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SISSEJUHATUS
 

Käesolev töö on 2016 aasta keskkonnaplaneerimine ja 
maastikukujunduse eriala bakalaureuse lõputöö. Töö üle-
sandeks on muuta funktsionaalne karakter ühenda-
vaks karakteriks linnaelanike ja külastajate jaoks Tartus. 

Eesmärgiks on luua seos jõe ja orunõlva vahel juhatades inime-
si läbi kujunduslike elementide risti jõega asetsevatest täna-
vatest Emajõe kaldale. Töös on keskendutud säästlike sade-
meveesüsteemide lahendamisele linnatänavatel Emajõe kalda 
läheduses. Loodav lahendus peab olema funktsionaalne, paindlik 
ning toetuma terviklikule lahendusele, rõhutades koha identiteeti. 

Kolmel alal tuleb tegeleda lineaarse avatud ruumiga. Töö 
on seotud ühise kontseptsiooniga analüüsist detailide-
ni. Linnaruumi lahendus on mõeldud eelkõige kergliikle-
jatele, kes naudivad looduse ilu läbi erinevate etappide. 

Kogu töö valmimise ajal on suuresti kaasa aidanud maas-
tikuarhitektuuri õppejõud Friedrich Kuhlmann, Glo-
ria Niin, Peeter Vassiljev, Rea Sepping, Jekaterina Balic-
ka ning erilist tänu avaldan maastikuarhitektile Gen Mandrele.   
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PROJEKTALA ASUKOHT
Emajõgi on Tartu linna peamiseks sümboliks, sest see mängib suurt 
rolli jõe ümbruses olevate tänavate planeerimises. Emajõgi jagab 
Tartu mõtteliselt pooleks. Projektala jääb Emajõe vasakule kaldale. 
Keskendatud on eelkõige Staadioni tänaval ja Emajõe vahelisele alale.  

 



5OLEMASOLEV OLUKORD VAADETEGA 
ORUNÕLVAST JÕELE

LIIVA TÄNAV LUBJA TÄNAV NURME TÄNAV

 

Antud tänav on põhilise osa tänavaruumist sillutuskivi all 
just väga järsu nõlva tõttu. Autotee osa on lahendatud mu-
nakividega just seetõttu, et suurte vihmasadude ajal vee 
voolukiirust natukene takistada ning samas munakivide va-
hel olevatest pragudest saab vesi ka kohati maapinda imbu-
da. Vihmavesi enamjaolt satub otse restkaevu või tänavale.  

Arhitektuurselt on hoonetel kasu-
tatud valdavalt laudist kui ka krohvitud pinda. 
 

Lubja tänava erilise miljöö loob nõlvalt alla tulev trepp 
jõe suunas, mis hetkel on väga ebamugavate astmetega. 

Lubja tänavalt avaneb küllaltki hea vaade Emajõele. Pin-
nas on Lubja tänaval väga poorne ja vett läbilaskev, sest sil-
lutuses on kasutatud valdavalt kruusa, mille tõttu ka vihma-
vee olemasolu antud territooriumil valgub suuresti pinnasesse.

 

Nurme tänavalt avaneb kõige parem vaade jõele, kuid orunõlvalt 
Emajõeni puudub otseühendavus jõega, pildil nähtavate eramute 
ja korterelamute olemasolu tõttu. Ala ei ole hetkel funktsionaal-
selt kasutatav, kuid on võimalusi luua häid ühendusi Emajõega. 
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RELJEEFI ANALÜÜS
 

Antud analüüsi eesmärgiks on leida seos oru kalda ja jõe va-
hel. Vajalikuks osutusid alad, mis on järsu nõlvaga ehk vaated 
jõele on enamjaolt tagatud ning võimalikult lähedal Emajõele. 

Välja on toodud kolm piirkonda, kus kaks tumedamat ala 
on küll järsu nõlvaga, kuid liiga kaugel Emajõe kaldast. 
Kolmas pikema valgega toonitatud ala, mis on samu-
ti väga järsk, kuid väga lähedal jõele võrreldes eelneva alaga.
Selle käigus selgusidki kolm tänavat- Liiva, Lubja ning 
Nurme, millega töös põhjalikumalt tegelema hakatakse. 
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HOONETE JA RAJATISTE FUNKTSIOONI ANALÜÜS

HOOLDEKODU

ERAMUHOONED
SPORDIRAJATISED

TÖÖSTUSHOONED

KORTERELAMUD

KALMISTU
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 Kaardil on analüüsitud Liiva, Lubja ja Nurme ümbruskonna hoo-
nete ja  erinevate rajatiste olemasolu, et selgusele jõuda oletatavad 
inimrühma grupid, kes võivad kolmel tänaval liikuda. Valdavalt on 
ala hoonestatud eramutega ning siis tulevad korterelamud. Samu-
ti on ka läheduses tööstushooneid, mis märgib ära inimeste lii-
kumissuunad töö ja kodu vahelt. Kõige suuremaks ja tähtsamaks 
objektiks on Raadi kalmistu, mis paikneb oru nõlval. Liiva ja Lub-
ja tänavad jäävad täpselt kahe ala vahele, mille tõttu  võib järelda-
da, et reljeefikaardilt valitud kolme tänavat kasutatakse aktiivselt.
Kolm valitud ala paiknevad ka Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordihoone 
läheduses, mis tähendab rohkelt liikumist ümbruskonnas. Hooldekodu 
asukoha lähedus annab ülevaate seal elavatest vanuritest või puuet-
ega inimestest, mistõttu peab tänavate kujunduses seda arvestama.  

 

HOONETE JA RAJATISTE FUNKTSIOONI ANALÜÜS
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VAADETE ANALÜÜS JÕENI
Nõlva pealt ulatuvad vaated üle jõe ning kaugemale veel, 
kuid antud analüüs keskendub nõlva ja Emajõe ühendu-
vusele ning seetõttu on analüüsitud ainult vaateid jõeni. 

Vesi on väga kutsuv osa loodusest, mis haar-
ab kaasa nii suuri kui väikseid inimesi. Seetõttu on täh-
tis uurida, kust mida näeb või kui kaugele. Analüüsi käi-
gus oli eesmärk uurida kolme tänava nähtavust nõlvalt jõeni. 

Vaadete analüüsimise käigus saada teada võimalikud vaateko-
ridorid ning nähtavus jõe ja oru vahel. Kaardile on välja toodud 
kolme tänava vaatekoridorid, kus on näha, et kõige laiema vaate-
ga jõeni on Nurme tänav, küllaltki kitsa, kuid hea nähtavusega ka 
Lubja tänav, kuid Liiva tänava nõlvalt vaadatuna Emajõe poole ei 
ole jõgi visuaalselt nähtav kaldavalli tõttu, mis on joonisel mär-
gitud musta kastiga. Vaadete nähtavus nõlvalt jõele oleneb suur-
esti ka aastaaegadest. Suvel varjutavad puulehed oma massiiv-
susega vaadet, kuid talvel jällegi avanevad ilusad vaated uuesti.   
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ANALÜÜSI KOKKUVÕTE
Alade valikult sai otsustavaks eelkõige reljeefikaar-
dilt selgunud Emajõele kõige lähedasemad orunõl-
va osad, mis pidi olema ka reljeefilt järsu nõlvaga. Selle tu-
lemusena saidki valituks Liiva, Lubja ja Nurme tänav.
Tänavate ümbruskond on aktiiv-
selt kasutatav erinevate huvigruppide poolt.
Eesmärgiks oli keskenduda tänavate ja Emajõe ühendavusele, 
mille käigus selgus, et Liiva tänavalt ei ole vaadet jõele. Analüüs 
dikteerib järgneva kontseptsiooni, millega edasi töötada. 
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Lähtudes eelnevatest analüüsidest on eesmärk suunata inimesi jõele lähemale ka 
tänavatelt. Pakutud on kontseptsiooniline lahendus kolmele alale lähtudes jätku-
suutliku veesüsteemi põhimõtetest ning samaaegselt kasutada vett ka ühe kujun-
duselemendina.  Eelkõige on keskendatud sademevee  süsteemide lahendamisele. 
Kujunduses on lähtutud vee kolmest olekust- gaasiline (katkendlik joon), vedel (kaarjas joon) 
ja tahke (sakilised jooned). Kontseptsioonilises lahenduses keskendutakse põhiliselt ainutl 
Liiva tänavale, sest analüüsist lähtuvalt ei ole seal orunõlvalt jõgi nähtav ning eesmärgiks 
oleks suunata inimesed reljeefi kõrgematest punktides alla jõeni. Liiva tänav on kahest teis-
est alast  kõige ulatuslikumalt  sillutuse all, mistõttu on vihmaveel  raske pinnasesse im-
buda ning suurte vihmasadude tulemusel jäävad loigud katenditele, sest vesi ei suuda nii 
kiiresti maa sisse imbuda .  Natukene         vähem tegeletakse Lubja tänavaga, kus käsitle-
takse vihmavett rohkem looduslikult, sest antud alal saab vihmavesi maapinda imbuda.
Viimasel alal juhtivaks suunaks on orunõlva ja Emajõe visuaalne sidusus.
 

KONTSEPTSIOON
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LIIVA TÄNAVA KUJUNDUSPLAAN 
Antud kujundusplaan näitab üht võimalust sademevee äraka-
sutamisest. Liiva tänava Staadioni ja Ujula tänava vahel jää-
va ala reljeef on väga järsk ning paari hoone katusepinda-
la on väga suur. Kõike seda saab säästlikult ja targalt ära 
kasutada, kogudes vihmavesi ühte kindlasse kanalisse, 
nõvasse, inimestele nähtavale.  Suurem veevool hakkab liiku-
ma Staadioni tänavalt alla jõe äärde. Nõva on kohati ka peide-
tud maa alla, autode ülesõidukohtades, kus on kasutatud kat-
terestiga renn-kanalit Aco renn V:500. Tänu osaliselt peidetud 
nõvale, mis läbib autoteid, tekitab see 
nõva liikumises ka rohkem dünaamilisust. 

Nõva on projekteeritud Staadioni tänavalt jõe suunas liikudes 
paremal pool kõnniteed. Uue kujundusega soovitakse saavutada 
ühele poole tänavat mõnus ja avar kõnnitee. Teisel pool tänavat 
toimub samuti sademevee kogumine, kuid maapinnale ei ole mõtet 
vett tuua, sest läheb liiga kitsaks. Selleks juhitakse vesi mööda 
renne maa alt läbi jõe suunas, kuni peale spordihoonet tuuakse 
vesi uuesti maapinnale läbi tehisallika (tagurpidi restkaev), kus 
 
 
  

tekib tunne nagu vesi vaikselt immitseks järsku maa seest välja. 
Tehisallikas muudab kogu tänava kompositsiooni mängulisemaks 
ning huvitavamaks. Peale tehisallikat ühineb sademevee nõva 
teisel pool tänavat oleva nõvaga, mis lõpuks jõuab tehislikku sa-
demevee tiiki. Nõva on kujundatud lainjates vormides kujutamaks 
veekogu liikumist ning samuti see aitab rahustada ka voolukiirust. 

Liiva tänava ala teine pool (Ujula ja Emajõe vaheline ala) on muu-
detud õuealaks, sest see on tupiktänav ning autode liiklus on 
väga väike, enamjaolt sõidetakse ainult koju ja kodust välja. An-
tud ala pool on mõeldud eelkõige kergliiklejatele. Kasutatakse 
erinevaid katendeid eristamaks kasutajaskonda. Jalakäijatele 
juhtivaks ääreks on ka kandilised lille-ja murualad. Katendite 
omavaheline ühildavus on ilma visuaalselt nähtava äärekivi-
ga. Kasutatakse ühtse ala saavutamiseks peidetud äärekive. 

Kogu Liiva tänava ulatus on kujundatud juhatamaks ini-
mesi kõrgemalt reljeefilt alla jõe äärde, kuni lausa jõe 
peale, kuhu on planeeritud jalakäijatele väike platvorm.  
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KUJUNDUSPLAAN- 
ÕUEALA OSA
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A
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KUJUNDUSPLAAN STAADIONI 
JA UJULA TÄNAVA VAHEL

Antud ala on väga järsu nõlva peal ning mõeldud eda-
si suunamiseks jõe poole ja seetõttu on, kui läbikäigu tänav. 
Jalakäijate tee peal (valge ruuduline osa) on ris-
ti kõnnitega Aco gala restid mugavaks liiklemiseks ka jal-
grattaga. Nende restide all on väiksed kanalid, mida möö-
da sademevesi katustelt ja ka kõnniteelt juhitakse nõva sisse. 
  
Katkendlikult nähtav roosa punktiirjoon näitab ära maa all 
kulgevat sademevee toru, mis juhitakse läbi tehisallika tiiki.

Tänavast on ka selgitav lõige. 

 

IMMUTUSPEENAR
KÕNNITEE

ACO GALA REST
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LIIVA TÄNAVAT SELGITAV LÕIGE 
A-A’

Liiva tänava lõikes on välja toodud sademevee kogu-
mine hoone katustelt mööda vihmavee torusid. Vasak-
poolses osas näidatakse sademevee juhtimine maa alt. 

Autotee osa on algsest 1 meetri jagu kitsendatud, kuid 
see ei tekita antud alal probleeme, sest liiklustihed-
us ei ole suur ning munakivi katend ei lase ka autodel kiires-
ti sõita. Autoteelt ei juhita vett nõvasse vaid valgub restkaevu. 
  

 

M 1:100



ALA - HALJASTUSPLAAN/RAIEPLAAN

haljastusplaan 1:200 või 1:250

Taime pildid!
Raieplaan- näiteks tahan istutada sõstra põõsad sinna aga eelnevalt tuleb 
mõned teised puud ära võtta
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PÜRAMIIDIAS TAMM
Quercus robur ´Fastigiata Koster’

PARKLA

ASTMEKIVID HOOLDUSEKS

VÕNK- PÄRGENELAS ´CRISPA´
Stephanandra incisa ´Crispa´

PÕÕSASMARAN ´ABBOTSWOOD´
Potentilla fruticosa ´Abbotswood´

HIINA SIIDPÖÖRIS ‘ADAGIO’
Miscanthus sinensis ‘Adagio’

PEIDETUD ÄÄREKIVI

MURUPIND

MÄGIMÄND
Pinus mugo var. mughus

HARILIK PIHLAKAS ‘ULLUNG’
Sorbus acuparia ‘Ullung’

AED-PÄEVALIILIA ‘ED MURRAY’
Hemerocallis ‘Ed Murray’

HALJASTUSPLAANTaime valikul on lähtud kompositsioonilisest ideest. Haljastu-
sega tuuakse tänavaruumi veekogu lähedust meenutavaid tai-
mi, mis annavad omanäolise pildi ümbritsevast keskkonnast.
 
Taimedest kasutatakse soolopuuna harilikku pihlakat, gruppidena 
kõrgema ja mahukama vormi saavutamiseks püramiidjat tam-
me ning okaspuudest mägimändi, mis vajab iga aastaselt taga-
silõikust ümara vormi hoidmiseks. Mahu täitmiseks on istutatud 
peenardesse põõsasmaraneid. Jõeäärne meeleolu on tekitatud 
kõrgete kõrrelistega, mis loovad ka tänavapilti rahulikkust ning 
erinevaid ruume. Aed-päevaliiliaga tuuakse sisse suvist õitsemis-
perioodi ning võnk-pärgenelad loovad talvel külmaga ilusa pitsilise 
ja kerge pinnakatte. Peenra pinnas on kaetud männikäbi multšiga.
Parkla juures asuvas peenras on rajatud ka hooldamiseks astmekivid.  

Erinevaid katendeid eraldab üksteisest pinnasesse upu-
tatud äärekivi, mis ei ole visuaalselt nähtav, kuid joo-
nisel toodud välja valge katkendiku punktiirjoonega.

Põhiline vihmavee immutamine toimub peenardes.
Kujundatud nõvasse voolavat vihmavett kasutatakse ära ka tai-
mede kastmiseks, tekitades immutuspeenraid, mis on välja toodud 
roosa katkendliku punktiiriga. Parkla katendina kasutatakse kär-
gkivi, millelt üleliigne vihmavesi juhitakse lillepeenrasse. Sealt 
edasi puhastavad taimed vihmavett ning sellega seoses ei toimu 
reostust. Suurema vee ajal saab vesi suunduda ka edasi murualale. 

M 1:150
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PARKLA VERTIKAALPLANEERINGAntud parkla vertikaalplaneerimine on vajalik seetõt-
tu, et vältida vee jõudmist kõnnitee alale. Autopark-
la on planeeritud seitsmele autokohale, mis on kaetud 
kärgkiviga ning suurema sademevee tekkimisel juhitakse üle-
liigne vesi imbpeenrasse. Liiva tänaval ei ole tegemist suure 
liiklusega ning parkimiskohti on antud tänava jaoks  piisavalt.  
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M 1:10

M 1:10

NÕVA DETAIL 

Liiva tänavat läbivat nõva on planeeritud kahte erinevat tüü-
pi. Kohati immutatakse nõvast tulev vesi pinnasesse, ka-
sutades ära vihmavett taimede ja haljastuse niisutamiseks. 

Sillutise ääres olevast nõvast vihmavesi ära ei imbu, 
et hoida suuremat vee kogust nõvas, mis teki-
tab tänavapilti visuaalset ilu, jäljendades väikest oja.

Voolukiirus Liiva tänava kõrgemast punktist on reljeefi järskuse 
tõttu väga suur, selleks on pandud nõvasse suuremaid kive, mis 
tekitavad rahustavaid helisid tänavapilti ning sama-aegselt ta-
andab ka voolukiirust, et sademevesi liiga kiiresti ülevalt reljeefilt 
alla ei voolaks. Väike veekogu on ligipääsetav kõigile, kus saab ka 
ilusa ilmaga jalgu sulistada ning lapsed paadikestega mängida. 

Ehituslikult on kasutatud nõva n.-ö vundamendiks erine-
va fraktsiooniga (F) killustikku ning tulenevalt nõva asu-
kohast veel munakivide all kaevandusliiva või betooni.
Sillutise ääres olev nõva munakivid on uputatud be-
tooni. Nõva laiuseks on 70cm ning sügavuseks 
20cm, mis on piisav antud ala mahtude juures.  

KAEVANDUSLIIV 5cm

BETOON 10 cm

MUNAKIVID

KILLUSTIK F4-8, 10 cm

KILLUSTIK F4-8, 10 cm

KILLUSTIK F8-32, 10 cm

KILLUSTIK F8-32, 10 cm

HALJASTUST LÄBIV NÕVA

SILLUTISE ÄÄRES OLEV 
NÕVA
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LUBJA

B’

B

LUBJA TÄNAVA VISUAALSE LÕIKE NÄIDIS

M 1:100



RISTLÕIGE VALGUSTIST

KÜLGVAADE EESTVAADE

VISUAAL
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M 1:20
M 1:10

KAARDU LÕIGATUD DETAIL

PAINUTATUD LEHT 5mm PAKSUNE

PIDEV KEEVIS

Tänavavalgusti on inspireeritud laine motiivist, näidates kaar-
jaid vorme ka visuaalselt kõrgemal. Valgusti materjalina ka-
sutatakse korrodeerunud metalli, luues punakate munakivi-
dega täidetud nõvaga sarnasust ning värvide kordusmustrit. 

TÄNAVAVALGUSTI DETAIL



22

HALJASTUS

PÜRAMIIDJAS TAMM ‘FASTIGIATA KOSTER’
Quercus robus ‘Fastigiata Koster’ ( Hortes)

HARILIK PIHLAKAS ‘ULLUNG’
Sorbus acuparia ‘Ullung’ (Neeva aed)

VÕNK- PÄRGENELAS ‘CRISPA’
Stephanandra incisa ‘Crispa’ (Hansaplant)

AED-PÄEVALIILIA ‘ED MURRAY’
Hemerocallis ‘Ed Murray’  (Hansaplant)

HIINA SIIDPÖÖRIS ‘ADAGIO’
Miscanthus sinensis ‘Adagio’  (Hansaplant)

HARILIK PÕÕSASMARAN ę`ABBOTSWOOD`
Potentilla fruticosa ę `Abbotswood`(Taime-

kuller)

MÄGIMÄND
Pinus mugo var. mughus (Hansaplant)
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ABSTRACT
Töö eesmärgiks on näidata seost jõe ja oru vahel, Emajõe vasakul kal-
dal. Pakutud on kontseptsiooniline lahendus kolmele alale, lähtudes 
säästva veesüsteemi põhimõtetest, kuid samaaegselt kasutades seda 
tänava kujunduses. Üheks eesmärgiks oli veel rõhutada jõe olemasolu 
ka oru kaldalt, sest kohati ei ole Emajõgi igaltpoolt visuaalselt nähtav. 

Reljeedi, vaadete ja alade funktsiooni analüüsist selgusid kolm kõi-
ge sobivamat ala, mis vastaksid kahele kriteeriumile- järsk nõlv 
ning jõe lähedus. Kujunduse läbivaks jooneks on kaarjad ja sa-
kilised vormid, mis väljendavad nii vee liikuvust ja samas kind-
lajoonelisust kui ka vee kolme olekut- vedel, tahke ja gaasiline. 

Kujunduse eesmärgiks on kasutada hoonetelt ja teedelt kogutud vih-
mavesi mitmekülgselt ära, tuues vesi tavapärasest kanalisatsioonist 
otse tänavale disainitud nõvasse, suunamaks inimesi orust jõeni. 

This research aims is to show the relationship between the river and 
the valley, on the left bank of Emajõgi. The proposed solution is the 
concept of three areas, based on the principles of Sustainable Wa-
ter Systems, but at the same time using it as a street design. One 
goal was to emphasize the presence of the river valley from the 
shore, because in some places the Emajõgi is not visually apparent.

Elevation, views and feature analysis showed three areas 
which were most suitable areas in the two criteria- steep slo-
pe and the proximity of the river. Design pervades are the cur-
ved and jagged forms, to imitate water movement and the mobi-
lity of the water flat-line and the three conditions of water - liquid 
(a curved line), solid (a jagged line) and gassy (a dashed line).

The aim of the design was use to diversely collect the rain wa-
ter from buildings and roads, bringing water from the street 
sewers to designed waterway, to direct people in valley to the river.
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