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SISUKORD



Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikoolis 2015/16 õppeaas-
tal keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse eriala bakalau-
reusekraadi lõputööna. Töö projektalaks on Emajõe vasakkaldal 
asuv pool Tartu linnast, mis on defineeritud jääaja-aegse oruga. 
See tähendab ala jõest kuni nõlvani, suhtes kogu Tartuga.

Peamiseks eesmärgiks on siduda Emajõe vasakkaldal asuv lin-
napool jõe enese ja paremkaldal asuva linnapoolega, luues uusi 
lineaarseid linnasituatsioone.

Etteantud stsenaariumi järgi on linnavalitsusel vaja leida alasid nii 
avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks, 
samal ajal säilitadades majanduslik stabiilsus ja sotsiaalne tervik-
likkus. 

See tähendab funktsionaalse karakteri muutmist ühendavaks. 
Tõsta tuleb ruumikvaliteeti nii igapäevakasutajate, külastajate, lä-
bikäigul olijate, puhkajate kui ka eriürituste tarbeks.

Analüüsitakse kogu Emajõe vasakkaldal asuvat poolt Tartu linnas, 
misläbi jõutakse tähtsamate linnaruumiliste probleemkohtadeni ja 
kontseptsioonini. Töös on peamiseks probleemide lahendamise 
aluseks võetud visuaalne ühenduvus ja vaated.

Väljapakutud lahendused juhivad tähelepanu hea ruumi loomise 
tähtsusele jalakäijatele funktsionaalselt ja esteetiliselt olulistest 
punktides. 
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SISSEJUHATUS



 
Tartu, asudes Emajõe ürgorus (skeemil 1 rohelisena ) ja selle serval, 
omab loodusgeograafilist võimalust olla mitmekülgne ja huvitav 
nii kohalikule kui ka külastajale. Peamine ja ajalooline osa linnast 
asub Emajõe ürgorus, uuemad linnaosad on arenud väljapoole.  

Külastades mistahes piirkonda esimesi kordi üritatakse end taht-
likult või tahtamatult positsioniseerida, kohalikul toimub see juba 
automaatselt. Emajõgi on Tartu linnas olulise tähtsusega, selle 
kaudu on võimalik oma asukohta hõlpsasti määrata, see on koon-
dumise ja hargnemise telgjooneks.

Seetõttu otsiti kohti, kust on võimalik näha jõge või tunda ära ob-
jekte üle jõe (skeemil 1). Mitmekordsete külastuste põhjal märgiti 
punktid (peamiselt ristmikel), mis moodustavad jalakäigu teekondi 
nii risti kui ka paralleelselt jõega. 

Neist kahest kategooriast (kust on näha objekte üle jõe/ kust on 
näha jõge ennast) olulisemaiks kujunesid kaugemad punktid, kust 
jõge ei näe, kuid selle tajumisel on suur roll. Viibides jõest umbes 
10-15 min jalutuskäigu kaugusel, on võimalik nautida vaadet üle 
linna ning tunnetada jõe lähedust ja kaugust samaaegselt. 

Ka märgiti sektoritena kõige laiemad ja enam eristunud vaatekori-
dorid. Kõik need algasid ürgoru servalt. 

Lisaks vaadetele uuriti linnaehituslikke ja funktsionaalseid seoseid 
(skeemil 2), et mõista hea vaatega punktide asetust ja tähtsust 
linnaruumis ehk peamisi liikumissuundi ja funktsioone kogu alal. 

On näha, et funktsioonide mosaiiksus on suurem Raeplatsi üm-
bruses, Emajõe paremkaldal, mistõttu on teisel pool jalakäija sei-
sukohalt tähtsaimad pigem kesklinnast üle jõe pikenevad täna-
vad, nagu Raatuse, Kivi, Roosi, Mäe. Kuna jõeäärne roheruum ei 
lase linnal taasluua jõeäärseid struktuure, mis olid enne II MS, siis  
tuleb nüüd arendada ka vastaspoolt, ühendada ja tihendada seda 
tunnetuslikult veelgi enam. 

Katlamaja

Raekoda

Tigutorn

Jaani kirik

näha objekte teisel pool jõge, jõe olemasolu on tuntav?

ühiskondlike hoonete maa äri- ja tööstushoonete maa
segahoonestusühiskondlike rohealade maa

riigikaitse maa

kõrged ehitised, milledest vähemalt üks on vaadeldav igast punktist

skeem 1. visuaalne ühenduvus

skeem 2. linnaehituslikud ja funktsionaalsed seosed

näha jõge ennast, jõesäng on äratuntav

Plasku
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ANALÜÜS 
visuaalne ühendusvus+ linnaehituslikud ja funktsionaalsed seosed



Tulenevalt eelnevatest analüüsidest ning külastuste käigus taju-
tust, valiti püstitatud probleemi lahendamiseks 3 tänavat, sest neil 
asuvad laiad vaatesektorid ning need hargnevad Kaarsilla suun-
alt, ühendades kahte jõepoolt. Samuti ümbritsevad need tänavad 
praegu arendatavat Roosi tänavat, mis ühendab kesklinna ja ERMi.

Valitud 3 ala asuvad Emajõe ürgoru serval ning on seega kaugei-
mad punktid neil tänavatel, kust näeb üle linna avanevat vaadet 
jõe suunas ning kõrgeid maamärke. 

Konkreetsete tänavate ja projektalade olulisuse kinnitamiseks tu-
uakse välja nende omadused, mis on olulised nii kohaliku kui ka 
külastaja jalakäigu seisukohalt:

Mäe tänav ühendab olulist elamupiirkonda ja kesklinna. Sell-
el asuvad Peetri turg ja tiik ning osaliselt ümbritseb Mäe tänavat 
miljööväärtuslik hoonestusala. Mäe tänava kohalt jookseb kesk-
pingeliin, mis kujundab vaadet ning lisab meeldejäävust. Samuti 
omab Mäe tn olulisust võimaliku pikenduse tekkimisel Muuseumi 
teeni. 

Kivi tänav ühendab Ohvitseride parki ja kesklinna. Ohvitseride 
park on ühenduses Roosi, Puiestee, Kasarmu, Jaama ja Kivi täna-
vatega. Väikest osa Kivi tänavast ümbritseb miljööväärtuslik hon-
estusala.

Raatuse tänav pikeneb otse Kaarsillalt ning lõpeb enne endist 
kasarmuala, mis praegu on tühermaa. Raatusse tn ise ning selle 
pikendus omavad potentsiaali olemaks jalakäijale hea väliruumiga 
peatänavaks vasakkaldal. 

Ka asuvad neil tänavatel või on nende tänavatega ühenduses olu-
lised teenused. 

3 märgitud ala omavad praegu vaid funktsionaalset rolli. Need on 
läbitavad, kuid neil aladel ei viibita. Oma loodusgeograafilise asu-
koha tõttu on need pöördepunktideks, üleminekuteks ürgorust, 
jõeruumist väljapoole. 

Kujundusega püütakse tõsta esile neid üleminekuid, luues funktio-
naalseid ning ühendava ja samas kaugeleulatuva vaatega lineaar-
seid linnaruume. Nii luuakse struktuur iseseisvateks avastusteks 
üles-alla liikumisel nii ERM-i külastaja kui ka kohaliku jaoks. 
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M 1:1000

vaated projektaladelt jõe suunas

analüüsist selgusid 3 ala, mis on esteetiliselt 
ja funktsionaalselt oluliused. Nende olulisuse 
kinnitamiseks vaatleme  funktsioone neil 
tänavatel ning võimalikke arendusi neil
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3 TÄNAVAT, 3 ALA
MÄE, KIVI, RAATUSE



Mäe tänava olemasolevatele treppidele antakse lisaväärtus, need 
kujundatakse ümber selliselt, et tekiks võimalus peatumiseks ja 
vaatlemiseks. 

Trepistiku kõrval kujundatakse 40cm kõrgusega astmestik. Selline 
astmestamine jätab võimaluse nõlval peatuda, puhata ning nauti-
da vaadet. Trepimademetelt on juurdepääs istepinkidele. Teistele 
astmetele, kus ei ole pinki, rajatakse muru ning madal taimestus. 
Soovi korral on võimalik ka mööda uut astmestikku kõndida. 

Samuti vähendab selline terrasseerimine erosiooni nõlvalt. 
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M
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ALA 1.   MÄE  
kujundusplaan



Praeguse trepi asemel rajatakse uus lihtsa konstruktsiooniga be-
toontrepp. 

Kõrvalasuva uue astmestiku tõusud on rajatud betoonist ning täi-
detud pinnase ja mullaga. Istepingid on kaetud puit-plastikkom-
posiit materjalist lauaga, mis on vastupidav ja istumiseks hea.

200 2000

Lõige A-A’. Mäe tänava trepid ja astmestik         M1:50
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ALA 1.   MÄE  
lõige+ detail



Kivi tänaval säilitatakse harjumuspärnae treppide suund ning 
luuakse selgemad ühendused ümbritsevate tänavatega. Luuakse 
äratuntav ühendus Roosi tänavalt ja viidatud ühendus Puiestee 
tänavalt ning mööda treppe säiliub ühendus Kivi tn-ga.

Roosi tn äärde pakutakse välja uus ärihoonemaht, mis elavdaks nii 
Roosi tänavafronti kui ka pargiala. 

Väljapakutud lahenduses rajatakse praeguste asemele uus jõeloo-
get meenutav trepp-pink. See paigutatakse parima vaatega paika 
teede hargnemiskohta.
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ALA 2.  KIVI  
kujundusplaan



Praeguste trepi-/pingijäänukite asemel luuakse 15 m pikkune 
voogav pink, mis osaliselt sulandub reljeefi. See on ühes osas ka-
heastmeline (40+ 27cm) ning  teises osas üheastmeline (40cm).

Sarnaselt eelnevale on pingi alumine osa betoonist ning peal 
puit-plastkomposiitmaterjalist lauad. 

400 500
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Lõige B-B’. Kivi tänava astmeline pink         M1:50
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ALA 2. KIVI 
lõige+ detail



Raatuse tänava kujunduse puhul sälitatakse praegune kasutatav 
suund. Kuna ümbritsev ala on praegu pidevas muutumises lam-
mutusetappide ja planeeritavate arenduste tõttu, siis näidatakse 
küll ühendust Raatuse tn pikenduse-äärse kõnniteega, mis pla-
neeringute järgselt võiks viia tulevikus Muuseumi teeni välja. Prae-
gu aga ühendub loodav lineaarne ruum Peetri tn-le. 

Lisatud ärihoonemaht on vaid oletuslik, oluline on hoone esise 
väliruumi säilitamine ja avamine vaate nautimiseks ning aktiivse 
tänavafrondi tekitamiseks, st rajatava(d) ärihooned peaksid olema 
aktiivse esimese korrusega, sh terrassid, vaateaknaid vms ning 
vastastiku toetama väljapakutud lahendust.

Väljapakutud lahendus näeb ette tõstetud platvormi, mis pakub 
võimalust istuda madalamal ja kõrgemal. See tähistab vaatepunkti 
jõe suunal, ühendades Raatuse tn vana ja tulevikus arendavat uut 
osa. 

Erinevalt kahest eelnevast lahendusest on see ala läbitav ka jal-
grattaga, Puiestee tänava poolses nurgas madaldatakse kõnnitee 
ning luuakse mugav ülekäik. 
          
   

M 1:300

PUIESTEE TN

RA
AT

US
E 

TN

N

C
C’

D

D’

10

ALA 3. RAATUSE
kujundusplaan



Rajatava vormi põhikonstruktsioon on betoonist, istumispingid 
puit-plastikkomposiit laudadega kaetud. Kõige ülemine platvorm 
on keskmiselt 1m laiuselt haljas.      
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Lõige D-D’. Raatuse tänava vaateplatvorm/-trepistik   M1:50

Lõige C-C’. Raatuse tänava vaateplatvorm/-trepistik   M1:50
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ALA 3. RAATUSE
lõige+ detail
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ALA 3. RAATUSE
vertikaalplaneering



Projektala põhjapoolses ääres paikneb hariliku kuuse rivi, mis 
säilitatakse võimalikult suures mahus (tuleb hinnata seisukorda). 
Samuti on Puiestee tänava äärsel roheribal suured puud, mille 
eemaldamine ei ole vajalik. Seetõttu lisatakse siin alal loodava 
platvormi kõrgeimale astmele vaid ühte liiki põõsid ning murupind. 

Harilik pihlenelas (Sorbaria sorbifolia) ‘Sem’ lisab senisele tugeva 
iseloomuga haljastusele liikuvust ja värvikust. See on 1-1,3m kõr-
gusega värvikate lehtedega püstine põõsas.

olemasolev puu, harilik kuusk (Picea abies), 7 tk

pihlenelas (Sorbaria sorbifolia), 9 tk

pihlenelas (Sorbaria sorbifolia), 
foto: Järvselja Taimeaed
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ALA 3. RAATUSE
taimestus- ja raieplaan



1.ETAPP

Teostatakse puude seisundi ja vaadete takistamise analüüsimine 
kõigil kolmel projektalal ning vajaduselt teostatakse raied. 

2.ETAPP

Rajatakse trepid, istepingid.

3.ETAPP

Lisatakse uut taimestust.

4.ETAPP

Edaspidised arengud aladel ja nende ümber. 
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RAJAMISE PROTSESS



Käesoleva bakalureusetöö peamiseks eesmärgiks oli siduda Ema-
jõe vasakkaldal asuv linnapool jõe enese ja paremkaldal asuva lin-
napoolega, luues uusi lineaarseid linnasituatsioone. 

Töö koostamise protsessis tõstatud probleem heade vaatekohta-
de markeerimisest ning seeläbi Emajõe ja nõlva visuaalsest ühen-
damisest Tartu linnaruumis, sai lahenduse kolme ala näitel. 

Esile tõsteti vaatekohad Mäe, Kivi ja Raatuse tänavatel, kuhu loodi 
üleminekud jõeruumist, ürgorust välja võimalusega peatuda, istu-
da ja vaadata nõlvalt alla. 
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KOKKUVÕTE



The aim of this bachelor thesis was to connect the two sides of 
Tartu, creating new linear urban situations. 

The raised problem about visual connectivity and unattractive 
viewpoints got a solution using three key areas on Mäe, Kivi and 
Raatuse Streets.

These 3 areas on the edge of the slope are transissions from Ema-
jõe riverspace to higher area of the city. The offered solutions 
included clearing the view corridors, creating better opportunities 
to sit and enjoy the view and connecting these three areas to the 
overall route system of Tartu. 
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SUMMARY
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KASUTATUD KIRJANDUS


