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3SISSEJUHATUS
Käesolev töö on Eesti Maaülikoolis 2014/2015 õppeaastal  
maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuse kraadi lõputöö. Töö 
pakub lahendust erinevatele aladele, mis asuvad Emajõe kaldal. 
Eesmärgiks on kolm jõeäärset ala lahendada nii, et jõgi ei oleks 
eraldatud, vaid kallastega ühenduses – lineaarsed kaldad, hoo-
nestus ja jõgi toimiksid tervikuna.
 
Etteantud stsenaariumi kohaselt tuleb arvestada uut hoonestust 
Tartu lähistel ning neid ümbritsevatele aladele pakkuda välja uusi 
lahendusi, mis ühendaks jõge linnaga. Pikaajalise arenduspro-
jektina peaks loodav lahendus olema funktsionaalne, paindlik 
ja terviklik toetudes majanduslikule tasakaalule ja sotsiaalsele 
integratsioonile. Lahendus peaks hõlmama ka ajutisi ettevõtmisi, 
et rõhutada koha identiteeti.

Kolmel alal tuleb arvestada erinevate funktsioonide ja erine-
vas suuruses linnaosadega, mis omavad erinevaid kasutus-
põhimõtteid või on kasutamata. Tuleb tegeleda lineaarse avatud 
ruumiga. Töö peab olema seotud ühise kontseptsiooniga analüü-
sist detailideni.
  
Lahendus on mõeldud ennekõike projektiala läheduses elavatele 
inimestele – kergliiklejale, kes eelistaksid viibida looduslähedases 
ruumis, eemal mootorsõidukitest.
 
Projekti valmimisele aitasid kaasa Friedrich Kuhlmann, Gloria Niin, 
Anu Kägu, Jaana Ahlberg, Peeter Vassiljev, Merle Karro- Kalberg, ja 
Jekaterina Balicka (Urban landscape analysis kursus aitas kaasa 
analüüsi ja kontseptisooni kujunemisele). 



4ASUKOHT JA
OLEMASOLEV OLUKORD
Projektialad asuvad Emajõe kallastel Tähtvere/Ülejõe, Su-
pilinna/Ülejõe ja Karlova/Annelinna linnaosades (Joonis 1.).           
Esimene ala hõlmab Tähtverepoolset Emajõe randa ja vastas-
kaldal, Ülejõel,  asuvat loodulikku roheala. Teine ala põhineb 
silla lahendusel, mis ühendab Supilinna ja Ülejõe linnaosa. Kol-
mas ala seob Karlovas, Siili ja Rebase tänava rajoone omavahel 
ja  Annelinnas asuva Emajõe terviserajaga. 

1.A Ala on loodusliku ilmega, tiheda puittaimestusega (paju-
võsa, toomingad, arukased) ning rikkaliku rohttaimestusega              
(III kategooria kaitsealused taimed(Siberi võhumõõk, kahkjas-
punane sõrmkäpp ja Suur Käopõld), pilliroog). Ala läbivad sis-
setallatud rajad, mis kulgevad paralleelselt jõega  ja väikesed 
platsid. Kasutajateks on tihti kalamehed ja soojemal hooajal 
suvitajad (Foto 1.).
1.B Tähtvere rand on tihedas kasutuses liivaga kaetud ala.           
Esineb  puudegruppe. Rand ühendab Supilinnast kulgevat Ema-
jõe kallasrada ja Jänese matkarada. Alal on võrkpalliplatsid, pin-
gid, prügikastid, välijõusaal ja mänguväljak. Jõeni viib liivane ala. 
2. Ülejõe ja Supilinna kallasrajad on sarnase ilmega – kõrged 
puud, kergliiklusalleed. Supilinna linnaplatsil asub külakiik ning 
üks teerada. Alal asub ka paar pinki, mis ei ole heas seisukorras. 
(Foto 2).   
3.A Siili tänaval on tekkimas kaks elamurajooni: Siili 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ja Siili 6, 8 (Rebase 25 ja 27 kruntide 
ning lähiala detailplaneeringu kohaselt lisandub veel 7 hoonet). 
Kaks rajooni on lahutatud võsaga, millest läbi kulgeb 800 m pik-
kune sissetallatud teerada.  Teerada paikneb jõe ja Siili tänavaga 
paralleelselt ning kulgeb tihti veeni välja. Tihe pajuvõsa kasvab 
jõe kallastel ning piirab vaateid. Ala kasutavad rajooni elanikud 
ning kalamehed (Foto 3.).
3.B Siili elamurajooni vastaskaldal kulgeb Emajõe terviserada. 
Terviseraja algus on Turu silla juures. Lisaks pääseb rajale ka    
A Le Coq’i spordihoone juurest ja Ihaste teelt. Terviserada saab 
ootamatu lõpu, kui vastaskaldal hakkab paistma Siili 22 hoone. 
Raja äärne kallas on tugevalt võsastunud, kuid ilmneb ka kitsaid 
taskuid, kus avaneb võimalus vee äärde minna. Taskutesse on 
paigutatud üksikud pingid ja lauad. Rada kasutavad peamiselt 
kalamehed. 

1.A              2  

                                                                         3.B  
1.B                                                                 3.A                                                

Joonis 1. Kolme ala asukohaskeem

Foto 1. Vaade Ülejõe kaldalt Tähtvere randa

Foto 2. Vaade Supilinna platsile ja kergliiklusteele

Foto 3. Vaade Siili 6 hoonele ja Emajõe kaldale
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HOONESTUS

Hoonestuse skeemi eesmärk on välja tuua rajoone, mis on 
arenenud jõeni. Emajõgi on peale II Maailmasõda muutunud 
eraldiseisvaks objektiks. Enne sõda oli jõgi aktiivses kasutuses 
ning hooned olid koondunud jõe kallastele, moodustades enda 
ümber aktiivse ruumi, mis oli jõega ühenduses. Praegu on Ema-
jõe kallastel monofunktsionaalne rohekoridor, mis lõikab linna 
pooleks. Hoonestuse arendamine jõeni koos funktsionaalsete 
kallastega muudaks jõeäärse taas aktiivseks. Skeemil on ka välja 
toodud  arendatavad alad, kus hoonestus jõuab detailplanee-
ringu kohaselt jõele lähemale.

JÕEÄÄRSED KERGLIIKLUSTEED 

Skeem näitab sissetallatud teeradasid, terviseradasid ning pin-
nakattega ametlikke kergliiklusteid. Eesmärgiks on välja tuua 
radade lõpp-punktid – tupikud, erinevat tüüpi kergliiklusteede 
siduvuse, jõega paralleelse kulgemise, ligipääsud ning kergliikleja 
ja sõiduki ühissillad. Sissetallatud teerajad näitavad, et inimestel 
on soov nendes kohtades viibida. See aspekt omakord muudab 
need alad potentsiaalselt arendatavateks aladeks. Rajad kul-
gevad tihti jõe lähedalt ja paralleelselt  – inimene soovib jõega 
kontakti. Kesklinnas on paljudes kohtades betoonkaldal ker-
gliikleja veest eemaldatud - kõrgemale tõstetud. Parem võimalus 
jõega kontakti luua on kesklinnast väljaspool.

ANALÜÜS
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KALLASTE VISUAALNE LIGIPÄÄS

Eesmärgiks on välja tuua ühe kalda suhestusvus teise kaldaga. 
Skeem näitab, millistel kallastel on visuaalne kontakt vastas-
kaldaga ning kus on vastaskaldal ilmnevad visuaalsed barjäärid. 
Sakilise joonega on näidatud millistel kallastel on kas looduslik 
või industriaalne barjäär.

ROHEALADE TÜÜBID

Rohealade analüüs näitab kõigi jõe läheduses paiknevate ro-
healade tüüpe. Samuti saab skeemilt järeldada, millistes lin-
naosades on rohealade puudus ning kus on rohealasid piisavalt. 
Tartu kesklinna ümber on palju looduslikku ja poollooduslikku 
roheala, mis omavad linna läheduses palju potentsiaali aren-
duseks. Looduslikku roheala kutsuvamaks muutes pakuksid alad 
vaheldust kesklinnas asuvatesle linnalikele parkidele.



7ANALÜÜSI KOKKUVÕTE

Alade valikul said otsustavaks järgmised analüüsist tulenevad ja 
kontseptsioonini viivad aspektid: 
- Tartu kesklinna ümber on palju looduslikku ja poollooduslikku 
roheala, mis omavad linna läheduses palju potentsiaali aren-
duseks.
- Tihti on jõekallastel visuaalsed barjäärid (harvendamata ja 
ülekasvanud haljastuse, suured industriaalsed ehitised), mis 
muudavad jõe halvemini hoomatavamaks.
- Jõega väga lähedale on sissetallatud palju radasid, mis tihti ei 
jõua kuhugi välja. 
- Kergliiklusteede siduvust häirivad sõidukitega ühised sillad. 
- Kesklinnas eemal on võimalik jõele lähedale minna. 
- Hoonestuse paiknemine jõe lähedal muudab jõeäärsed kaldad 
aktiivsemaks. 
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ÜHENDUS
FÜÜSILINE

 

VISUAALNE

                        - vaated
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 INIMENE-LOODUS

 KOGUKONNAD
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9KONTSEPTSIOONI KIRJELDUS
Lähtudes eesmärgist ja toetudes analüüsile selgusid                   
edasiarenduseks kolm piirkonda, kus on erinevad võimalused ja 
puudused. Kontseptsioon lähtub sealsetes kohtades loodulike 
rohealade  potentsiaalist, jõe visuaalsest avatusest,  hoones-
tuse    planeeritavast arengust, spontaansetest teeradadest ja 
ligipääsudest jõeni.

Kontseptsiooni põhimõte: Luues füüsilised ja visuaalsed ühen-
dused, saab saavutada erinevatel tasanditel (inimene,  loo-
dus, kogukonnad, naabruskonnad) sümbioosi – kooselu, mis 
on mõlemale osapoolele vastastikku kasulik. Vastastikku ka-
sulik olemine toimub mõlema osapoole paremaks muutmisel – 
inimene  parandab loodust, loodus parandab inimest, kogukond 
parandab kogukonda ja naabruskond parandab naabruskonda 
– teistmoodi öeldes: vastastikku häid omadusi peegeldades.



10HOONESTUS

Skeem näitab uusi elamurajoone, mida arendatakse jõeni väl-
ja. Esile on toodud 5 planeeringut: Rebase 25 ja 27 kruntide 
ning lähiala detailplaneering; Kartuli, Oa ja Kauna tänavate ning 
Emajõega piiratud ala (EUROPAN-i ala) detailplaneering; Ujula ja 
Liiva tänavate, Emajõega ning Ujula tänava supelranna krundiga 
piirneva kvartali detailplaneering; Ujula tn 98 (Lodjapargi) ja Ujula 
tn 102 (supelranna) kruntide ning lähiala detailplaneering; Ujula 
tänava piirkonna detailplaneering. Hoonestuste areng Emajõeni 
soodustab aktiivset kasutust jõel ja selle kallastel.

JÕEÄÄRSED KERGLIIKLUSTEED
Alade kujundamisel võetakse arvesse Tartu linna üldplaneerin-
gust lähtuvalt uute liiklusrajatiste paiknemist. Üldplaneeringu 
kohaselt tuleb Tähtverre uus autosild ja Supilinna uus jalakäijate 
sild. Tähtvere autosild on võetud arvesse, kuna sild ühendab 
kaldaid, jõeäärest on ülekäik ka jalakäijatele, silla alla tekib uus 
huvitav ruum, laiendab kaldaäärset kasutust.  Füüsiliste   ühen-
duste  loomiseks on kallastelt jõkke paigaldatud purded. Kallaste 
ühendus on tagatud ka kaabelpaatidega Tähtveres, Emajõe ran-
nas ja Siili rajoonis. Uued teerajad ühendavad Jänese matkaraja 
planeeritava Ülejõe õpperajaga. Planeeritav kergliiklustee  rattu-
ritele, jalakäijatele ja tervisesportlastele ühendab kaks Siili tänava 
elamukompleksi ja Emajõe terviseraja.

KALLASTE VISUAALNE LIGIPÄÄS
Välja on toodud kohad, kus on tagatud uus visuaalne ligipääs läbi 
barjääride. Parem visuaalne ligipääs vastaskaldale on saavutatud 
kaldast kaugemale ulatuvate purretega ning nendelt on avatud 
vaade jõele ja parem suhestuvus vastaskaldaga. Looduslikku 
barjääri on võsaraiega harvendatud tekitades avatud “taskud”, 
kus samuti paiknevad vette ulatuvad purded.



11ALA 1. 
TÄHTVERE RAND - ÜLEJÕE
KUJUNDUSPLAAN



12LÕIGE JA ALA KIRJELDUS
Ülejõe kallastele on neli “taskut” ehk mini-randa, mis avatud 
pärastlõuna ja õhtu päikesele. Mini-rannad on peegeldus vas-
taskalda Emajõe rannast. Mini-randades on ka purded ja de-
koratiivne haljastus. Randasid ühendab teerada, mis kaldast 
eemaldudes muutub loodusõpperajaks. 

Ülejõe loodusõpperaja eesmärk on siduda loodust ja inimest. 
Õpperajal on võimalik näha ja infotahvlitelt õppida lisaks puittai-
mestikule ka III kategooria kaitsealuste liikide kohta. Rajamisel  
tuleb tagada ohustatud liikide kaitse ning muuta nende elukesk-
kond võsa lõikusega paremaks. Õpperaja idee põhineb kallaste 
peegeldumisel: Tähtvere dendropark – Ülejõe loodusõpperada. 
Kuna tegemist on üleujutusalaga, siis tuleb teeradade planeeri-
misel jälgida, et kuival ajal ei tekiks suurvee jäänukina eraldunud 
seisva veega lompe (Tuul, 2009). teeraja pinnas tuleb tõsta kes-
kmisest kõrgemale. 

Planeeritav Tähtvere autosild muudab suuresti olemasolevat olu-
korda ning osa praegusest rannaalast läheb silla varju. Emajõe 
rand on planeeritud silla alt välja ning purrete ja kaabelpaadi-
ga ühendatud vastaskallaste mini-randade ja loodusõpperajaga. 
Rannas on säilitatud samad toimivad funktsioonid – pingid, võrk-
palliväljakud, välijõusaal, mänguväljak, riietuskabiinid, parkimine. 
Ranna-ala on liigendatud laudteega, mis viib purreteni. 



13VISUAAL

Visuaal 1. Vaade Ülejõe kalda mini-rannast Tähtvere randa.



14HALJASTUSPLAAN/ RAIEPLAAN
Mini-randade rajamiseks tuleb planeerida võsa lõikus ja 
osade suuremate puude (arukask, suuremad pajud) raie.                      
Olemasolevale lopsakale taimestusele saab värvi lisada uue pa-
jusordi,  hõberemmelga ‘Gold’, istutamisega. 

Hõberemmelgas Salix alba ’Gold’ on väga dekoratiivne. Noored 
võrsed on oranžikad, hiljem munakollased ning pakuvad vär-
viküllast keskkonda ka külmal ajal. Sobib täispäikeseline kuni 
poolvarjuline kasvukoht, kasvab jõudsalt ka niiskes kohas (Portaal 
Juhani puukool).



15ALA 2. SUPILINN- ÜLEJÕE

KUJUNDUSPLAAN JA KIRJLDUS
Eesmärgiks on siduda kaks kogukonda – Supilinna Selts ja  Üle 
Jõe Selts. Üle Jõe Selts on hetkel üsna väike ja tundmatu. Supi-
linna sild loob võimaluse ühisüritusteks. Üle Jõe Selts ammutab 
inspiratsiooni ning muutub ka ise suuremaks. Sild loob võimaluse 
suuremaks kogukonna tundeks mõlemal pool kallast. 
Silla kujundus on inspireeritud liivakella funktsioonist ja kujust. 
Põhimõtteks on inimeste voog ühelt kaldalt teisele pakkudes jõge 
ületades mitmekülgset ruumi. Silla kuju on põhjendatud liikumis-
trajektooridega, (Joonis 2.) mis tekivad, kui ühendus kahe kalda 
vahel oleks loodud. Silla läänepoolsed platvormid on avatud õhtu  
ja idapoolsed hommiku päikesele. Uue planeeringu kohaselt 
Kartuli, Oa ja Kauna tänavale Supilinnas ja Ujula tänavale Ülejõel 
suureneb ka elanikkond ja seega ka ala kasutuse intensiivsuse 
potentsiaal. 
Ülejõe poolsel kaldal on sillaga ühenduses Tartu Sõudmise ja 
Aerutamise Klubi purre jõele pääsemiseks. Ülejõe poolsem laiem 
osa toimub ka väljaku või platsina, kus saab ajutisi üritusi korral-
dada – Ülejõe päevad nt. Selle jaoks on paigutatud ka pingid ja 
laudpingid. Supilinna poolse osaga on ühendatud Jõekohvik ning 
on ka platvorm välikohviku jaoks. Lisaks on ka paatide sildumise 
koht. Läänepoolsel küljel on väiksem platvorm istumiseks. 
Supilinna platsi on täiendatud uue kergliiklustee, mänguväljaku ja 
pinkidega. Vaba muruala on säilitatud Supilinna päevade korral-
damiseks. Uued pingid on paigutatud ka jõeäärse kergliiklustee 
äärde. 

Joonis 2. Liikumistrajektoorid



16LÕIGE



17VERTIKAALPLANEERING
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* Andmed Emajõe veetaseme kohta. Andmed kõrgeima veesõiduki kohta. (Napits, 2010)



19DETAILJOONISED
1. Pink
Kõigil kolmel ala on kasutatud sama kujundusega pinke.           
Pingi konstruktsioonis on kasutatud roostevaba terast ning ter-
motöödeldud kuusepuitu. Kuusepuit on kaetud puiduõliga. Pinke 
saab kinnitada olemasolevale pinnale või betoonalusega  kin-
nitada pinnasesse. Kasutatud  saab polt- või keevitusühendust 
(joonis 3, joonis 4).

Joonis 3. Otsevaade pingile
Joonis 4. Külgvaade pingile



202. Laudpink
Laudpingid on paigaldatud silla külge. Konstruktsiooni on ka-
sutatud roostevaba terast ning termotöödeldud  kuusepuitu. 
Kuusepuit on kaetud puiduõliga. Laudpinke saab kinnitada ainult 
alusega tugevale pinnasele. Konstruktsioon on reguleeritav: Laua 
pikiääred on keerlev detail, mida saab mõlemale poole,(joonis 6) 
lisaks horisontaalsele (joonis 5) asendile haakidega fikseerida. 
Laudpinki saab lauaks seada 70cm kõrgusele ja pingiks 42cm 
kõrgusele.

Lauaks muutumise eesmärk on just vajalik eritüüpi ürituste (nt 
laatade) korraldamiseks (joonis 7). Laudpinkide istumispoolt 
saab igaüks ise reguleerida. Laudpinkide kõrgust aga ainult Üle 
Jõe ja  Supilinna Seltsi esindajad spetsiaalse võtmega.

Joonis 5. Pealtvaade laudpingile lauaasendis

Joonis 6. Külgvaade laudpingile pingiasendis Joonis 7. Otsevaade laudpingile lauaasendis



213. Trepp
Trepp viib sillalt läänepoolsele Supilinna platvormile. Kogu sild ja 
ka trepp on kaetud kuusepuidust laudisega (joonis 8, joonis 9). 
Trepp toetud kõrgemas punktid silla konstruktsioonile ja madala-
mas punktis läänepoolsele platvormile. Kandetalad ja iga astme 
tugiraam on roostevabast terasest.

Joonis 8. Pealtvaade trepile

Jooni 9. Külgvaade trepile



22ALA 3. 
SIILI -EMAJÕE TERVISERADA

KUJUNDUSPLAAN



23LÕIGE JA KIRJELDUS
Eesmärgiks on kahe naabruskonna sidumine ühise lineaarse par-
giga, mis kulgeb Emajõega paralleelselt.  Lineaarses pargis on 
kaks avalikku randa, 800m pikkune kergliiklustee jalakäijatele, 
ratturitele ja tervisesportlastele, kaks välijõusaali, võrkpalliväl-
jakud, pingid, prügikastid, riietuskabiinid, mänguväljak, lõkke-
plats, valgustus, ilupeenrad, kõrgem haljastus. Kallastel purded, 
mis on samal joonel vastaskaldal olevate purretega. Purretelt 
avanevad avatud vaated jõele ja vastaskaldale. 

Lähiümbrusesse ei ole planeeritud lisa parklat, sest keskendutakse 
kergliiklejale. Kui aga autoga tulla, siis kergliiklusteedel paremaks 
ligipääsuks on loodud tee ka Prisma parklast, et avaliku ranna 
külastajad saaksid alale paremini ligi. Peamine kergliiklustee, mis 
kulgeb projektialast läbi on jaotatud kolmeks: pehme pinnasega 
jooksurada, peenkruusa kõnnitee ja asfaltkattega rattatee. 

Emajõe terviserajale on planeeritud puhketaskud koos purrete-
ga, mis ühel joonel vastaskalda purretega saavutamaks parem 
suhestuvus kallaste vahel. Puhketaskud võiksid sümboliseerida 
lõpp-peatust – väljajõudmise sihtkoht. Samas saab teekonda 
jätkata Ihaste, Annelinna või Kesklinna poole. 



24VISUAAL

Visuaal 3. Vaade purretele ja kergliiklusteedele. 



25HALJASTUSPLAAN
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Lihtlehine astilbe  Astilbe simplicifolia             
´Pink Lightning´
Taimed vajavad niisket, rammusat mulda ja eelistavad pool-
varjulist kasvukohta. Liiga kuivas mullas taimed känguvad ja 
nende lehtede servad pruunistuvad. ´Pink Lightning´ on teistest 
sortidest pisut kõrgem (40 cm) ja tema õisik hoiab veelgi enam 
laiali. Lehestik on väga tume roheline ning kaitsen tumedat 
maohabet otsese päiksekiirguse eest. Õisikud on heleroosad, 
väga graatsilised (Portaal Calmia istutusäri).

Hõberemmelgas Salix alba ’Gold’
Väga dekoratiivne paju sort. Noored võrsed on oranžikad, hiljem 
munakollased ning pakuvad värviküllast keskkonda ka külmal 
ajal. Sobib täispäikeseline kuni poolvarjuline kasvukoht, kasvab 
jõudsalt ka niiskes kohas (Portaal Juhani puukool).

Tume maohabe Ophiopogon Planiscarpus   
’Nigrescens’

Tume maohabe säilitab oma dekoratiivse lehestiku aastast aas-
tasse (Mentaal, 2013). Taim vajab valget kasvukohta, kuid tu-
leb kindlasti kaitsta otseste päikesekiirte eest. Väga efektsed, 
peaaegu mustad lehed. Õied kreemikas-valged, viljad mustad. 
Kasutatakse tiheda roseti ja dekoratiivsete lehtede pärast. Põõ-
sa kõrgus kuni 20 cm. Külmakindel kuni -28*C (Portaal Seemne-
maailm). 

Suur läätspuu Caragana arborescens
Kõrgus kuni 5 m., hekina tavaliselt kuni 2,5 m. Võimas hekk. Ilusad 
väikesed lehed. Talub hästi pügamist. Kollased õied rikkalikult 
mai lõpus ja juunis. Kaunad 4 cm pikkused. Väga hea meetaim. 
Lepib kehvade ja kuivade muldadega. Talub rahuldavalt varju. 
On väga kiirekasvuline (Portaal Calmia istutusäri).



27PROTSESSISKEEM
1. ETAPP
Rajatakse füüsilised ühendused. Supilinna jalakäijate sild Ülejõe 
ja Supilinna vahel.  Purrete rajamine Siili rajooni, Emajõe ter-
viserajale, Tähtvere Emajõe randa ja Ülejõe loodusõpperajale. 
Püstitatakse kaabelpaatide konstruktsioonid Emajõe randa ja Siili 
rajooni. Rajatakse Tähtvere autosild.

4. ETAPP
Pargimööbli paigaldus – pingid, laudpingid, prügikastid, män-
guväljaku objektid, välijõusaali objektid, infotahvlid, lõkkeplats. 
Rannamööbli paigaldus – riietuskabiinid, võrkpalliväljakud. Püsti-
tatakse kaabelpaatide konstruktsioonid Emajõe randa ja Siili ra-
jooni.

3. ETAPP
Haljastuse rajamine , peenarde istutamine. Pinnakatete paigal-
damine (liiv, kruus, asfalt)

2. ETAPP
Teostatakse raie, kus on vaja avada vaateid või teha ruumi uutele 
objektidele. Rajatakse kergliiklusteed ja teerajad purrete, kaabel-
paatide ja sildadeni.

TÄHTVERE SILD        
PURDED            
KAABELPAAT                                                                                       PURDED 
                                                                                               
                  SUPILINNA SILD                                                                
                                                                                           KAABELPAAT  

LOODUSÕPPERADA         RAJAD SILLANI
RAJAD PURRETENI
ÜLEJÕE RAIE                                                                           TASKUD EMAJÕE TERVISERAJAL
                                                                                         
RANNA RAIE              RAJAD SUPILINNA PLATSIL                                      
RAJAD SILLANI                                                                          KERGLIIKLUSTEE LINEAARPARGIS
RAJAD KAABELPAADINI                                                                   RAJAD KAABELPAADINI

ÜLEJÕE HALJASTUS                                                                                 
LIIVA PAIGALDAMINE                                                                            

LIIVA PAIGALDAMINE                                                                         SIILI RAJOONI HALJASTUS
                                                                                           LIIVA PAIGALDUS   
                                                                                           ASFALTI PAIGALDUS
                                                                                           KRUUSA PAIGALDUS     

KAABELPAADI PÜSITUS
PARGIMÖÖBLI PAIGALDUS                                                                       PARGIMÖÖBLI PAIGALDUS
        
RANNAMÕÕBLI PAIGALDUS   PARGIMÖÖBLI PAIGALDUS                                                                                                                              
                                                                                            RANNAMÖÖBLI PAIGALDUS
                                                                                                



28KOKKUVÕTE
Töö eesmärgiks oli pakkuda lahendust kolmele alale, mis asuvad 
Emajõe kaldal. Alad tuli planeerida nii, et need ei ole eraldatud 
vaid jõega ühenduses – lineaarsed kaldad, hoonestus ja jõgi    
toimiks tervikuna. Lahendus pidi olema funktsionaalne, paind-
lik ja terviklik. Lahendus pidi hõlmama ka ajutisi ettevõtmisi, et 
rõhutada koha identiteeti. 

Hoonete, jõeäärsete kergliiklusteede, kallaste visuaalse ligipääsu 
ja rohealade analüüsimise käigus selgusid kolm ala, mille võima-
luste ja kitsaskohtadega toimus edasine arendus. Kontseptsioon 
lähtus alade loodulike rohealade potentsiaalist, jõe visuaals-
est avatusest,  hoonestuse planeeritavast arengust, spontaan-
setest teeradadest ja ligipääsudest jõeni. Kujunes kontseptsio-
oni põhimõte: Luues füüsilised ja visuaalsed ühendused, saab 
saavutada erinevatel tasanditel (inimene, loodus, kogukon-
nad, naabruskonnad) sümbioosi – kooselu, mis on mõlemale 
osapoolele vastastikku kasulik. Vastastikku kasulik olemine to-
imub mõlema osapoole paremaks muutmisel – peegeldamisel.

Kõigis kolmes piirkonnas lähtuti ühest kontseptsiooni toetavast 
põhimõttest. Tähtvere rannas ja Ülejõe loodusõpperajal loo-
di sidet inimese ja looduse vahel peegeldades Tähtvere kalda 
funktsioone ka Ülejõe kaldale. Supilinna ja Ülejõe silla ideeks 
oli kogukondade koostöö ja ühisüritused, mis edendaksid Üle 
Jõe Seltsi arengut. Siili rajooni kaks elamurajooni ühendati ühise 
lineaarpargiga, mis omas erinevaid funktsioone ja oli seotud 
vastaskalda Emajõe terviserajaga. Kuna kolme ala lahendus on 
pikaajaline arendusprojekt, siis on see paindlik ja ajas muutuv. 



29CONCLUSION
Aim of the bachelor thesis was to offer a solution to three areas, 
which are located on the shores of the River Emajõgi. Proposal 
had to be made where these areas could be and link the water-
front to them by perceiving it as a linear park for the city. Task 
was to turn the bordering character,which the river has now into a 
joining character. The solution had to be functional, flexible and 
comprehensive. The solution was to include temporary activities 
in order to emphasize the identity of the place.

Three areas were chosen to develop by analyzing buildings,     
riverside paths, green spaces and visible access to opposite river 
banks of the River Emajõgi. The concept was based on potential 
of semi- nature areas, river visual openness, planned housing de-
velopments, spontaneous paths and on access to the river. The 
principle of the concepts: creating physical and visual      con-
nections a symbiosis - cohabitation, which is mutually beneficial 
to both parties - could be achieved at different levels (human - 
nature, communities, neighborhoods). Being mutually beneficial 
to both parties will express in reflecting positive aspects to both 
sides. 

Each of the three chosen areas represent a different level of the 
concept.  . Tähtvere Ülejõe beach and nature study trail of Üle-
jõe – creating a relation between human and nature also reflect-
ing Tähtvere shore features to the Ülejõe shore.  Supilinna and 
Ülejõe bridge design idea was to connect different communities, 
achieve cooperation and joint activities to promote the devel-
opment of the Üle Jõe community. Siili district area idea was to 
connect two different neighborhoods with a linear park, which 
has various functions and is connected to the opposite shore 
and Emajõgi healthlane. As the three-site solution is a long-term 
development, it is flexible and changing over time
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