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Käesolev töö on koostatud keskkonnaplaneerimise ja maastikukujun-
duse eriala bakalaureuse kraadi lõputööna.  Koostatud projekt pakub 
lahendust Emajõe vasakkalda jõega risti asetsevatele tänavatele ning 

nende ümbrusele. 

Bakalaureusetöö on jätk 2015/2016 õppeaasta kevadsemestril toi-
munud Linnaruumi analüüsi ainele. Kursuse raames koostati Tartu 
vasakkaldale jäävale alale mitmekihiline linnaruumi analüüs, mille käi-
gus analüüsiti detailsemalt kruntide asetust, hoonestust ja selle paik-
nemist, teede võrgustikku ning reljeefi. Aine tulemusena jõuti analüüsi 

käigus bakalaureusetöö peamise kontseptsioonini.  

Töö eesmärk on ühendada kahte Tartu linnaruumi defineerivat osa - 
jääaja-aegseid orukaldaid ning Emajõge. Uut linnakujundust luues on 
peamine rõhk asetatud avalikele lineaarsetele linnaruumialadele. Pro-
jekti lahendus on mõeldud nii vahetus läheduses elavatele inimestele, 

kui ka sealsesse piirkonda sattuvatele liiklejatele.  

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

SISSEJUHATUS
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Ligipääs jõele
Tartu linna üheks defineerivaks tunnuseks on läbi linna voolav jõgi, mis 
poolitab linna kaheks - vasakkaldaks ning paremkaldaks. Antud töös on 
analüüsi aluseks võetud kogu Tartu vasakkallas koos jõega. Tänavad, mis 
kulgevad mööda oru kallast alla, suunduvad kõik Emajõe suunas. Kuna 
jõgi oma olemuselt on linna elanikele märkimisväärsel kohal, on ka sellele 

ligipääs võrdlemisi tähtis - see  mõjutab kalda olustikku ja miljööd. 

Ligipääsu Emajõele mõjutab kallaste profiil, sealne taimestik ning ka suu-
res plaanis teedevõrgustik. Erinevused profiilis ja taimestikus rikastavad 
jõe kaldaid ning muudavad selle mitmekülgseks. Sealjuures liiga järsud 
kaldad või liiga tiheda taimestikuga alad võivad muuta veele ligipääsu 
raskendatuks või võimatuks. Seetõttu võib ka järeldada, et ligipääseta-
vamad alad on lauged või keskmise järskusega kallastel ning hooldatud 

taimestikuga. 

Kaardil rohelise katkendjoonega on märgitud alad, kus ligipääs Emajõele 
on tagatud. Lilla katkendjoonega on märgitud alad, kus ligipääs jõele on 
olematu või raskendatud. Analüüsist selgub, et alad, kus ligipääs veele on 
tagatud on justkui jätkuks mööda Tartu orukaldaid alla jooksvatele täna-

vatele. 

Teedevõrgustikust (lilla joon) on märgata, et ainult kaardil vasakule jäävad 
alad ulatuvad jõeni ning on hea ligipääsevusega. Keskel ja paremal ääres 
asuvatel teedel tekib jõeni pääsemiseks risti ette nii-öleda barjäär, mida 

peab ületama - Narva mnt, Pikk tn ja Kalda tee.

Analüüsides olemasolevat olukorda selgus, et vasakule poole jäävad kolm 
tänavat (Nurme, Liiva, Lubja), kus ligipääs veele on hea nii kalda äärse ala 
poolest, kui ka selle poolest, et mööda tänavaid liigeldes ei jää tee peale 
ükski suur barjäär. Kõiki kolme tänavat ühendab nende tänavate ühine 

funktsioon - tänavad liiguvad kõik Emajõe äärest Raadi surnuaiani. 

ANALÜÜS

Raadi surnuaed
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Kõik kolm teed (Nurme, Lubja, Liiva) suunduvad jõe äärest mööda oru 
kaldaid üles poole liikudes Raadi surnuaeda. Tegemist on kõige suurema 
surnuaiaga Tartus ning sinna on maetud palju Eesti ajaloole märkimis-
väärse panuse andnud inimesi - kirjanike, muusikuid, eesti keele edenda-
jaid, kunstnikke, vabadussõja kangelasi, teadlasi jne, kellele pühendatuna 
on loodud ka antud töö konteptsioon. Kõige enam leidub sealt muusikuid, 
kirjanikke ja teadlasi, mistõttu on ka projekt loodud ümber nende inimeste. 

Lineaarselt jooksvatele tänavatele on loodud uus kujundus ja lahendus 
selleks, et tõsta esile neid Raadi surnuaeda maetud inimesi, kes on roh-
kesti panustanud Eesti kultuuri- ning ajalukku. Kuna Raadi surnuaed on 
väga võimas ja kaunis koht, siis on ka projekti peamine idee inimesi jõe 
äärest või jõega paralleelselt liikuvatelt tänavatelt suunata Raadi surnu-

aeda.

Kolm tänavat on teemadena ära jaotatud ning nendest teemadest on loo-
dud tänavale uus lineaarne lahendus. Liiva tänav on pühendatud kirjani-

kele, Lubja tänav muusikutele ning Nurme tänav loodusteadlastele. 

Tänavatele loodud lahendus justkui sümboliseerib kõikide nende inimeste 
eluteekondi. 

Lubja tänav on pühendatud eelkõige kolmele muusikule, kes oma elu 
jooksul panustasid rohkesti Eesti muusikasse. Johann Voldemar Jann-
sen, kes organiseeris eesti esimese üldlaulupeo ning kirjutas rohkelt eesti 
keelseid laule, sealhulgas ka sõnad Eesti hümnile. Juhan Simm, kes oli 
helilooja, dirigent ja koorijut. Miina Härma, kes oli eesti esimene professio-
naalne naishelilooja ja dirigent ning ta kirjutas oma eluaja jooksul märki-

misväärselt üle 200 koorilaulu ja 10 kavatiini. 

Liiva tänav on pühendatud eesti kirjanduse edentajatele. Näiteks Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldile, kelle tuntuim teos on Eesti rahvuseepos “Kalevi-
poeg”. Surnuaeda on maetud veel rohkesti tuntuid luuletajaid ja kirjanikke  
nagu näiteks Anna Haava, Ado Reinvald, Betti Alver jne, kelle põhjal täna-

va lahendus loodud on. 

Nurme tänav on pühendatud peamiselt kahele loodusteadlasele. Surnu-

aeda on maetud Karl Ernst von Baer, kes on tuntud kui embrüoloogia ra-
jaja ning Ludvig Puusepp, kes oli üks neurokirurgia rajajaid ning maailma 

esimene neurokirurgia professor.

Kõiki kolme teemat iseloomustab sõna rütm - muusika rütm, luule rütm, 
ning ka teadusel on oma rütm. Mistõttu on ka läbivalt läbi kolme tänava 
loodud taimestikuga rütmi - on toodud tavapärasele rohelisele haljastu-

sele sisse aktsentseid punaseid toone. 

KONTSEPTSIOON
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Selleks, et suunata inimesi ja panna märkama, et toimub lineaarne liiku-
mine jõe äärest surnuaeda, on mööda kolme tänavat loodud asfaldisse 
paigaldatud metallribad, mis sümboliseerivad surnuaeda maetud inimeste 
teekondi. Iga paigaldatud metallriba järgib ühe inimese eluteekonda ning 

selle keerdkäike. 

Iga inimese elu on erinev ja eriline, mistõttu on ka metallribadest loodud 
teekonnad kõik omamoodi - mõni on laiem, mõni kitsam, mõni käänu-

lisem, mõni sirgem, mõni pikem ning mõni vaid väga lühike. 

Mõistagi on inimeste elud erinevad, kuid eripärasusi leiab ka inimeste enda 
teekonna jooksul. Mõni periood elus võib olla inspireerivam kui teised või 
vastupidiselt on kõigil eluetappe, kus motivatsioon puudub ja olukord on 
oma olemuselt raskem kui teistel aegadel. Sellest tulenevalt on ka täna-
vatele planeeritavad metallribad erinevates kohtades erinevad - mõnes 
kohas laiemad, mõnes kitsamad, käänulisemad ja keerukamad kuni tee 

jälle sirgeks tagasi vajub jne. 

TEEKONNAD
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ALA 1 - MUUSIKAPARK
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Kujundusplaan
Lubja tänav on pühendatud muusikutele, mistõttu on ka sealne jõe äärne 
ala loodud muusikast inspireerituna. Alale on loodud park, kus külastajad 
saavad kuulata looduse muusikat. Pargi kujundus on inspireeritud muusi-
ka helide võnkumisest ning sellest tulenevalt on ka lahendatud sealsete 
teede liikumine. Pargi istutusalad on erinevate kõrgustega - enamus on 
tõstetud 40 cm kõrgusele, kuid paar ala on ka süvendatud 40 cm mada-
lamaks. Alade tõstmine tagab selle, et esialgne nurgeline teede lahendus 
säilib (tihtipeale kõnnitakse nurgelistest kohtadest lihtsalt üle, mistõttu 

võib kujundus ajapikku kannatada). 

Park on kujundatud tsoonidena nii, et sinna tekivad erinevate kõladega 
piirkonnad. Külastaja saab liikuda ühest heliruumist teise ning kuulata eri-

nevat looduse muusikat. 

1. tsoon - alad, kus külastajal on võimalus kuulata kasekohinat.

2. tsoon - alad, kus on kuulda haavapuu lehtede klõbinat.
3. tsoon - alad, kuhu on istutatud marjapuid, mis tõmbavad linde ligidale, 

kellega kaasneb linnulaul.
4. tsoon - alad, mis on rajatud negatiivse pinnavormina, mistõttu kasvavad 
seal niiskuse lembesed taimed, mis omakorda toovad veel kasvukohale 

iseloomulikke loomi. 

Lubja tänav on ka potentsiaalne tähtis ühendus Supilinnaga, mis jääb tei-
sele poole Emajõge. Ka selles kujunduses on pakutud välja lahendus, et 
kaht linnaosa võiks jalakäijate sild ühendada. Planeeritav sild on ehitatud 
puidust, ning äärtesse on planeeritud rohealad, et inimesed saaksid ka 
silda ületades nautida looduse helisid. Silla Lubja tänava äärde on kujun-
datud lisaks veel vaateplatvorm, kus saab nii looduse muusikat nautida 

kui ka jälgida seda, kuidas õhtuti päike loojub.

Arukask - Betula pendula

Harilik haab - Populus tremula

Harilik sirel - Sorbus aucuparia

Olemasolev kõrghaljstus

Harilik vaher ‘Royal Red’ - Acer platanoides ‘Royal Red’

Suur sarapuu ‘Purpurea’ - Corylus maxima ‘Purpurea’

Hõberemmelgas - Salix alba

1.

1.

2.

2

3.

3.

4. 4.

4.

A

A’
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Lõige A-A’ 10 aasta pärast

Lõige A-A’ 50 aasta pärast

ALA 1 - MUUSIKAPARK  LÕIGE
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Nelikant toru 40x40x3

Liimpuit 80x100

Otsakork Ø 25

Kruvi 5x40

Keevispolt M8

114

Metall-leht 40x4

25      80
Seib Ø 35

Distants seib Ø 25

Betoon

M 1 : 20

M 1 : 50

2000

40

50

ALA 1 - MUUSIKAPARK - DETAIL - PINK  
Keermelatt M10
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Kujundusplaan
Lubja tänava keskele jääb järsk nõlvak trepiga, mis on väga vana ja lagune-
nud. Halvast hetkeseisust tulenevalt on projektis lahendatud uus Lubja tänava 
trepp. Trepile on loodud iga vahemademe juurde väike vaateplatvorm, kus saab 
peatuda hetkeks ning istuda. Kolm platvormi on pühendatud ka erinevatele 
muusikutele - Juhan Simmile, Miina Härmale ja Johan Voldemar Jannsenile. 
Mööda tänavat jooksev metallriba, mis igale inimesele pühendatud on, käib ka 

läbi vastava platvormi.

N

S

E

W

ALA 2 - TREPP
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Haljastusplaan
Südajalehine bergeenia ‘Eroica’ (Bergenia cordifolia ‘Eroica’) - suurte roo-
sade õite ning roostekarva lehtedega taim eelistab kasvada varjus. Sobib 

väga hästi pinnakattetaimeks. 

Thunbergi kukerpuu ‘Atropurpurea’ (Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’) 
- punakat tooni lehtedega dekoratiivne taim kasvab nii päikselisel kui ka 
varjulisel alal. Põõsas kasvab ligikaudu 1,5 m kõrguseks ja 1,5 m laiuseks

Harilik pukspuu ‘Agram’ (Buxus sempervirens ‘Agram’) - madal ja tihe 
põõsas kasvab kuni 1,5 m kõrguseks, kuid taim kannatab ka väga hästi 
lõikust. Taim on aeglasekasvuline ja saab kasvab edukalt ka varjulistel 

aladel. 

Harilik pukspuu ‘Agram’
(Buxus sempervirens ‘Agram’)

Thunbergi kukerpuu ‘Atropurpurea’ - 
(Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’)

Südajalehine bergeenia
(Bergenia cordifolia)

N

S

E

W

ALA 2 - TREPP
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i = 1%
i =3% 

ALA 2 - VERTIKAALPLANEERING

b

a

a=15
b=33
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ALA 2 - VAADE TREPILE
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Kujundusplaan
Nurme tänaval, aadressiga Staadioni 48, asub suur roheala, mis on hetkel 
kasutuseta. Antud projektis on Nurme tänav pühendatud loodusteadlas-
tele, sh. Ludvig Puusepale, kes oli üks neurokirurgia rajajaid. Kogu park 
on inspireeritud neuronitest - pargi teed kulgevad nagu neuronid ning 
erinevatesse aladesse on tekkinud sünapse (olukord, kus närviimpulss 
kantakse ühelt neuronilt teisele neuronile) erinevate piirkondade vahel 
nagu näiteks lageda taeva ja metsa vaheline üleminek, pargi ala ja auto-
tee vaheline üleminek ning kinnisest peidetud alast üleminek laia vaatega 
platvormile.  Lisaks, tavapärasele neuroni tuuma asukohale on istutatud 

harilik tamm.

Pargi teed on kruusakattega ning katte ja muru vahele on paigaldatud 
peenraribad, et kõrval asuv muru teede peale ei leviks. Nii on võimalik ka 

säilitada neuronile iseloomulikku lainelist teeäärt. 

Sarnaselt eelmisele kahele alale, on ka Neuroni parki sisse toodud punas-
te lehtedega puid, mis edastavad roheliste-punaste lehtede rütmilisust. 

N

S

E

W

ALA 3 - NEURONI PARK

B

B’

Platvorm

Platvorm
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Haljastusplaan
Harilik Tamm (Quercus robur) - suur ja võimsaks kasvav puu eelistab 
kasvada päikselises kohas, kuid kannatab külgvarju. Harilik tamm võib 

kasvada umbes 30-40 m kõrgusesks. 

Harilik vaher ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal Red’) - dekoratiivsete 
tumepunaste lehtedega taim kasvab umbes 8-15 m kõrguseks. Lehted 

värvuvad tumepunaseks juba kevadel. 

Harilik Tamm (Quercus Robur)

Harilik vaher ‘Royal red’ 
(Acer platanoides ‘Royal red’)

N
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E

W

ALA 3 - NEURONI PARK
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M 1:50

ALA 3 - NEURONI PARK - LÕIGE
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terrassilaud
28x120

fermi tala
võrestik paneelid

puit-tala
50x150x2000

100x100

1200

x

M 1:20

NEURONI PARK DETAIL - PLATVORM

1500250 250
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The aim on this project was to connect two of the most important attrib-
utes of Tartu - the river Emajõgi and the slope on the left side of the city. 
Analysing accessabilty to water lead to a conclusion that although the 

river is the center point of Tartu, it is not that accessible. 

The streets that are actually accessible, lead from river Emajõgi up to 
Raadi cemetery, which is the biggest and most important cemetery in 
Tartu. There are loads of very important people buried in there, who have 

helped Estonian history grow in different ways. 

The conception of this project was inspired by people who are buried 
there and the aim is to lead people from river Emajõgi up to the cemetery 

and to showcase these people on the way.

Three different streets have each a specific topic which they are showing. 
Lubja street is dedicated to musicians who are buried in the cemetery, 

Liiva is for poets and writers and Nurme is for scientist. 

The most important element of this project is that there are little metal 
pathways that lead to the cemetery. Each represents a story of one per-
sons life, which means the pathways are all different in their size, width 
and deviousness. The pathways go through the different parks that are 

designed by the topics of the streets. 

In the beginning of Lubja street is a music park, where people can go and 
listen to different sounds that nature makes. In Nurme street is a park, 
which is inspired by neurons and synapses, because Ludvig Puusep, who 
is the first professor of neuosurgery in the world, is buried in the cemetery.  

ABSTRACT


