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Käesolev töö on Eesti maaülikoolis 2015/2016 
õppeaastal maastikuarhitektuuri eriala bakalaurusetöö 
kraadi lõputöö. Töö pakub lahendusi aladele ülejõe 
piirkonnas. Eesmärgiks on pakkuda kujunduslahendusi kolmele 
valitud alale nii, et need oleks lineaarselt ühendatud Emajõega. 

Etteantud stsenaariumi kohaselt tuleb arvestada 
ühendustega jõe ja Tartu vahel ning pakkuda välja 
lahendusi, mis ühendaks jõge linnaga. Arvestada tuleb 
jääaja aegse oruga, mis on Tartu oluliseks tunnusjooneks. 
Kujunduslahendus peaks olema funktsionaalne, terviklik ja an-
tud asukohta sobiv. Lahendus peaks rõhutama koha identiteeti.

Kolmel alal tuleb arvestada koha identiteedi ja erinevate analüü-
si funktsioonidega. Valitud alade puhul tuleb arvestada nende 
kasutustiheduse ja ümbritsevate elamurajoonidega. Töö peab 
olema seotud erinevate analüüsi tulemustega ning nendele tuginev. 

Lahendus on mõeldud kergliiklejatele ja 
jalakäijatele. Eelkõige on mõeldud lahendus Tartu identiteeti 
loovate elementide ja kultuuriväärtuste hindajatele. 

Projekti valmimisele aitasid kaasa Friedrich Kuhlmann, 
Gloria Niin, Peeter Vassiljev, Jekaterina Balicka ja Rea Sepping. 
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Mäe tänav, ala 2

Kivi tänav, ala 3

Projektalad asuvad tartu linnas, ülejõe piirkonnas Ujula (nr.1), 
Mäe (nr.2) ja Kivi (nr.3) tänavatel (Joonis 1). Esimene ala algab 
Ujula tänava lõpu osast ning lõpeb Puiestee tänavaga. Alale jääb 
Emajõe ranna ala, kalmistu ja Kalmistu paljand. Teine ala algab 
Mäe tänava ja Jaama tänava ristumiskohast ning lõpeb mäe 
tänava treppidega. Kolmas ala algab Jaama ja Kivi tänava ristumis-
kohast ning lõpeb Kivi tänava lõpus asuvas Ohvitseride pargis.

1. Ala on loodusliku ilmega ning tiheda puittaimestusega. Alal 
kasvavad enamuses pajud ja arukased. Alal asub Uus-Jaani 
kalmistu ja Vana-Peetri kalmistu, millede vahelt jookseb läbi 
Ujula tänav, mis on ääristatud liivakivi paljandiga. Antud alal asub ka 
kalmistu paljand, mis on kantud kultuurimälestiste nimekirja. Ujula 
tänava ääres asub ka inimeste poolt tihedalt kasutatav ranna ala. 
Ala on kevadeti soine ning paju võsa takistab Emajõele ligipääsu.

2. Ala asub üsna tiheda hoonestusega eramajade 
piirkonnas. Ala on võimalik läbida vaid jalakäijatel, kuna 
Jaama tänavalt algab olemasolev trepp, mille kaudu jõuab 
Puiestee tänavani. Trepi keskosas ja lõpus avanevad vaated 
Tartu kesklinnale. Jaama tänava ja Roosi tänava nurgal asub 
Laulupeomuuseum,  mille pargi ala 
ulatub peaaegu Mäe tänavani. Mäe tänava 
eraaedades ja Laulupoemuuseumi pargis domineerib kõrghaljas-
tus. Jaama 12 hoovi taga osas, asub hästi säilinud liivakivi sein, 
mis on kaetud võsaga ning mille peal kasvavad kõrged puud. 

3. Ala asub Kivi tänava lõpus. Alal asub olemasolev 
trepp, mis viib Puiestee 73a ärihoone taga asuvasse 
parki. Pargis on olemasolev kõrghaljastus. Mööda treppi üles 
kõndides on võimalik näha kruntide 24, 26b ja 26a hoovi 
tagaosas asuvat liivakivi seina. Liivakivi paljandilt avanevad 
vaated Tartu kesklinnale. Vaadet segab paljandil kasvav võsa. 

Ujula tänav, ala 1
Joonis 1
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Kalded üle 10%

Üleujutusalad (maksimaalne)

Kalded üle 5 - 10%

Vaate ulatused
Allikas maa-amet

Allikas maa-amet

DEVONI LIIVAKIVI

Devoni ajastu keskpaiku laius praeguse Lõuna-Eesti 
kohal rannikulähedane meri. Maa kerkides meri taandus ning 
siinsel mandrilisel tasandikul kuhjusid jõe- ja 
järvesetted. Pinnakatte all olev paarisaja meetri paksune punase 
liivakivi kiht paljandub maapinnal järskudel 
jõekallastel. Ujula tänaval asuv Kalmistu paljand on külgetõmbav ja 
silmatorkav objekt, mis on alates 1957 aastast looduskaitse all. 
Teine suure tähtsusega liivakivi paljand asub Mäe tänava trepi 
juures, Jaama tänav 12 maja tagahoovis. Liivakivi paljandil on 
suur teaduslik ja geoloogiline tähtsus (Vellak, Mardiste 1999). 
Liivakivipaljandid on omapärased ja Eesti looduses sillmatorkavad, 
mille värvigamma ulatub helehallist punaseni (Wikipedia 2014). 
Analüüsi kaardilt on näha, et liivakivi paljand kaitseb linna Emajõe ül-
eujutuse eest. Kaardile on märgitud maksimaalne vee tõus Emajões. 

VAATED

Liivakivi paljanditelt avanevad Tartu kesklinnale parimad 
vaated. Vaateid varjavad vaid suuremad puud ja võsa. 
Hooned on enamasti ehitatud kas liivakivi paljanditest 
madalamale või asuvad selle peal. Vaadete eesmärgiks on luua side t
eekonnaga kesklinnast paljandile. Liivakivi paljandilt kesklinnast 
alguse saanud teekonnale tagasi vaatamisel on filosoofiline täht-
sus, mis paneb meid hindama läbitud teekonna pikkust ja olulisust. 
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Allikas maa-amet

Allikas maa-amet

ÜHENDUSED

Alad on ühendatud omavahel Narva maantee kaudu, mis läbib 
Tartu linna ja on ülejõe piirkonnas kõige tihedama liiklusega tä-
nav. Valitud alad on Narva maantee kaudu ühendatud omavahel 
väiksemate tänavatega. Põhja suunast on kujundusalad ühenda-
tud omavahel Puiestee tänavaga, mis asub Tartu jääaja ürgoru 
kõrgemas punktis ning on liiklustiheduselt teine tänav peale Narva 
maanteed. Altpoolt ürgorgu, ühendab alasid Jaama ja ujula tänav. 
Narva maantee on kesklinna pool neljarealine, mille vahel asuvad 
kahes punktis haljasribad ning peale ringteed, on tee kolmerea-
line. Kahelt poolt on tänav ääristatud eramajade, kortermajade 
ja ärihoonetega. Puiestee tänav on kahe- ja kolmerealine ning 
ääristatud kuni Jaama tänavaga ristumiseni tihedalt eramajade 
ja segafunktsiooniga hoonetega. Puiestee tänavalt avanevad 
vaated kesklinna. Jaama tänav asub Puiestee tänavast madala-
mal ning seda on tänaval kõndides tunda. Jaama tänavalt on 
visuaalselt näha liivakivi seinu ning olemasolevaid treppe. Ujula 
tänava äär on hõredalt hoonestatud. Tänava asfalt on kohati 
halvas seisus ning tee on kitsas. Ujula tänava ääres asub palju 
looduslikku kõrghaljastust, mis loob privaatse ja eraldatud tunde. 

TÄHTSAMAD PUNKTID

Ülejõe piirkonnas asub tähtsamatest kohtadest Raadi kalmistu 
ja Roosi tänava lõppu ehitatav  Eesti Rahva Muuseum (ERM). 
Ujula tänaval asub Tartu Ülikooli spordihoone ja staadion. Nar-
va maantee ääres, Raadi kalmistu juures asub Tartu seiklus-
park, millest teisel pool teed asuvad talvespordiks mõeldud 
tuubi rajad. Valitud alade läheduses asuvad Ohvitseride 
park (nr.3), Laulupeomuuseum (nr.2) ja Emajõe rand (nr1.). 
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Kalded üle 10%

Üleujutusalad (maksimaalne)

Kalded üle 5 - 10%

Vaate ulatused

Allikas maa-amet

Lähtudes eesmärgist ja toetudes analüüsidele, selgusid 
edasiarendusteks kolm ala, millel on sarnaseid jooni. Kontsept-
sioon lähtub nendes alades liivakivi paljandi olemasolust ja selle 
visuaalsest nähtavusest. Samuti lähtub kontseptsioon vaadete 
olemasolust ja ulatusest kesklinnale. Oluliseks 
on ka ühendavate punktide olemasolu kesklin-
naga ning valitud alade omavaheline ühendus.
Kontseptsiooni plaanilt on näha, et valitud alad asuvad kõik 
suure järsakuga kallastel, millelt avanevad kesklinnale väga 
head vaated. Omavahelised ühendusteed alade vahel on ole-
mas ning samuti on olemas ühendused ka kesklinna ja jõega. 
Ühendus jõega avaldub visuaalsel moel. Samuti asuvad vali-
tud aladel alasid kesklinnaga ühendavad tähtsamad kohad. 
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olemasolev puu

Olemasolev trepp ja planeeritav platvorm

Planeeritav istutusalad

planeeritav Istepink

Allikas maa-amet

Ala asub Puiestee ja Jaama tänava vahelisel alal Kivi 
tänava lõpus. Alal asub olemasolev kõrghaljastus ning 
olemas on ka valgustus. Ala asub Puiestee 73a 2 
korruselise hoone taga ning on seetõttu üsna privaatne. 

Alale on planeeritud rajada 2 vaateplatvormi olemasoleva tre-
pi kõrvale liivakivi paljandile. Platvormid on planeeritud ehitada 
betoonist ning nende peale on planeeritud puit-plastikust 
istepingid, mille taga asuvad kõrrelistega konteinerhaljastuse 
istutusalad. Vaateplatvormide eest ja 
ümbrusest on planeeritud eemaldada kallastel kas-
vav võsa, mis varjab oluliselt vaadet kesklinnale. 

Kalda alla, erahoone kruntide taga osasse, on planeeritud ra-
jada puhkeala. Kuna puhkeala asub trepist eemal ja on mitme 
tasandiline, lisab see alale privaatsust. Puhkealal on ka hariduslik 
eesmärk, kuna see asub liivakivi seinale lähedal. Alale on planeeri-
tud panna seletavad sildid Devoni ajastu liivakivi paljandite kohta.

 Alal asub trepi astmete peale ehitatud istepink, mis on kaetud 
puit-plastikuga. Istepinkide taha on planeeritud rajada kõrrelistest 
konteinerhaljastus. Kõrrelised lisavad betoonist rajatisele kergust. 

Alal on olemasolev tänavavalgustus, kuid juurde tuleb lisa-
da trepiastmete alla paigaldatavad led-lambid, mis lisavad 
alale juurde privaatsust ja mahedust. Samuti on planeeritud 
valgustada ka liivakivi sein, et seda oleks ka hämaramas näha. 
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Olemasolev puu

Renoveeritav trepp ja planeeritav platvorm

Planeeritav istutusala

Planeeritav istumiskoht

C’

C

Allikas maa-amet

Ala asub Jaama ja Puiestee tänava vahelisel alal Mäe 
tänava treppide juures. Antud alal on olemas trepid, mis va-
javad taastamist. Ala treppide tõus on 11 meetrit. Trepi 
keskosast ja ülemisest osast avanevad kesklinnale läbi Mäe 
tänava head vaated. Jaama tänaval asub ka Laulupeomuu-
seum, mille hoovist avanevad samuti head vaated kesklinnale. 
Laulupeomuuseumi ja kujundatava Mäe tänava ala vahele 
jääb park, milles on olemas kõrghaljastus. Jaama tänav 12 
hoone taga asub üsna heas seisukorras järsk liivakivi paljand. 
Mäe tänavat ääristavad eramajad, mis loob alale privaatsuse. 

Alal on planeeritud taastada trepid ja seeläbi muuta nende kasu-
tamine mugavamaks. Trepp on planeeritud ehitada alt laiemaks 
ja ülevalt kitsamaks, mis loob trepile kõrgust juurde ning muudab 
ala huvitavamaks. Trepi keskosasse on planeeritud rajada plat-
vorm, kust avaneb vaade linnale ning on võimalik minna Jaama 
12 hoone taga olevale liivakivi seinale lähemale. Platvorm on 
ka haridusliku tähtsusega, kuna sellel saab pidada loenguid ja 
kogunemisi. Planeeritud on lisada platvormile tahvel, mil-
lel on kirjas tekst Devoni ajastu ja liivakivi paljandite kohta. 

Vaateplatvormil asuvad istumiskohad on kaetud 
puit-plastikuga. Istumiskohtade taga asu-
vad konteinerid, mis on täidetud kõrrelistega. 

Teine vaateplatvorm on planeeritud rajada trepi lõppu. Planeeritud 
platvorm on väiksem ja asub paljandi peal. Kolmas platvorm asub 
samuti paljandi peal, kuid mitte trepil. Kolmas platvorm on planeeri-
tud rajada Jaama 12 hoone taha olemasoleva kõrghaljastuse alla. 

Kogu ala on planeeritud valgustada trepi sisse käivate led-lampi-
dega ning trepi alguses ja lõpus asuvate tänavavalgustuspostide-
ga. Alale on planeeritud prügikastid trepi äärde ja platvormidele. 



ALA 3 KUJUNDUSPLAAN 1:2000  10

Olemasolev puu

Planeeritav trepp

Planeeritav istutusala

Planeeritav istumiskoht

Allikas maa-amet

Ujula tänava ala asub Ujula tänava lõpus ja lõpeb Puiestee 
tänavaga. Alal asub Uus-Jaani kalmistu ja Vana-Peetri kalmistu. 
Kogu ala on kaetud kõrghaljastusega, domineerivad pajud ja kased. 
Alal puudub hoonestus ja ümbritsev piirkond on hõredalt asustatud. 
Emajõe ääres asub ranna ala, mida kasutatakse väga aktiivselt.

Kujundusalal on planeeritud Ujula tänav kujundusala ulatuses 
autodele sulgeda ning anda see kasu-
tamiseks vaid kergliiklejatele ja jalakäijatele. 
Parkimine alal on planeeritud Ujula tänava lõp-
pu ja Puiestee tänava äärde. Mõlemad parkimisplat-
sid on mõeldud kasutamiseks nii treppide kasutajatele, 
ranna ala kasutajatele kui ka kalmistu külastajatele.  

Antud alale on planeeritud rajada funktsionaalne trepp, mida 
saavad kasutada nii liikumispuudega isikud, jalgratturid, jalakäi-
jad kui ka lapsevankriga inimesed. Trepp on planeeritud rajada 
7m laiuseks ning seda jääb ääristama olemasolev liivakivi pal-
jand. Haljastus on planeeritud suuremas osas säilitada, eemalda-
takse vaid puud, mis segavad vaadet või on haiged ja murdunud. 

Alale on planeeritud rajada valgustus kogu endise 
Ujula tänava kergliiklustee ulatuses trepini. Trep-
pide valguslahenduseks on led-lambid, mis paiguta-
takse kaldteedele ja iga mademe alumisele trepiastmele.
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Olemasolev puu

planeeritav trepp

planeeritav istutusala

Planeeritav istumisala

B

B’

A

A’
Allikas maa-amet

Detailsemalt Ujula tänava kujundusplaanilt on näha, kuidas 
kaldteed jooksevad üle trepi, pakkudes nii kasutamisvõimalust 
nii jalgratturitele, jalakäijatele, lapsevankriga inimestele kui 
ka kõigile teistele. Kaldteed on 7% kaldega ja 10m pikkused. 

Kuna trepp on planeeritud rajada Ujula tänava ase-
mele, mida ääristasid liivakivi seinad, on trepil ka hari-
duslik ja kultuuriline tähtsus. Autoroolis oli liivakivi seina 
vaatlemine keerulisem, jalakäijana on rohkem aega selle loo-
duse kätetööga tutvuda. Samuti tõstab see inimeste tead-
likkust liivakivi olemasolust ja selle asumisest Tartu linnas. 

Trepile on planeeritud rajada istutusalad ja istumiskohad, mis 
pehmendavad betooni massiivsust. Istumiskohad on planeeri-
tud rajada treppide peale puit-plastikust, mis loob hallile ehitisele 
soojust ja värvust. Istumiskohti on rajatud piisavalt, et saaks treppi 
kasutada väliklassina. Alale on planeeritud paigutada ka lamamis-
toole, et kogu ala saaks kasutada võimalikult funktsionaalselt. 

Taimestus on planeeritud rajada süvistatuna trepi sisse, et lõhku-
da betooni ühtlast massi. Taimedest on planeeritud kasutada kõr-
relisi, mis lisavad oma õhulise ja õrnusega trepile kergust. Õisikute 
värvus varieerub punakast kuni lillakani, mis toob välja liivakivi 
paljandi erinevaid värvuseid. Planeeritud on taimestuses kasuta-
da ka põõsasmarana sorti ‘Kobold’, mis lisab juurde massi ning 
toob oma kollase õievärvusega välja liivakivi kollakad alatoonid.

Valgustus on planeeritud kaldteede alumistesse os-
adesse, valgustamaks kaldteid alt üles. Samuti on pla-
neeritud paigaldada led-lambid trepimademete alumist-
esse trepiastmetesse, pinkide alla ja taimestatud aladele. 
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LÕIGE A-A’

LÕIGE B-B’
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LÕIGE C-C’



VAATED 14
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ISTUTUSKAST

Istutuskast on planeeritud ehitada süvistatuna trepi pinna sisse. 
Istutusala eristamiseks on planeeritud ääristada kast puit-plas-
tik terrassilaudadega. Puit-plastik on loodust säästev taaskas-
utatud ja uuesti ümbertöödeldav. Lauad koosnevad puidu ja 
plastiku segust. Lauad on ilmastikukindlad ning kannatavad 
temperatuuri kõikumisi. Materjali mõõdud on 25x150mm. 

Puit-plastik lisab betoonist külmale trepile soojust ning värvust 
juurde. Istutuskastide süvistamisega trepi pinda, saab lõhkuda 
trepi konkreetset väljanägemist ning lisada trepile juurde õhulisust.  
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ISTEPINGID

Istepingid on planeeritud ehitada puit-plastik mater-
jalist, mis on vastupidav ja ilmastikukindel. Puit-plas-
tik lisab betoonist pinnale juurde soojust ja vaheldust.

Istepingid on planeeritud trepi astmete peale, 
kus kaks trepiastet liidetakse omavahel. 
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Roog-sinihelmikas 
Molinia arundinacea 
‘Karl foerster’

Punakaslillade pööriste-
ga kuni 150cm kõrguseks 
kasvav kõrreline. Õitseb 
juuli-august. Ererohelised 
lehed moodustuvad ilusa 
püstise puhmiku. Talvekindel. 
Eelistab kasvada päikeseli-
sel kasvukohal, hästi vett 
läbilaskvas mul-
las (Juhani puukool).

Harilik sinihelmikas    
Molinia caerulea ‘Moor-
hexe’

Madal püstine puhmik, kas-
vab kuni 60cm kõrguseks.     
Tekstuursed lehed. Tume-
purpurjad õiepöörised. 
Õitseb suve lõpus juuli-sep-
tember. Sobivad viljakad 
mullad ja täispäike kuni 
poolvari (Juhani puukool).

Põõsasmaran
Potentilla fruticosa 
‘Kobold’

Kompaktnr, kergelt kera-
jas põõsas. Kasvab 
kuni 80cm kõrguseks. 
Hallikasrohelised lehed, 
puhaskollased õied. Õitseb 
juuni-oktoober. Mullastiku 
suhtes leplik. Paremini õitseb 
päikese käes, kuid kasvab ka 
varjus. Varakevadel on soovi-
tatav äraõitsenud õied maha 
lõigata (Juhani puukool).

Harilik sinihelmikas Mo-
linia caerulea ‘Variegata’

Madal püstine puhmik, kas-
vab kuni 60cm kõrguseks. 
Rohelise-valgetr i ibul ised 
lehed. Pruunid pöörised 
suve lõpu poole, juuli-sep-
tember. Sobivad viljakad 
parasniisked kuni niisked 
mullad. Sobib täispäike kuni 
poolvari (Juhani puukool).

TAIMED  17
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Planeeritav istutuskast ja istepink

planeeritav põõsasmaran ‘Kobold’

planeeritav harilik sinihelmikas ‘moorhexe’

Planeeritav roog-sinihelmikas ‘karl Foerster’

Planeeritav harilik sinihelmikas ‘Variegata’
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1. ETAPP rajatakse Ujula tänava trepp 
ja Ujula tänava sõidutee muudetakse 
jalakäijate kergliiklusteeks kuni trepini.

2. ETAPP rajatakse valgustussüsteemid.

3. ETAPP haljastuse rajamine. Konteinerite 
rajamine ja nendesse taimede 
istutamine. puit-plastikust piirete lisamine 
süvistatavatele haljastuskastidele.

4. ETAPP kujundatavale alale lisatakse 
prügikastid, infotahvlid ja istekohtadele 
pannakse peale puit-plastikust lauad.  
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Töö eesmärgiks oli leida analüüsi kägus 
kolm ala ja pakkuda nende kujundamiseks 
lahendusi. Tuli leida alad, mis oleks lineaarselt 
ühenduses jõe ja kesklinnaga. Aladele leitud 
lahendus pidi olema funktsionaalne ja terviklik. 
Lahendus pidi rõhutama koha identiteeti ja väärtusi.

Kallete, vaadete, ühenduste ja tähtsamate punk-
tide analüüsimise käigus selgusid kolm ala, millel 
oli ühiseid jooni ning mis olid otseselt või kaudselt 
seotud jõe ja kesklinnaga. Antud aladele tuli leida 
lahendus, mis oli koha identiteeti säilitav, väärtusi 
tutvustav ja funktsionaalne. Kontseptsioon lähtus 
aladelt avanevate vaadete ulatusest, aladel paljan-
duva liivakivi, ühendusteede olemasolust ja ühen-
dusest kesklinnaga läbi tähtsamate turismipunktide. 

Kõigil kolmel alal loodi paremad võimalused 
vaadete nautimiseks ja liivakiviga tutvumiseks. 
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The aim of the design project was o find through 
analysis three linear spaces and offer design 
projects for those streets. Those areas had to 
be connected linearly with river Emajõgi and 
city center. Design solutions for the areas had 
to be functional and consistent. Solutions had 
to accentuate identity and value of the areas. 

The analyses of the inclinations, affinities, 
connections and tourism points revealed three 
areas, which had common features and were 
directly or indirectly linked to the river and the city 
center. For those areas had to find solution what 
maintains the sites identity and introducing values. 
Conception was based on views from sandstone, 
the exposed areas of sandstone, access roads and 
connections with city center through tourism points.

The purpose of the design was to create better 
opportunities to enjoy the view 
and introduce sandstone.
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