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Käesolev töö on Eesti Maaülikoolis 2015/2016 õppeaastal keskkon-
naplaneerimise ja maastikukujunduse eriala bakalaureuse astme 
lõputöö. Töö pakub lahendust Emajõe paremkalda aladele, mille 
kaudu ühendada jõgi jää-ajal tekkinud oru kaldaga (joonis nr 1). 
Töö eesmärk on pakkuda lahendust soodustamaks liikumist 
kergliiklejana ning sellevõrra siis meelitada inimesi võtma jalgsi ette 
teed Raadile peatselt valmiva Eesti Rahva muuseumini.   

Etteantud stsenaariumi kohaselt on linnavalitsusel vaja leida alasid 
avalikukuks ruumiks. Peamiseks ülesandeks on muuta funktsion-
aalne karakter ühendavaks karakteriks linnaelanike ja külastajate 
jaoks Tartus.
Töö on jätk kevadel toimunud ainele Linnaruumi analüüs, mille lä-
bimisel  jõuti 3 tänavani, millele käesolevas bakalaureusetöös ka 
lahendust pakutakse.

Töö lahendus on mõeldud nii projektala elanikele kui ka Tartut 
külastavatele inimestele, keda peaks lahendus kutsuma ka ette võt-
ma teekonda Tartu Raekojaplatsist kuni Eesti Rahva muuseumini. 
Projekti valmimisele aitasid kaasa Friedrch Kuhlmann, Jekaterina 
Balicka, Gloria Niin, Rea Sepping, Peeter Vassiljev, Anna Maquet, 
Edgar Kaare.

Sissejuhatus

Joonis nr 1. Reljeef



5Asukoht

Joonis nr 2. Asukoht

Projektala asub Tartus Emajõe vasakkaldal ning ülalt piirneb see 
Raadi vana lennuväljaga ja alt poolt piiratud Emajõega. Ulatus on 
Ujula tänava lõpust kuni Annelinnas asuva Mõisavahe tänavani 
(Joonis nr 2).

Projektaladeks sai valitud Roosi, Raatuse ja Kivi tänav (joonis nr 3). 
Valik osutus selliseks seetõttu, et kõik kolm tänavat liiguvad kiirtena 
kesklinnast üles ning Roosi kulgeb välja kuni peatselt valmiva Eesti 
Rahva muuseumini. Järgnevas töös võetaksegi lähema tähelepanu 

alla just Roosi tänav, sest ta pakub täispika teekonna.
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Tartu linn on ajalooliselt kujunenud Emajõe kallastele. Paratamatult 
aga on tekkinud olukord kus Emajõe paremkallas on kujunenud 
peamiseks melu piirkonnaks ja seega paistab see alati ka meeld-
ivam ja kutsuvam. Jalutades õhtul pimedamal ajal Ülejõe piirkon-
nas tekib pidevalt tunne, et peaks vaatama ka seljataha ja kuulata-

ma. Tänavad on pimeduses ja tuled põlevad ainult mõnes hoones. 
 Esmese analüüsi mõte tuli kui jalutades neil kolmel tänaval. 
Seal on näha, et tegemist on eelkõige eramajade rajooniga ning on 
ka palju lapsi ringi jooksmas. Kui aga vaadata, kus nad mängivad 
siis ei olegi Ülejõe piirkonnas väga avalikke mänguväljakuid platse. 

Ainuke ilma keelumärkideta on Raatuse kooli hoovis. On olemas 
veel ka Roosi tänava lasteaed aga väravad on tabalukuga kinni 
pandud ja seal seisab hoiatav silt mis keeldab võõral läheneda. 
Joonisel on kollase ringiga ära toodud Raatuse kooli hoovis olev 
avalik mänguväljak.

Analüüs nr  1

Joonis nr 3. Avalik mänguväljak
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Analüüs number 2 kujutab endast mentaliteedi ja maakasutuse 
analüüsi. Vaadates läbi nende kolme tänava maakasutuse, sel-
gus see mida ka alguses oli arvata. Raatuse tänaval on enamasti 
hoonetel 15% äri ja 85% elamu. Kivi tänaval on kõik hooned el-
amud ning Roosi tänaval on hetkel tänava alguses üks lastehoid 

ja lõpu poole on vana hoone mis kuulub juba lammutamisele. 
Raadi ERM-i hoone valmimisega jääb ka see Roosi tänava äri 
hoonete sekka. Niimoodi maakasutust analüüsides selgus, et 
kolmel tänaval esineb erinevaid mentaliteete. Hetke seisuga Kivi ja 
Roosi tänav suunatud eelkõige kohalikule elanikule ning Raatuse 

põhirõhk on külalisel. Peale ERM-i hoone valmimist, aga muutub 
arvatavasti Roosi tänava mentaliteet, sest see tänav saab peam-
iseks ühendavaks lüliks kesklinna ja muuseumi vahel. 

Analüüs nr  2

Joonis nr 4. Tänavate mentaliteet
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Lähtudes eesmärgist ning toetudes analüüsile selgusid Roosi täna-
val 3 piirkonda, mis pakuvad erinevaid võimalusi maakasutuseks. 
Konseptsioon lähtub looduslike rohealade olemasolustning ühen-
dusest kesklinna ja Raadi vahel. 

Konseptsiooni panevad paika järgmised märksõnad: turvaline, 
mänglev, liigeldav, sõbralik ja atraktiivne. Punaste ringidega on 
ära toodud ristmikud mida peaks tõstma, et tagada ohutu teekond. 
Rohelisega on tähistatud alad, mis on avatud ning seal on võimalik 

tekitada sõbralikku keskkonda. Antud rohe-mänguväljakud siis saa-
vad olema ühendavad lingid sellel teekonnal.
Konseptsiooni peamiseks suunaks siis saab liikumine kesklinna ja 
ERM-i vahel. 

kontseptsioon

Joonis nr 5. Kontseptsioon
1:4000
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Esimese kujundusplaani peal on toodud välja ristmiku lahen-
dus Roosi ja Jaama tänava ristumisel. Lahendus põhineb ühele 
märksõnadest: turvalisus. Ristmiku motiivi saaks kasutada kõigi 
kolme tänava ristmike peal ja seega oleks see ühendavaks lüliks 
nendel tänavatel. Värvipalett sai valitud, sest see on meeldib last-

ele ning annab samas hoiatava tooni autojuhtidele, mistõttu nad 
pidurdavad oma hoogu maha. Ristmik ise on lahendatud tõstetud 
ülesõiduna, millel siis eelkõige eesõigus on jalakäijal. Iga tõstetud 
ringi seesmises ringis on planeeritud ka istumispink/kast, millest 
kasvab puu läbi. Puu eesmärgiks on taaskord anda hoiatavat märki 

autojuhtidele, sest kui nad näevad et nende vaateväli on piiratud 
siis tekitab see jällegi reaktsiooni, kus jalg tuleb automaatselt gaasi 
pedaali pealt ära ja sellega ka auto hoog raugeb.

kujundusplaan nr 1

Joonis nr 6. Roosi ja Jaama ristmik
1:500
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Joonisel nr   on äratoodud Jaama ja Roosi tänava ristmik ning sell-
ele on teostatud vertikalaalplaneering. Jaama tänav on väga alates 
Puiestee tänavast langev  ning seetõttu veevooluga loomulikus 
olekus probleeme ei teki. Küll aga planeerides tõstetud ristmikku, 

paratamatult tekitab see vee teele takistusi. Tagamaks sademevee 
ärajooksu tuleb planeeringu kohaselt ka pagaldada mõned rest-
kaevud. Ilma kaevudeta hakkaks sademevesi kogunema tõstetur 
ristmiku nurkadesse, mistõttu tekiksid sinna suured lombid. Rismik 

ise on lahendatud nii et kõrgeim punkt iga ringi tsentris on +0.15 m 
ja iga alanev ring on -0.03 m. Kõige esimene ring on siis tasapinnal 
olemasoleva teega. 

Vertikaalplaneering

Joonis nr 7. Vertikaalplaneering
1:250
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Teise kujundusplaani peal on toodud välja lahenudst Roosi ja Pika 
tänava nurgal olevale haljasalale. Hetkel seisab see plats niisama  
aga kuna sellel oleks potentsiaali saada laste kogunemiskohaks 

ja mängunurgaks siis sai kujundusplaani valitud just see. Alal on 
olemas liivakast-luide. Tekitamaks turvalist tunnet, et väljak ei ole 
täiesti lageda maa peal on ümber istutatud ka põõsataimi, kuigi 

küllalti hõredalt. See ala on rohkem jäetud selliseks pallimängude 
alaks, kus laps saab ise mõelda mis mängida.  

kujundusplaan  nr  2

Joonis nr 8. Roosi ja Pika tänava nurk
1:250
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Lõige on toodud Roosi ja Pika tänava nurgalt . Lõikega soovin 
eelkõige näidata asetust ning võimalikke tegevusi, mida antud alal saaks teha. 

lõige  A-b

Joonis nr 9. Roosi ja Pika tänava nurga lõige
1:100



13detailijoonis

Joonis nr 10. Pink/puukasti detailjoonis
1:20

Detailijoonis on siis toodud ristmikel asuvatest pink-kastist. Kasti 
sees maaäaluste juurtega saab olema dekoratiivne puu, mis igal 
ristmikul on erinev. Kast ise on 0,4m kõrgune ning peale on panud 
puitlaudis, mis tagab istekoha. Seest on kast betoonist, et tagada 

tugevus, kuid peale on löödud puitlaudis, mis värvitud veel rohe-
liseks ja et tekitada teekonna tunnet, siis on igal kastil ka number 
peal. Teekonna lõpus ERM-i juures saab olema mäng mille jaoks 
peab igale numbrile panema vastama selle puu, mis tolle numbri-

ga kastis oli. See tagab ka lapsevanematele teekonna lõbususe ja 
samas ka teadmisi. Iga kasti juures on ka silt selle puu nimega, mis 
parajasti kastis on.
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Haljastusplaan on toodud samuti Roosi ja Pika tänava nurgalt. Ala 
eesmärk on mitte üleliialdada ja jätta lastele  fantaasiavabadus. 
Aga et tekiks turvalisuse tunne on äärde istutatud mõningad põõ-

sastaimed. Roosi tänava poolses ääres on põõsasmaran ‘Goldfin-
ger’ (Potentilla Fruticosa). Pika tänava poolel on söödav kuslapuu 
‘Usplich’ (Lonicera caerulea). Ala ise on keatud tiheda muruga ning 

keskel kasvavad kolm Ginnala vaherat (Acer Ginnala)

Joonis nr 11. Roosi ja pika tänava nurga haljas-
tusplaan 1:250



15kujundusplaan nr 3
Kujundusplaan 3 näitab kujundusideed Roosi tänaval Ohvitseride 
pargi eesosale. Hetkel on seal võsa ning kohalikud on sellest 
teinud ka prügimäe. Seoses sellega, et see on küllaltki reljeefne 
ala tekkis idee, kus saaks kasutada ära pinnast tehes koopaid ja 

urge. Betoonplats mis asub ala kirde osas oleks kaetud siis spet-
siaalse materjaliga, mis tehtud vanadest tennistest ning seega 
oleks see pind kergelt vetruv. Sellest platsist siis teeks palliplatsi. 
Alal tuleks kindlasti teostada võsaraiet , mis läbi saaks seda rel-

jeefsust ka talvel ära kasutada: kelgutades ja suusatades. Uut 
haljastust ei ole ettenähtud, sest hetkel on seal küllaltki tihe puustik 
ja näeb terve  ning noor ka välja.

Joonis nr 12. Ohvitseride pargi esine
1:500

C

D



16lõige  C-d
Lõige C-D näitab kui suure kalde all on kujundusplaanil nr 3 olev ala. 

Joonis nr 13. Ohvitseride pargi esine lõige
1:500
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Esimeses etapis oleks ettenähtud Roosi tänava teekatte vahetus ja 
seeläbi ka ristmike tõstmine ning ohutuks tegemine. Teises etapis 
tuleks korrastada antud avalikud/avatud alad. Kujundusplaan nr 

3 peal kujutatud alal peaks koostama suurel määral võsaraiet ja 
sealse prügimäe kolima reaalsesse prügikogumis kohta. Kui Roosi 
ja Pika tänava nurgal on maa-ala korda tehtud siis tuleks tegelema 

hakata istutamisega. Samal ajal sellega tuleks paigutada ka kas-
tid ristmikele ja sinna sisse istutada ka need dekoratiivsed puud. 
Kõige hiljem tuleks siis ehitada mänguväljakute elemendi

Protsess-etapid
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This bachelor thesis deals with areas along the left bank of river
Emajõgi on Roosi, Kivi and Raatuse.The aim of the design project
was to connect river with the slope working under the scena-
rio in which the city council needed to find areas for public spaces

that would function as future selling arguments for Tartu near the
area. The analysis of the streets brought out that for children, the 
area is not very friendly at the moment. The design project propos-
es to make it more friendlier, safer,attractive, fun, playful and also 

movable. The main idea is that when the ERM will be open more 
people would take their children and walk from the centre of the 
city up to Raadi.

Abstract
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