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Sissejuhatus
Käesolev projekt on koostatud Eesti Maaülikooli keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse eriala 
bakalaureusetööna, mis pakub lahenduse ühendamaks Ülejõe linnaosa Tartu kesklinna ja Emajõe ür-
goruga. Töö eesmärgiks on luua lineaarne avalik ruum, mis seob vaadeldava ala paremini ümbritseva 
keskkonnaga ning ühendab projekti ala Emajõega. Töö on aktuaalne, kuna projekt keskendub omapä-
rase pinnavormi ja hoonestusega alale, kus leidub palju kasutamata rohelust. Projekt pakub võimaluse 
seda ala väärindada ning ümbruskonna elanikele ja kogu Tartu elanikkonnale atraktiivsemaks muuta. Ala 
võiks luua kergliiklejatele vajaliku ja meeldiva ühenduse kesklinna ja Eesti Rahva muuseumi vahel Raadil.

Projekt on jätk 2015. aasta sügissemestri aines „Linnaruumi kujundamine“ valminud tööle, kus planee-
risime Ropka-Tööstuse linnaosas olevat Ihaste silla, Turu ja Sõbra tänava ning jõe vahelist ala. Eesmärk 
oli suures osas hetkel funktsioonideta alale luua jätkusuutlik elukeskkond, kus on seotud omavahel rek-
reatsioon, äri- ja elamu piirkonnad. Planeerisin alale lisaks hoonestusele linnaelanikele rentimiseks põl-
lulapid ning neid läbiva rattatee, mis looks hea ühenduse planeeritava ala ja kesklinna vahel. Sellest tööst 
kandsin käesolevasse projekti ühenduste loomise ja linna haljastuses söödava kasvatamise idee. 

Projekti pealkiri „Orupeegel“ kätkeb töö põhilist eesmärki: pakkuda Toomemäele ja südalinnale funktsio-
naalselt võrdväärsemat vastet teisel pool jõe orgu.

Töö koosneb hetkeolukorra analüüsist; Mäe, Roosi ja Kivi tänavate uuest kontseptsioonist ning täpse-
malt planeeritud Kivi tänava uutest kujundusplaanidest.

Töö valmimisele aitasid kaasa õppejõud Friedrich Kuhlmann, Peeter Vassiljev, Gloria Niin ja Rea Sepping. 
Suur tänu ka minu vanematele Pille ja Peeter Kangurile. Lisaks tänan abi eest Piret Pärnapuud, Karin 
Kangurit, Kati Orrut, Karl Mattias Ruusi, Tiiu Koffi, Mihkel Kangurit ning Külli Kangurit.



Projektis tegelen Mäe, Kivi ja Roosi tänava ning neid ümbritseva alaga Tartu Ülejõe linnaosas. Need tä-
navad algavad vanalinna vastaskaldast, ristudes Narva maanteega ja kulgevad Emajõe ürgorust reljeefi 
kõrgemale alale. Sealt edasi viib Mäe tänav Jänese tänava ristini, Roosi tänav Eesti rahvamuuseumini. 
Kivi tänav katkeb Jaama tänavaga, kust edasi jätkub jalakäijatele mõeldud trepi ja haljasalaga, mis tekitab 
jalakäijatele ühenduse mööda Kivi tänavat kesklinnast kuni Puiestee tänavani. Mäe tänaval puudub ligi-
pääs sõiduautodele Jaama tänavast kuni Puiestee tänavani. Selles lõigus on jalakäijatele mõeldud trepp, 
kust aga ratta, ratastooli ja lapsevankriga üles ei saa.  
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Analüüs
Tartu linna jaotab kaheks Emajõgi, mille tõttu on väga tähtsad ühendused kahe kalda vahel. Enamus 
ühiskondlikke ja teenuste funktsioone on koondunud jõe paremale kaldale, kus läbi ajaloo on olnud linna 
keskus. Vasakpoolsel kaldal on pigem elamupiirkonnad. Ülejõe linnaosaga tegeledes on oluline pöörata 
tähelepanu ühendusele vastaskaldal oleva kesklinnaga, mis meelitab oma aktiivse äritegevuse ja ame-
tiasutustega. Pulbitsevat elu kesklinnas sobib hästi tasakaalustama rahulikum Mäe, Roosi ja Kivi tänava 
piirkond  omapärase reljeefi ja võimalustega. Kesklinnaga seose loomisel on oluline pöörata tähelepanu 
liikumismugavusele ja -kiirusele ning turvalisusele. Ka kesklinna poolt vaadeldes on oluline Ülejõe piir-
konna atraktiivsus ja inimeste meelitamine piirkonda erinevate funktsioonide loomisega.          



Madala hoonestusega piirkond. Kahe- kuni kolmekorruselised 
korterelamud või eramajad. 

Madalad, suure mahulised hooned/hoonegrupid, kahe kolme 
korruselised, kaubandushooned, koolid.

Piirkond, nelja- kuni viie-korruseliste hoonetega, enamasti kortermajad

Kuue- korruselised ja kõrgemad hooned, 
kirikud, Narva mnt äärsed ühiselamud, Plasku ja Tigutorn. 

Hooldamata või vähe hooldatud, kindla funktsioonita, 
tühermaad või vaid läbikäiguks kasutatavad alad.    

Hästi hooldatud, funktsionaalsed, paljude kasutajatega rohealad 
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Plaanil on näha alale jäävate hoonete kõrguseid ja mahtusid. Projektis vaadeldavad Mäe, Kivi ja Roosi tänavate 
äärde jäävad enamasti eramajad. Jõepoolses otsas on üks suurem kortermaja ja kaks 9-korruselist ühiselamut. 
Need kõrgemad hooned tekitavad tänavatele kontraste, mida saab kasutada maamärgina, kuna paistavad 
kaugele ja tekitavad linnale omanäolise ilme. Kõrged hooned Narva maantee ääres toimivad ka müra summu-
titena, tänu millele ei jõua liiklusmüra vaadeldavatele tänavatele. summutitena, tänu millele ei jõua lärmaka 
Narva mnt. liiklusmüra vaadeldavatele tänavatele, kus on palju vaiksem liiklus.  
        

Plaanil on näha piirkonna rohealasid. Tartu linn on roheline linn, kus kesklinnas ja selle ümbruses on palju 
haljasalasid. Mõlemal pool Emajõge kulgeb piki kallast rohetsoon, mida kasutatakse väga paljude inimeste 
poolt. See pakub nii ühenduvust eri linnaosade vahel kui täidab ka rekreatsioonilisi eesmärke. Teine suurem 
roheala, mis kulgeb paralleelselt jõega, on Toomemägi, mis on külastajate ja elanike seas populaarne ajaviitmi-
se koht. See on sobilik linnailu nautimiseks, läbikäiguks, ajalooga tutvumiseks ja sportimiseks. Teised kesklinna 
pargid on väiksemad ja muudavad kesklinna hubasemaks. Ülejõe linnaosas aga leidub vaid üks suurem hästi 
hooldatud haljasala - Laulupeo muuseumi park. See park on korrastatud ning aktiivses kasutuses. Ülejäänud 
piirkond on küll roheline: eramajadel on tavapäraselt oma hoovid, ent piirkonnas puudub suurem avalik ala. 
Kortermajade vahetus läheduses on tühjad rohelapid, kus tegevust leidub vähe. Suurematest rohealadest on 
piirkonnas ka Raatuse kooli ümbrus ning Kivi tänava lõpus hooldamata park. Neid kasutatakse praegu pigem 
ühendusteedena.

1:2000



Järsk nõlv

Üleujutus ohtlik ala 
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Plaanil on näha analüüsitava ala kergliiklusteede ja mänguväljakute asukohti. Sellelt selgub, et laiemad kõn-
niteed, jalakäijate tänavad või spetsiaalsed rattateed on kõik koondunud kesklinna ja jõe äärde. Mööda jõe 
kaldaid saab turvaliselt, mugavalt ja kiirelt liikuda, ent jõest kaugemate elamupiirkondade poole puuduvad 
korralikud kergliiklusteed. Piirkonnas on puudu mugavast, otsemast ja turvalisemast võimalusest liikuda kesk-
linnast Ülejõe, Raadi, Jaamamõisa ja Kruusamäe elamupiirkondadesse.
Kaardilt selgub, et Tartu kesklinnas ja tema vastaskaldal on kokku vaid neli avalikku mänguplatsi. Kaks mängu-
ala on Toomemäel, üks on kesklinnas ja üks Anne kanali ääres.
  
        

Reljeef on Tartu heaks ja veaks. See pakub ilusaid vaateid, tekitab huvitavama maastikupildi ja annab rohkeid rek-
reatsioonilisi võimalusi. Tartu paremal kaldal moodustab kõrgema reljeefi osa Toomemägi, olles Tartule kuulsaks 
keskuseks nii teadusajaloos kui ka turistidele ja linnaelanikele kasutamiseks. Teistpidi, algselt Emajõe ürgorgu tek-
kinud Tartu linn, on laienenud orust väljapoole kõrgele kaldale Toomemäe taha ja vastaskaldal tõuseb samuti linn 
reljeefi järgides kõrgemale. Seega määrab reljeef palju ka linna struktuuri: kesklinnast kaugemal takistab reljeef 
liikumist. Toomemägi lõikab autodele otsetee näiteks kesklinnast raudteejaama. Ka jalakäijal on aega ja energiat 
nõudvam liikuda üle Toomemäe või Kivi tänava trepist ühest punktist teise. Emajõgi, kulgedes läbi linna, saab 
paratamatult rohkem reostatud. Seepärast on väga oluline järgida linna ehituses, et võimalikult vähe oleks 
otsest reostusohtu jõele. Sealhulgas on oluline jälgida, et ka kaudselt vihmaveega jõkke jõudvaid kemikaale 
oleks minimaalselt. Eriti suur reostusoht on kevadise suurvee ja suurte vihmade ajal. Sel ajal on jõe kallastel 
üleujutusoht, ning madalamatesse kohtadesse koguneb rohkelt vett, mis hiljem Emajõkke jõuab. Roosi, Kivi ja 
Mäe tänava madalamad osad jäävad üleujutusalasse (Üleujutusalad. Maa-amet. 2016). 

Kergliiklusteed

Mänguväljakud

1:2000
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Projekti valitud alad Analüüsi osast selgub, et Ülejõel, kus on enamasti madalad eramajad koos paari kõrge kortermaja ja ühi-
selamutega, moodustavad kesklinna vahetus läheduses oleva elamupiirkonna. Kahjuks jääb alal puudu 
rekreatsioonialadest elamute läheduses, mis on täisväärtusliku elukeskkonna oluliseks osaks. Puuduvad 
sõlmpunktid ja kohtumispaigad piirkonna elanikele, kus naabriga kohtuda, õhtust jalutuskäiku teha või 
lastel õues mängida. Probleemi lahenduseks on valitud projekti alaks Kivi tänava lõppu jääv haljasala, 
mis kulgeb paralleelselt jõega Roosi tänavani ja sealt võimaliku liitekohana juba pargiga Roosi ja Mäe tä-
nava ja selle trepiga. Nii tekiks üks lineaarne park, kõrgemale reljeefi osale, ürgoru nõlvale, mis paikneb 
pikki Emajõge nagu on teisel pool kallast Toomemägi. Mäe, Roosi ja Kivi tänavad on valitud projekti täis-
pikkuses, et alale planeeritavate kergliiklusteedega ühendada kesklinn vaadeldava elamupiirkonnaga. 
Projekti on võetud ka Mäe ja Kivi tänava äärde jäävat kaks kasutamata tühermaad suurte kortermajade 
vahel. Kõik see kokku moodustab projekti ala, mille eesmärk on muuta piirkond ühtseks tervikuks ja sa-
mal ajal ühendada ala kesklinnaga.

1:2000

Alade valik
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Vaated   
Projekti alaks on valitud Mäe ja Roosi tänavate vaheline ning Roosi ja Kivi tänavate vaheline 
haljasala, mis projekti käigus liidetakse kolme tänavat ühendavaks pargiks. See asub Emajõe 
orust kõrgemal. Seega avanevad sealt alla linnale head vaated kogu pargi ulatuses. Linna 
panoraamist kerkivad esile just need 6-korruselised  ja kõrgemad hooned, mis on kaardil 
tumedamalt märgitud. Kõigilt kolmelt tänavalt avanevad kenad vaated jõe orule ja ümbritse-
vatele elamutele. Vaated on üheks ühenduslüliks projektiala ja jõega. 

Hetkel on Roosi ja Mäe tänava vahel hooldatud ja suhteliselt avatud vaade linnale. Pargis on 
märgata tegevust ja toimetavaid inimesi, ent alale on raskendatud ligipääs. Sissepääs parki 
on Jaama tänava väravast. Alale saab ka Puiestee tänavalt, ent sinna on ebameeldiv jõuda 
mööda kitsast, garaažide ja kuuridega ääristatud teed. Mäe tänavalt parki hetkel ei pääse, 
kuna ees on eramajade hoovid ja tarad. Roosi tänavalt ligipääs on välja ehitamata. 

Kivi ja Roosi tänava vaheline pargiosa on hetkel hooldamata ja suured puud piiravad vaateid. 
Parki pääseb Kivi tänava lõpus olevast trepist. Roosi tänavalt saab sellesse parki sissetalatud 
teid mööda. Puiestee tänavalt on sissepääs mööda kitsast pinnasteed, mis on äärisatud tara 
ja kuuridega. Park kulgeb suurte vahtrapuude all, mööda nõlva äärt. Enamasti kasvavad seal 
harilikud vahtrad, leidub ka pärnapuid ja künnapuid. Roosi tänava poolses osas on suurte 
puude all võsa ning nõlva tõusul leidub metsistunud põõsaid. Park on rohtukasvanud. Alal 
on katkine korvpallikorv, üksik liivakast ühe pargipingiga. Park on oma olemuselt hetkel läbi-
käiguks ja otseteeks linna ja elamute vahel. Pimedal ajal on park täiesti valgustamata. Pargil 
puudub otsene tõmbetegur, miks elanikud sinna peaksid minema ja seda ala kasutama. 
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Kivi tänava lõige

1:200

1:200

1:200

Roosi tänava lõige

Mäe tänava lõige

Tänavate lõiked        
Mäe, Roosi ja Kivi tänavad on kolm sarnase miljööga tänavaruumi. Nad moodustavad tervikkvartali, mü-
rarikaste ja tiheda liiklusega Raatuse ja Narva maantee tänavate vahel. Enamasti on hoonete ehitusjoon 
otse tänava ääres. Tänavad on laiad ja tekitavad avara tunde. Sõiduteede laiuseks on 7-8 meetrit, tänu 
millele on autodel ruumi parkida tänava ääres. Seal pargitakse suhteliselt palju, umbes 40 autot tänava 
peale. Jääb mulje, et pargitakse pigem korraks toimetuste ajaks, sest üldiselt on majade hoovides pii-
savalt ruumi parkimiseks ja otsene vajadust tänaval pidevalt parkida puudub. Igal tänaval on ühel pool 
sõiduteed haljasriba, mis on varieeruva laiusega. Mõnes tänava kitsamas kohas on kasutatud seda ala 
ka parkimiseks. Enamasti kasvavad haljasribal madalamad puud. Seal kus haljastus puudub, on vaid 
mururiba. Kõikidel tänavatel, mõlemal pool sõiduteed, kulgevad umbes kahe meetri laiused kõnniteed. 

Enamasti on tänavate ääres puidust, kahe-kolme korruselised eramajad ja väiksemad, mitme pere kor-
termajad, üks suurem kortermaja Mäe ja Roosi tänavate vahel ning tänavate algusesse jäävad kaks kõr-
get ühiselamut. Viimastel aastatel on kerkinud tänava äärde ka mitmeid uusi väiksemaid kortermaju, 
tänu millele on tänavate ruum muutunud terviklikumaks. Alale on veel jäänud paar suuremat majade 
vahelist tühermaad. 
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Kontseptsioon    
 
Analüüsi osast järeldades on projektala piirkonda vaja luua kergliiklusteid, et pakkuda paremat ühendu-
vust jalakäijatele ja ratturitele kesklinna ning vaadeldava ala vahel. Vajadus on atraktiivsete puhkeväär-
tuslike haljasalade järele ning tuleb leida funktsioon hetkel tänava ääres kasutuseta aladele. Paiga vai-
muks võib lugeda tõusvat reljeefi, mille tõttu avaneb tänavatelt ja haljasalalt hea vaade ümbruskonnale. 

Teed
Projekti idee on pakkuda välja uute kergliiklusteede võrgustik vaadeldavale alale. Kergliiklusteede võr-
gustik läbiks kõiki kolme tänavat, mis hargneksid sealt edasi Jaama ja Puiestee tänavaid pidi kaugemates-
se elamupiirkondadesse ning ka Eesti Rahva muuseumi suunas. Idee on luua igale tänavale, mõlemale 
poole teed, üks korralik kõnnitee. Ühel teepoolel oleks selle kõrval eraldatud rattatee. Rattateed ja kõnni-
teed läbiksid ka alale kujundatavat uut haljasala. Mäe ja Kivi tänavalt üles saamiseks on idee luua mööda 
reljeefi sik-sakiliselt üles tõusvad jalgrattateed, et ratturil või vankriga liiklejal oleks võimalik vaevata jõu-
da üles nõlva peale. Samasugune tee on planeeritud Roosi tänavalt Laulupeo muuseumi parki, et tekiks 
ühendus kahe haljasala vahel. 

Vaated
Haljasala paiga identiteedi põhialuseks võiks pidada sealt avanevaid vaateid. Projekti käigus luuakse hal-
jasalale vaadete imetlemiseks Emajõe ürgoru servale mitmefunktsionaalsed vaateplatvormid. Osa vaa-
teid piiravaid puid on vaja eemaldada. Vaate sektoritest avaneks veel parem vaade linnale. Tekiks parem 
tasakaal heade vaadetega  Toomemäe ja projekti piirkonna vahel. Projektiala peegeldab mõningal mää-
ral ürgoru teist aktiivses kasutuses olevat nõlva – tekib niinimetatud orupeegel. Tänu sellele on võimalik 
linnaelanikel ja turistidel avastada linna teise külje pealt ning tekiks kordus maastikupildis, mis aitab 
ühtlustada linnapilti ja lihtsustada orienteerumist. 

Funktsioonid
Alale planeeritud vaateplatvormid on mõeldud ka vaba aja veetmiskohana. Võimalik on platvorme ka-
sutada vastavalt vajadusele, suuremateks ja väiksemateks kohtumiseks või lihtsalt looduse nautimiseks. 
Alale planeerin ka kaks suuremat platvormi, mis pakkuks võimalusi korraldada väiksemaid kontserte ja 
aitaks meelitada alale uusi inimesi ning tekitada piirkonna inimestes ühtsustunnet. Parki on idee luua ka 
lastele mõeldud atraktsioone, mis pakuks võimalusi piirkonna lastel aja viitmiseks. Mänguväljakud on 
kavandatud mõlemasse pargi ossa. Suurematele inimestele on loodud korralik korvpalli plats, et paran-
dada võimalusi spordiga tegelemiseks. 

Lisaks on idee luua parki kohvik, mis elavdaks pargi kasutatavust. Samuti pakub projekt välja  Kivi tänava 
äärde, kaks 2-korruselist maja, milles tänavapoolsemas hoones oleks alumisel korrusel kohvik, restoran 
või muu kohalik ettevõte ja teisel korrusel korterid. Selline maja, alumisel korrusel äripind ja üleval ela-
mupind, on planeeritud ka Kivi tänava äärde. 

Hetkel on tänavatel palju ruumi autodele. Projekt näeb ette vähendada autodele mõeldud ruumi ja laien-
dada kõnnitee ja sõidutee vahelist haljasriba, kuhu luuakse vihmavett puhastava süsteemi. See haljasri-
bale loodav süsteem aitab aeglustada sademevee kulgu, vähendab erosiooni ja muudab haljasriba atrak-
tiivsemaks, kuna võimaldab kasvatada erinevaid niiskuslembelisi taimi.

Tänava haljasribale luuakse vihmavee puhastussüsteem (bioswale – inglise k), et vihmavesi puhastuks 
mürkainetest enne kanalisatsiooni jõudmist. Tänu sellele jõuaks vähemalt sealsete tänavate võrra vä-
hem saasteaineid jõkke, kuna süsteem toimib vee puhastajana. Lisaks aeglustab see süsteem sademete 
vee kulgu ehk suuremate sadude ajal ei uhuks vihmavesi suurema langusega tänavaid üle ja selline 
veepuhastus vähendaks ka erosiooni. Kõigele lisaks muudab see tänavaruumi ilmekamaks, bioloogiliselt 
mitmekesisemaks. Bioswale-süsteemi (PSU EcoMerge Capstone. 2015) valmistamiseks paigutatakse mõ-
lemale poole haljasriba äärde äärekivid koos veekogumise rennidega. Haljasribale on istutatud taimed, 
mis pakuvad tänaval liikujale silmailu ja samas alustavad veepuhastusprotsessi. Selle all on pinnasesegu, 
kus liiva 50-60%, komposti 20-30% ja mulda 20-30%. Pinnasesegu alla jääb filter ja kruusaga ümbritsetud 
perforeeritud toru, mis on ühendatud jõega ja mis suunab puhastatud vihmavee otse jõkke. Tänu sellele 
ei koorma liigne vihmavesi kanalisatsiooni ja veepuhastusjaama. 
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Kergliiklusteed

Funktsioonid         

Vaated

Rattatee

Kõnnitee

Platvormid, vaate suunad
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Planeeritav uus hoonestus

Haljasala

Platvormid
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1:2000

Kujundusplaan   



17

Legend   
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Tänava kujundusplaan   
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Pargi kujundusplaan   
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Sarak, L. 2010 

Maa-amet. 2016 

Mäe tänava pikenduse platvorm pingiga 

Narva mnt. ühiselamud 

Lillekast-pink 

Tartu linnaliinibuss 

Detailid
Projekti värviks on valitud punane, kuna Tartu värviks linnaruumi ilmestamisel on kujunenud punane. 
Linnaliinibussid on punased. Kesklinnast kutsub Ülejõele, Mäe tänava pikenduse platvorm jõe ääres 
koos punase pingiga. Punane on värv, mis püüab tähelepanu ja meelitab inimesi ala kasutama. Seetõt-
tu on projektis kasutatud detailide värvina punast. Loodavad rattateed on sillutatud punase varjundi-
ga kuumrullitud asfaldist. Kõik vaateplatvormid ja terrassid hoonete juurde on planeeritud punaseks 
värvitud puitlaudisega. Planeeritavad pingid on punaseks värvitud puitprussidest. Disainitud sikk-sakili-
sed, multifunktsionaalsed lillekast-pingid (vaata joonist) on ääristatud punaseks värvitud puitlaudisega. 
Sikk-sakilise kujuga lillekast-pinkide kuju kordab Narva maantee ühiselamute pealtvaadet.

Jalakäijate teede ja treppide sillutamiseks on kasutatud betoonkive. 
Mänguväljaku ossa on plaanitud köispüramiid, mis arendab tasakaalu, kujutlusvõimet ja vastupidavust; 
võimaldab ronida, hüpata ning rippuda. Nöörpüramiidi pealt avaneb linnale vaade veel kõrgemalt. Het-
kel on piirkonnas katkine korvpalli korv. Selle asemele on kavandatud uus tänava korvpalliväljak, kus piir-
konna elanikud saavad kokku tulla ja aktiivselt aega veeta. Ülejäänud mänguväljaku atraktsioonides on 
antud vabamad käed. Lisaks kiikudele ja liuväljakule võib välja pakkuda veel erinevaid võimalusi lastele. 

Pingid, lillekastid
Pingid ja lillekastid on planeeritud tänava äärde ja parki. Sikk-sakilised lillekast-pingid on kahe funktsioo-
niga: saab kasvatada maitsetaimi ja laudisega kaetud osa kasutada istumiskohana. Pikemas lillekast-pin-
gi versioonis, pargi lastemänguväljaku juures, on lillekast-pingi üks osa hoopis liivaga täidetud ja mõel-
dud lastele mängimiseks. Taimedest kasutatakse söödavaid taimi, et laps võib kõike katsuda, nuusutada 
ja süüa. Kohalikud elanikud, sealhulgas lähedalasuvate ühiselamute tudengid, saavad sealt korjata supile 
rohelist või värsket teematerjali. Üldiselt kasutatakse lillekastides võimalusel mitmeaastaseid taimi, aga 
vajadusel oleks võimalik korraldada kohalike elanike ja tudengitega koos külvamis ja kastide hooldamis 
talguid. Istutuskastide toimimiseks on lillekast-pinkide äärde kirjutatud: Kes märkab, see rohib. Kes ka-
sutab, see hooldab. 
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Lillekast-pink

1:50
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Pink
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Ehitusplaan
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Haljastus
Pargi alal kasvavad suured vahtrad, mis muudavad pargi varjuliseks, samas teevad nad selle pargi oma-
näoliseks ja kaitsevad ürgoru nõlva erosiooni eest. Seetõttu säilitaks projekti visioon võimalikult suure 
osa täiskasvanud puudest. Maha tuleb raiuda otseselt vaadet segavad puud. Samas ei võetaks maha kõik 
puud vaatesektorist, vaid ainult need, mis oleks tulevikus platvormidega ühes sihis. Allesjäävad puud 
vaatevälja kõrval ilmestaksid vaadet. Eemaldada tuleb puude all metsistunud põõsad ja tihedam võsa. 
Uut haljastust kasutaks minimaalselt, kõrghaljastust uut ei raja. 

Mänguväljaku poolses osas kasutatakse haljastuse elavdamiseks ja mänguvõimaluste suurendamiseks 
erinevaid põõsaid, mida korratakse tänaval haljasriba haljastamisel. Lisaks põõsastele on haljasribal ka-
sutatud erinevaid vähenõudlikke, niiskuslembelisi ja päikeselist kasvukohta eelistavaid taimi. Kogu hal-
jastuses on kasutatud punasele kontrastseid rohelisi toone. Ala talvine haljastus rõhutab projekti põhi-
värvi – punast. Valitud taimedest osad on talvel silmailuks oma punaste võrsete tõttu. Haljastus tänava 
ääres on planeeritud lainelise teljena, vaheldumisi külvatud muruga, et pakkuda vaheldust ja jätta mulje 
liikumisest. Laineline haljastus sümboliseerib jõe lähedust ja muudab rahulikumaks sikk-sakilistelt tee-
delt ning lillekast-pinkidelt tuleneva jõulisuse. Haljastuses kasutatavad taimed on valitud Juhani Puukooli, 
Aianduskeskus Hortes ja Hansaplanti kodulehtedelt.

Haljastuses kasutatavad taimed
Siberi kontpuu ‘Aurea’ – Cornus alba ‘Aurea’
Laius: 1,5 m; Kõrgus: 1,5-2 m
Noorelt püstine, hiljem laiuv põõsas. Erkpunaste võrsetega, suve läbi säravkollaste lehtedega, mis sügise 
poole muutuvad veidi rohekamaks. Tänu erkpunastele võrsetele on ka talviti efektsed. Mullastiku suhtes 
pole siberi kontpuu nõudlik. Kasvab nii kuivadel kui niisketel, nii happelistel kui aluselistel muldadel. Kii-
rekasvuline ja külmakindel põõsas. Igal varakevadel tagasi lõigata, et põõsas muutuks tihedamaks.

Põõsasmaran ‘Goldstar’ – Potentilla fruticosa ‘Goldstar’
Kõrgus: 0,6-0,8 m; Laius: 0,6-0,8 m
Kompaktse kasvuga, tihe põõsas, mis lehtib hilja hallikasroheliste lehtedega. Suurte kuldkollaste õite-
ga põõsas õitseb kaua juunist kuni septembrini. Põõsas õitseb paremini päiksepaistel, kuid kasvab ka 
varjus. Mullastiku suhtes on leplik. Varakevadel on soovitav äraõitsenud õied maha lõigata. Igal aastal 
lõigata välja vanu oksi.

Jaapani enelas ‘Candle Light’ – Spiraea japonica ‘Candle Light’
Kõrgus: 0,6 m; Laius: 0,8 m
Madal põõsas, mis on kevadeti erkkollase lehestikuga ja sügisel muutub kollakasoranžiks. Roosade õite-
ga põõsas kasvab kõigil aiamuldadel, happelistel kuni aluselistel ja eelistab päikeselist kasvukohta.

Punapaju ‘Nana Gracilis’ – Salix purpurea ‘Nana Gracilis’
Ümmargune, ilusate graatsiliste ja peenete võrsetega põõsas. Tänu punastele võrsetele on ka talviti sil-
mailu pakkuv. Lehed on sinakasrohelised, vahel ka purpurse tooniga. Kevadel moodustab kollased ur-
vad. See põõsas ei talu põuda ja talle sobivad niiskemad mullad ning kasvada eelistab päikeselises kuni 
poolvarjulises kohas. 

Thunbergi kukerpuu ‘Goldaliata’ – Berberis thunbergii ‘Goldaliata’   
Kõrgus: 0,4 m
Aeglasekasvuline kerajas kääbuspõõsas, mille lehed on säravkollased. Varakevadel on põõsas täis kolla-
sed õisi, hiljem korallpunased, piklikud marjad moodustavad lehtedega ilusa kontrasti. Mulla suhtes on 
põõsas leplik ning eelistab päikselist kasvukohta.

Luht-kastevars – Deschampsia caespitosa
Kõrgus: 0,5-1 m; Laius: 50 cm
Kõrge kasvuga, puhmikuline, mis on erkrohelise peene kaardus lehestikuga kompaktne mätas. Lehed on 
üsna karedad ja talvehaljad. Õiteks on suured õhulised pöörisõisikud, mis on kena sügisvärvusega. Vajab 
huumusrikast parasniisket mulda ning täispäikest. Sobib kõrreliste peenrasse või veekogude äärde.

Tarn ‘Amazon Mist’ – Carex ‘Amazon Mist’ 
Kõrgus: 25 cm; Laius: 20 cm
Madala kasvuga, puhmikuline, millel on rohekas-hõbedased peenikesed uduõrnad lehed. Ta õitseb mai 
lõpus. Vajab huumusrikast parasniisket mulda. Tuleb toime nii liigniiskes, kui suhteliselt kuivas mullas. 
Eelistab täispäikelit kuni poolvarjulist kasvukohta. Sobib kõrreliste peenrasse või veekogude äärde.

Teravaõiene kastik ‘Karl Foerster’ – Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’
Kõrgus: 1,5-2 m; Laius: 0,5 m
Jõulise kasvuga puhmikuline, mille vara tärkavad lehed on kitsad, keskmiselt rohelised, kergelt longus. 
Õied on õhulised ja kitsad, püstised pruunikaspunased pöörised, mis  arenevad juba juunis ja püsivad 
ületalve. Eelistab kasvuks täispäikselist kuni poolvarjulist kasvukohta ning eelistab parasniisket mulda. 
Sobib kõrreliste peenrasse või veekogude äärde.

Pehme kortsleht ‘Select´ – Alchemilla mollis ‘Select’    
Kõrgus: 50 cm
Laiuv, pinda kattev ilus korrektne puhmas, mille lehed on mõlemad poolt pehmekarvased ja hallikas-
rohelised. Õisikud on rohekaskollased ja õitseb suvi läbi. Kasvukohana eelistab parasniisket kuni märg 
huumusrikast mulda ja täispäikest kuni poolvarju. 

Roomav akakapsas ‘Burgundy Glow’ – Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ 
Kõrgus: 5 cm; Laius: 25 cm
Roomav, madal, igihaljas pinnakattetaim. Lehestik on hõberoheline, mis on tugeva veinipunase tooniga. 
Õied on sügavsisinsed ja õitseb aprillis mais. Talle sobivad kõik parasniisked kuni märjad huumusrikkad 
aiamullad ja täispäikseline kuni poolvarjuline kasvukoht. Laieneb kiiresti roomavate maapealsete lehis-
tunud võsunditega. 

Püramiid akakapsas ‘Metallica Crispa’ – Ajuga pyramidalis ‘Metallica Crispa’    
Kõrgus: 15 cm; Laius: 20 cm
Roomav, kiirekasvuline, madal, igihaljas maapinda kattev sort. Lehed on tumedad purpurjad ja kortsuli-
sed. Koonusjas, siniste õitega, õitsedes juunist augustini. Meeldivad parasniisked kuni märjad huumus-
rikkad aiamullad ja täispäikseline kuni poolvarjuline kasvukoht.  Pindakattev vaip laieneb kiiresti rooma-
vate maapealsete lehistunud võsunditega. 
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Maarjasõnajalg – Dryopteris filix-mas
Kõrgus: 0,8-1 m; Laius: 1 m
Kõrge, puhmikuline, tumeroheliste lihtsulgjate lehtedega korrapärases lehtris. Eelistab parasniisket, hap-
pelist kuni veidi leeliselist pinnast ning poolvarju kuni päikeselist kasvukohta.

Lillekastides kasutatavad taimed
Lillekastidesse on kavandatud erinevad maitsetaimed. Enamik maitsetaimi eelistab päikest ja kuivemat 
aiamulda. Tõstetud istutuskasti saab külvata või istutada nii üheaastaseid kui püsikuid. Olenevalt taimest 
võivad vajada talvel katmist. Muld vajab väljavahetamist iga 5 aasta tagant (Aiakujundus 4. Oxford Park.)

Murulauk – Allium schoenoprasum
Kõrgus: 0,15-0,3 m; Laius: 0,4 m
Laiuva kujuga, roheline murulauk eelistab poolvarjulist kuni päikselist kasvukohta. Õitseb juunist kuni 
juulini. Mullastiku suhtes vähenõudlik, talub nii parasniisket kui kuiva ja viljakat pinnast. Murulauk on 
mitmeaastane maitsetaim, mis võib kiiresti metsituda, kuna annab ohtralt isekülvi. Õied on väga dekora-
tiivsed. Toiduks kasutatakse lehti. Pealseid lõigatakse korduvalt, sest vananedes muutuvad need puiseks. 
Kõige parem on tarvitada värskelt. 

Aedpetersell – Petroselinum crispum
Kõrgus: 0,2-0,5 m; Laius: 0,4 m
Laiuv, õievärvilt kollase, rohelise lehestikuga maitsetaim, mis eelistab poolvarjulist kuni päikselist kas-
vukohta ning on mullastiku suhtes leplik. Õitseb juunis, juulis. Sobib kasutamiseks värskelt, kuivatatult 
ja sügavkülmutatult. Petersellil on verd puhastav ja taasloov toime. Kasutatakse suppide ja liharoogade 
maitsestamiseks.

Piparmünt – Mentha x piperita
Kõrgus: 20-40 cm; Laius: 20-30 cm
Üks tähtsamaid maitse-, ravim- ja lõhnataimi. Eelistab huumusrikast, parasniisket ja poolvarjulist kas-
vukohta. Piparmündi lehti võib lisada värsketele salatitele ja kastmetele, väga hea maitse saab ka taime 
kasutamisel suppides, köögivilja- ja lihatoitudes. Mündist saab väga tugeva maitse ja lõhnaga tee, mis 
meega maitsestatult kergendab pohmelli ja leevendab migreeni!

Kuumaasikas ‘Rügen’ – Fragaria vesca ‘Rügen’
Madal puhmikuline. Väikesed valged õied ja punased viljad on taimel kogu hooaja jooksul. Saagikale kuu-
maasikale sobib nii täispäike kui poolvari, ning parasniiske normaalne aiamuld. 

Basiilik ‘Red Ball’ – Ocimum ‘Red Ball’   
Ümara kasvukujuga, tihe, kompaktne, väga atraktiivse välimusega basiilik. Hoiab oma ümarat kasvukuju, 
tihe ja kompaktne. Tal on väikesed rohekas-lillad lehed. Eelistab päikselist kuni poolvarjulist kasvukohta 
ning vett läbilaskvaid muldi.

Harilik apteegitill ‘Giant Bronze’ – Foeniculum vulgare ‘Giant Bronze’  
Kõrgus: 180 cm 
Pronksja värvusega sulgjate lehtedega. Toiduks võib tarvitada lehti, mugulaid ja ka seemneid

Harilik rosmariin – Rosmarinus officinalis
Kõrgus: 20-30 cm
Igihaljaste rohekate lehtedega puhmikuline, mis kasvab kõikidel aiamuldadel. Eelistab päikselist kuni 
poolvarjulist kasvukohta. Rosmariin on lisaks maitsetaimele ka tuntud ravimtaim. Parandab vereringet, 
tugevdab südant, alandab vererõhku ning soodustab seedimist.
Üheaastased taimed, mida võiks samuti lillekastides kasvatada.

Teekummel – Chamomilla recutita
Kõrgus: 15-40 cm
Üheaastane põõsasjas rohttaim, mis õitseb juunist augustini. Vähenõudlik mullastiku suhtes. 

Harilik sibul – Allium cepa
Kõrgus: 30-60 cm
Kaheaastane, iseloomuliku terava lõhanaga rohttaim, mis õitseb juunist juulini, vajades kergemat mulda. 
Taime paljundatakse seemnete või tippsibulatega. Tarvitatakse pealseid ja sibulat pea igas toidus. Ravim-
taimena üldtugevdav, seedimist soodustav, koos meega köha leevendav.

Harilik saialill – Calendula officinalis
Kõrgus: 20-40 cm
Üheaastane rohttaim. Õied on kollakasvalgest tumeoranžini, lihtõielised ja täidisõielised, iseloomuliku 
mõrkja lõhnaga. Saialill on vähenõudlik mullastiku suhtes, kuid ei talu põuda. Õisi kasutatakse toitude 
kaunistamisel, samuti safrani asemel saiatainas. Ravimtaimena haavade raviks, põletikke leevendav. 
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Tänava istutusplaan 
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Pargi istutusplaan 
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Lõiked 
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Tegevusplaan
Projektis on järgnevad tegevuste etapid:

1.  Esimeses etapis puhastatakse haljasala võsast ja võetakse maha vaateid piiravad suuremad puud.

2.  Teises etapis muudetakse tänava ruumi: rajatakse kergliiklusteed ja trepid, ehitatakse välja 
vihmavee puhastamise süsteem ja korvpalliplats.

3.  Kolmandas etapis istutatakse haljasaladele taimed, külvatakse muru, rajatakse vaateplatvorid ja 
ehitatakse uued hooned.

4.  Neljandas etapis paigaldatakse mänguväljaku atraktsioonid, pingid, lillekast-pingid ning 
haljastatakse lillekastid ning täidetakse liivakasti osa liivaga.
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Kokkuvõte
Käesolev töö eesmärgiks on luua lineaarne avalik ruum, mis seob Mäe, Kivi ja Roosi tänava paremini 
ümbritseva keskkonnaga ning ühendab projekti ala Emajõega. Projekti põhikontseptsiooniks on tasakaa-
lustada  südalinna ja Toomemäe kõrget funktsionaalsust ning sealt avanevat vaadet linnale teisel pool 
jõe orgu. Selliselt tekiks ürgoru poolte mitmetähenduslik peegeldus. 

Projektis tegelen Mäe, Kivi ja Roosi tänava ning neid ümbritseva alaga Tartu Ülejõe linnaosas, kus prae-
gu puuduvad rekreatsioonialad ning on raskendatud jalakäijate ja jalgratturite liiklemine piirkonnas ja 
kesklinna vahel ning Raadil paikneva muuseumi ja mõisapargi vahel. Probleemi lahendusena rajatakse 
kergliiklusteed, et ühendada nimetatud tänavad omavahel ning kesklinnaga. Planeeritakse park ürgoru 
nõlvale koos vaateplatvormidega ja erinevate vaba aja veetmise võimalustega. Tänavate äärde kavanda-
takse projekti käigus 2-korruselised hooned kohalike teenuste ja ettevõtete arendamiseks. Projekt näeb 
ette vähendada autodele mõeldud ruumi ja laiendada selle arvelt haljasriba, kuhu luuakse ka vihmavett 
puhastav süsteem. See haljasribale loodav süsteem aitab aeglustada sademevee kulgu, vähendab ero-
siooni ja muudab haljasriba atraktiivsemaks ja bioloogiliselt mitmekesisemaks.

Projekti värviks on valitud punane, et tasakaalustada mõnusat rohelust ja enamasti pastelsetes toonides 
maju ning meelitada inimesi ala kasutama. Detailidena on kavandatud alale pingid ja lillekastid tänava 
äärde ja parki. Sikk-sakilised lillekast-pingid on kahe funktsiooniga: saab kasvatada maitsetaimi ja kasu-
tada istumiskohana. Pikemas plaanis lisandub kolmanda funktsioonina liivakasti osa. 

Projekt pakub võimaluse seda ala väärtustada ja atraktiivsemaks muuta kõikide kasutajate jaoks.
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THE MIRROR
OF THE VALLEY

Summary
The aim of the current work is to create a linear public space that binds Mäe, Kivi and Roosi streets with 
the surrounding environment and builds a better connection with Emajõgi River and downtown.  The key 
concept of the project is to balance the highly functional down-town, Toome Hill and its great views by 
increasing the functionality of the other side of the valley. With this project a mirror effect between the 
two sides of the primeval river valley will be achieved. 

In the project, the focus is on Mäe, Kivi and Roosi streets and their surroundings in Tartu Ülejõe region, 
where currently recreational areas are missing. The area is also characterised by poor access for pedes-
trians and cyclists for getting from city centre to the region and further on to the National Museum in 
Raadi. 

As a solution to the existing problems, pedestrians’ and cyclists roads will be built in order enhance the 
connections between the streets and the city centre. On the edge of the primeval valley of the Emajõgi 
River, a park with the viewing platforms and a variety of recreational attractions will be planned. In spare 
spaces on the street sides, 2-storeyed houses will be fitted for local services and businesses. Project fore-
sees decreasing the space for cars in order to increase the green infrastructures. As a novel tool, rain-
water collection system - bioswale will be used. This green system enables slowing down the rainwater 
passing, decreasing erosion, increasing biodiversity and making a more attractive green space.

As for the project details, benches and flower boxes are planned on the street sides and in the part.  Some 
of the zig-zag-shaped flowerbox-benches are planned with two functions: one can grow herbs there and 
rest their feet while enjoying the view. As part of these benches, also the sandboxes are planned for kids 
play. Many of the details are planned in cheerful red, in order to balance the greenery and calmer colours 
in housing. 

The project offers a possibility to enhance the value of somewhat downgraded region, by creating space 
for local people to meet up and socialise, and by attracting also people from other regions for recreation. 
The project allows for discovering some great views also on the other side of the primeval Emajõgi River 
valley and building a better connection with the city-centre and Raadi historical areas. 
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