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3SISSEJUHATUS
Käesolev bakalaureusetöö on jätk 2016 
aasta kevadsemesti Linnaruumi analüü-
si ainele, kus uuriti põhjalikult Tartu Ülejõe 
piirkonda. See aitas kaasa antud töö 
analüüsi ja kontseptsiooni kujunemisele.

Etteantud stsenaariumi kohaselt on    
linnavalitsusel vaja leida alasid nii ava-
likuks ruumiks kui ka korterite ja äri-     
hoonete planeerimiseks, mis on tuleviku 
müügiargument Tartu jaoks. Ülesandeks 
on kombineerida vajaminevaid linna-
situatsioone: ühendusi jõeääre ja Tartu 
ümbrusega nii elamu- ja ärirajooni kui 
avalike aladega. Need ühendused 
on määratletud jääaja-aegse oruga, 
mis on Tartu oluliseks tunnusjooneks.

Töö pakub lahendust ühendamaks 
alasid Emajõe kallaste vahel, võimal-
dades jalakäijatele otseühendus ning 
turvaline ja atraktiivne tänavaruum.

Töö valmimisele aitasid kaa-
sa Friedrich Kuhlmann, Peeter 
Vassiljev, Gloria Niin, Rea Sepping, 
Jekaterina Balicka ja Edgar Kaare. 



4EELNEVA PROJEKTI ANALÜÜS
2016 aasta kevadsemesti Linnaruumi 
analüüsi kursusel tutvuti põhjalikult Tar-
tu Ülejõe piirkonnaga, joonistades õp-
pekäigul mälukaarte ning analüüsides 
kaarti, millelt joonistati välja erinevad 
kihid: reljeef, tänavad, krundid  ja 
hooned. Kihtide edasisel võrdlemisel sai 
määrata sarnaste tunnustega alasid.

See kursus aitas mõista seoseid erine-
vate kaartikihtide vahel ning jõe ja 
reljeefi mõju inimeste liikumisteedele.  

RELJEEF

KRUNDID MAJAD

TEED



5ANALÜÜS
Analüüsiks on valitud Emajõe vasak-
kaldal asuvad kolm tänavat: Lub-
ja, Mäe ja Kivi, ning nende seosest  
ümbritsevate alade ja vastaskaldaga.

Tönavate valikul sai määravaks nende 
ristumine järsu jõeoru nõlvaga. Kõigil 
nendel tänavatel katkeb reljeefi järsei-
mas kohas sõidutee ja nõlvast üles ja alla 
liikumine on tagatud jalakäijate trepiga. 
Trepi kohtades on nõlv puudest kõige 
lagedam ja sealt avaneb hea vaade 
Emajõele ja teiselepoole kallast.

Rohealade analüüsist on näha, et 
Emajõe äärt ümbritseb peaaegu 
katkematu rohevöö. Samuti asuvad 
suuremad rohealad jõeorust kauge-
mal, lagedamal alal. Rohevõrgustik 
jõeääre ja kaugemate alade vahel 
on aga suhteliselt killustunud ning paik-
neb rohkem kvartalisisestes hoovides



6ANALÜÜS
Rohkem liiklust on koondunud nen-
dele tänavatele, millel on ühen-
dus sillaga üle jõe on need täna-
vad, kus on sillaga ühendus üle jõe.   
Samuti on liiklusrohkemad täna-
vad need, mis viivad linnast välja.
Analüüsiks valitud tänavatel on liiklustihe-
dus väiksem ka sellepärast, et neid ei ole 
treppide tõttu võimalik mootorsõiduki-
ga terves mahus läbida. Lubja, Mäe ja 
Kivi tänava ristumine tihedama liikluse-
ga tänavaga tähendab head ligipää-
su  aga samas takistust kergliiklejatele.

Pikendades valitud tänavaid mõtteli-
selt üle jõe, on näha, et need ühen-
duvad hästi vastaskalda tänavatega.
Probleemiks on ainult puudulik 
ühendus sildadega,  kui välja ar-
vata Kivi tänav, mis  on kaarsilla 
abil ühendatud Raekoja platsiga.



7KONTSEPTSIOON
Lähtudes etteantud stsenaariumist ja 
toetudes analüüsile, selgus, et vaja 
on luua paremat avalikku ruumi  ja 
muuta olemasolevat privaatset ruumi 
rohkem avatumaks. Luues paremat 
avalikku ruumi suureneb ka kogu-
konnavaim, sest viibitakse rohkem 
oma privaatsest kodust väljaspool.
Samuti tuleks luua ühendus jõe mõle-
ma kalda vahel, et pakkuda kerg- 
liiklejatele otsetee ja luua sidmeid 
jõe eri poole kogukondade vahel.

Jan Gehl kirjutab raamatus Linnad 
inimestele, et linnaruumi paremaks 
muutmiseks on vaja koondada olulised 
kohad kokku, et pakkuda rohkem te-
gevusi rohkematele inimestele. Veel 
tuleks siduda linna eri funktsioone, et 
pakkuda mitmekülgsust, kogemusi, sot-
siaalset jätkusuutlikust ja turvatunnet.
Lisaks tuleb disainida linnaruum nii, et 
see võimaldaks ligipääse, võimalusi ja 
turvalist liiklemist jalakäijatele ja jalg-    
ratturitele. Samuti on vaja avada puh-
vertsoone ehitiste vahel, et elu hoonete 
sees ja väljaspool toetaksid teineteist.
Viimaseks tuleb luua potensiaal- 
seid väliruumi tegevusi, et inimesed 
veedaksid rohkem aega väljas.   



8KUJUNDUSKONTSEPTSIOON
Käesolev töö keskendub Lubja täna-
va kujundamisele. Tetrise kontsept-
sioon tekkis analüüsides erinevaid 
elemente Lubja tänaval. Hetkel ole-
masolev trepp on ebaühtlaste astme- 
tega ja erineva astme sammuga. Sel-
line korrapäratu muster meenutab  
ebaühtlast tetrise mänguvälja erine-
vate klotsidega. Emajõe ääres asuvad 
korterid ja trepi tipus olev tehasekom-
pleks näevad pealtvaates välja nagu 
erinevad tetrise klotsid. Ka Emajõel 
olev sõudmisklubi paadisild on  pealt-
vaates tetriseklotside moodi. Lisaks 
võib vaadata paate Emajõel sõitmas 
nagu tetriseklotse mänguväljal liikumas.

Uue trepi, platvormi ja uute hoonete 
disain on inspireeritud terise klotsidest.
Klotside ideed on kasutatud ka tänavain-
ventari disainimisel. Nii väiksemad pingid 
trepil kui suured pingid tänaval näevad 
välja nagu hiiglaslikud tetriseklotsid. 
Suuri pinke saab jagada funktsiooni 
järgi osadeks ja kasutada istumiseks, 
taimekastiks,  valgustiks, või prügikastiks.
Taimekasti ja prügikasti jaoks on klot-
si sisse rajatud betoonist kast, val-
gusti jaoks on kivide sisse peidetud 
pisikesed lambid, mis kivi pragudest 
valgust kumavad. Pink-klotsid on ga-
bioonblokid, ehk paekivid terasest 
võre sees. Pealt on blokid kaetud 
puitlaudisega, et oleks parem istuda.

Antud kontseptsiooni saab ko-
handada ümber ja kasutada ka 
Mäe ja Kivi tänava kujundamiseks. 



9KUJUNDUSPLAAN
Kujunduse eesmärgiks on luua ühendus 
Emajõe mõlema kalda - Supilinna ja 
Ülejõe vahel. Selleks ühendatakse silla-
ga Lubja ja Marja tänav. Teelõik sillast 
trepini muudetakse õuealaks ja luuakse 
parem tänavaruum jalakäijatele. Va-
nade garaazide asemele on planeeri-
tud kaks kahekorruselist korterelamut. 
Lisaks rajatakse segatüüpi hoone, kus  
esimesel korrusel asuvad ärid ja kohvik 
ning teisel korrusel korterid. Trepp tehakse 
laugemaks ning kujundatakse ümber. 
Tehasehoone jagatakse mitmefunkt-
siooniliseks ning selle juurde rajatakse 
väike väliterrass ning korrastatakse 
parkimisala ning jalakäijate teed.

uus platvorm

sõudeplatvorm

kohvik/elamu

uus jalgpalli puur
uus elamu

uus elamu

jagatud tänavaruum

tetrispingid
jalgrattaparkla

parkla

välilava

uus trepp

vaataplatvorm

väliterrass

mitmefunktsiooniline tehas

uue silla asukoht

1:3000



10KUJUNDUSPLAAN 
Jõeäärsele alale on planeeritud kolm 
uut hoonet. Kõige jõepoolsemas 
hoones asub esimesel korrusel kohvik 
ja teisel korrusel on korterid. Ülejäänud 
hoonetes on ainult korterid. Ala on 
planeeri-tud jalakäijatele võimali-
kult mugavaks ja seetõttu on Lubja 
tänav trepist sillani õueala. Tänavale 
on planeeritud mitmefunktsioonilised 
tetriseklotsi kujulised elemendid, mis 
on valmistatud gabioonist ehk metall-
võresse paigutatud kividest. Lubja 
tänavaga sobitudes on kivideks vali-
tud lubja- ehk paekivid. Kohviku kõr-
val asuvad jalgratta parkla ja jõepool 
välilava. Samuti on jõele planeeritud 
avalikuks kasutamiseks mõeldud plat-
vorm. Vana jalgpalliväljak, mis asus uue 
planeeritava kohviku asukohas, on ni-
hutatud edasi ja asendatud külgedelt 
kaetud jalgpalli puuriga. Kohviku kül-
jel on piknikuala ja harvem niidetatav 
aas. Korterite vahele on planeeritud 
viljapuud ja ala kogukonna aiamaaks.

A

A’

1:1000



11KUJUNDUSPLAAN
Lubja tänava trepp on planeeritud 
sik-sakiliselt ning mitmete vahemade-
metega, kus peatuda, vaadet nau-
tida või põõsastelt marju noppida. 
Tänavaäärne tehas on planeeritud 
muuta mitmefunktsiooniliseks, liiguta-
des tööstusruumid Lubja tänava äärest 
eemale ning asendades need äri- ja 
elamuruumidega. Tänava nurgale on 
planeeritud maapinnast kõrgemal aset-
sev terrass ning tehasehoone kõrvale 
ka istumiskohad. Nurgapealne muld-
kattega parkimiskoht asfalteeritakse.

C

C’

B

B’ 1:500



12LÕIKED

C C’

B B’

A A’



13DETAILlD  

Laudis 73x30
Nelikant toru 30x30

Betoonikruvi

Kruvi
Betoon

Kruvi

Laudis 80x30

Gabioon

Konks

Nelikant toru 30x30

500mm

1800mm 600mm

500mm

Drenaazitoru

Kasvumuld

6000mm

Betoonkast 150mm

Trepil asuv tetrispink

Tänaval asuv tetrispink



14HALJASTUS

Olemasolev puu

Karusmari ‘PAX’
Ribes ‘PAX’

Trepi haljastuses on kasutatud erine-
vaid viljuvaid põõsaid, et oleks võima-
lus trepil liikudes mõned marjad haara-
ta. Samuti on silmas peetud, et talvel 
pakuksid tavalistele raagus taimedele 
kontrasti igihaljad pukspuud ja deko-
ratiivsete võrsetega kontpuud. Nõlvale 
on istutatud sõnajalgu ja väikest igihali. 
Aroonia varjus kasvab võnk-pärgenelas.

Lubja tänavale on istutatud pooppuud 
ja põõsasmarana read. Korterma-
jade kõrval oleval haljasalal kasvavad 
aed-õunapuud ja kirsid ning tee ääres 
puude all kasvab roomav akakapsas, 
mis sobib muru sees hästi kasvama 
kuna talub niitmist. Taimekastides kas-
vatatakse lumi-piipheina. Kogu alal 
kasvab niidumuru, mis on hea ilmega 
ja vajab vähem hooldust kui ilumuru. 
Lisatud taimestusega parandati rohe- 
võrgustikku mööda Lubja tänavat.

Punane sõstar ‘Detvan’
Ribes rubrum ‘Detvan’

Mustsõstar ‘Elo’
Ribes nigrum ‘Elo’

1:250

Tume aroonia
Aronia melanocarpa

Harilik pukspuu
Buxus sempervirens

Võsund-kontpuu ‘Winter Beauty’
Cornus stolonifera ‘Winter Beauty’

Võnk-pärgenelas ‘Crispa’
Stephanandra incisa ´Crispa´

Harilik laanesõnajalg
Matteuccia struthiopteris

Väike igihali
Vinca minor



15VERTIKAALPLANEERING

50.096
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50.171
50.171

48.628
48.723

48.553
47.795

48.493
46.995

46.328
45.982

46.283
45.699

46.208
45.228

43.982
44.008

43.937
43.554

43.862
42.659

41.666
41.371

41.591
40.688

41.516
40.018
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i=3%
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43.982
44.008

43.937
43.554

43.862
42.659

41.666
41.371

41.591
40.688

41.516
40.018

39.320
39.008

39.245
38.685

39.170
38.336

36.899
37.302

36.794
36.794

i=3%

i=3%

i=3%

i=3%

A=130mm
B=380mm



16ETAPID
Lubja tänava ümberkujun-
damine toimub mitmes etapis:
1. Trepp ja seda ümbritsev haljastus
2. Hooned
3. Sild
4. Tänava ümberehitus ja liikluskorraldus
5. Tehaseala ümberkorraldus
6. Pisemad rohealad



17KOKKUVÕTE
Tööks etteantud stsenaarium, lei-
da avalikuks ruumiks ning korterite ja 
äride ehitamiseks alasid, sai lahen-
duse kolme hoone planeerimisega 
Lubja tänava äärde ning tehasekom-
pleksi ruumijaotuse ümberplaneeri-
misega. Samuti sai loodud võimalik 
ühendus kahe jõekalda vahel ning 
parem visuaalne kui ka füüsiline side 
jõe ja oru vahel, rajades uus trepp ja 
vaateplatvorm. Jalakäijate turvalise-
maks liikumiseks ning meeldiva kesk-
konna loomiseks muudeti Lubja tänav 
trepist jõeni jagatud ruumiks, haljas- 
tati ning lisati võimalusi rekreatsiooniks.

Given scenario, to find new areas for 
public space, appartments and busi-
nesses, got accomplished by building 
three new building on Lubja Street and 
by changing the layout of the facto-
ry complex.  Also there was created a 
possible conection between two sides 
of the river and better visual and phys-
ical connection between the river and 
the valley by building new stairs and 
a viewing platform. To provide safe-
ty and nicer environment Lubja Street 
was turned into shared space from 
the stairs to the river and also greenery 
and places for recreation were added.
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