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3SISSEJUHATUS

Käesolev töö on bakalaureuse kraadi lõputöö maastikuar-
hitektuuri erialal Eesti Maaülikoolis 2015/2016 õppeaastal.  
Töö pakub lahendust peidetud või suletud rohealadele  Ema-
jõe vasakkaldal oleval nõlval Tartu linnas,  Nurme tänavast 
Kivi tänavani.  Töö eesmärgiks on lahendada kolm nõlval 
olevat ala nii,  et need oleksid jõega visuaalselt ühendatud.

Lahenduse eesmärgiks on jõe vasakkalda nõlval ole-
vad peidetud või suletud alad muuta ligipääsetavamaks 
ning tuua esile nendelt avanevad vaated jõe suunas.  La-
hendus pakub uusi  rekreatsiooni võimalusi antud aladele.

Bakalaureusetöö on jätk 2015/2016 õppeaas-
ta kevadsemestril toimunud  linnaruumi analüü-
si ainele.  Kursuse raames analüüsiti reljeefi,  hoonestuse,  
teedevõrgu ja kruntide tasandeid,  mille tulemusena ku-
junes      käesoleva    bakalaureusetöö   kontseptsioon.

Töö valmimisele aitasid kaasa Friedrich Kuhlmann,  Rea 
Sepping,  Gloria Niin,  Peeter Vassiljev ja Jekaterina Balicka.



4ANALÜÜS

Teedevõrk

Ülejõe piirkond on Emajõega väga hästi ühendatud,  peaaegu 
kõigilt tänavatelt jõe suunas tulles on võimalik luua visuaalne 
kontakt jõega ka autoga liigeldes.  Horisontaalselt jõega on 
tihedama liiklusega tänavateks Puiestee tänav,  mis läbib Üle-
jõe linnaosa ja Narva maantee,  mis viib kesklinna.

Kergliikleja jaoks on võimalik mugavalt li ikuda mööda Ema-
jõe ääres olevat kergliiklusteed,  mis ulatub Ülejõe rannast 
Uus-Ihaste teeni.

Analüüsis tuli välja probleemseks kohaks ühendus Ülejõe 
ranna ja Nurme tänava vahel.  Ala külastades selgus,  et seal 
eksisteerib vana trepp,  kuid see on läinud eraomandisse ja 
läbipääs on blokeeritud aiaga.

Suuremad rohealad

Rohevõrgustiku analüüsis näitab Emajõe ja selles läheduses 
olevaid suuremaid rohealasid.  Jõe ümbrusesse koondunud 
rohealad moodustavad rohelise koridori,  kust hargnevad väl-
ja väiksemad rohealad.  Analüüsist tuleb välja,  et järsema 
reljeefiga alad on olulisteks vahelülideks jõe ja nõlva peal 
oleva ala vahel.
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Vaated

Vaadete  analüüsist  selgus,  et Ülejõe  piirkonnas  on   neli 
suuremat ala,  kust avaneb laiem vaade jõele ja selle parem-
kaldale.   Antud alad  paiknevad nõlva peal,   millest  tu-
leneb  ka nende lai vaade.  Kitsamad vaatekoridorid asu-
vad nõlval tänavate lõpus,  kust avaneb kitsas vaade jõeni.

Suurem osa nõlvalt avanevatest    vaadetest    on    su-
letud  hoonestuse poolt,  kuna nendes piirkondades 
asuvad kõrgema reljeefiga aladel eramud, mis to-
imivad visuaalse barjäärina tänava ja jõe vahel.

Analüüsi kokkuvõte

Analüüsist tuli välja,  et Emajõe vasakkalda nõlval on mitu 
roheala,  mis on heas ühenduses jõega ning kust avanevad 
laiad vaated jõe suunas.  Ainult üks aladest oli hooldatud ole-
kuga ning ülejäänud kolm olid peaaegu täiesti ära unustatud.  
Kolme analüüsi põhjal selgusid kolm suuremat nõlval asu-
vat roheala,  mis on peidetud või suletud ning kust avane hea 
vaade.



6ASUKOHT JA OLEMASOLEV OLUKORD

Kolm projektiala paiknevad Emajõe vasakkaldal Ülejõe linna-
osas.  Esimene ala paikneb Nurme tänava alguses,  Staadioni 
48 ajaloolise haiglahoone taga,  kust avaneb vaade Ülejõe 
randa.  Teine ala asub Tartu Ülikooli staadioni nõlval oleval 
roheribal,  mis ulatub Liiva tänavalt Narva maantee suunas.  
Kolmas ala on Kivi tänava lõpus olev suur loodusliku ilmega 
park,  mida ümbritseb Roosi ja Puiestee tänav.

Staadioni 48 hoone taga asuv ala on puittaimestuse poolest 
väga tihe ja li igirikas.  Pargi nõlv on kaetud tiheda võsastiku ja 
väikeste puudega,  mis sulgevad vaate Emajõe suunas.   Antud 
alal puuduvad kasutajad,  kuna pargis puuduvad nii teed kui 
ka istumiskohad,  mis ei kutsu ümbritsevaid elanikke.  Potent-
siaalseteks kasutajateks oleks pargi lähedal asuva (Staadioni 
52) SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse patsiendid ning 
Staadioni 48 hoones tegutseva pensionäride organisatsiooni 
"Kodukotus" li ikmed

Tartu Ülikooli staadioni nõlval olev roheriba on hetkel ümbrit-
setud  võrkaiaga ja staadionile pääseb vaid Staadioni tänavalt 
peasissepääsu juurest ja Puiestee tänav 43 krundi väravast.  
Narva maantee küljel asuval nõlval on suur varjatud roheala,  
mida saavad kasutada ainult Puiestee tänav 43 ja 43a elani-
kud.  Liiva tänava pool asub väiksem kitsas nõlv,  kust avaneb 
hea vaade staadionile.

Ohvitseride park on loodusliku ilmega park,  mida hoolda-
takse harva.  Park on Roosi tänava poolsest küljest väga ti-
heda puittaimestusega ning Raatuse tänava poolsest küljest 
hajusama taimestusega.  Ala nõlva katavad sarnaselt Nurme 
tänava alguses oleva pargiga võsa ja väiksemad puud.  Het-
kel kasutavad ümbruskaudsed elanikud parki koertega jalu-
tamiseks või lihtsalt lõikamiseks liikumisteena.

Ala 1.  Vaade Staadioni 48 taga asuvale rohealale Staadioni tänavalt.

Ala 2.  Vaade Tartu Ülikooli staadionile Puiestee tänava sissepääsu poolt.

Ala 3.  Vaade Ohvitseride pargile Puiestee tänava sissepääsu juurest.

Projektialade asukohad ja juurdepääsud.

1

2

3

Juurdepääs aladele



7KONTSEPTSIOON

Analüüsist tuli välja kolm suuremat suletud või peidetud ala,  
kust avanevad vaated Emajõele ja selle paremkaldale.  Igal 
alal on tohutult potentsiaali,  kuid hetkel pole seda ära kasu-
tatud.  Kontseptsioonist tulenevalt on projekti eesmärgiks 
avada valitud alad,  tuua esile  nendelt avanevad vaated,  
ühendusi ja anda nendele funktsioone.

Kontseptsiooni peamiseks ideeks on just visuaalne ühendus-
jõega valitud aladelt ja nende väljatoomine.  Alade avamisel 
eemaldatakse füüsilised ja visuaalsed barjäärid nagu aiad 
ja li iga tihe puittaimestik nõlvadel,  mis sulgeb vaateid.  Peale 
alade avamist on võimalik paremini näha Ohvitseride parki 
ja Nurme tänava alguses olevat parki altpoolt Emajõe äärest 
nõlvalt üles kõndides.

Funktsioonideta rohealad muudetakse kohtadeks,  kus on 
võimalik vabas õhus istuda ja poollooduslikus keskkonnas 
aega veeta.  

Juurdepääs aladele
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9ALA KIRJELDUS

Planeeritava    ala   eesmärgiks on  anda  olemas  olev-
ale looduslikule   pargile  rekreatsiooni võimalu-
si,  luua   uus  ühendus  Nurme  tänava  ja   Ülejõe 
r anna vahel ning  tuua esile  nõlvalt avanev vaade.

Üheks oluliseks osaks kujunduse juures on luua uus 
ühendus Ujula tänavaga,  kus kulgeb tee Emajõe äärde.  
Antud ühendus on vajalik sellepärast,  et olemasolevad teed  
on paralleelselt jõega ning otsetee alade vahel puudub.  Par-
gi ja  Ujula  tänava vaheline trepp loob tee,  mis on risti jõega.  
Uus ühendus   planeeritava trepi näol annab võimaluse   
naabruskonna elanikel ja ka teistel li ikuda otseteena läbi 
pargi Ülejõe randa ja kasutada parki vahepeatusena.

Kuna hetkel on park loodusliku ilmega siis ei ole seal mitte 
ühtegi pinki ega teed.  Uues kujunduses on  parki paigalda-
tud mitmeid pinke ja planeeritud teid on võimalik kasutada 
lõikamiseks  li ikumisel.  Pargi  nõlvale on   kavandatud ligikaudu 11  
m pikkune  vaateplatvorm  kuhu on paigaldatud vaatebinoklid,  
kust avaneb väga  hea  vaade  Emajõele  ja selle  paremkaldale.    

Ala potentsiaalseteks kasutajateks oleks eelkõige koha-
likud inimesed ja lähedal asuva hooldekodu patsien-
did.  Lisaks kasutaksid pargiala ka Staadioni 48 hoon-
es tegutsev Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon 
"Kodukotus",  kes saavad pargis erinevaid üritusi korraldada.

Vaate suunamiseks hoone juurest  platvormi suunas haljas-
tuses on kasutatud harilikke sireleid ja  arendsi astilbesid
Astibe peenarde vahele on jäetud suurem muruga kae-
tud ala,  et vaade Emajõe poole oleks avatud.   Puittai-
mestiku  poolest säilib projektialal   suurem osa ole-
masolevatest puittaimestikust,  vaid nõlval vaadet 
sulgevad puud ja osad haiged puud eemaldatakse.
Pargi nõlvalt taimestiku eemaldamisel tuleb jälgda,  et ei eemal-
dataks kõike kuna seal kasvavad taimed hoiavad ära erosiooni 
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Kujunduse eesmärgiks on avada Tartu Ülikooli staadioni nõlval 
olevad kasutamata rohealad ning anda nendele rekreatiivsed 
funktsioonid ning väärtustada sealt avanevat vaadet.  Uus 
kujundus hõlmab endas  Puiestee ja Liiva tänava külgedelt 
staadionit ümbritseva võrkaia eemaldamist.  Uute teede lo-
omist ja visuaalse barjäärina mõjuvate puude eemaldamist.

Uus kujundus võimaldab liikuda üleval mööda nõlva nii,  
et sealt avaneb vaade alla staadionile ja Emajõe suunas.    
Staadioni ülevale  paigaldatakse   piirdepuu,  mis  takistaks 
nõlvast alla libisemist ja takistaks inimestel nõlval ronida..  

Narva maantee poolsel nõlval asuv  roheala  on hetkel 
isoleeritud ja selle ala olemasolust teavad vaid ümber-
kaudsed elanikud.  See  on tingitud  sellest,  et ligipääs sin-
na kulgeb  läbi eramu värava kuhu võõrad inimesed ei tiku.  
Uues kujunduses on sellele alale planeeritud vaateplat-
vorm, kust oleks võimalik vaadata staadionil toimuvaid 
spordiüritusi ning kust avaneb hea vaade jõe suunas.     

Kuna Liiva tänava poolne roheala on madalam siis on sin-
na planeeritud astmetega pingid,  mis oleksid staadionile li-
satribüüniks.  Ja kus oleks võimalik rahulikult aega veeta.

Staadioni Puiestee tänava poolne külg on ühen-
duslüli kahe eelnevalt nimetatud ala vahel.   Sellele 
teele on kavandatud viis taskut,  kus on võimalik het-
keks maha istuda ja nautida nõlvalt avanevat vaadet.

Staadioni Narva maantee poolsele küljele moo-
dustatud sirelitest hekk,  mis  annab Puies-
tee tn 43 ja 43a eramutele privaatsust juurde.  
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See ala omab suurt potentsiaali kuna sellest par-
gist avaneb jõe vasakkalda kõige parem ja laiem 
vaade.  Pargi peamiseks elemendiks on vaateplat-
vorm, kust avaneb valitud aladest parim vaade.

Ohvitseride pargil puuduvad rekreatiivsed funktsioonid,  
mistõttu ei ole seal hetkel olulisi huvigruppe,  kes par-
ki aktiivselt kasutaksid.  Uues kujunduses on parki lisat-
ud mänguväljak,  kus saavad mängida väiksemad lapsed.  
Teismelistele on loodud multifunktsionaalne väljak,  
kus on võimalik mängida nii korvpalli kui ka jalgpalli.

Park on mõeldud eelkõige ümbritsevale elanikkonnale,  
kuid tänu Eesti rahva Muuseumile muutub Roosi tänav  väga 
aktiivseks tänavaks,  mis tõmbab ligi ka võõraid inimesi.

Hetkel on  pargis kaks sissepääsu kolmest varjatud,  ainult 
Kivi tänavalt tulev trepp on avatud.  Roosi tänavalt tulles 
viib nõlvalt üles pinnastee,  mis on puiitaimestiku va-
hele peidetud.  Puiestee tänava sissepääs on hetkel eksi-
tav,  kuna see jätab mulje nagu see viib kellegi koduõuele.
Kujunduses on paigaldatud pargi Puiestee ja Roosi täna-
va sissepääsude poole valgustuspostid ja kivisillutis,  mis  
muudab sissepääsu esinduslikumaks ja tekitaks inimestes 
huvi parki külastada.   

Kujunduses on alles hoitud võimalikult palju olemasole-
vat puittaimestikku ning pargi  Raatuse tänava poolsesse 
külge on lisatud mõned puud (arukask,  harilik vaher,   harilik 
hobukastan,  harilik pärn).  

ALA KIRJELDUS
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20DETAIL - PINK

Kõigil kolmel alal on kasutatud sama kujunduse-
ga pinke,  mille konstruktsioonis on kasutatud ter-
motöödeldud puitu,  betooni ja roostevaba terast.   



21DETAIL - PLATVORM

Platvorm on antud töös üheks olulisemaks elemendiks,  mis 
seob kõiki alasid.   See on kujundatud nii,  et oleks võimalik is-
tuda terve platvormi vältel  ja  nautida sealt avanevat vaadet.  
Istepingi  sisse on paigaldatud valgustid,  mis tõstavad hämaras 
veel omakorda esile platvorme ja kutsub inimesi uudistama.



22DETAIL - ASTMETEGA PINK
Astmetega pink immiteerib Tartu Ülikooli staadionil olevat 
tribüüni ning neid on paigutatud järsematesse kohtadesse.  
Konstruktsioonis on kasutatud roostevaba terast ning pingi 
raam on kokku keevitatud.  Raami peale on paigaldatud im-
mutatud saarepuidust lauad.



23ETAPID

Esimeses etapis eemaldatakse kõik füüsilised (võrkkaed 
staadionil)  ja visuaalsed barjäärid (puittaimestik nõlvadel).

Teises etapis luuakse uued ühendused,  rajatakse teed ja pai-
galdatakse piirdepuu staadioni nõlvale.

Kolmandas etapis istutatakse lisatud taimmaterjal ja aladele 
paigutatakse valgustus.

Neljandas etapis rajatakse vaateplatvormid.

1.

2.

3.

4.
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Töö eesmärgiks oli pakkuda lahendus kolmele alale,  mis asu-
vad Emajõe ja vasakkaldal oleva nõlva vahel.  Alad pidi ku-
jundama nii,  et nad ei oleks eraldiseisvad vaid moodustaks 
terviku.

Teedevõrgu,  rohealade ja vaadete analüüsi käigus tuli välja 
kolm ala,  kust avanevad vaated Emajõele ja selle paremkald-
ale.  Igal alal on tohutult potentsiaali,  kuid hetkel pole seda 
ära kasutatud.  Kontseptsioonist tuleneva projekti eesmärgiks 
oli avada valitud alad,  tuua esile  nendelt avanevad vaated,  
anda nendele rekreatsiooni funktsioone ja luua uusi ühendu-
si.

Pakutud lahendus annab nendele rohealadele rekreatsiooni 
võimalusi ning ühendab nõlva visuaalselt Emajõega.

Aim of the bachelor thesis was to offer solutions to three 
areas,  which are located between Emajõgi and the slope on 
the left side of the river.

During the analysis of road networks,  green spaces and views   
stood out three areas where the view open up to Emajõgi.  
Each of the areas has huge potential but as of right now 
none of it has been used.  The conception of the project was  
to open up the chosen spaces,  bring out the views,  give 
them recreational functions and create new connections.

Offered solution gives the green space recreational functions 
and connects the slope visually with Emajõgi.

Kokkuvõte / Summary



25KASUTATUD KIRJANDUS

Maa-ameti geoportaal.  Kättesaadav:  http://xgis.maaamet.
ee/xGIS/XGis
(viimati külastatud 22.05.16)

Kultuurimälestiste riiklik register.7082 Haiglahoone Tartu,  
Staadioni 48,  1878.  a.  Kättesaadav:  https://register.muinas.ee/
public.php?menuID=monument&action=view&id=7082 
(viimati külastatud 22.05.16)

Hortes koduleht.  Kättesaadav:  www.hortes.ee 
(viimati külastatud 22.05.16)


