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Sissejuhatus

Käesolev projekt on bakalaureusetöö 
Eesti Maaülikooli erialal  keskkonna-
planeerimine ja maastikukujundus.
Bakalaureusetöö ülesanne on an-
tud märksõnaga “teiselpool”. 
Antud  stsenaariumis on linnavalitsusel 
vaja  leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka 
korterite ja ärihoonete planeerimiseks, mis   
on  tuleviku müügiargument Tartu jaoks. 
Ülesandeks on teha ettepanek, 
kus need alad võiksid asu-
da ja ühendada need seosed 
lineaarsete avalike aladega Tar-
tu linnaruumis. Peamiseks välja-
kutseks on muuta funktsionaalne 
karakter ühendavaks karakteriks lin-
naelanike ja külastajate jaoks Tartus.
Käesoleva töö projektaladeks on Paju, 
Papli ja Pärna tänava äärde jäävad alad. 
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Projektala asukoht

Projektala asub Tartu linnas, Emajõe pare-
mal kaldal (joonis 2), üks pool alast jääb 
Ülejõe linnaossa ja teine pool alast An-
nelinna. Projektala ümbrusesse jäävad 
suuremad tänavad- loodesse Raa-
tuse, kirdesse Puiestee tänav, kagusse 
Sõpruse puiestee, edelasse Pikk tänav. 

Joonis 1. Projektala Emajõele orienteeritud tänavatega M 1:8500 

Joonis 2. Projektala asukoht Tartu linnas M 1:30 000 

Projektala läbivad 3 Emäjõele orienteeritud 
tänavat- Pärna, Paju ja Papli tänav (joonis 
1). Pärna tänav asub Ülejõe linnaosas, Paju     
tänav jääb Ülejõe linnaosa ja Annelinna                   
piirile ning Papli tänav paikneb Annelinnas.  
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Joonis 3. Projektala 1935.a. kaardil 
M 1:10 500

Joonis 4. Projektala 1947.a. kaardil 
M 1:10 500

Joonis 5. Projektala 
1977.a. kaardil 
M 1:10 500

Joonis 6. Projektala 1996-2007.a. kaardil M 1:10 500

Projektala ajalugu

Möödunud sajandil ääristas Puiestee täna-
vat rida kasarmuid. Tartu linnapiir kulges 
toona mööda Pärna ja Paju tänavat Ema-
jõeni. Paju tänavast Annelinna poole jäid ula-
tuslikud aasad ja heinamaad, mis kuulusid 
Jaama ja Anne mõisale. Kuigi selles piirkon-
nas on pinnas kehv, ehitati ikkagi Raatuse 
tänava ja Pärna tänava ääres asuva pärmi-
vabriku vaheline ala hooned täis. Peamiselt 
ehitati territooriumile ühekorruselised puithoo-
ned, kuna need sobisid elamiseks madalapal-
galistele töölistele, lodjameestele, kaluritele.

Samuti on ajaloolistelt kaartidelt näha, et              
Ülejõe linnaosa on varem hooneid täis ehitatud 
kui Annelinn, kus samal ajal laiusid rohumaad. 
1947.a. tihenes Ülejõel hoonestus ja rohealade 
osakaal vähenes. 1977.a. suurenes ehituste-
gevus veelgi ja laienes ulatuslikult Annelinna                                     
territooriumile. Tänaseks on mõlema linnao-
sa hoonestus samaväärselt tihe ja rohealade 
osakaal võrreldes varasemaga palju väiksem. 

1935 1947

1977 1996 2007
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Projektala olemasolev olukord

Sellel leheküljel on projektala reljeefi (joonis 
7), krundi suuruste (joonis 8), teedevõrgu ti-
heduse (joonis 9) ja hoonete tüüpide (joonis 
10) iseloomustamisel kasutatud õppeaines 
“Linnaruumi analüüs” tehtud tööd, milles tuli 
paremale poole Emajõe kallast jääv osa Tartu 
linnast jagada   tsoonideks. Kõigepealt sai ja-
gatud Tartu linn tsoonideks relljeefi, kruntide 
suuruste, teedevõrgu ja hoonete tüüpide järgi 
ning seejärel sai kattuvate/lähestikku olevate 
tsoonide piirjoonte järgi linn jagatud lõplikeks 
tsoonideks. Projektala jääb kolme tsooni.*
Projektala kirdepoolsele osale on iseloomu-
lik väga järsk maapind, väga väiksed krun-
did, hõre teedevõrk, eri tüüpi eramajad. 
Projektala keskosale on iseloomu-
lik lauge maapind, väiksed krun-
did, tihe teedevõrk, eri tüüpi hooned.
Projektala lõunapoolsele osale on  iseloomu-
lik väga lauge maapind, keskmise suurusega 
krundid, väga tihe teedevõrk, korterelamud. 

*Õppeaines “Linnaruumi analüüs” tehtud 
töös oli kokku 15 tsooni. Sellesse tööse 
on toodud  üle legendi klaasifikatsioo-
ni vajaminev  osa muutmata kujul. 

Joonis 7. Projektala reljeef kaardil 
M 1:11 000

Joonis 8. Projektala kruntide suurused kaardil 
M 1:11 000

Joonis 9. Projektala teedevõrgu tihedus kaardil 
M 1:11 000

Joonis 10. Projektala hoonete tüübid kaardil 
M 1:11 000

reljeef / krundid / teed / hooned

väga järsk maapind
lauge maapind
väga lauge maapind

väga väiksed krundid
väiksed krundid
keskmise suurusega krundid

eri tüüpi eramajad
eri tüüpi hooned
korterelamud

hõre teedevõrk
tihe teedevõrk
väga tihe teedevõrk
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Projektala olemasolev olukord

Joonis 11. Reljeefi läbilõige Pärna tänava keskteljel M 1:4000

Joonis 12. Pärna tänava kesktelg M 1:2000

Joonis 13. Reljeefi läbilõige Paju tänava keskteljel M 1:4000

Joonis 14. Paju tänava kesktelg M 1:2000

Joonis 15. Reljeefi läbilõige Papli tänava keskteljel M 1:4000

Joonis 16. Papli tänava kesktelg M 1:2000

42
 m

32
 m

37
,5

 m

33
 m

33
 m

39
 m

Kolmest valitud tänavast on Pärna tänava alguse 
ja lõpu kõrguste vahe kõige suurem (10 m). Kõr-
geim koht (42 m) on Puiestee ja Pärna tänava rist-
mikul, madalaim (32 m) Puiestee ja Pika tänava 
ristmikul. Selle tänava maapind on kõige järsem.  

Kolmest valitud tänavast on Paju tänava alguse 
ja lõpu kõrguste vahe kõige väiksem (4,5 m). Kõr-
geim koht (37,5 m) on Jaama ja Paju tänava rist-
mikul, madalaim (33 m) Jaama ja Pika tänava 
ristmikul. Selle tänava maapind on kõige laugem.  

Papli tänava alguse ja lõpu kõrguste vahe 
on 6 m. Kõrgeim koht (39 m) on Jaa-
ma ja Papli tänava ristmikul, madalaim 
(33 m) Jaama ja Pika tänava ristmikul.  



maakasutus / hooned
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1-korruseline hoone
2-korruseline hoone

4-korruseline hoone

transpordimaa
ärimaa

üldkasutatav maa
ühiskondlike ehitiste maa
tootmis- ja ärimaa
elamumaa

tootmismaa

elamu- ja ärimaa

3-korruseline hoone

5-korruseline hoone
9-korruseline hoone

Projektala olemasolev olukord

Projektalale jäävad selliste sihtotstar-
vetega maad (joonis 17) nagu elamu-ja 
ärimaa, transpordimaa, ärimaa, üldka-
sutatav maa, ühiskondlike ehitiste maa, 

tootmis-ja ärimaa, elamumaa, tootmis-
maa. Pindalaliselt on kõige rohkem ela-
mumaad, kõige vähem tootmismaad. 

Joonis 17. Projektala maakasutus kaardil M 1:7000 Joonis 18. Projektala hoonete kõrgused kaardil M 1:7000

Projektalal on 1-, 2-, 3-, 4-, 5- ja 9-korruselised hooned. (joonis 18). 
Arvuliselt on kõige rohkem 1-ja 2- korruselisi hooneid, kõige vähem 9- 
korruselisi hooneid. Pärna tänava ääres on 1-, 2-, 3-, 5-korruselised 
hooned. Paju  ja Papli     tänava   ääres on 1-, 2-, 5- korruselised hooned. Pärna tänavat ääristavad elamu-ja äri-

maa, üldkasutatav maa, tootmis-ja 
ärimaa, ärimaad, tootmismaad, ela-
mumaad. Paju tänavat ääristavad         
elamu-ja ärimaad, ühiskondlike                                   
ehitiste maa, tootmismaa, elamumaad. 
Papli tänavat ääristavad üldkasutata-
vad maad, ühiskondlike ehitistega 
maad, üldkasutatav maa, elamumaad. 

1- korruseliste hoonete seas on eluhooneid, toot-
mishooneid. 2-korruseliste hoonete seas on 
eluhooneid, ärihooneid, ühiskondlikke hooneid. 
3- korruseliste hoonete seas on tootmishooneid, 
ärihooneid,    elamuhooneid. 4- korruseliste hoo-
nete seas on elamuhooneid ja ärihooneid. 5- kor-
ruseliste hoonete seas on elamuhooned ja ärihoo-
ne. 9- korruselisteks hooneteks on elamuhooned.



Joonis 19. Pärna tänava äärsetele 
kruntidele iseloomulik hoonestus M 1:6000

Joonis 20. Paju tänava äärsetele 
kruntidele iseloomulik hoonestus M 1:6000

Joonis 21. Papli 
tänava äärsetele 
k r u n t i d e l e                        
iseloomulik      hoo-
nestus M 1:6000

maakasutus / hoonedProjektala olemasolev olukord
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Projektala läbivad valdavalt as-
faltbetoonkattega sõiduteed. 
Vähe on nii kruusakattega 
sõiduteid kui ka pinnatud kruu-
sakattega sõiduteid (joonis 22).
Pärna ja Paju tänavatel on 
sõiduteed kogu ulatuses kaetud 
asfaltbetoonkattega. Papli täna-
val on sõidutee suuremas osas 
asfaltbetoonkatte all ja lühike lõik 
teest on pinnatud kruusakattega.  

Projektalal on peamiselt asfaltbetoonkattega teed ja ra-
jad jalakäijatele ja    jalgratturitele. Vähem on kruusakat-
tega ning sissetallatud teid ja radu. Kõige vähem on sil-
lutiskividega ja -plaatidega kaetud teid ja radu (joonis 23). 
Kõigil kolmel valitud tänaval ääristab sõiduteed nii as-
faltbetoonkattega kui ka kruusaakattega teeriba ja-
lakäijate ja jalgratturite jaoks. Kõige pikemas ulatuses 
ääristb asfaltbetoonkattega teeriba sõiduteed Pärna 
tänaval ja kõige lühemas ulatuses Paju tänaval. Kruu-
sakattega teeriba ääristab kõige pikemalt Paju tänava 
sõiduteed ja kõige lühemalt Pärna tänava sõiduteed.

asfaltbetoon kattega sõidutee
pinnatud kruusakattega sõidutee

kruusakattega sõidutee asfaltbetoonkattega teed
kruusakattega teed ja rajad

sillutiskivi ja-plaaditeed ja -rajad

sissetallatud teed ja rajad

teed
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Projektala olemasolev olukord

Joonis 22. Projektala sõiduteede katete liigid kaardil M 1:7000 Joonis 23. Projektala jalakäijate ja jalgraaturite teede ja rajade katete liigid 
kaardil M 1:7000



Joonis 24. Projektalale iseloomulik teedevõrk M 1:7000

jalakäijate ja jalgratturite tee

sõidutee

teedProjektala olemasolev olukord

10



Joonis 25. Projektalale iseloomulikud taimkattega alad M 1:7000

Projektalal esineb nelja tüüpi taimkattega ala-
sid- nendeks on rohumaa, tootmisõu,  haljasa-
la, eraõu (joonis 25). Suures osas hõlmavad 
käsitletava ala enda alla eraõued ja haljasalad. 
Vähe on rohumaid ja veel vähem tootmisõuesid. 

tootmisõu
haljasala

eraõu

rohumaa

haljastus

11

Projektala olemasolev olukord



Joonis 26. Projektala tootmisõuede haljastus M 1:7000

madal-ja kõrghaljastuseta tootmisõu
madal- ja kõrghaljastusega tootmisõu

Joonis 27. Projektala rohumaade haljastus M 1:7000

madal-ja kõrghaljastuseta rohumaa
madal- ja kõrghaljastusega rohumaa

Projektalal on pindalaliselt suuremas ülekaalus ma-
dal-ja kõrghaljastusega tootmisõu ja vähem on neid toot-
misõuesid, kus puid ja põõsaid ei esine (joonis 26).   

Samuti on projektalal pindalaliselt ma-
dal-ja kõrghaljastusega rohumaid       ro-
hkem ja vähem rohumaid, kus ei kasva 
ühtegi puud ega põõsast (joonis 27).    

haljastusProjektala olemasolev olukord
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Projektalale jäävad hõredamalt ja ti-
hedamalt madal- ja kõrghaljastatud 
eraõued ning eraõued, kus puid ja põõ-
said ei esine (joonis 28). Käsitletaval 
maa-alal on ülekaalus eraõued, kus 
kasvab palju puid ja põõsaid. Pinda-
laliselt  teisele kohale jäävad hõredamalt  
haljastatud   eraõued. Väga vähe on 
neid eraõuesid, mida pole haljastatud.     

Käsitletaval maa-alal on hõredamalt ja 
tihedamalt madal- ja kõrghaljastatud 
haljasalad ja need haljasalad, mida 
pole haljastatud (joonis 29). Suurem 
osa projektala haljasaladest on hõre-
damalt madal-ja kõrghaljastatud. 
Vähem on tihedamalt haljastatud hal-
jasalasid. Veel vähem on haljasala-
sid, kus puid ja põõsaid ei kasva.   

Joonis 28. Projektala eraõuede haljastus M 1:7000

madal-ja kõrghaljastuseta eraõu
tihedamalt madal-ja kõrghaljastatud eraõu 

hõredamalt madal-ja kõrghaljastatud eraõu

Joonis 29. Projektala haljasalade haljastus M 1:7000

madal-ja kõrghaljastuseta haljasala
tihedamalt madal-ja kõrghaljastatud haljasala 

hõredamalt madal-ja kõrghaljastatud haljasala

haljastus
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Anne kanal

Em
ajõgi

Projektala läbivatest tänavatest on Pär-
na, Paju ja Papli ainsad väiksemad Ema-
jõele  orienteeritud tänavad, mis jäävad               
veekogude vahele. Valitud tänavatest edela-
suunda jäävad sademeveekogujad Ema-
jõgi ja Anne kanal, kirdesuunas on laiemate 
ja kitsamate kraavide võrgustik (joonis 30).

Projektalal on palju suure katusepinnaga                             
korterelamuid, kuhu samuti koguneb sademetevesi. 
Joonisel on märgitud korterelamud, millel veeren-
nid asuvad siseõue poole jääval küljel. Ülejäänud 
hoonetel on kas vundamendis väiksed avaused või 
on sademeteveekogumisüsteem ära peidetud muul 
viisil. Katustelt tulev sademetevesi valgub hoone 
vundameni ääres olevale sillutisele või valgub eda-
si müüda renni murule, lillepeenrale või tänavale. 

Suurem osa Jaama ja 
Papli tänvatele kogunev 
sademetevei kogutakse 
kokku ja juhitakse sadme-
teveekanalisatsiooni põhi-
trassi. Pikk tänavalt Paju 
tänava pikendusele mine-
va põhitrassi kaudu jõuab 
see sademetevesi Ema-
jõkke, läbides enne jõkke 
suubumist õlipüüdurit. 

Joonis 30. Projektala ja seda ümbritseva ala sademetevee  
kogunemise, kogumise ja juhtimise analüüs M 1:6000

õlipüüdur
olemasolev sademetevee-
kanalisatsiooni põhitrass
suure katusepinnaga hoone
perspektiivne sademetevee-
kanalisatsiooni põhitrass
veekogu
veerennid korterelamu 
siseõue poole jääval küljel

sademetevesiAnalüüs
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Anne kanal

Em
ajõgi

Projektala ümbritsevad tänavad- Pikk, 
Raatuse, Puiestee tänav ja Sõpruse 
puiestee on põhilisteks liikumis-
suundadeks. Pikk tänavalt Puiestee 
tänavale ja vastupidi liigutakse 
peamiselt Raatuse tänava 
ja Sõpruse Puiestee 
kaudu. Pärna, Paju ja 
Papli tänavat aga 
vähem. Projektala 
põhiliikumissuunad  
(Pärna, Paju, Papli, 
Jaama, Uus, Anne tn) 
kasutatakse erinevate 
teenusteni (sõlmpunktid / 
tõmbekeskused) jõudmiseks. 
Põhiliikumissuundade vahe-
lisi liikumissuundi kasutatakse 
paralleeltänavatele jõudmi-
seks, korter- ja eramajade vahel 
liikumiseks (joonis 31).

Teenustepakkujad projektalal: 
Kauplus Kodusisustus  (1) 
Opera Pizza (2),  Hesburger 
(3), Anne Maxima  (4), Anne 
Noortekeskus (5), Aleksander 
Puškini kool (6), Anu Salong 
(7), Lasteaed Annike (8), Le-
rrotrans OÜ (9), Uusapteek 
OÜ (10), Tuule Kapital OÜ 
(11), Bulle lasteriided (12), Tai 
Restoran Bagua, Restoran Art-
jomi Juures (13), OÜ Kohvise-
mu, (14), BlackBerry restoran 
(15), Club Illusioon (16), Q-Sa-
long OÜ, Soojusaudit OÜ (17)

1

2
3

45

6

7

8
9

10

11

12
13

14
15

16

a
Artic Sport Club (h),  Anne saun (i) ja 
Ssäästumarket (j), kauplus STIIL (k), 
Finfan OÜ (l), Lasteaed Pääsupesa 
(m), Eeden (n), Sadamateater (o), Tar-
tu Turg AS (p), TÜ üliõpilaselamu (q), 
Raatuse kool (r), Biokliiniku apteek (s)

b

c d
e

f

g
h

i
j

l

k

m

n

o
p

q

r
s

Projektala ümbrusesse 
jäävad näiteks järgmised 
teenustepakkujad: Taaska-
sutuskeskus MTÜ (a), Maar-
ja Kool (b), Jaama mõis (c), 
Jaama mõisa Selver, (d) 
ja  Ärimaja (e), Sangar AS 
(f), Maksu-ja tolliamet (g),

Joonis 31. sõlmpunktide vahelised autode ja kergliiklejate liikumissuunad M 1:6000

autode ja kergliiklejate põhiliikumis-
suund
sõlmpunkt/tõmbekeskus
vähem kasutatavad autode ja 
kergliiklejate liikumissuund
kergliiklejate liikumissuund

perspektiivne kergliiklejate liikumissuund

veekogu

liikumissuunad
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Joonis 32. projektala kergliikluse ohutus M 1:6000

sõidutee, mille ääres puudub kergliiklustee

hooned, mille juures on jalgrattahoidja 

sõidukite parkimisala koos sissesõiduteega

suurema liiklusega tänav
+liiklussageduse nr.
asfaltkattega kergliiklustee 
sõiduteede ristumiskoht

370170

310
210

30

14
0

40
19

0

50

34
0

24
0

35
020

0

130
220

100

30

230

2015.a. Tartu linnas tehtud 
liikluskoormuse uuringu järgi on 
maksimaalsed liiklussagedused 
Jaama, Anne, Uus, Pärna, Paju 
tänavatel vastavalt 370, 230, 
100, 190, 350 sõidukit ööpäe-
vas. Enamikul tiheda liiklusega 
tänavalõikudel on olemas ül-
ekäigurada. Kergliiklejal tuleb 

projektalal liigeldes ületada 
tänavate ristmikke ning korter-
majade parklate sisse-ja väl-
jasõiduteid. Käsitletaval alal 
jäävad tänavate äärde jalakäi-
jate ja jalgratturite ühises kasu-
tuses olevad teed, kus kõik saa-
vad liikuda mõlemas suunas. 
Kõige pkemalt külgneb kõnnitee

sõiduteega Pärna tänaval ja kõige lühemalt Paju täna-
val. Pärna, Paju, Papli, Anne, Uus tänavatel sõiduteede 
äärsete asfalteeritud kõnniteede lõppedes peab

kergliikleja kasutmama sõidutee äärset kit-
samat või laiemat kruusakattega teeriba 
või jätkama oma teekonda sõiduteel. 

Poolte kortermajade 
juures pole jalakäijate 
ja jalgratturite jaiks 
teed eraldatud, mistõttu 
jagavad nad teed auto-
dega. Puuduseks on ka 
see, et   jalgrattahoidjad 
on vaid  nelja erinevaid 
teenuseid pakkuva

asutuse  ja ühe  korterelamu-
juures. Seepärast kasuta-
vad jalgatturid ära muid al-
ternatiivseid võimalusi oma 
jalgrataste kinnitamiseks,

milleks on kortermajade              sissse-
pääsude varikatuste tugipostid 
ja treppide käsipuud (joonis 32).

hooned, kus jalgratast võimalik kinnitada hoone 
sissepääsu varikatuse tugiposti külge 
hooned, kus jalgratast võimalik kinnitada hoone 
sissepääsu trepi käsipuu külge
hooned, kus jalgratast võimalik kinnitada hoone 
sissepääsu varikatuse tugiposti ja trepi käsipuu külge 
ülekäigurada

kergliikluse ohutusAnalüüs
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muruplatsi olemasolu
jalutamisvõimalus
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele
rulluisutajatele ja jalgratturitele 
pakutavad võimalused

muruplatsi olemasolu
jalutamisvõimalus
laste mänguväljakud
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele

muruplatsi olemasolu
istepinkide olemasolu
jalutamisvõimalus
laste mänguväljakud
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele

   
   *
   *
   *
**
   *
   *
   *
      
   *
   *
   *
**
   *
   *
   *
  

   *
**
   *

**

   *
   *
   *
   *
   *
**
   *
   *
   *
   *
   *

   
   *
   *
   *
**
   *
   *
   *

muruplatsi olemasolu
laste mänguväljak
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele

   *
   *
**
   *
   *

muruplatsi olemasolu
jalutamisvõimalus
laste mänguväljakud
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele
rulluisutajatele ja jalgratturitele 
pakutavad võimalused

   *
   *
   *
   *
**
   *
   *
   *
   *

muruplatsi olemasolu
jalutamisvõimalus

muruplatsi olemasolu

muruplatsi olemasolu
istepinkide olemasolu
prügikastide olemasolu
jalutamisvõimalus
laste mänguväljak
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele
rulluisutajatele ja jalgratturitele 
pakutavad võimalused

muruplatsi olemasolu
jalutamisvõimalus
inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele

   
   *
   *
**
   *
   *
   

Sarnaselt 2009.a koostatud töös “Juurdepääs 
kohalikele põhiteenustele ja haljasaladele” ka-
sutatud haljasalade uurimustööle on projektala 
kortermajade juurde kuuluvate haljasalade kvali-
teedi hindamiseks kasutatud selliseid kriteeriume 
nagu muruplatsi olemasolu,    
istepinkide olemasolu, jaluta-
misvõimalus, laste mänguväl-
jak, inimeste jälgimise võimalus, 
kohtumispaik inimestele,     rul-
luisutajatele ja jalgratturitele pa-
kutavad võimalused ja juurde on 
lisatud prügikastide olemasolu. 
Analüüsi käigus selgus, et nii 
paljudel haljasaladel puudusid 
istepingid ja prügikastid. Prügi-
kaste leidus vaid joonisel kõige 
lõunapoolsemal haljasalal, sa-
mal haljasalal olid ka istepingid 

olemas. Teisel haljasalal oli paar 
vana pinki. Kolmandal haljasalal 
leidus isetehtud pink. Haljasala-
sid läbisid valdavalt sissetallatud 
rajad. Osadel haljasaladel või 
nende ääres on ka asfaltkatte-
ga teeradasid. Seda asfaltpinda 
on aga vähe                         last-
ele jalgrattaga  ja rulluiskudega 
sõitmise jaoks. Uuendamist ja 
laiendamist vajavad ka laste 
mänguväljakud, kus on ainult 
nõukogudeaegsed meallist roni-
lad, liumäed, väiksed liivakastid. 

haljasalade kvaliteet
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Joonis 33. projektalahaljasalade kvaliteedi analüüs M 1:6000



tänavat ääristab tara

tänavat ääristab piirdeta eraõu
tänav piirneb hoone  välisseinaga

pääs avalikule / poolavalikule haljasalale

tänavat ääristab haljasala / haljasriba
tänava äärde jääb parkla

Joonis 34. Paju tänava koridor M 1:3000

Joonis 35. Pärna tänava koridor M 1:3000

              Joonis 36. 
Papli tänava koridor 

M 1:3000

Paju tänava koridori al-
guses piirneb tänav 
valdavalt haljasribaga. 
Tänava keskpaigas ja lõ-
pus on koridori piirdeks 
enamasti tara. Tänava 
piiritlejaks on ka hoo-
nete välisseinad ja park-
la. Kortermajade juures 
olevatele haljasaladele 
pääseb Uus tänava ning 
kortermajade parklate 
sisse-ja väljasõiduteede 
kaudu (joonis 34). 

Pärna tänava koridori äärista-
jateks on vahelduvalt hoonete 
välisseinad, piirdeta eraõued, 
parklad, tarad, parklad, hal-
jasribad ja haljasalad. Kor-
termajade juures olevatele 
haljasaladele pääseb Uus 
tänava, kortermajade parklate 
sisse-ja väljasõiduteede, 
parkla kaudu (joonis 35). 

Papli tänava alguses 
ääristavad tänavakorido-
ri haljasala ja haljasriba. 
Tänavakoridori keskpaika 

piirab pea kogu ulatuses 
tara.  Tänava lõpu poole on 
tänava piiritlejateks  vahel-
duvalt  tarad, haljasribad, 

parklad, hoonete välissei-
nad, piirdeta eraõu.    Kor-
termajade juures olevatele 
haljasaladele pääseb Uus 

ja Anne tänava kaudu ning 
kortermajade parklate 
sisse- ja väljasõiduteede 
kaudu (joonis 36).    

Suuremad haljasalad ehk ena-
masti korterelamute vahele 

jäävad muruplatsid  jäävad 
nimetatud tänavatest eemale.

Ana lüüs i 
k ä i g u s 
selgus, et 
kõigi kol-
me valitud  
t ä n a v a , 
P ä r n a , 
Paju ja 
Papli, ko-
ridorid on  

Nendele haljasaladele pääseb 
vaid kõrvaltänavate, kor-
termajade parklate sisse-
ja väljasõiduteede kaudu.  

väga suures ulatuses piiritletud. 

tänavate koridoridAnalüüs
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Joonis 37. Projektala kortermajade siseõuede
varjulisus M 1:8000

Projektala korterelamute vaheliste siseõuede 
varjulisuse analüüsi (joonis 37) käigus sel-
gus, et enamikus siseõuedes pakuvad varju 
tuule, päikese, paljude elanike pilkude eest 
puud ja põõsad nii üksikuna kui ka grupiti 
paigutuna ning hekid. Siseõuedes on taim-
materjali tihedus ebaühtlane ja varieeruv. 
Siseõued pole igast külljest  pilkude 
eest varjatud. Palju kasvab muruplat-
sidel puid, vähe on aga põõsaid ja hekke. 

siseõuede varjulisus
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Projektalaks tuli valida Emajõe pare-
malt kaldalt kolm Emajõele orienteeri-
tud   tänavat, millest üks tänav lahen-
dada detailsemalt. Vaja oli arendada 
lineaarsed avalikke ruume, ühendades 
Emajõe kalda ja jääajaaegse oru. 
Kuna Emajõe ürgorg on tekkinud lius-
tike sulamisvee poolt kulutatava tege-
vuse tulemusena ja Tartu linn asub läbi 
Emajõe ürgoru voolava Suur-Emajõe 
keskjooksul, siis seega on vesi mängi-
nud suurt rolli Tartu linna kujunemisel. 
Selline ajalooline taust ajendas valima 
kujunduselemendiks vee. Tegelemaks 
veega, sai  välja valitud sellised täna-
vad nagu Pärna, Paju ja Papli, mis on 
Emajõele orienteeritud ning jäävad 
veekogude vahele. Nimetatud täna-
vatest edela suunda jäävad Emajõgi ja 
Anne kanal, kirde   suunda laiemad ja 
kitsamad kraavid. Maa-ameti ajalooliste 
topokaartide analüüsi käigus tuli välja, 
et Papli tänav on kõige hiljem lõpuni 
välja kujunenud tänav. Kui Ülejõe lin-
naossa ja osaliselt ka Annelinna  jääv 
osa projektalast oli juba hoonestatud, 
siis projektala kagupoolne osa oli veel 
pikemalt luhaniitude all. Praeguse Papli 
tänava äärde jäid kuivenduskraavid. 
Papli tänav on valitud seepärast detail-
semks lahenduseks.Tänaseks on kõigi 
kolme tänava ääres tihe hoonestus ja 
rohealade osakaal on seega palju väik-
sem. Olemasolevat olukorda analüü-
sides selgus, et alles-olevaid rohealasid 
kasutatakse ülekaalukalt elamumaana, 
jagunedes eraõuedeks ja korterma-
jade haljasaladeks. Eraõued on ena-

masti koondunud tänavate äärde. Kui 
taraga piiritletud eraõued asetsavad 
ridamisi tänavate ääres, siis on keeru-
lisem pääseda kortermajade vahelistele 
muruplatsidele, eelkõige kolmelt vali-
tud, Pärna, Paju ja Papli, tänavalt. Nen-
ele haljasaladele pääseb peamiselt 
korruselamute parklate sisse-ja väl-
jasõiduteede kaudu, mille ääres pole 
paljudel juhtudel eraldatud teed jalakäi-
jate ja jalgratturite jaoks. Haljasalade 
kvaliteedi hindamise tulemuseks oli, et 
nendest aladest enamusel puudusid ist-
epingid ja prügikastid. Rohealasid läbi-
sid valdavalt sissetallatud rajad, vähe 
oli asfaltkattega teeradasid. Puuduseks 
oli ka see, et vähe tegevust leidub 
laste jaoks, kuna haljasaladel tulid ette 
peamiselt nõukogudeaegsed metallist 
ronilad,     liumäed, väikesed liivakastid. 
Siseõued on ka haljastatud. Rohkem on 
kasutatud puid ning vähem põõsaid ja 
hekke. Kokkuvõtteks võib põhjusteks, 
miks haljasalasid vähe kasutataske, 
lugeda, et neid eraldavad parklatesse 
sisse-ja väljasõiduteed ilma kõnniteede-
ta, parklad ise, puudub istumisvõimalus, 
lastele on vähe tegevust, osaliselt pole 
siseõued kortermajade elanike pilkude 
eest varjatud. Vaba aega saaks kasuta-
da ka erinevate kergliiklusvahenditega 
liiklemiseks. Kuid teeolud pole igal pool 
selleks head, isegi põhiliikumissuun-
dadel (Pärna, Paju, Papli, Anne, Uus 
tänaval) puudub osaliselt sõiduteeäärne 
kõnnitee. Ka jalgratta parkimise võima-
lus on olemas peamiselt vaid erinevaid 
teenuseid pakkuvate asutuste juures.

Lähtuvalt analüüsi tulemustest on käe-
soleva töö eesmärgiks parandada vali-
tud piirkonna vaba aja veetmise võim-
alusi, esiteks tehes korda jalakäijate 
ja jalgratturite kasutuses olevad teed, 
luues seeläbi ühendused suuremate 
tänavatega, sidudes omavahel korter-
majade haljasalad ning teiseks paigal-
dades rohealadele erinevaid mängu-, lii-
kumis- ja õppevahendeid. Haljasalad ja 
teed seob omavahel sademevee kogu-
misrennide ja -kanalite võrgustik. Kuna 
käsitletaval alal puudub identiteet, on 
väljakutseks luua midagi seliist, mida 
varem pole tehtud, et see kutsuks ala-
le viibima lisaks kohalikele elanikele 
ka möödujaid, läbijaid. Märksõnade 
“jääaeg”, “ürgorg”, “vesi” kaudu on jõu-
tud evolutsiooni teemani. Ühe hüpoteesi
kohaselt on elu areng saanud alguse 
veest- maailmamerest. Kõik praegusel 
ajal elavad liigid pärinevad varem elan-
ud liikidest või nendega ühistest eellast-
est. Eellaste kohta saame infot fossiilide 

kaudu. Gümnaasiumi bioloogiaõpikust 
leitud tabelis (tabel 1) on välja toodud 
näited sagedasti kasutatavatest juhtfos-
siilidest ja nendele vastavatest ajastust-
est, milleks on kambrium, orduviitsium, 
silur, devon, karbon, perm, triias, juura, 
kriit, paleogeen, neogeen, kvaternaar. 
Nimetatud ajas-tud kuuluvad kolme ae-
gkonda: vanaaegkond, keskkaegkond, 
uusaegkond. Nagu aegkonnad jaotuvad 
ajastuteks, harunevad Pärna, Paju ja 
Papli tänavatest kõrvalteed. Kuna pro-
jektala hoonestamine on toimunud lään-
est ida suunas, siis Pärna tänava ruum 
on kõige vanem ja Papli tänava ruum 
kõige uuem. Seega on Pärna tänava 
äärde jäävate rohealade kujundamisel  
kasutatud vanaeaegkonna ajastutele, 
Paju tänaval keskaegkonna ajastutele 
ja Papli tänaval uusaegkonna ajastutele 
iseloomulikke tunnuseid. Kuna kva-
ternaarile olid iseloomulikud jääajad, 
siis  on Papli tänava kujunduses kasut-
tatud  jääajale iseloomulikke tunnuseid.    

Tabel 1. Näiteid sagedasti kasutatavatest juhtfossiilidest ja nen-
dele vastavatest ajastustes

Kontseptsioon
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TÄNAV AEGKOND AJASTU ARENENUD ORGANISMID HALJASALA NR. ELEMENDID

Pärna Vanaaegkond

Kambrium
trilobiidid, käsijalgsed, lim-

used, meriteod, käsnad, okas-
nahksed

1
Igale haljasalale vastavalt ajas-
tutele...

juhtfossiilide kujulised puidust ist-
epingid  koos prügikastidega, 

puitplaatidest väliinfostendid, mille 
külgedel vahelduvalt väikeste organ-
ismide kujutamine kasutades puid-
ulõike tehnikat ehk ksülograafiat

suurte organismide kujutamine 
puuskulptuuridena

taimmaterjali kasutamine                                       

kuna kvaternaarile old iseloomulikud 
jääajad, siis on üheks rajatiseks ka 
sünteetilise jää plaatidest (Super-
Glide) uisuväljak

mänuväljaku mänguvahendid

välijõusaali treeningvahendid

Orduviitsium korallid, sammalloomad, meri-
liiliad, süstikkalad 2

Silur
korallrifid, peajalgsed, kar-

pvähilised, soontaimed, 
kõhrkalad

3

Devon

kahepaiksed, luukalad, kollad, 
osjad, sõnajalad, hulkjalgsed, 
putukad, rohe-, puna-ja män-
dvetikad, teod, karbid, ammo-

niidid

4

Karbon

foraminifeerid, õisloomad, 
merisiilikud, hiidosjad ja -kol-

lad, sõnajalgtaimed, kordaiidid, 
ämblikulaadsed, roomajad

5

Perm
paljasseemnetaimed, 

okaspuud, palmlehikud, 
hõlmikpuud

6

Paju Keskaegkond

Triias ihtüosaurused, dinosaurused, 
pterosaurus 7

Juura linnud (ürglind), brahhiosaurus 8

Kriit
õistaimed, liblikad, sipelgad, 
termiidid, mesilased, krono-

saurus, plesiosaurus
9

Papli Uusaegkond

Paleogeen
kiskjalised, kabjalised, vaa-
lalised, loivalised, londilised, 

närilised, ahvilised
10

Neogeen rohttaimed, laululinnud, rotid, 
hiired, maod 11

Kvaternaar
mõõkhambuline tiiger, 

mammut, karvane ninasarvik, 
koopakaru

12

21
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1- kambrium
2- orduviitsium
3- silur
4- devon
5-  karbon
6- perm
7- triias
8- juura
9- kriit
10- paleogeen
11- neogeen
12- kvaternaar

sademeveetoru
lahtine sademeveerenn / -kanal

veekogu
kortermajade vaheline muruplats
teekond

õlipüüdur

Joonis 38. Projektala kontseptsioonijoonis M 1:6000

olemasolev sademetevee-
kanalisatsiooni põhitrass

1

2
3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

6

7

9

10

12
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juurdeistutatav haljastus
infostend

mänguvaäljaku mänguvahend
skulptuur
välijõusaali treeningvahend

olemasolev haljastus

pink

Joonis 39. ajastute kambrium, orduviitsium, silur, devon, 
karbon teemaliste alade kujundusplaanid M 1:1000 

rajatav sillutisega teerada

rajatav sademeveesüsteem

23

Kujundusplaan 1



Kujundusplaan 2

24 Joonis 40. permi ajastu teemalise ala kujundusplaan M 1:1000

juurdeistutatav haljastus

mänguvaäljaku mänguvahend
välijõusaali treeningvahend

olemasolev haljastus

pink

rajatav sillutisega teerada

rajatav sademeveesüsteem
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Kujundusplaan 3

Joonis 40. paleogeeni ajastu teemalise ala kujundusplaan 
M 1:1000

mänguvaäljaku mänguvahend
skulptuur
välijõusaali treeningvahend

olemasolev haljastus

pink

rajatav sillutisega teerada

rajatav sademeveesüsteem



Kujundusplaan 4
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mänguvaäljaku mänguvahend

olemasolev haljastus

pink

rajatav sillutisega teerada

rajatav sademeveesüsteem

Joonis 42. triiase, juura ja kriidi ajastute teemaliste alade kujundusplaan M 1:500

sademeveetorustik

mänguvaäljaku mänguvahend
skulptuur
välijõusaali treeningvahend

olemasolev haljastus

pink

rajatav sillutisega teerada

rajatav sademeveesüsteem
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Haljastusplaan 1

jaapani lehis

mägimänd

torkav kuusk `Hoopsii`

olemasolev haljastus

Joonis 43. permi ajastu teemalise ala haljastusplaan M 1:250



Haljastusplaan 2
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põõsasmaran `Abbotswood`

põõsasmaran `Hopley´s Orange

olemasolev haljastus

Joonis 44. kriidi ajastu teemalise ala haljastusplaan M 1:250
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Sidumisjoonis

Joonis 45. kvaternaari ajastu teemalise ala sidumisjoonis M 1:250
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Joonis 46. Papli tänava lõige M 1:250

Joonis 47. Papli tänava lõige M 1:250

Joonis 48. Paju tänava lõige M 1:250

A
A´

B
B´

C

C´

Joonis 49. Lõigete asukohad kaardil M 1:5000
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Lõiked

Joonis 50. rajatav kortermajade haljasala läbiva kõnnitee ristlõige

Joonis 51. rajatav kortermajade haljasala läbiva veekogumissüvendi ristlõige



Detailid
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Joonis 52. istepink selle sisse süvendatud prügikasti-
dega Juura ajastu teemalisele alale 

Joonis 53. istepink selle sisse süvendatud prügikasti-
dega Juura ajastu teemalisele alale 

Joonis 54  dekoratiivsein-ja stend kambriumi teemalise 
ajastiuga alale 

Joonis 55.  ajastute teemalistele rohealadele viitavad 
postid Paju, Päran, Papli tänava äärde 



Faasid
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I FAAS - kaevamistööd- sõidteede ääred, 
kus kõnniteed puuduvad, ülesse kae-
vamine, projektalale jäävate kõnniteede 
ülesse kaevamine, sademveekogumis-
rennide-ja vannide jaoks süvendite kae-
vamine,    treening-ja mänguvahendite pai-
galdamiseks pinnase eemaldamine. 

II FAAS - sillutus- ja tsementeerimise tööd. 
Asfalteeritavate sõidutee äärte ja      sil-
lutatavate radade, veekogumissüsteemide 
süvenditesse täitematerjalide kohale ve-
damine ja tasandamine. 

III FAAS - treening-ja mänguvahendite ko-
hale toomine, pinnasesse kinnitamine

IV FAAS - taimmaterjali kohale toomine ja 
istutamine



Kokkuvõte
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Summary
Tartu    linn asub läbi Emajõe ürgoru voolava Suur-Emajõe 
keskjooksul. Seega vesi on mänginud suurt rolli Tartu linna 
kujunemisel. Selline ajalooline taust ajendas valima kujun-
duselemendiks vee. Seoses vee teemaga sai  välja valitud 
sellised tänavad nagu Pärna, Paju ja Papli,  kuna need asu-
vad veekogude vahel. Detailsemalt on tegeletud Papli tän-
avaga, kuna selle tänava ääres on olnud kuivenduskraavid. 
Lähtuvalt analüüsi tulemustest on käesoleva töö 
eesmärgiks parandada valitud piirkonna vaba aja veet-
mise võimalusi. Kõigepealt tuleks teha korda jalakäi-
jate ja jalgratturite kasutuses olevad teed. Seeläbi 
saab luua  ühendused suuremate tänavatega ja sidu-
da omavahel kortermajade haljasalad. Lisaks sellele 
võiks paigaldada rohealadele erinevaid mängu-, liiku-
mis- ja õppevahendeid. Haljasalad ja teed seob omava-
hel sademevee kogumisrennide ja -kanalite võrgustik.
Märksõnade “jääaeg”, “ürgorg”, “vesi” kaudu 
on jõutud evolutsiooni teemani. Ühe hüpoteesi
kohaselt on elu areng saanud alguse veest- maailma-
merest. Kõik praegusel ajal elavad liigid pärinevad varem 
elanud liikidest või nendega ühistest eellastest. Eellaste 
kohta saame infot fossiilide kaudu. Gümnaasiumi bioloo-
giaõpikust leitud tabelis (tabel 1) olid toodud näited sage-
dasti kasutatavatest juhtfossiilidest ja ajastutest, mil nad 
eksisteerisid. Ajastuteks on kambrium, ordoviitsium, silur, 
devon, karbon, perm, triias, juura, kriit, paleogeen, neogeen, 
kvaternaar. Nimetatud ajastud kuuluvad kolme aegkonda: 
vanaaegkond, keskaegkond, uusaegkond. Kuna projektala 
hoonestamine on toimunud läänest ida suunas, siis Pärna 
tänava ruum on kõige vanem ja Papli tänava ruum kõige 
uuem. Seega on Pärna tänava äärde jäävate rohealade 
kujundamisel  kasutatud vanaaegkonna ajastutele, Paju 
tänaval keskaegkonna ajastutele ja Papli tänaval uusae-
gkonna ajastutele iseloomulikke tunnuseid. Kuna kvater-
naari ajale olid iseloomulikud jääajad, siis  on Papli tänava 
kujunduses kasutatud  jääajale iseloomulikke tunnuseid.

Tartu is located on the middle course of Suur-Emajõe that flows 
through the Emajõe old valley. So the water has played an impor-
tant role in shaping Tartu. This historical background prompted me to 
choose water for the design element. In connection with the theme of 
water, the author decided to choose Pärna, Paju and Papli streets, be-
cause these streets are located between the water bodies. The aut-
hor has been dealing with Papli street more detailed than the other 
streets, because there have been drainage canals beside this street.
According to the results of the analysis, the aim of this work is to ame-
liorate the leisure facilities of the chosen area. At first the paths for the 
pedestrians and cyclists should be fixed up. Thereby can create the 
connections with the bigger streets and connect the green areas of the 
apartment houses. In addition there could be set up different playing, -
motion- and educational equipments. Green areas and streets are con-
nected with the collection gutters of rainwater and the grids of canals.
Trough the keywords “ice age”, “old valley” and ”water”, the author reached 
to the theme of evolution. According to the one hypothesis the progress of 
the life have began in the water-world sea. All the species that currently 
exist, originate from the common ancestors or the species that have lived 
before. We can get the information about the ancestors through the fos-
sils. There were brought examples of the frequently used fossils and the 
epochs when they existed in the table that was in the biology textbook 
for the gymnasium. The epochs that were brought out were Cambrian, 
Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, Triassic, Juras-
sic, Cretaceous, Paleogene, Neogene, Quarternary. Named epochs be-
long to the three eras: Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. The building of 
the project has occurred from the west to the east. So the space of the 
Pärna street is the oldest and the space of the Papli street is the latest. 
Therefore there have been used attributes in the different streets that 
are characteristic to the different epochs. There have been used charac-
teristic attributes of Paleozoic epoch to design a greenfield site beside 
the Pärna street, characteristic attributes of Mesozoic epoch to design a 
greenfield site beside the Paju street and characteristic attributes of Ce-
nozoic epoch to design a greenfield site beside the Papli street. The ice 
ages were characteristic to the Quaternary. So there have been used 
the characteristic attributes of the ice age to design the Papli street.
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