavain oma keskse asukoha tottu pargi allee lõpupunktil, kust
teed hargnevad mitmesse suunda (ill . 3
Pro~ .

\

ssiiViga, kuigi varem oli

l1nna~jadega .

Toome groti

Toomernägi on oma loodusliku kaunidusega taustake mitmetele

\

praegu Taamarnäe halja

tihedaati hoonestatud

õpilastel kombeks vastastikku sildadel

\

ala liit

~).

Erst Bergmanni mälestussammaa (1913 A. HildebranAt)

Taomernäe puistute vahele olid omal ajal püstitatud
peale pinkide ka väikesed lehtlad, kuhu sai varju minna
näit .. vihmasaju puhul .

aed 19 . 8 . alguspoole ehitised, nagu

neid h.'lljute.b F. Schlater

OlT'.a

asub haavakliiniku bastioni tipul, Fr. n . Faehlmanni oma (1930.

puit~ariandi

Voldemar

ga, sammastel lasuvu

kohal,

ees?R

~.

ellik)

ana Anatoomiktuni ees endise tenniseplatsi

urdenko oma (1952, L. Israe!.

. VQ~ll)

sisehaigla hoone

samatukogu lähistel. UheaegaeIt viimasega püstitati

mälestussruro~as

•• Pirogovile (J . Raudsepp, A. ölder) raekoja

gravüüridel (KuradiSilla esimese

kujutamisel raveliinil), oma ümara põhiplaanikuppe~katusega

nagu sageli omal ajal

moisapaIkides nähtud . See paviljon laronP1tati 1880.a.
\~.S.Stavonhagen

(Sta7enhegon) kirjutab

o~

teoses

"Album Livlanc!.ischer Ausiohtenn 1866, et metsikul Toomel

o
( ilder Dom) leidub lihtne tempel, mis kannab oma ehitaja,

läänekÜlje kõrgel järsakul uue linna.ehitusliku tsooni alguse.

prof. Parrot noorema nime. Seda meeldivat paikkonda kanutab

(See laienes Tähtvere mõisa maile mOisa enda, raudtee ja nn.

...

aga publik vähe.

Vaariku alevi suunas alates 19.sajandi teisest poolest).

Toomemäeloli lehtla anatoomikumi läheduses (seal peeti

Kassitaome org on vanalinna kaitsemüüri eelkindlustuste

fu linna plaanidel.

ka kont serte ), teine raveliinil, kus praegu asub arvutuskes-

alana fikseeritud

kus. Oks lehtla asus Toomkiriku põhjakÜlje lähistel. Seda

Tartut kindlusena kujutaval rootsiaegsel pla.a.rU.l 1637.a. on

nimetati ka muusikapaviljoniks (kalakojaks). See toodi ana-

Kassitoom hõlmatud sinna planeeritud eelkindlustustest. Tartu

toomikumi j urest kliinikust eemale ja. püstitati 1877. Kaks

k1ndluse 1675.a. plaanil on Toomarnäe pinnaVOrmides kõrval tolle-

korda nädalas kella 5-7 toimusid seal konserdid.

aegne kÜllalt ulatuslik Kassitoom rahu u kÜngastikuala. Seda

Limonaadipaviljon (kiriku 1dakÜljest Inglisilla poole)

animatel säilinud T

lõikav tee läbib ala edela-loode suunas (liSkaudU paralleel-

ehitati 1871.aastal. Enne seda oli samal kohal ajutine rii-

selt kindluse müürile) ja mitte (valli)kraaVi poolel, vaid kÜn-

dest telk, milles umonda jooki ja kanditori kaupa müüdi".

gastiku keskel. 70-nda.te aastate plaanideloToomkiriku lääne-

Pavlljon oli suurem püstkÜliku-kujuliae põhiplaaniga. müü-

kÜlje vastas J. ja 4. bastioni Vahel eespool 2. raveliin, kunst-

gil et iga ja rÕdupealse istumisvõimalusega varustatud kohvik,

lik mullakuhjatis, mille prof mli praegugi vdib looduses eris-

mida teest eraldasid paõsad. Kunstnik R.J. von

tada. Samuti on teisel pool 4. bastioni (Üle kraaVi) seda kait ...

~

kujutab aeda oma

pl~~ats~onisel

nr EÜhlen

aastast 1885. Lehtlal on

sev muldvall - kontrgard, korgendik, mis asus otse algavate pol-

rikkalik puul~igetega ilustatud katusaveer. postitoed ja

lumaade ääres. Sajendid on tasandanud viliskindluatuste muldaat-

barjäär. See püsis kuni 1932.aastani. mil ehitist uuendati.

meid. Kassitoome pinnavormide mitmekesidus seletub savi- ja liiva-

Viimane samal paigal asuvamortiseerus lõplikult 50-ndate

karjääriga, mida tartlased kasutasid juba 18.sajandi ka.he~nen

aastate lõpul.

daist aastaist, mil Põhjasojas hävitatud linnas hakkas arenema

1920-30-ndail aastail lubati mäel muusikapaviljonis

vaeseIt vaevane ülesehitus. 18.sajandi teisel poolel alustatud

korraldada rahvakontserte, filmida kahte ajaloolist filmi

tööd Tartu muutmiseks kindlustatud linnaka vaibusid kÜll 1775.0..

vanadest kommetest. tegutseda mitmetel kiirfotograafidel.

hävitava tulekahju järgi (1782), ent alates kuuekÜmnendaist aas-

kuid ilma dekoratsioone kasutamata.

taist valmdstaa inseneride komando rohkesti Tartu linna plaane.

Käesoleva sajandi Toome puistu vaade Tähetorni lähistel

Uhel neist on selgesti nähtav Kaasitoome kujundus eelkindlustuste

näitah Suure allee algust (ill. 10). Nimetatud maa-ala asub

osana ning ka liivakarjääri kaarjas, bastioni jälgiv kuju ja sel-

Toomemäe vahetus läheduses. Väljaspool endist kesklinna ja

le ulatus. Liivavõtukohane. funktsioneeris see edasi ka 19.sajandil.

nüüdset kaitsetsooni. jääb see ala

regu1eer~stsoon1

sisse.

denko (varem Veski, veel varem Piiri) tänava krund:1.d
piiravad Kassitoome poolkaarekujuliselt. moodustades selle

Ulikool hakkas andma tasulisi liiValubasid, ealkaige Ülikooli enda
professoreile hinnaga. nein Puder
kruusa - 5 kopikat). Isegi

vee~

Grand - 5 Kopeken" (Üks koorem
1837.0.. said liivalubasid Ülikooli

(

töötajad ja Toomemäel eIunevad isikud. 1841.a. anti liiva eran-

diseks (i11. 11). Seda külastasid Peterburis peetud VII rah-

dina Tartu postijaamahoone Ghitamiseks.

vusvahelise geoloogide kongressist osavõtjad 3/1S.augustil

1873.a" alustati Toomkiriku varemete läänekÜlje vastas

1897 oma ekskursioonil Bal ti1."tUlli, mil nad on pUdistanud

asuva auure liivaaugu (die groflae Domsandgrube) promenäadiks

Toomkiril~ põhjatorni norDkÜljel. Euroopa vanema generatsioo-

muutmist. Dr. Alexander v. Oettingeni aruande kohaselt tehti

ni geoloogid olid huvitatud hÄidisprofiiliat hiljemgi. Soome

sama a. oktoobris 300 rbl. eest vastavaid mullatõid ja 1874.a.

geoloogia -komisjoni president dr. Laitakari saatis möödunud

kevadel alustati istutamiDtöödega. Endine pro:!. K. orgeneterm

sajandi lõpul seinast tehtud Ülesvõtte, mis avaldati Eesti

aeda piirav maa.- ja telliskiv1st müür Jakobi tänava ääres lam-

Looduse 1939.a.. kaksiknumbris 3 ja 4. Negatiiv säilib TRU TR

mutati 1813.a. ning saadud materjali kasutati lii"raa.u.gu silda-

fotokogus (3113 A). Teine selle seina foto koos laiema ümbru-

d

sega leidus Tallinna Ajaloomuuseumis (ill. 12). mille leidsin

ja teede ehitamiseks. Istutuse, planeerimise ja puutööd

(käsipuud, plangud, sillad, PUlBid) maksid 212 rbl. 71 1/2
kop., puud-poõsad ja muud kÜlvid 138 rbl. 95 kop, Suurem

036

alles käesoleva aasta veebruaris.
Geoloogilise profiili a1uspohjaks pandi umbes kahe jala

ca 2000 puust-põõsast saadi Ülikooli asutatud Toome-puukoolist.

kõrguselt võimsaid rändrahne. Ueist kahele raiuti a.. w:v

osa metsast, osa botaanika-aiast. 1874.a. rajati ka muruplatee,

1874 koos tähisega ja magneetilise meridiaani suund. Geoloogi-

tehti ja paigaldati lisapinke. Niisiis vatsid p6hilised korral-

lisa profiili säilimi8aega pole olnud võimalik piiritleda.

dustõõd aega vaid kaks aa.sta.t. Hilj elU hooldati kõike korrapära-

On toenäOltk, et midagi oli allea ka veel Esimese maailma-

selt.

sõja päeVil. Käesoleva sajandi 30~ndaiks a. oli see kokku
29.mail 1874.a. tegi ülikooli geoloogiaprofessor C.Gre-

wingk ettepaneku. et Toome uues puistus ehitatud mülurile luba-

val.'iaenud ja sokkel poole kõrguselli rusu all - prof.

.Öpik

take teha kunst11k geoloogiline profiil. Ta arvas selle muutuvat

lokaliaearis profiili asukoha endise kruusaaugu VallikraaVi,
a . .tanava
.
.
..
hiljem Toome. alates 1975.a. Deri)
poolsele
küljele.

mitte ainult oppe- ja. huviobjektiks, vaid ka paikkonnaIe iJ.uks.

Tema sõnade järgi polnud ka pargist enam jälgegi. (Ilmselt

Es~ese

sellelaadilisena Venemaal äratas ta laialdast huvi.

Töö eelarve tegi arhitekt F.Uübbe ning ülikooli noukogu k.i.."lllitas
selle 200 rbl.,

suuruses~

Prof. C.Grewingk j u teaduslikuks juhen-

mõtles ta jätkuvat hooldust). Ilmaelt 011 kunagi hoole ja
~-maayusega

rajatu jäänud unarusse.

A. 1894/95 ehitati magnetismi uurimise puitpaviljon

dajaks. Tema enda populaarteaduslik seletus geoloogilise seina

("Vaskmaja") "lJagneedijaamt

kohta toimus 1874.a.

ku läänekÜlje vastu, paviljon oli juba 19.30.a. kasutamata ja

Naturforsoher-Gesel~schaftfi

(Loodusuurijate

Seltsi) koosolekul ja on trükitud seltsi istungitc-aruandes.
Kuna sein asus pargika muudetud

liivakal~jääris.

oli geoloogiline

)

Kassitoome raveliinile Toomkiri-

põles w:a 1931.a. PÜsivaid ehitisi pole Kassitoomel - sõltuval t tema kasutamisviisist ja iseloomust - kunagi olnud. Tea-

profiil eeskätt mõeldud näitllkuks õppevanendiks laiematele

tava erendina olid sajandi algul suuremad rahvakogunemined

hulkadele, ent Ühtlasi ka eriala-inimestele huvi pakkuvaka näi-

sellel alal Ülikoolivalitsuse poolt lubatud vaid Savi (O.Lutsu)

Kass~toome

tänava äärsea osas kui need ei toimunud Toomkirikust läände

tenn (tuulelipul 1884.a.)

ansamblisse. Pisut esi1e-

asuval platsil. Nimeltjuba 1830-nendall a.. ei kÜlvatud muru

tÜkkivon kallaku äärne maja Oru t. nr. 2 (alatee 1955,a.

ToomkirikU valli al.la, Beat see pidi jääma Üliopilastele m'ängu-

Linnamuuseumi asukoht). Selle vastasküljel, süveadina kulge-

kohaks ja vai.mlemiaharJ.utuste pa.igaks. Sealsamas toimus ka

va. O.Lutsu t. alguse, piirab Toomeorgu nn. uue anatoomikumi

esimene eesti Üldlaulupeo jumalateenistus juunis 1869.8. kÜm-

pikk ning rahulik eklektiline front (arhitektid R.Guleke ja.

ne kuni knh.teis~tuhande inimese osavõtul. Ka praegu on seal

Bernhardi, 1888)_

Meelisvaateks Kassitoomelt on aga kujunenud Ühelt kõrgen-

tenniseväljakud, mida kasutati juba käesoleva sajandi algul
konventidele välja üürituna. Kassitoome ala konfiguratsioon

dikult veisele nähtav rikas panoraam, mis ikka ja j811e on

läinud sajandi lopul oli barokselt rahutu. Vastandina Toomemlie

paelunud fotograafe saja aasta jooksul. Sce on oma imposant-

sirgetele puistutele. kulges Kassi toome teedeyork kaarjal·t

susega. paelulJ telliskivipuna.ne Toomkiriku läänegassasd kahe

küngaste vahel, oli treppidega laskuv või tõusev, erinevatel

amputeeri tud tõmbi torniga, milles gootipärased aknaavad.

tasaaditel liigeldav, ja andis sellisena väikesel maa-alal

See tore vaat p:1~ t v'õis olla veelgi monumentualsam Bae:r' i

paljusid vahelduvaid vaateid.

acgadel, mil Toomemäe haljastus oli noorem ja Kassitoom

Kassitoomega on lahutamatult seoses möned ümbritsevad

alles kujunemisel.

ehitised, mis oru nolvadal moodustavad nagu parkmaastiku lõpetuse. Vanim Piiri (VeSki,

.Burdenko) tänava ääa.--de ehitatud

..fäib, et juba alates 1S20-nendaist aastaist pole osuta-

tud c;rilist huvi -Kassi toome looduslik:una mojuvale suurele oru-

A kujunenud

hoone on hilisklessitsiatlik palkIDaja. praegu riikliku kaitse

katlale,. mille pÖhi on stiihilisel t

all ajaloomälest1sena. See krundi sügavusse ehitatud elamu

ümbruskonna noorusele. Sinna kustutati tavapiirasel t ( ka esi-

hakkas kohe domdneerima ka Kassitoome pOQ18el kÜljeloma kor-

mestel pärastsõjajärgsetel aastatel) Üliõpilaste 1.ma1 rong-

ge asendi tõttu.

aja.

asrõdult avanes lahe vaade Üle lage-

da liivaaugu Ülikooli raamatukogule (Toomkiriku varemetele).
ainitud hoone on ka kultuurilooliselt oluline, kuna selles

mänguplatsiks

käigu tõrtlkud. Talviti aga tehti uljaat kelgusõitu nõlvapidi

alla.
Aastail 1949 - 1960 on

Toomeor~s

peetud laulvpäevi ja -pi-

on elanud kaks tuntud teadlast. Aas-cail 1864-1867 klassikal sc

dusid, arvult se:i.tse (19t!·9, 1950, 1954. 1955, 1956, 1959, 1960 -

filoloogia, esteetika. ja kunstiajal.oo prof., ülikooli lnmst:i.-

Linnamuuseumi andmeil). Neist meeldejäävaimaks

muuseumi juhataja pr.of. L.Sch abe ja aastail 1867-1876 Üle-

siUldmuseks oli esimene Üliõpilaslaulupidu 1956.a. 6.-S.juulini,

ilmselt kuulus looduseuurija. K.E.v.J3aer (1792-1876). Ilust v:i.i-

me enut at av tihedasti koos looduslikult kauni Kessitaomega kui
....
vabaohukontserdialaga. Sinna oli ehitatud kaarjas lava esineva-

mase meditatsioonipaigaks tema

~-imastol

eluaastateloli -

k~tuurilooliseka

jalgväravega krundist lahutatud Kassitoom nii metsikuns kui

te kooride jaoks, asendiga Komsomoli (Baerti) tänava alguse

ka (paer aastat) pargiks kujundatuna..

vastu asetsevale ka.llakule, nii et lauljad jäid seljaga Oru ja "',

2eine pargi piirdena. mõjuv hoone on N.Burdenko t. nr. 6
praegune EPA klubi. See kuulub

klekti11se ~hitek:tuuri näi-

Komsomoli tänava poole. ~ ·tukÜmmendtühat pealtvaatajat aga täitis kogu Kassitoome ÜlejäänUd ala, viies kahtlemata kaasa

~ava elamuse üliõpilaslaulupeest. Keset peoplatsi tehti tõr~

netismi uuritUseks,

vilcuist ere sõpruslÕke.

mise paviljon, G-geoloogiline

Kahjuks

~uuduvad

objektiivsed hinnangud plats! olukorra

aju~i~ed

itmetes keskajal

la.vad (iIl. 1.3 ll-Ir.agnetismi uurirofiil).

ringmu~iga

piiratud Euroopa linnades

kohta pärast pidustuste loppemist. Arvata voib aga. et loodus-

on kindlustuste lo~~ise voi hävitamine jür~ nende endine

likust tasakaalust polnuks võimalik konelda.

ala haljaata-r;ud vana.lirula Ü1nbri tsevaks ringpa:rgikn (Tallinn,

Bhemat rahvaroass! kandis Toomeorg ehk nVanemuise ff teat-

Krakov)~

Tartu

~assitoom

kuulub

s~asse

ka.tegooriasS3 ja on

ri vabaOhuetenduatel aastail 1950 • 1951, 1952, 1953, 1955,

19. sajruldil pargiks plant:!eri tud .

1960.

kl·aavi rohelist võõndit Baer'i tänava alir~scga ja Komsomoli
1959.a. pÜhendas ajaleht "Edasi" 16.juunil lehekÜlje

~ulevikuo t'"oiko

jätk3ta valli-

tänava paremal poolel ~ortiseerunud el~u~e ~vel, et sel

Tartu Toomemäele. Pikem diskussioon algas ajaJ.ehes "Edas:i"

kombel luua Ühendust boteanika-aia istandu3tega, mida Emajõe

rubriigi all

paremal kaldal jätka.b Oktoobri puiestee. Selliselt oleks linna-

tf

da arvate Teie?" 1960.a. juulis tosins. autori

s eisukoha.vottude8a..

Uldiseks otsuseks oli. et Toomeorg peab

pildis eraldatud enciine vanalinna eeslinnadest, mis oma hilise-

oma looduse tunnetuse alusel liituma põli~e Toomemäe pargiga.

ma laialileVimisega on EUllUaotanud ajaloolise kesklinn

Paljude isikute kirjutist läbis mure Kassitoome praeguse

piire.

vanu

välis \J.me pärast, mis on planeerimata ja räpakas (J .Eilart t
E. Kudu, E.Kumeri. L.Rootsmäe jt.). Tartu Linnakomitee kokku ....
votvas otsuses 21.oktoobr:ist fikseeriti, et Toomeorg pole so-

Ka. ... u t a t u d

all i k a d

Arhiivial1:l:kad

biv massiüritusteks, ka mitte ajutiselt uue lauluväljaku val~

mimiseni.

EUA

1974.a. kerkis kohalikua ajalehes uuesti Üles Toomemäe
kÜsimus seoses aiandusarhi takti E. Brafmanni Toomemäe re-

0. 349 on. 12 • 4637 ja

2. RAKA f. 402 n.5

~.ü.44

4680

1.40 p .1

J.

"

f. 402 n.5 s.ü.4G 1.3 •• 51

4.

t\

f. 402 n .5 a.ü.637 1.34. 44-47, 58-60, 63, 485 ,108

arvestanud kaitsealuseid objekte ja ajaloolist teedevorku.

5.

rt

Autor oitas vabaõhutaatr1 sobivust Toomele nagu arhitektid

6.

u

f.1645 n.1 s.ä.17. Da~ Turn "eseü in Dorpat •• bis 1892

7.

n

f .2100 n .6 s.ü.367 1.15.186,190,2~G.281.460

8.

n

f.2100 n.11 a.ü.128 1.33

on Kaasitoom jäänud jalutusepaigaks ning loodualikuks jätkuks

9.

u

f. 2100 n.11 s .ü.132 1.25,26

naabruses kõrguvale päria-Toomamäele. Selle aja jooksul pole

10.

li

f' .2623 n,I'

Kassitoomel püstitatud kapitaalsaid ehitisi. On olnud vaid lÜhi-

11.

t

f.2623n.1 s . u. 2051 1.52

konst2~eerimise

projekti

esit~~sega,

mis oli liiga vähe

•Kivi , H. Reissar seda ka varem olid teinud.
Viimasel sajaJ. aastal (pärast pa:cgiks kujundamist 1874.a.)

ajalisi puitehtisi nagu liivaaugu valvuri putka, paViljon mag-

s.u.

-

2050 "1.5,9,16

Kas i k i r

j

BOTAANIKA-AED

a d

12. E. Parek. Burdellko 4 . Tallinn 1973. Käsikiri KRPI arhiiVis

. Kuldv'e:re . K. E. v . Baer'1 monument Tartu Toomemäel . Tallinn

13 .

d

juba 180).a. tÜhja maatÜki vRljasyool

14. / Ajalehtitl EdaDi 1960 . 9. ja 15. VII, 9. ~ "0 ., 't6 .~ 17.,20 ••

2J ., 30., 31 . VIII , 4., 11 ., 21 .X

15.

Edasi 1962,

~2 . IV

1971 nr.7 . E.Kudu, Toome pargi ajalugu

20 . Esimene üliõpj.laslaulupidu. TR

petaja tänava vahel botanni~a'ia ;aoks.

annetas Anna v . Rosenkampf ülikoolile oma krundi. S~C asus

allikatega. tiigiga. Sellest ajast alates 8.ffilb botaanika-aed
e.
Emajõe kalda. ja J . Mi taurini (Laia) tänva vahel, endise PU11.s:U-

1957. lk . 33, 44-45.

la j'lures ja paikneb keskaegsete kirdepoolsete linnak:L."'ldlustus-

21. R.Kenkmaa. G. Vilbaste. Tallirole baationid ja haljasalad .
Tallinn, 1965

te kohal. Sellele annetatud krundile osteti jU:'lrc.c 1822.u.

ma,awkk aia läänemüüri ääreo, kus praeeu v.sub orhideede ja. ka.k-

22. "Olioni" hinnata kaasarme ··La.htised lehed" 1932 nr . 1

Poto lk. 18

tustehoone je~ mis ulatub välja. alla. Komsomoli (kx:nagise Kroofiuaia.) tän~nrani. 1824.0.. kuivendati 'tiigi ja El'l.aj oe vohe1L"'I.e

23. R. poldmÄe, Fsimene Eesti üldlaulupidu 1869.

24. Sitzungsberichte

der

~a1linn

1969.

Dorpa.ter Naturf'orscher-Gesellschaf't

III B. 1874. Dorpat 1875.

s.

470-474-

56 ,126, 164

lejääkivi-

piirdega.

27. IA.Suurl Toomarnägi . Tallinn 1968
AD so.j8:ldil .

määratud ja on praeguseni semede ~oõtmetegn. (foto 14,) . Jub&

nud osa. piiras esiaJ.gu pui ttEl~P.., zrd.dH ejep:"tkku ::.ncndd.t

26. Tartu VI 1938 . Tartu 1939 . lk . 213

Ta~tus

soine aiaosa täitr.L1se teel. Seega oli aia-ala suurus kindlaks

182'7 , a . oli lõ\.tna.poo~e kÜlg ÜInbi'itoetue kivinlüüriga.

25 . /Koguteosl Tartu. Tartu 1927. lk. 654

unst

&nccuise

üsna keskli:nl1aa, oli varustatud mitmete kae-vo.ldega ja rikkalike

19. Eesti Postimees 1871 , nr .31 lk.180

28 . V. Vaga,

piiri

Seltsi aiaks, praegu nn. V"aikese Vanemui~e park) . 1806 . a .

giast .
n

(Aia) , Tiigi ja

li~~

loobuti sellest alast. (Hiljem aai see Tal:-t. Käsitööliste

»1974 . 25 . !V ja 19.V

»

It

botc~~~-aiale

Peatselt selgus, et koht oli väga lage '"a vee vä.ltemuJe tottu

17 . Eesti Loodus 1939 nr. 4/5 . A.Öpik, Tartu Kassitoome geoloo18.

01'

niliste kogude soetamiseks 1200 rbl. aastas. nlikocl ostis

TRÜkised

16 .

~30J . a. ~ela~Gs

ette nähtud aednikukoht, kahe tõõlipe . oh d ja hobune; botaa-

1976. Käsikiri KRPI arhiivin

T

Tensavatud ülikooli

Esimene ülikooli aednik J.A.Weinmunn, kes
Tal~inn

19'71. 111. 22,

Peterbu.ris, Pavlovskis ja mujal Venemaal,

~-iljem

kasuta.~

tegutses

oskuslikult

ära maa,pinna mitmekesiduse ja endise kindluse ehitised aia

korraldamiseks.

Alalol~vad

linnamüüri osad kisti maha, plats

piirati aiagS4 tiik lahutati liigsilma abil Emajõest . Temalt
pärineb ka botaanika- aia joonis. mis Santf'i vaseloikena on

/f:
ülikooli 25.a. juubeli Väljaandes. Joonis ise on säilinud

1870.a. teatas ajaleht "Eeati Postilneea", et linnas hakati asutama uut parki kahe silla (Puu- ja Kivisilla) vahele

RAKA-s (foto 15).
Aias asunud kiviküün1st või -tall1st ehitati Ülikooli

lihapoodide vastu (i11. 93). Vitmased asusid

unga

t. lõpul

kurastor Klingerile suvemaja, 1819.8. korraldati see ümber

vastu Emajoge. Linn eraldas selleks 3000 rbl. ja töö lõpetati

valgete sammastega

1871.a. oktoobrikuul (ill. 20). Plaanil näema puuailla poolt

d~ktori

elamuks ja laboratooriumiks

parerr~

kaldal (1) ja sellest kivisilla

(ehitati sisse suured ahjud). (Foto 16). Peasissekäik botaa-

ülikooli supelmaja jõe

nikaaeda asus puusilIa lähedal vastu Lihapoe tänavat (Oktoob-

poole väiksemat daamide-supelmaja (2). Haljastus on vaba. kõver-

ri puieateed) ja alles pärast suurte kasuvhoonete ehitamist

teedega ümber muruplatside ja puuderühmade. Uhtlasi plaanitse-

Viidi see praeguseose asukohta Mitsurini (Laiale) tänavale.

ti 1871.a.. suvel Kiviaillast lodjapaatideni (paremal) Kaubahoo-

Paremal aiakÜljel asuva hoovi tarbehooned ol~d aiast

puittaraga eraldatud. direktori elumajast lounasse oli kahekorruseline kivimaja, mille teenu.rga.l kasvas Üle 160-aastane

vi ette teha uus kivipulvärk_ mille maksumuseks pidi olema oa
14000 rbl.
Emajoe puiestikku 1891.a. uuesti istutatud puudele pandi
~e(sildi)d.

paju (1927 . a. andmed). Kasvuhoone nr. 1 (nn. kÜlmhoone) ja

juurde segi nende teaduslikud

nr. 2 (pa.lmima.ja) va.hel paiknes kuuldesaa! esimeste Tartu

ti 1892, et kivi- ja puusilla vahelolev puistik oli Üka kÕige

botaanikute leentoolidaga. See on nüüd kahekorruselis ka ehi-

ilusamsid kohti terves Tartu linnas, kauniks

tatud. Hiljem valmisid (1825) käpaliste kasvuhoone ja kak-

nikele. 1891.a. sügisel korrastati seda veelgi. kuid 1898

tustehoone (fotol 15 puuduvad). Kindlusehitiste nurgakohale

gati teisel jõekaldal tänava-äärsete puude kuivam1st kivisillu-

rajati alpitaimede osakond (foto 17). Palju annab aia mit-

tise lähedaloleku tõttu ja kahetaeti skautsiaheki eemaldamist,

mekesisele roheluselo juurde tiik, mille äärel juba. 1827.a.

mis aitas pinnast niiskena hoida oma varjuliausega.

kasvasid kõrged puud (foto 19). Veekogu kasutati talvit!
Üliõpilaste uisuväljana (foto 18).

ela-

jalutus~ohaks

mär-

Esimesed Arhiiviandmed selle ala kohta on kindral-kuberner
v. Brmlme' i korralduses 7.juunist 1785.0.. Selles teatati, et

Botaanikaaia osa haljasalana on linna elanikele huvitavaks
botaaniltai teadmisi andvaks jalutuspaigaks

Selle kohta kirjuta-

oma

hooldatuse, puh-

uuest Kivisillast vasemale tuleb tehtavat teed täita. elanike
poolt sinna veetava prahirusu ja pUhkmetega (välja arvatud

tuse ja vööramaiste taimede rohkusega on aed oluline ka amot-

nik). et niihästi tee kui ka endine raveliini-kraav saaksid

sionaalses mõttes. Puhkuse võimaldajana otse kesklinna põh-

kiiresti täidetud. Korraldus tehti tolleaegse tava kohaselt

jaservas, on ta koha asendilt soodne oma kättesaadavusega.

kolmel korral elanikele teatavaks kirikukantsl1st.

son-

A.Grenzstein kirjutas eelmise sajandi lõpuaastail, et Ema-

EMAJÕE ÄÄRNE PUISTIK
Emajõe parema kaldapoole korrastus algas kivisillest ja
ulatus alguses Munga tänaVani.

joe puiatik oli ees paljude linnade omast oma ilusa vaatesihi
poolest (ill. 27) ja. oli aastate jooksul ümbertehtuna hea.l järjel (i11. 24). Suurimaks puuduseks pidas ta haljasala kitsust.

1909 . a . kiideti Emajõe kui ainsa avaliku puiestiku ilu, kus

tuli tänavast kuni rannapaviljonini 1, 5 m lai tee jalg-

olnud kõik korras , puhas ja lopsakalt roehline (ill . 26) . Ainus

rattureile .

ebakõla oli haisev putka Dnugul11 lillekaupluse (111 . 20 D) ja

oli 414.

raudtee pumbamaja (p) vahel .
1929 . a . soovitnti lihaturg politseiplatsilt ära Viis,

uldkeha ääred ja nolvad kaeti muruga. Ilupuid

Kivisill a. ja Holmi t . vahelisele joetaldale rajati
uus pärnadega puiestee ja silla. juurde tehti puhkeplats

et oleks võimalik platsi puiestikuga Ühendada. Kavateeti

jalutejolIe . Korrastatud kaldad on Emajõele kanniks raa-

püstitada vabadussammast puiestiku alale vastu llunga tänavat .

miks kogu linna piirides.

Arvati , et sel kohal annab jogi võimaluse korraldada terrassi koos mälestussamba alusega. Tõusis päevakorrale ka Vaba-

ArhiiVial1ikag

dussil1a otsas asetseva puhkep1atsi kaunistamine muru ja lilledega ning kõrgelt tugimÜürilt alla Üleminekukohale kioski
ehitamine . Samuti leiti, et raudteevalitsuse pwnbamaja Kivisilla juures vajas ümberehitam1st kas telefoni kõnepunktika

..

1. RAKA f . 995 n . 1 e . u . 5359 1 . 14- 15
Trükised

või ajalehtede, paberosside , epe1sinide ja elavlillede müü-

2 . Eesti Postimees 1870 nr. 42 lk . 167

gikioskiks . Umbes 50 m selles edasi asunud avalikud käimlad

3. Elu 1908 nr. 162 lk. 3

tulnukaid piirata elava aia ning puudega. Leiti vajalik ole-

4. A. Gronzstein. Linna puud ja puiestikud 1897

vat püstitada

haljasal~e

kivist puistu-kohvik. Politseiplats

5. ITeuer Dorpater Kalender 1872

1ihakarnide ees (edaspidise nimega Vabadusplats) pidi jääma

6 . Olevik 1891 nr. 23 . lk . 470

avalikuks platsilts, kuhu vastu hilisemat Tartu Panka. kavat-

7. Postimees 1892 . nr . 166 ja 1898 nr. 240
8 . päevaleht 1929 nr. 96 lk . 7

seti ehitada konetribÜün ja muusika-rõdu .
1935-1936 . a . täideti jõekallast veelgi Kivi- ja Vabaduseilla vahel , kuhu Ühtlasi tehti ka nägus kõnni tee noorte puudega mõlemal pool . Kivisilla- poolsesse otsa istutati pärnad, puude ridade vahele tehti 3 m 1a1 jahvatatud telliskividest kattega kõnnitee , mille ääred ja nõlvad kaeti kokku 1080 m2 ulatuees muruga. Ka H. Treffneri tänava mõlemad ääred palistati pärnadega ja mururibadega.
1937 . a . rajati jõe paremkaldale Vabadussilla ja rannapaviljoni vahele 1490 m pikk puiestee. Selle aluseks oli 8 m lai
muldkeha, selle13m lai vahtratega palistatud kõnnitee ja kar-

9. Tartu V. Tartu 1938 lk. 31 , 76
10. Tartu, VI , 1938. Tartu 1939 lk . 88
(Head jõekalda fotod Ed . Sel1eke lk . 89 ja 97)

Oktoobrikuul 1884 anti pr . Epoteinile luba püstitada

EMAJÕE KALDAD JA UJULAD

talve- ujumismaja paremal Emajoe kaldal ülikooli supelaautuse

Tartu avalike suuremate veeväljade hulka kuulusid enne
1940. aastat Emajõgi,

korval (ill . 25. 29) .

eltsi tiik ja Raadi maisa pargis olev

Supelasutusee traditsioon jätkub 20 . sajandi algulgi

järv. Peale nende oli veel terve rida väiksemaid veek ogusid
nagu

otae!lika-aia tiik, selle läheduses

Kroonuaia. t . kooli-

maja. juures olev tiigike (tegel~t olid need
seoses veekaitsena) .
tän.

õlemad

ar~

ahel suur ne1jckandiline tiik) , Tammemoise. Kõrtai juuja projekt koos selle asendiplaa-

eltsiveski tiigi ääres pärineb J . .

Emajõe ääres uus ujula, mis paiknes joe vasemal kaldal ülal-

palkidega piiratud bassein (il1 . 55) .
lahendamata sealt lammutatud aupel

eriti selle kaldaid puu- ja kivisilla vahel jõe mõlemail poolel (111 21 , 22) . Sellega seoses kerkis juba ammu mõte, pakkU-

likoolU oli juba 1809.a. kapitali supelasutise asutamiseks, 1829 tehti tare. spetsiaalselt üliõpilaste jaoks mõeldud
ll-

kooli ujumisopetaja D. Stõekel oli 1861 . a . püstitanud sinna ka
supelmajakese 25 lahtriga. 1838. a . oli ka linnarahvale ujuminesuplemine lubatud ainult selleks ettenähtud tarastatud kohtaaastast on

kahe silla vahel, kus oli riietusruum

ja 26 jalga pikk linase riidega ja kask de ga piiratud bassein.
1869 . a. juunis avati uus Ülikooli supelbassein allpool
puusilda .

o onu-

Kaldakindlustus

•

ende juttres oli betoonist tugimÜür 362 m pikk.

Uut , järkjärgult valmivat suurt ujulat remonditi jooka-

joekalds madalamaid kohti piirata taradega (dUl-oh E1n 3äunung) .
Järgmisel kevad- suvel pidi plaan ellu viidama.

erasup~lhoongat

ümbrus . Sel ajal

aia ja »najoe täIt. lõpul, üü.r1(paadi) sadamad ja sadamamaj

da suplejaile kindlust uppumisohu vastu . 1814. a . otsustati

teada

aja

joe -ääres olamas ka eeskujulikud paadimajad

olid

Kaua aega kasutati linnasisese ujumiskohana Emajõge,

ujal ujumise eest karistati. Juba järgmi es

eelkäijaist

1929 . a . oli veel uue Billa (nn. Vabadussilla) juures

1805 (foto 19a) , kuid ilmselt jäi see teostamata .

des;

0 a

ja kõigile linnakodanik le kasutamiseks . Selle Üldosas oli

auseIt aastast

sup elkohal e , mia tegelikult juba enne eksisteeris (1826) .

1928 avati

ligi sada kabiini, 11 m kõrguste podestidega hüppetorn ja

res olev tiik ja mitmed teised väiksemad tiigikesed.
niga

3 . ju~

pool -linna (111 . 54) . See oli märksa mahukam

oosi tänava lõpul (Roosi, Pika ja äe

Esimene Tartu supel

(1923) linnasisaste ehitistens . Alles

valt ja selle ümbrust korrastati pidevalt .

ii ehitati 1934 . 8 .

sinna endise raketega keevu asemele isejooksva veega puurkaev
SÜgavusega 33 m. Ujula kÜlastajsU oli kasutad
meeti tsiinipa.ll ,

koroona~a.ud ja

käsi- ja

teisi mänguvahendeid . Iga päe

anti 4-5 tundi raadio- ja gramoofonimuusikat häälekõvendaja
kauan . Vetelpääste oli kohal kella 11-19 . Sell st tasuta valvest võttis osa 25 vetelpäästekursuse lõpetanud sportlast .
Oli ka e

aab1- ambulants. Ujulas teostati meteoroloogia- ala-

seid vee- ja õhutemperatuuri igapäevaseid mõõtmisi , tal el
.A

.....

moodet1 jaa paksust .
Ujula juurde viiv tee Emajõe vasemaI kaldal ehitati 8 m
lai, see vastas vana

muldtma~

laiusele ja nõlVadele .

elts1-

veski oja kohale ehit ti 4, 5 m lai puusillake ja teine sama-

sugune Univeri lauavabriku kanalile.

ti 7 m vahed ga 2 rida papleid, kokku 270 puud. Nende vahele
krUusatatud kõnnitee, maapoole äärde 1,5 m laiune sõidutee

jäi 3

jalgrattureile~

Isegi veel 1932.a. aillutati kaldanõlv~~id, tehti silda-

uldkeha tamm:! le istuta-

Vahekohad kae i murumäta taga. 80 jook va meet~

ri pikkune uju1a tee valmis 1936.0.. ja läks maksma 5763 krooni.
Kogu supe1kultuuri eelduseks oli Emajõe kallaste vara-

de vahele tugimüüre (823 kuupmeetrit kivot). parandati sadama-

kalda. seinu, parandat1 vanu ja tehti uusi '!;okkepuid jaekaldale.
indlaks hobuste ujutamiakohad Ropka moisa alla ja

näärati

S6bra tänava otsa kohale. Paadisadamad asusid Ülalpool Vabadus-

silda - paremka.ldal kSlks, vasemaJ.

sem hooldUSe On teada, et pärast Kivisilla valmimist 1784

1934 täideti Emajõe parempooleet kallast Tähtvere pargi

olid jSekaldad kindlustatud ainu1 t kõige primi t:tivsemaJ. vii-

kohal ja VabaQu - n

sll ~ a uppumi s jUht e esines kÜllaltsageli.

res.

1836.a. ehitusmeist r Geisti projekt ja eelarve näg~d .

UjUla tee ja

jõe tänava puiestee vabaujula poolt vaada-

tes näitaVad al.a. hoolsa

hööveldatud ÜIna.rpalkidega 198 sÜl.la ula.tuses (kesklinna alal).

seotud neist jämedamate lattide

i

234 SÜlle. pikkune ja umbes 1
~

kÜ1ge~

asu t

8.

.

tud

alli.k
".a d

1, RAKA f.J86 n.3 s.ü.329 1.301
2.

1840.a. politsei korraldus meenutas vajadu t barjääri
po:randada ja seda pikendada jõekaJ.la~t pidi piki botaanikaaeda ning ehitada uus barjäär

eltaiveski tiigile. Raad aga

ei pidanud vajal1kuks botaanika-aia juurde barj;-ari tegemist,

3.

«

f.1880 n.2 s.U.868 1.99

4.

"

f.2381 n.2 s.rr.G79 1.24

f.3828 n.1 s.ü.77 1.1-2

5.
6.

"

f.995 n.1 s.ü.55081.1-2

põhjendadea seda sõidutee puudumisega mainitud kohal.
1861/62.a. tegi ehituomeister stahl uue Lodja. tänava äQ.se
pulvä:rg1 joonise ja eelarve.

ahempakkumisel anti

töö Al.

Lesnikovile 1200 rbl. eest. Aastail 1869-1871 oli Emajõe
ka.its~ta.mmiga

uid, mis on

jala kõrgune kivist kaitae-

tamm (Boll erk - pulvärk) 5 jala laiusele palkalusele (4680
rbl.)"

pIa.ne ,rimist je. istutatud

palke ära

võtta. Samal ajal ehitati ülejõe (III) linnaoaas jõekaldale

•

ivisilla vahel ning Pärmivabriku juu-

ette ~ kalda kindlustamise tugevate tumeroh lis , s värvitud

Et lotje saaks välja laadida, pidi saama Ülemi

v1i~.

5543 1.7-20
8.

22585 1.1-22

9.

22586

1 • J.\ .Krause materjalid TRU TR KD

piiramine linnale maksma tulnud soliidee summa

(-23925 rubla). Sa

projekt oli tehtud Riia. inseneri NapiorSky

poolt. 1873.a. püs itati uua kiYipulvärk :&najoe kaldale. Nii kestis

kaldakindlustamine pidevalt. võitlu~ jiämjnekute ja Üleujutuste
vastu (ill. 28).

Trük1sed
Die Kaiserliche Un1versitat zu Dorpat. Dorpat 1827 lk.19 II

euer Dorpat r Kalender 1870
Jt

tt

"

1,873

uusi puid, kujundati rohuplatso, lisati keni pinke

Postimees 1928 nr. 147

jUl~de

Päevaleht 1929 nr. 96 lk. 7

lootuses, et selliselt paik linnaraavele seda armasemaks

Tartu IV 1936. Tartu 1937. Lk. 46-47, 132-134

iatekohaks saab (ill. 34).

Tartu II 1931-1933. Tartu

1~35.

oma linnasiseae .,sendJ. tõttu ja pealiikluae korval ole-

Lk. 122-125

Tartu III 1935. Tartu 1936. Lk. 87-88

va on Barclay plats kell'tlema.ta väga mugavaltkättesaadav

Tartu VI 1938. Tartu 1939. Lk. 109

puhkepaik täna.pe.evani. Selle kujundus jätkus meie sajandil:

Turist Kagu-Eestis. Tartu 1923. Lk. 28.

1929.a. roog'ti välja metsikuks muutunud poosaatik ja vig~
sed puud ning täiendati ümber platsi kaaravat puuderida istu-

B

tades ka.ubahoovi (Emajõe) poole veel teine rida puid. Sama.sse

CLAY PLATS

rajati kolm hekki, et skväär1 kaitsta tolmu eest. Tehti liive.1820.a. Tartu linna tÜbjade, kasutamata seisvate platsi-

de loetelus esines I I 1innaosus
kohaga kaub hoovi vas·tas

illl.

väika preomenaad, asu-

·/t. ka el"'i eht esplanand). See ula-

tus VallikraaVi tänavani, mis 1815.u. oli reguleeritud.
Plats! plaani te8i maamõõtja

E . ~ .Ser~burch

Selle lounakÜljel asus avalik kaev.
mälestussru. as 1812.a.

st~aasoja

a. 1835 (ill. 30).

inna otsustati ase"tada

kange1aaele r~ldmarBsal

kastid ning .taolGutati terrossina tõusva ausamba ümber lilli.
Poe ja

üüni

(Poe ja 21.Juuni) tänava nurga lähedale pai8uta-

ti ajalehekiosk ja 30-nda el aastatel Tartu linna esimene

avalik tclefoniputka. Teine

a~alehekiosk

oli Vallikraavi tä-

nava alguses, selle vaseme! nurgal.

1932.a. rajati eraldi kolmnurkne ilup1a s

aubahoovi ette,

Aleksandri ja Promenadi (Nõukogude ja 21.Juuni) tänavate k~kku

Barclay de Tollyle '1761-1818). BÜDt ja baasilolevad sojariia-

jooksva ha8.Ia vahele.

tud on vene tuntud. skulptori V.J .Denr..lt- alinov ski looming

Praegu aulandub ~ee h~ja9alase kokku B'

ja monunwnt

neid Ühendab Vallikraavi tänava otsast allapoole suunduv

av·~ti

11 .n.ov. 1849. Pu....'1b.scl granii talusel, mida

SilL"lB

kÜlvati muru ja tehti purskkaev.

clay skvääriga~ sest

ümbritsevad tolleaegsed relvad ja lipud, korgub imposantne

puistu. Sama kohta. tunti ka nimetuse all "maakonna.valitsuse

väejuhi pl"onl::sbüs~. Ligi paarkÜmmend aastat seisis mäJ.estus-

esine plats" ( eakonnavolitsuse maja ees), mida varem oli ka-

sammas "Itivitu'" korgcmo.l serval tI (nagu k· jutas

sutatud laadaaegse turuylatoina.

f

Eesti Posti-

mees ft 1868.e.. (nr .. ~e. lk.139). DiEelt oli. samba ümbrus prügita~~d

mak_videga

~o

selle ceD seisid voorimehed nagu

näha G. ·r . Schlateri litolt s . 1852 (il1. 31). 1068 kaevati
sillutis üles

~a

p1atoile iS-Gutati puid (i1l. 32). Hiljem

piirati monument aiege j~ selle si sepoole äärde istutati madala kasvuga pu~d. keskele suuremad puud (ill. 33). Uks ODa
plats1st jäi tÜhjaks. Seda muudeti 1879.a. kevadel - istutati

Allikad:

1. RAKA f.995 n.1 s.ü.5380 1.16 ja s.ü.5463 1.18-19
2. Eesti Postimees 1868 n.18 1k.139 ja 1897 nr.17 1k.69
3. Heuer Dorpata Kalender 1869
4. päevaleht 1929 nr.96 lk.7 ja 1932 nr.226 1.6
5. Tartu II 1931-1933 Tartu 1935. Lk. 123-125
6. E. Varep, Tartu. Tallinn 1959

to

...

v.

DORPATA HANDWEPJCER-VERE IN

Dorpater llandwerkerverein tegutses Tartus a . 1860-1940.

iEMUISE AED JAAMA TAVAL JA AIA TAVAL

Jaama tänava. ääres asuv krunt nr. 90 müüdi 31 . mail

Ajutistest kohta est kolis ta Tiigi tänava majja 1868_a. mai-

1873 Georg , Rogeri poolt laulusaltsile 'Vanemuine . Tõe-

kuul. See osteti J.WohliJ.t kooD kõrvalhoonete ja aiaga.

näoliselt oli 528

1870.a. Neuer Dorpater Kalender tõi kaanepUd:ina seltsi nl~ja

olemas haritud Uuaed, mida laulusaIts oma tegevuse ajal

(111. 35). Samal aaatel ehitati järjest ostudega laiendatud

edukalt kasutas. Sellest on praeguseni Jaama t . 14 maja.

k:rundlle 800-kohal.ine suveteater, mis 1904.a. tulekahjus

taga. ja kõrval säi~inud suur tÜkk haljastust polispuu-

ära põles (i11. 36). Samal aastal asuti uue suveteatri ehi-

dega.

tamisele. 1875 osteti juurde tiigiga krundiosa (ill. 37).

Ruthen'i suurusel maa-alal juba siis

Kui "Vanemuise ft selts 1906 . a . sügis-suvel valndstus

1918 valmiskiviteater (arh. E.Eichhorn), mida nimetati Sak-

kolima uude majja MA tänaval, siis kahetses "Postimees"

sa teatriks, Praeguseni tegutseb väikese Vanemuisemaja nime

• et Jaama t. "vana l.lua aed oma tumedat e puudega, ruumi-

all. 1922.0.. andmeil peeti so.mns ains uhkeid aiapidusid

kas ja suur" 03.1 aaIna hästi kui ära. müüdud. Linnas oli

(ill. 38) . Praegugi on haljasala Tiigi ja aneIDUise tänava.

ainsako suuremaks jalutuskohaks Toomemägi, vähemateke

vahel meeldivaka puhkealake koos tiigiga, mille1 tnlvel

DarkJ.ay pla.tsi ja. sildadevaheline puiestee, mis lihtsalt

uisutatakse.

kubisesid rahvast .
~ikku

II linnaosas oli hädasti tarvis avEVo!o

jalutuskohta. Aed oli 3 vakarnaad suur, rikas ilusate

puude poolest ja. oli vaja vähe teha, et sellest saaks kena
Allikad:

Latv. PSP CVVA f.10 n. 4 s.ü. 26
RAKA f . 1873 n.1 s.ü. 75

f.1843 n.1 s.ü.229 1.165,166
Ajaloomuuseum N 5635/211
Neuer Dorpater Kalender 1870

SÜd-Estländcsher Kalender 1923 t Dorpat 1922

park. Asukoht 01.1 keset linnajagu kõrgel hea ohuga. ja imekena väljavaatoga linnale, pääDud viisid Jaama ja Allee
(Puiestee) tänavale . Olemasolevaid ruume võis kasutada

alkoholita einelaua jaoks, ruumi ja materjali oli ilusa.
kolakoja ehitamiseks, pink1deks ja la.udadeka . "Vanemuise"

plats

Ja~

tänaval leiti ka kohane olevat lasteaia. asu-

tamjseks, sest kõrvalolev vaeslaste kooli suur aed vastu
Allee tänavat oli s8L1Uti tÜhi . NiiViisi agiteeriti linna-

valitsust, et see aia omandaka ja kujundaka tõeliseks
rahvaaiaka . Ilmselt seda. sooVitust aga ei kasutatud .

JA ALLEED

VANWUISE AED AIA TINAVAL

oli s eotu

teatriga ja teenis selle kÜlastajate huv • Asu-

Aiake ira.ani kil:'iku (juures

RÜütli

kohaga vastu lounapäikest ja Riia. tänavat palistavate erakruntide kivimajade taga oli ta üsna kaitstud asendis. Aia popul ar-

sus ja kujundus andis võimalusi seal seltskondlikult aega
viita ning loogastuda (foto 58) .

.a.änav~

poolsel kÜljel asutati Jaani k irikll ette

aiake käesoleva sajandi esimesel kÜmnendil . Selle gooti
kunstist la.enatud ehiselementidega kujundus pärines tuntud
Riia aia-arhitektilt

Kuphald ' ilt . Kiriku kooriosa pii-

ras äralõig~tud nurkaiaga madal raudaed (foto 39) . See haJ..jasalake tekkis seoses Jaeni kiriku restaureerimisega sajandiva-

Allikad:
RAKA f . 3828 nim. 1 s . ü. 187 1 . 8
Post~ees

1906 nr . 157 lk. 3

hetusel arhitekt ' . ockslaffi poolt . Aed (piire) lammutati

1960-ndatel aastatel ajalehes "Sirp ja. Vasar' avaldatud
ning sellest on praeguseni alles jäänUd vaid
mõned Ültsikud ilupõõsad ja Üks püramiidtarmn. (teine , koguni
eakas eknemplar kasvab

itaurini t . alguse majaesises aias) .

Gustav Adolfi samba Elate
Praegu ülikoolihoonete ja.

sike.

mi~le

. Kingissepa t . vaheliae plat-

kettkel asub ümmargune l.:tllepeenar.

1928 . a . organiseerisid G. Adolfi skulptuuri kinkimise
Tartu UJ.jkoollle kaks rootslast Fagraens ja Holmgren. ~'Umm.a

selleks saadi Rootsi-Eesti Ohingu liikmetelt .

;~estuosammas

asetati ülikooli taga olevele haljaaruale, mis asus Ühte kÜl..
ge pidi Jakobi t . Säres Ülikooli kiriku k~rva1 ja teist kÜlge

pidi Llunga t . ääres .

aatÜkk kuulus Ülikoolile ja. mälest uFJ-

sammas avati pidulikult 27 . juunil

1928~

1929 . a . tasandati

skulptuuriplats ja Ülikooli kirilm juurest kuni ausamba muruni
sillutati see soome neljakand11iste tänavakividega . Vastu Mun•

ga (H . ~bovjani) tänavat oli akaa.tsiahekk . Kavandi, platsi kujun9
dumiaeka tegi ülikooli õpetatud aednik P. Boemer, esildades ka.
sobivad ilutaimed (i11 . 62) .
1 . Postimees nr . 141.146 . 171

2. RAKA f . 2100 n . G s .ü . 367 1 . 140. 142

!akgali esine plats
Tartu raudteejaama hoone ees on kunagi ka puudega kaunista.tud haJ.jasala olnud, millest rudimendina

praeglH~eni

on

säUinud muruplats.

Allikad:

Sakslaste väljaanne uNeuer Dorpeter Kalender t 1877.8.
esitab

kaanepi1d~a

monumendi püstitamisega.

Tartu raudteejaama.

Se~a

on jooniatanud

.

päevaleht 1937 nr.226 1.6
Tartu II 1931-1933. Tartu 1935. Lk.126

ka balti-saksa. kunstnik R.J. von zur rühlen 1885.a.astal.
Siin esitatud foto v?ikeseat meeldivast haljassaarest päriD.eb

1880.aastust (llI.56') ..

yalliloraavi trepid
kands~d

Veel 1923.a. kirjeldab turismijuht, et vaksali trepi

esmalt Ülenminekukol1ana Sen:ffi näe nime, hi1jem, kui

sinna ehitati

t~epid

- Senffi treppide n±me. Nimelt elas Tartu

ees 012 väike puiestik istekohtadega ja purskkaevuga. Pare-

taasavatud ülikooli esimene joonistamise õppejõud K.A.Sen:f'f

mat kätt seda seisid soiduvSorimehed, vasakut kätt kärumehed

Tiigi tn. alguses, paremat kätt olevas Ühekorruoelises puumajas

ja trepi ees omnibusaid.

{~o11al

oll Tartus kolm omnibussi-

(praeguse kooperatiivelamu "Kodutare" kohal). Tema nime järgi

liini: vaksal - Peetri kir.ik, KiVi sild,- O:rm.e tänav, vak-

ristiti ka reäkkemdneku-tee. 1830.a. iseloomustati Sentii mäge

sal - Onne tänav). Seda olukorda näitab foto 5'l.

kui väga järSku ja ainult erakordselt vagade hobustega sõideta-

Ilmselt muutus haljasala 31J-ndete aastate algul takis-

vat. 1878.0.. tehti Vallikraavi ja Tiigi tänavat Ühendav mugav

tuseks suvxenevale autoliiklusole ja likvideeriti.

jalakäijate-tee ja istutati selle äärde puud (f. 60).

Allikad:

lllikad:

1

~ .Gläser 1877

4.

2. Turist Kagu-Eestis. Tartu 1923, lk.25

3.

• Vaga, Tartu XIA

saj&~d,

RAKA

-

f.402 n.S s.u. 637 1.44-47
~.995 nl.

s.ü.5380 1.8

kunst. Tallinn 19 •• iIl. 135
Forseliu§!.e _plats

1934.8.. SÜgisel täitUB 250. · <"teIlest, mil eeoti kirjakeele

Poatijaamaplat~

Vana 18)0.s. ehitatud linna postija

asus praeguse

parandaja ja rahvakoolide ;rajaja B.G,Forsel:.us asutas Tartusse

iia t" hurgneniskohe. vahel.. Sel-

esimese ppetajate sarninari. Linnavalitsus otsustas mälestada

le ees oli avar munakivisillutisega plats, mille 100 aastat

seda sündmust eri puiestee-tammiku rajamisega selle eem1nari

säilinud väliskuju muudeti 1932.8.. sinna iluplats! rajamise-

asukohale Ropka linnaOrlas. Iga Tartu l::eskkool istutas 2 tarmne

EPA peahoone ees.

ga.

Ol~

oru ja

kavas aeda lilledega ilustada ja panna üles ka

skulptuur. Viimane sai teoks alles nõukogUde ajal, Lenini

ja. iga algkool 1 tamme; puud jäid 1stu'Gajatc hooldamisele. Root-

si saadik eestis (KoskÜ1l) istutas tammiku keskpaiga, aeminari-

hoone varemetele, nn . "Rootsi tamme" . B.G . Forseliuse puieDtik-

Taarapuiestee
rajati 1932 . a . Tähtvere linnaoess. Selleks andis toetust

ku Tähe t. ääres seati üles 1936/37.a . esimese õpetajate se-

minari asukoha tähistamiseks 6,5 tonni raskune kiVi . Seal

ka Tähtvere uue linnaosa. maade omanik.
Tähtvere parki istutati uusi puid lisaks olemasolevate-

oli 230 kuuske . Foto 1937 . a. näitab kiri üsna lagedas ümbruskonnas . Pealkirjas on: "Siin asus Eesti Esimene Opetajate-

le (Tartu II 1931-1937 , Tartu 1935, lk . 126) .

seminar, mille rajas B. G. Forselius aastal 1684" . 1688 . a . suvel soitia Forsalius stokholmi, et anda Kuningas Karl XI-le

Pe121eri tänava aed

Pepleri tänaval asuva Tervishoiumuuseumi maja juures

aru senisest koolitegevusest ja selle jätkamiseks abi palu-

da. Sama a . SÜgiael hukkus Forseliua (1660-1688) Läänemerel .

aDU

aed anti Tartu linnale kasutada 1928. aastal . Sinna ra-

jati Üldkasutatav park.
(Päevaleht 1928 nr. 289 1.6)

Allikad:
Eesti Biograafiline Leksikon , Tartu 1926-1929 . Forselius
Tartu III 1935 . Trt . 1936 lk . 4

BÜrg rmusse aed
asus Uuetaru tänava ääres . Seda kasutati seltsi liikmete

Tartu V. Tartu 19.38, lk . 76
Tartu VI 1938. Tartu 1939 . lk . 57

poolt kinnise haljasalana pidudel ja koosviibimistel . Juba
1907 . a . on mainitud selle

Tammelinna

§taadio~

1928. 8 . haka.ti planeerims Tammelinna lauluplats! . Kogu

keegl~ängukavas .

(Nordlivländischer Kalender 1908 . Dorpat 1907 lk . 100) .
Samast allikast on teada

park piirati kahelt real t pärnadega. mille vahele jäi 4 m

Kastani tänava allee kohta.

laiune konnitee. Arhitekt A. atteus projekteeris moodsa

Uueturu tänaval , mis moodustas jätku Aia tänavaltalla jõe

spordipargi, kus endine laululava kujundati tribüüniks t nur-

äärde oli keskmine osa haljastatud puudega ja hekkidega ning

kadesse ehitati kaks tornhoonet sportlaste jaoks . Puudega pii-

kivipostidega kaitstud veokite sissesoidu eeot (foto 61) .

.

.

rati ka lastemängu-, tennise- ja ausambaplats, kuhu olid planeeritud püramidealsed paplid.

Allee Puiestee täna.val
Aastal 1770 tegi Tartu raad korralduse , et Tartu. ees-

Allikad:

linnas madalad kohad täidetaks hagudega ja grandkruusaga,

Postimees 1928 nr . 149, 150

Ülessõidud nildadele muuta vähem järskudeks.
1814 . 8. oli St . Peterburi Sajatee sissesõidu juures, uue
Tallinna. t. äärest kuni Jaama linnamoise. oueni istutatud

suur allee . Ra.ad ~d1s välja korralduse kodanikele kind-

lusteda puude hoi,dmist. Kes alloe puu murrag voi -väJ.ja kisub
või laseb loomadel vigaatada, saab ihunuhtlust ja teda. hoitakse vangitornis kuni puu asendamiseni.

~abalt

ringijooksvad

Saksa väljanäituse plats
Puiestee tänava ääres, Peetri kiriku vastas alla linna
poole .

loomad voi need. keda on puude voi postide kÜlge seotud.

1891 . a . püstitati sinna prifpitsiga paviljon ja 2-korruDeli-

võetakse ära vaestemaja kasuks.

ne hall . 1898 kahetses tOlevik" (nr . 22 lk . 510), et plats on .
veel 12 e . -ks saksa väljanäitusele rendile antud (3 vakamaad

1844.a. lõppes Peterburi tee ääres kraavide tegemine
tegi uua

Tallinna uulitsal) . A. Gren stein kavatses seaele platsile

allee projekti: Peterburi tee äärde istutati topelt-allee

puiestiku istutada ja seda omal hoolel korras pidada. nii

ja nende puhastamine. Linna ehitusmeister

Raadini ja. surnuaiani. et suvel jalutaval publikul oleks

mo . .

et 1 .. maiks 1903 . a. oleks see läinud avalikuks knsuta.rzdseks .

nus kondida. Jaama mõis 011 nous kitsa maatüki eraldamisega

Kuigi linnale taheti puiestik kinmida, ei võtnud linnavalit-

põllust teele lisaks. Puiestee istuta.s sama. aasta SÜgisel

sus seda vastu, vaid rentis välja 10 rbl . eest (aastas) .

selle lähedal elavaednik e.Rohde, kellega solw~ti leping

A.Gren stein ,ise tunnistas, et ta olnuks nõus väljanäi-

kolmeks aastaks (100 hoberubla peale) II> Umbes 100 puud tuli

tusa aia taga olevat suurt liivaauku korraldama, mis sel ajal

uuesti istutada. mis vahepeal olid välja läinUd. Kolme aasta

oli prügiauk, kuid ligi 5 valamaad suur ja kõrgete kallastega

jooksul hoolitses aednik Rohde ja valva. et uued puud kasva-

tuule eest kaitstud . Ta leidis, et see oleks sobiv puiest1lru

ma läheksid. Puistu anti linnale Üle laitmatus seisundis.

kohaks, sest toredate majade kõrval polevat linnal paremat

1849.a. linnale esitatavas arvest selgus. et oli kasutatud

ehet kui haljendav puu.

200 kaske, 50 pärna ja 150 puud vana allee jaoks ja 250
la.tti 'staketen) puude tugedeks.
Ajakirjanduses märgitakse, et 1898.a Peterburi tinava

Maltsiveski tiik
nagu juba sellest nimest järeldada võib, oli seoses linnale

puiesteelolid ;mitmed puud ära kuivanud ja. need vSeti ma.'1a.

kuuluva töötava veskiga. Sinna äärde oli juba 1805 . a . projekti-

Seetõttu jäid eriti trahterite ja poodide-esised kohad paljaks.
Põiktänavate nurkadele pandi puudele postid kaitseks ette. Uute

ga J.W.Krause plaanitsenud supelmaja ehitamist (foto 19a) .

puude istutamisel hoiatati. et hobuste hambad ja kabjad neist

haljasalaka III linnaosa elanikele (fotod

H1l~em

tiigi äärde istutatud puistu muutis selle meeldivaks

40

ja 41) .

eemal peetaks.

1. RAKA f . 2399 nim.1 s.ü . 157 1.5 , 7
Allikad:

2. A.. Gren stein. Linna puud ja puieatikud. 1897

1. RAKA f.995 n.1 s.ü.5362
2.

n

f •.995 n.1 s.ü.22487. 1.32

3. Postimees nr.187 1898, lk.3

III

olid puude-põõsaste võrad pÜgatud geomeetrilist e vormidega

ÖISAD LINNASISESTE HALJASALADENA

(seela on mojustanud 17.s. II p. Prantsusmaal kuningas Louis
XIVajal Versailles' lossis A. Le Nõtre poolt kasutusele

Raadi moisest

On teateid juba 16.s. II poolest. 1726.a. kinkis
......

-

keisrin~

tud 5ammeetriline

aias~iil

Võe-

111. 48,49).

ns. Katariina I selle kindralleitnant Bi'bikovile , kelle poega.-

1937.a. algul protestis 10 sia paikneva Eesti Rahva

dele see läks mÜÜgi teel 1751.a. Carl v. Lipharti kätte. 1842.

uuseumi direktsioon pargipuude harvendamise vastu (ill.50),

a. alates oli mõis Reinhold v. Lipherti oma kuni selle võõ-

sest aia "terrasaide osa korraldust on 19.saj. algusost

randarniseni 1919 (skits mõisamaadest 111. 44). Moisahoone oli

erjteadlaste poolt hinnatud väga korgelt, otse Ülietavalt.

klassitsistliku arhitektuuri hilisemaid näiteid ja püstitatud

On eriti toonit tud harmoonilise terviku õnnestunud lahendust

ca 1840.a.

Pe~erburi

arhitekti Hotta plaan.ide järgi. Kuppel-

hoone, järve, terrassi ja pargipuistiku vahel. Seega on Raadi

ehitis on omaniku enda visandite järgi hiljem teostatud.

park (kui) aiakunsti vanemaid, väirtuslikuma:id ja ainulaadsemaid

ilmselt on aia kujundamisega alatud juba 18.sajandi keskpaigast.

mälestusmärka Eestis ••• , mis loodud suurte kuludega ja aasta-

Igatahes jätab kunstnik K.A.Senffi joonis pargiväravast se-

kÜmnete pideva tööga". (ill. 51). Ka Ülikooli õpetatud aednik

pisustega ja klasait sistlike urnidega H.Pirangi Das Baltisehe

J.Port

Rerrenhaus III kõi tes uulj e kui suurejoonelise ja vanade puudega

või poolkerakujul1selt, sest muidu võivad outu'ed võrad hakata

võimsa pargi sissepääsust.

hoonet järve pooltvarjama. samuti vastupidi- vaate jürvele

Laialdase majapidamise kõrval (viinavabrik, vaskid, kõrtsid,

et pärnade vorad tulevad pÜgada endiselt kera-

või puistule selle taga.
1922.a. otsusta.s Ülikooli nQukogu anda Raadi vana pargi

meierei, loomakasvatus) harrastati mõisas ka kunstiaiandust,
lillekasvatust (orhideedl) ja seal asus ka pUukool. Erilise

to endas ,

ko~

T

'"oppo- ja katsemetskonnale dendroloogia-.aiaks koos tiigi

ha andis Raadile Baltimaade mõisate hulgas härrastemajas paik-

ümbrusega ja 5 ha. põllum.aaga lisaks. tlhtlasi oli park eelnonud

neva pildigalerii laialtlevinud kuulsus.

aastate eeskujul av tud linnarahvale jalutamiseka. Et Parki hoi-

Tartu avalike parkide hulgMt vääribRa ndi perk oma suuru-

da., oli ametis pargivaht ja suveks talle antud a. 11ine. Selleks

se, puuliikide rohkuse ja looduse ilu poolest kõige enam tähelepa-

hakati uurima välismaa puuliikide kasvatamise ~ voimalusi Eestis.

nu. Selle puuliikide rikkalikkus äratab imestust seda eria.1s. ka

1927.a. e.l.gas metsa-., ilupuude ja põõsaste müÜk. 1938.a. laien-

IIÖ.ttetundvate j.nj:meste hulgas. Raadi park asub lagedal ja tasa-

dati putlkooli 6 ha võrra.

sel maa-alal. seda ümbritsevad laialdased pollud ja niidud.
Ta:rtu linn omo. puiesteedegs jääb madalamale Emajõe ürgorgu.

192 -ndute a-te teisel poolel hakkas eriti ajakiri "Eesti

ets" tähelepanu pöörama vanade mõisaparkide säilitamisele.

Kogu pa.rk moodustab ca 18 tiinu suuruse nelinurkae ala, mille

Ilmus asjatundlikke artikleid Üksikute maakondade mõisaparkide

lõikab läbi kausikujulina org loodesuunas. Oru põhjas asub tiik

momendiseisust, puistu'te hävimisest ja. haruldaste puuliikide

ning selle juurde laskuvad terrassid (ill. 45,46). lõisahoone ees

säilitamisvajadusest. Ilmus isegi la.iemalt partide ajaloolist

•

arengut tutvust&V artikkel. Kui T. lin.."la parkides oli vähe võõrast

RAKA f.2100 nim.6 s.ü.497, 1.1

elementi (Toomemägi, Ropka, Tähtvere), siia Raadi pargis

A.1.Krõger, Livländisehes Verkebrs und Adresobuoh :f .1892/93

on

rohekst! mitmesugust liigimaterjali nii kodu- kui välismaalt.

Riga 1892 II

Järve suunas laskuvail astanguil on põõsaid ja puiesteid

A.Riehter, Baltisohes Verkehrs - u. Adressbücher. Livland I

lÜhikeseks lõigatud kääbuspärnadega prantsuse geomeetrilise aiastiili mõjul). Valitsevad on pargi alal okaspuud: harilik kuusk,

Riga 1909
H.Pirang, Das Baltiseha norrenhaus . III B Riga 1930,

lõhnakuusk, harilik mänd, mägimänd p Nad paiknevad rühmiti ehk

3.11,12,63

vahelduvad lehtpuudega, kuid nende asetus on juhuslik, ilma kind-

Loodus Tartu 1922. lk.300

la plaanita. Ainult lossi ümbruse ja kõnniteede äärned elupuu-

Eesti

ets. 1925 lk.33-39. E.Lepik.
n

poosad olid korrapärase dekoratsioonitaotlusega istutatud. Lehtpuudest on rohkesti pärnaSid, vahtraidi saari, pajusid, põõsastest

aedi pargi puukond

1926 lk.76,107.132. H.Shultz, Pargid ja haruldased
puud Eestis

leedripuu, sirelid, an elad , viirpuud. roosid, tuhkpuu ja lumemari.

"

II

1927 lk.78 -gi-. Hävineva maastiku kaitseks

Ra.a.d1 pargi moodustavad üle 100 mitmesuguse puuliigi. millest

n

It

1927 lk.32,52.80.98,159 E.Viirok t

37 kasvavad meil metsikalt, ÜlejäänUd on välismaapuud. Suurimaid
puid olid Ameerika elupuud, millest Üks oli J-tüveline.

seisukord; Puuliikidest mõnes Löuna-Eesti pargis.
n

1927 lk. 147-158. E.Lepik, puiesteedest ja parkidest

1924.a. või 1952.a. tehti mcisEl parki väike limonaadiputka, 1929-1935.a.-l tegutses seal
~aratud ala~

kiirpäevap~tn1k

eie parkide

meil ja mujal

kindlaks-

ja tingimustega mitte rikkuda rohtu, pinke ega

tarvitada pildistamisel dekoratsioone. Pargis oli lubatud pida-

erIova mõis
1810.a. hindas müüriDleisteI" Kra.nhaJ.s Karlova mõisa teist

ga aeg-ajalt vabaõhu-jumalateenistusi (1923. 1937), korraldada

valminud hoonet koos tõllakuurige. ja selles leiduvate eluruu-

kevadpidusid (1935, 1937) ja kasutada Raadi tiiki spordiselts

midega. Kranhalssen' Ülevaatuse alloli kogu ehitus teostatud:

uKsleviu poolt kiiruisutamisvõistluseks. (1930-ndail a..). See-

olemasoleva suure elumaja kÜlge oli püstitatud massiivne kiVi-

ga. siis looduslik ümbrus meelitas sinna mitte ainult jaluta-

hoone ja kivist tõllakuur. Viimases oli ka sooja eluruume. Uue

jaid-loodusenautijaid~

elumaja kaks osa, mis erinevat 1 aegadel moisa vana hoone kÜl-

vaid oma avaruse ja mitmekesisusega või-

maldas ka korraldada meeldivas ümbruses suuremaid Ühiskond-

ge kahekorruselisena oli ehitatud, olid telliskivist ja kaetud

likke üritusi.

katusetellistega. Neis leidus 8 valget glasuurkividest kauni

1936.6. anti Raadi park linna käsutusse. Selle hooneid
ümbritsev pargiala on kÜllaltki ula.tuslik (1.107 värviline plaan).

vormiga ahju ja Ükaik kamin.
1820-ndail a. oli Karlova moisa omanikuks F.v. nulgarin,
vaesunud poola aadliku poeg. kes siin suviti elas.

Allikad;
RAKA f.2100 nim.6 s.u. 363, 1.2-94

-

teateid alates 18.sajandist.

oiSElst on

Selle mOisa maadele on projekteeritud hilisem Karlova eeslinn
(1875,a. trükitud plaan), oli 1902 tekkinud sinna

ehi tised.

eB~esed

aad olid linnalisel t planeerimata j a tänavad

suur viga, et ei raatsitud jätta maad avalike platside ja

ja rikutud puude asemele istutada uued.

aedade tarvis. 1914 kavatsetakse Tähe tänava ärakuVianud
ota, et istutada

ainult 6 SÜlda laiad. Eeslinnn intensiiven areng algas 1911.

ühte sorti puid Ühele tänavale, teist sorti teisele, on ka

aastast. Ka Sõbra tänavale 1915 ehitatud Aleksander Nevski

rakendust leidnud Karlova eeslinnas näit. Kuu tänaval kas-

kirikule müü.s krundi Bulgarin. Maisale väga lähedal Tähe

tanid, Linda,

ja Eha t. nurgal valmis 1914 lcaubahoov. Samal aastal oli

Kaasd, Tähe tänaval vahtrada

Karlova, Tähtvere, Raadi ja Purde talu maadel kokku 765 maja.
Eeslinnad liideti mais 1916 vanalinnaga. Karlovas tehti 2 suurt

nne ja. Tolstoi tänaval pärnad, Sõbra tänaval

Karlova meisnet Tähe

tän. pidi louna suunas

asus Pi s....

kopimoian (ill.52).

elektripumpadega kaevu, asutati oma tuletõrje-selts, istutati
tänavate äärde ilupuid ja soovitati majaomanikele haketa aadu

Allikad:

rajama.

RAKA f .995 nim.1 s.ü.5423 1.1~9

Karlova mõisa plaanid (1913 maamootja L.R.Jakobson) hõlmavad küll moisamaa ja hooned, kuid

h~;stust

ei kajasta

RAKA f.3724 nim.5 s.u.832
K. Lasgu s , Karlova Ja Tälxtvere

linnaisade tekkimine.nr.68.lk.2

Postimees 1927

(ill.42)

O.Pravdin. Endise t KarlOVa linnaosast. Edasi 1978 nr.156 lk.2

.Karlova mois
4

Viis ecskujulikku parki

,

_..

1928.a. linn ottis Karlova mõisa ja pargi selle endiselt

päevaleht nr.183 1928 Ik.6

omanikuJ.t. Linnaosa, kus senini avalj.k parlt puudus, sai nuud

Tartu II 1931-33 Tartu 1935 lk.126

ka maakivist piirdemüüriga ümbritsetud pargi, mida. piirde

Postimees nr.GB 1912 lk.2

tõttu oli võimalik hästi korras hoida.
1929.a. kevadel taheti lopetada ettevõetud korraldustööd

Tähtvere park

haljastuses.
1932 avati end.

1902 kurdetakse, et Tallinnas pole peal
arIava moisa puiestik r ahvapargika. Raja-

Toomemäe Ühte-

?

gi parti (a.valikku). Tähtvere parg1st. mida varem sai vabalt

ti kõnniteed, tehti sissepääsuväravad ja istepingid. Puiestik

k sut ada , on Üks osa tehtud varsakopliks (Olevik nr.23 1902

avati varahommikuJ. ja suleti ohtuhämaruses.

lk.564). 1914.a. oli Gumbrikuse õllevabriku taga linnal - 10

Karlova mõisa 1Mcdusae rajatud 10 sülda laia.le i,eak täna.vale

vakamaad-he:i.namaad. Tehti ettepanek ala täita sinnaveatava

kavataeti 1912.a. kevadel Aleviseltsi korraldusel istutada

p~iga

puistu. Praegu kasvavad seal jämedad ja vanaks läinud paplid.

aed

Eeslinnades oli juba tänav te ja majade planeerimisel tehtud

arv oli juba var

ja istutada sinna noori kiiresti kasvavaid puid, et

muuta jalutajatele puiestikuks. Avalike jalutuskohtade
kahanenud, sest Tähtvere mõis oli paarikÜmne

aasta eest võtnud osa vabast puiestikust oma põdra-aiaks
j a Raadi

paremat kätt.

mõis oma kauni pargi hilj em linnarahvale hoopis

sulgenud . Gambrinuse juurest alga puistu pidi jatkuma Emaj Ae .
äärt pidi ning Viima Tähtvere mõisa kaudu tagasi linna.
1924 . a . kirjutati ajalehes "Päevaleht" nr . 197 (lk . 5 v . 1-3) t et

mis oli kaugel linnast väljas 19 . sejandil. asub praegu SuurKaare tänava ääres . Selle läheduses, Riia mnt . ääres asus

Tähtvere park näeb metsik välja. See oli linnale tasuta kasu-

"Valge hobu" kõrts. mida nimeta.ti ka

tada antud .

Tamme kartsika(ka säilinud) . Selle ümbrus näib olnuva.t kenas-

1928 . a. suvel viidi Tähtvere tee Ülalpoole raudteed, kus ta sai

ti haljas kui otsustada läinud sajendi maalide järgi. Nimelt

endisega võrr41des

on A•• Hagen'il õlimaaJ. 1838. a . "Vanad

irgem ja lÜhem. Park võitia sellega hulga

ehk

pärnad" . "Valge hobu"

maad juurde, saades aJ.ustuseks suuremale rahvapargile, mis tule-

kõrtsi juures ja seepiajoonis 1832 . a., K~eglimängurada "Valge

Vikus Dnajõeni ulatub. Pargi planeerimine jäi linna-arhi tekt1-

hobu" (Tamme) kõrtsi juures Tartu lähedal .

le.

puud eakad ja andsid küllalt varju ning odudust väljasoitjnile
Tähtvere pargi ala määrati kindlaks 29 . X 1923 linnavolikogu

otsusega 1933 . a. planeeriti ja istutati puud A le Log1 ja TähtA .
vere mOl.sa
vahelisele mao.-a.J.a.1e ja Tähtvere linnaossa.

õlemal teosel on

~

linnalanedasse kõrtsi.
1923 . 8. planeeriti famme ja

opka l1nnaosad, 1931 planeeriti

Tamme linnaosa uuesti . seekord 339 krundiga.

1937 . 8. istutati Tähtvere pargi äärde vastu Kreutzwaldi tänavat

Tamme mo:t.sa maa-alal ja "Novumi" juures üle tee asunud tiigid

620 m pikkune, 4500 noorest kuusest elavtara. Parki täiendati

on praeguseks ajaks kuivanud (asendiplaan 43>. kuid mooduatasid

veel 20 noore tamme, 1 pärna ja 224 mitmesuguse ilupõõsaga.

19 . sajandi Tartus meeldivad veOSilmad, mis tõid vaheldust rohelusse .

Postimees nr. 135 1914

Ropka mõi 8 ümbritses samuti park , mille poliaed puud praegugi

Päevaleht nr. 289. 1928 . lk. 6
Päevaleht 8. 1 1933. Tartu II 1931-33 . Trt . 1935 . Lk. 108
Tartu I 1938. Trt. 1939 . lk. 88

moodustavad vanade hoonete ümber varjulta ala (foto 53) .
Allikad: 1. Linnad ja Alevid VI 1933 . A. ertin. Tartu aedlinnad ja
2, Nädal Pildis. nr . 4 lk . B8 fotod

sarjamõisa puistu

-

Istutati seltskondlikkude

J. V. Vaga, Tartu XIX sajandi kunst . Tallinn 1963.
organisatsioonide poolt 1.mail

1936.a. , kusjuures töid juhatusselleaegne 11mlapea A. Tõnisson .

o

a

sarjamõisa hooneid on praegugi veel säilinud (asendiplaan

43) ja nende ümbruses kasvavad suured puud . Nüüd jääb see
ansambel linna poolt vaadates uute kliinikuhoonete lähedusse

värv . ill . III. ill . 61
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