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3SiSSejuhatuS

Käesolev töö on eesti Maaülikooli 2015/2016 õppeaastal valminud maastikuarhitektu-

uri eriala bakalaureuse kraadi lõputöö. töö pakub lahendusi emajõe kaldal asuvatele 

aladele. eesmärgiks on kolm jõeäärset ala lahendada nii, et jõekaldad oleks ühenda-

tud omavahel kui ka jõega – jõgi, kaldad ja linn toimiksid tervikuna.

etteantud stsenaariumi kohaselt tuleb arvestada tartu linna arengut ning pakkuda väl-

ja uusi lahendusi, mis ühendaks jõge linnaga. Loodav lahendus peaks olema funktsio-

naalne, looduslähedane  ja terviklik toetudes sotsiaalsele integratsioonile. Lahendus 

peaks rõhutama koha eripära.

Kolmel alal tuleb arvestada erinevate funktsioonide ja erinevas suuruses linnaosade-

ga, mis  on kasutamata või potentsiaalselt vähekasutatud. töö peab olema seotud 

analüüsist detailideni.

Lahendus on mõeldud eelkõige projektala läheduses elavatele ja töötavatele inimeste-

le – kergliiklejatele, kes eelistaksid liigelda looduslähedases ruumis.

Projekti valmimisele aitasid kaasa Friedrich Kuhlmann, Gloria niin ja Jekaterina Balic-

ka.

 



4aSukoht ja olemaSolev olukord

1:5000
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Projektalad asuvad emajõe kallastel Kesklinn, Karlova/Anne-

linn ja Karlova/Annelinn linnaosades (Joonis 1). esimene ala 

hõlmab Kesklinnas tigutorni ja Zeppelini kaubanduskeskuse 

vahele jäävad emajõe kaldal olevat roheala. teine ala seob 

visuaalselt Karlova linnaosa kallast Annelinnas asuva ema-

jõe terviserajaga. Kolmas ala keskmeks teguriks on sild, mis 

ühendab jalakäijatele emajõe terviseraja ja loodava  rohelise 

läbipääsu Kesklinna. Kõigi kolm ala eesmärgiks on tagada 

mugavus ja läbipääs jalakäijatele. 

1.  Ala on loodusliku ilmega, keskmise tihedusega taimestiku-

ga jõekallastel. Alal on vähesel määral sissetallatud  radu, mis 

viivad vaid jõekaldani. Kasutajateks on suvitajad ja ühiskonna 

heidikud (Foto 1).

2A. Karlova kallasrada on võsastunud ja puudub läbipääs 

(Foto 2). Ala läbipääs on tõestatud ka eravalduste piiridega, 

alal asub ka paadisadam.  Kasutajad on kalamehed ja ühis-

konna heidikud.

2B. Annelinna kallasrada on loodusliku ilmega, jõekallas tu-

gevalt võsastunud (Foto 4). Ala läbivad sissetallatud rajad, raja 

äärde on paigutatud pingid ja teadetetahvlid. Ala perspektiiv 

on jäetud kasutamata, vaade jõele puudub.  Kasutajateks on 

peamiselt tervisesportlased, koeraomanikud ja kalamehed. 

3. Karlova kallasrada on sõpruse silla läheduses ligipääsetav 

ja Annelinna kallasrada on osaliselt võsastunud (Foto 3). Ala 

kasutatakse vähe, peamiselt kalamehed või noored.

Joonis 1

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4



5analüüS

1:10000

1:10000

Rohealade tüübid
rohealade analüüs näitab jõe läheduses asuvate rohealade paiknemist ja tüüpe. 

rohealad on jagatud kolme gruppi roheala tüübi järgi. 

Üleujutusalad
Üleujutusalade skeemi eesmärk on välja tuua üleujutuspiirkonnad. Üleujutuseaas-

tad on tavaliselt periooditi 5-6 aastaste tsüklitena (randpuu, e.). Väljaspool suur-

vee aega kasutatakse ala tihedalt.



6analüüS ii

1:10000

Kallasraja läbitavus ja visuaalne tõkestatus
supilinna, Kesklinna ja Ülejõe piirkonnas on kallasrada hästi läbitav. Kallasra-

da on alates turu sillast läbimatu, korra luuakse kontakt jõega kui seejärel on 

kallasrada suletud peaaegu sõpruse sillani. 

Annelinna pool on kallasrada küll vabalt läbitav kuid pajuvõsa tõttu ei ole tunnet 

et liiguks mööda jõekallast.

AnALÜÜsI KoKKuVÕte

Alade valikul said otsustavaks järgmised analüüsist tulenevad aspektid:

- tartu vasakkallas on inimestele rohkem avatud kui paremkallas.

-Jõe ääres on palju looduslikku ja poollooduslikku haljasala.

-Visuaalsed tükked on enamasti ülekasvanud haljastus ja võsastumine, mis muuda-

vad jõe halvemini hoomatavaks.

- Üleujutusalad on väljaspool üleujutusaega kasutuses.

- Kesklinnast eemal on võimalik jõe lähedale minna.

- Jõe ääres on palju potensiaalseid kuid kasutamata või alakasutatud alasid.



7kontSeptSioon

1:5000

Kutse otsetee

vaba aeg

ühendus

Jõekallaste olulisim potentsiaal on olemasolevad jõge ja linna ühendavad ruumielemendid ja kohad. 

Kaldad on mitmesuguste funktsioonidega tihedasti kaetud, võimaldades jõe äärde sattunul endale nii 

mõnusat äraolemist, katkestustega liikumist kui teenuseid. Probleemsed on nn vahekohad, lüngad 

kallasrajas, millede ületamine ei ole ei mugav ega teinekord isegi mitte võimalik. 

Lähtudes eesmärgist ja toetudes analüüsile leidsin edasiarenduseks 3 kõrvuti asetsevat kuid eraldiseis-

vat piirkonda. Kontseptsioon lähtub kallasradade avamisest, jõe visuaalsest avatusest, rohealade poten-

tsiaali kasutamisest, läbipääsudest jõeni ja üle jõe.

Kontseptsiooni põhimõte on ühendada loodus ja linn, tuues linnaelanik jõele lähemale. Muutes seega 

jõgi väärtuslikuks osaks linnas ja võimaldades jalakäijatele looduslähedase ja ohutu teekonna jõekallas-

tel.

Loodus
InIMene
LInn

JõgI
&



8ala 1.  kujunduSplaan

1:500

Kohvik

tigutorn
Zeppelin

Väike- turu tänav

a

a´

kergliiklustee

kaldataimestik

kõrghaljastus

pink

prügikast

lõõgastuskoht

piire

skulptuur

trepp



9lõige ja kirjelduS

a a´1:300

eesmärgiks on avada kallasrada ja kutsuda inimesed jõe äärde. 

Loodud on jõeäärsed platvormid, et inimestel oleks võimalik jõega 

kontakti luua. 

Planeering näeb ette alale tekkiva paadisilla ja akvaarium-kohviku 

tekke (AhhAA Keskuse projekt), mis kutsub inimesi rohkem seda 

ala kasutama. 

suure kõrghaljastusel raie abil avaksin vaated ja füüsilised ühen-

dused jõega. Lisaks kohvikule ja paadisillale on alale planeeritud sil-

lutatud teed, platvormid, pingid, prügikastid, lõõgastuskohad, piirded 

ja skulptuur.  Ala on kujundatud linnakodanikele mugavaks kasuta-

miseks.



10haljaStuSplaan / raieplaan

1:200

Paju 

Pajuvõsa

Raie Thunbergi kukerpuu ‘Golden Carpet’

Teravaõiene kastik ´ Karl Foerster ´

Harilik elupuu `Danica`

Sile toompihlakas `Snowflakes`
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Kõrgus 1,5 kuni 2 meetrit, laius 0,5 meet-

rit. Jõulise kasvuga puhmikuline. Lehed on 

kitsad, keskmiselt rohelised, kergelt lon-

gus. Õhulised ja kitsad püstised pruuni-

kaspunased pöörised arenevad juba juunis ja 

püsivad ületalve. täispäikseline ja poolvarju-

line kasvukoht. eelistab parasniisket mulda. 

sobib kõrreliste peenrasse või veekogude 

äärde. tärkab vara (hansaplant).

teravaõiene kastik ‘karl Foerster’

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’

Kõrgus 0,6 meetrit, laius 0,8 meetrit, Madala 

tiheda keraja võraga. Aeglasekasvuline (aas-

tane juurdekasv 5cm). Võrsed asetsevad 

püstiste lehvikutena. okkad on erkrohelised. 

Kasvukohana sobivad parasniisked viljakad 

mullad, ning päike kuni poolvari. talub saas-

tunud õhku, kuid on tundlik põua suhtes. Ka-

sutatakse nii üksikult kui ka rühmadena ae-

dades, kiviktaimlas, väiksematel haljasaladel 

(Juhani Puukool).

harilik elupuu ‘Danica’

Thuja occidentalis ‘Danica’

thunbergi kukerpuu ‘Golden Carpet’

Berberis thunbergii ‘Golden Carpet’

Kõrgus kuni 0,3 meetrit ja laius kuni 0,8 mee-

trit. Maadligi hoidvate kaarjate okstega põõ-

sas. Lehed säravkollased, sügisel värvub 

oranzikaks. Kollased õied, V-VI. Piklikud, 

korallpunased viljad, võrsetel talv läbi. Mul-

lastiku suhtes leplik. Kasvab nii päikeses kui 

poolvarjus. sobib kasvatada rühmadena, 

madalateks piireteks (Juhani Puukool).

Sile toompihlakas ‘Snowflakes’

Amelanchier laevis ‘Snowflakes’

Kõrgus 3 kuni 5 meetrit, laius kuni 2,5 mee-

tritPüstise kasvukujuga kompaktne põõsas 

või väike puu. Lehed nahkjad, rohelised. 

Ilus sügisvärv. Õied valged, suured, õitseb 

erakordselt rikkalikult. Vili mustjas-sinine, 

magus. Leplik mullastiku suhtes, talub põu-

da. Üksikult, väiksemate rühmadena (Juhani 

Puukool).



12ala 2. kujunduSplaan

1:1000
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13lõige ja kirjelduS

B´1:300B

Ala põhieesmärk on luua mööda kallasrada kergliikle-

jatele otsetee. Ala ideeks on avada kallasrada ja pak-

kuda inimesele autovaba ja looduslähedane keskkond 

liiklemiseks. 

Platvormide abil on loodud inimesele võimalus astuda 

kontakti jõega. Vasakkaldale jääb ka emajõe loodusrada, 

mille raames on paigutatud pinke ja infotahvleid. rajatud 

on grillimiskohad ja laste mänguväljak, ka platvormid, et 

luua kontakt jõega. Paigutatud on pingid, prügikastid, 

piirded vastavalt vajadusele ja lõõgastuskohad platvor-

midele. Avatud on vaated jõele, ümbrus on kujundatud 

nii, et linnas elav inimesel oleks võimalik loodust nautida, 

eemal autokesksest liiklusest.

Paremkaldal on võimalik liigelda kiirelt mööda kergliiklus-

teed Kesklinna ja Karlova või Annelinna vahet, vaadelda 

jõge kõrgemalt platvormilt või minna alla jõe äärde. 



14detailid

1.pink

1:20

Kõigil kolmel alal on kasutatud sama ku-

junduseha pinke. Pingi konstruktsioonis on 

kasutatud roostevaba terast ja liimitud le-

hist.  siberi lehis on ilmastikutingimustele 

vastupidav, mis tuleneb vaigusisaldusest 

mis kaitseb puud niiskuse ja kahjurite eest. 

Pinke on võimalik kinnitada olemasoleva-

le pinnale või betoonalusega pinnasesse. 

Kasutada on võimalik nii polt-kui keevi-

tusühendust (joonis 2, joonis 3, joonis 4).

Joonis 2. otsevaade pingile Joonis 3. Külgvaade pingile

Joonis 4. Pealtvaade pingile
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2. lõõgastuskoht

1:20

Joonis 5. otsevaade lõõgastuskohale

Joonis 6. Külgvaade lõõgastuskohale

Joonis 7. Pealtvaade lõõgastuskohale

Lõõgastuskohad on paigutatud alale 1 ja 

2. Paigutatud on seitse lõõgastuskohta, 

mis asuvad kuuel jõeäärsel platvormil. 

Konstruktsioonis on kasutatud roostevaba 

terast ja termotöödelud saare puitu. saare 

headus seisneb tema vasupidavuses, ilus, 

mõõtmete stabiilsuses, keskkonnasõbra-

likkuses ning kvaliteedis.
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3. piire

Kõigil kolmel alal on kasutatud sama ku-

jundusega käsipuid. need ümbritsevad 

järsakutel asuvaid platvorme, treppe ja va-

jalikes kohtades ka kaldteid. Kasutatud on  

roostevaba terast ja termotöödeldud saare 

puitu. Käsipuude eesmärk on tagada ala 

turvalisus mõjumata samal ajal visuaalse 

takistusena (Joonis 8, joonis 9, joonis 10). 

Joonis 8. otsevaade piirdele

Joonis 9. Pealtvaade piirdele

joonis 10. Külgvaade piirdele 1:20



17vertikaalplaneering

Jõe keskmine veetase on 30,6 meetrit
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18ala 3. kujunduSplaan

1:500
1:5000
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C C´1: 300

Ala peamine eesmärk on luua ühendus jalakäijatele. 

Lahendus seisneb vana raudsilla pikendamises ja pai-

gutamises sõpruse silla kõrvale, et inimesele tekiks 

meeldiv, looduslähedane ja turvaline keskkond. sild on 

ka ühenduslüliks mõlemal kaldal asuva kergliiklusteele. 

silla paigutamine sõpruse silla kõrvale on eesmärgiga 

ühendada mõlemad kaldad, ühendus  seoks Annelinna 

ja  Karlova elanikkonda, mis omakorda kaasaks jõge 

rohkem linnaruumi. 

Ala jääb üleujutuspiirkonda seega peaksid kõnniteed 

olema tõstetud tavapärasest kõrgemale. Kergliiklusteed 

ühendavad mõlemat kallasrada sillaga ja teiste kõnni-

teedega alal.



20haljaStuSplaan/ raieplaan

1:200

Paju

Pajuvõsa

Raie

Teravaõiene kastik ´ Karl Foerster ´



21protSeSSiplaan
1.etAPP

rajatakse füüsiline ühendus kallaste vahel - raudsild. 

ehitatakse paadisild ja kohvik.

teostatakse raie kohtades, kus on vaja avada vaateid ja tehakse 

ruumi uutele objektidele.

2. etAPP

rajatakse kergliiklusteed ja kaldteed platvormideni, sillani. Paigal-

datakse pinnakatted ja platvormid

haljastuse rajamine ja taimestiku istutamine. 

3. etAPP

Pargimööbli paigaldus - pingid, lõõgastuskohad, valgustus, prügi-

kastid, mänguväljakud, grilliplatsid, skulptuur.

1:5000

1:5000

1:5000

RaudsILd

KohvIK Ja 
PuRRe

haLJastuse Ja KeRgLIIKLusteede RaJaMIne

võsa RaIe

võsa RaIe

PLatvoRMId

haLJastus, KeRgLIIKLusteed

MänguväLJaK, PIngId, PRügIKastId gRILLIPLatsId

LõõgastusKohad, PIngId, vaLgustus, PRügIKastId



22kokkuvõte

töö eesmärgiks oli pakkuda lahendust kolmele alale, mis asuvad emajõe kaldal. Alad 

tuli planeerida nii, et need ei ole eraldatud vaid jõega ühenduses - jõgi, kaldad ja linn 

toimiksid tervikuna. Lahendus pidi olema funktsionaalne, looduslähedane ja terviklik. 

Lahendus pidi rõhutama koha idenditeeti.

rohealade, üleujutusalade, kallasradade läbitavuse ja kallaste visuaalse tõkesta-

tuse analüüsimisel selgusid kolm ala, mille võimaluste ja probleemkohtadega toimus 

edasine arendus. Kontseptsioon lähtus  aladel kallasradade avamisest, looduslike ro-

healade potentsiaalist, üleujutusaladest ja jõe visuaalsetest tõketest. Kontseptsiooni 

põhimõtteks kujunes ühendada loodus ja linn, tuues linnaelanik jõele lähemale.

Kõigis kolmes piirkonnas lähtuti kontseptsiooni toetavast põhimõttest. tigutorni/Zep-

pelini ja emajõe vaheline alal kutsuti inimest loodusega kontakti looma. Karlova ja 

Annelinna lineaarsed kaldad on ühendamaks kallasradu ja seekaudu luues inimestele  

nn. roheline otsetee. sõpruse silla kõrvale raudsilla toomise ideeks ühendada silla 

abil kaks kallast, tuues kergliikleja jõele lähemale. 



23ConCluSion

the aim of this bachelor thesis was to offer a solution to three areas located on the 

shores of river emajõgi. the areas in this thesis were chosen and planned keeping 

in mind the following requirements – being connected the river so that the river, river-

banks and the town would function as a whole, the solution being functional, connect-

ed to the nature and integrated. the solutions were also planned to emphasize the 

unique characteristics of the specific area and to enable them being possibly used as 

a venue. 

Analyzing the green areas, flood banks, the accessibility of river banks and visual 

blocking led to three areas being chosen for further development balancing the main 

issues and possible solutions for the specific area. The leading concept was derived 

from opening up the river banks, the potential of natural green areas, flood banks and 

the visual block of the banks. the main idea was to unite the nature and the town 

bringing citizens closer to the river.

In all three areas the concept described before, was followed. In the first area between 

tigutorn, Zeppelin and the river the people were invited closer to the riverbanks, into 

the nature. the linear banks of Karlova and Annelinn were to connect the riverbanks 

by offering people a “green shortcut”. Creating a bridge next to Sõpruse Bridge is to 

unite the two banks of the river bringing cyclists and pedestrians closer to the river.
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