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 SISSEJUHATUS     3

Antud töö on koostatud Eesti Maaülikooli maasti-
kuarhitektuuri eriala bakalaureusekraadi lõputööna.
Töö eesmärgiks on välja pakkuda lahendus Emajõe kaldal 
asuvatele aladele. Arvestades olemasolevat olukorda 
ning sidudes alad ühte kontseptsiooni alusel ning pak-
kudes välja lahenduse, mis ei lõhuks olemasolevat paiga-
vaimu ning annaks valitud aladele kvaliteetsema ajave-
etmisfunktsiooni, kus Emajõgi oleks alasid siduv faktor
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Alad asuvad Tartu kesklinnas Emajõe kaldal. Esimene ala 
asub Emajõe vasakul kaldal. Teine ala paikneb paremal 
kaldal ja kolmas ala paikneb vasakul kaldal Ülejõe pargis
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Analüüsi kokkuvõtte
Analüüsist tulevalt valisin välja kolm ala, kus näen potentsiaali 
või probleeme. Ala nr. 1 on Anne kanali ja Sõpruse silla vaheline 
ala, kus on palju ruumi, kuid vähe tegevust. Alal näen potentsiaali 
ühenduskohana Annelinna ja Kesklinna vahel, kuhu oma pakuta-
va lahendusega tuua kokku erinevate linnaosade inimesi. 
Ala nr. 2 on Turu silla ja Võidu silla vaheline promenaad, kus het-
keolukord ei ole teatri kui kultuuritempli ümbruse vääriline.  Alal 
on palju ärihooneid ning selle paikkonna kasutajaskond võiks olla 
oluliselt suurem. Kuna vastaskaldal on korralik jalakäijate rada 
koos platvormidega, siis tuleks ka parempoolsele kaldale parem 
lahendus leida. Analüüsist on näha, et jalakäijate tee lõppeb teatri 
ees. Arvan, et seda tuleks muuta. 
Ala nr. 3. Ülejõe pargi potentsiaal on asukoha mõttes väga suur, 
kuna analüüsist nähtub, et tänavad jooksevad parki kokku. Et par-
gi potentsiaal toimima panna, tuleks see hubasemaks muuta ning 
pakkuda lahendust, mis looks linlastele uue ajaveetmisvõimaluse 
jõe lähedal.
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Kalda iseloom

Analüüsis jagasin kaldad looduslikeks ja mitteloodus-
likuks. Loodusliku kalda puhul on enamasti tegemist 
madala kaldaga, kuhu on võimalik ligi pääseda. Mit-
teloodusliku kalda puhul on kasutatud betooni.  Be-
toonkaldad domineerivad enamasti kesklinnas ja val-
davalt paremal kaldal

Rohealad

Et mõista, millised rohealad Emajõge ümbrit-
sevad, jagasin Emajõele lähedased rohealad kaheks 
- loodusliku ilmega roheala ja hooldatud ilmega 
linnaparkideks . Analüüsist tuleb välja, et Emajõe 
vasakul kaldal on toimivam rohekoridor,  mis kul-
geb katkematult mööda Emajõge. Paremal kaldal 
on rohekoridor katkendlik ja väiksemamahuline.

Looduslik kallasBetoon

Looduslik park
hooldatud linnapark
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Kõrged kortermajad

Ärihooned
väiksed kortermajad
eramud

Hooned

Analüüsis tõin välja Emajõe lähedal asuvad  
kolm eri tüüpi hooned: eramud ja väikse-
mad kortermajad, kõrged kortermajad ning 
ärihooned. Plaanilt on näha, et kõrgemad 
korterelamud jäävad Annelinna piirkonda, 
mõned on ka veel Ülejõe linnaosas. Kesklin-
nas on kõrgemate hoonete puhul enamasti 
tegemist ärihoonetega. Kõrgemaid korterela-
muid leidub ka Turu tänaval. muid leidub ka 
Turu tänaval.

Jalakäijate teed

Analüüsides kergliiklemiseks mõeldud teid, 
tuleb välja, et piki Emajõge on tagatud üsna 
hea kergliikluskoridor. Paremal kaldal lõ-
peb kergliiklus välituru juures, kus läbipää-
su võib hetkel  lugeda olematuks. Vasakul 
kaldal  kulgevad kergliiklusteed Sõpruse 
sillani, sealt on võimalik edasi liikuda jalgsi 
mööda looduslike radasid.



Analüüsist tulevalt valisin välja kolm ala, kus näen potentsiaali või 
probleeme. Ala nr. 1 on Anne kanali ja Sõpruse silla vaheline ala, kus on 
palju ruumi, kuid vähe tegevust. Alal näen potentsiaali ühenduskohana 
Annelinna ja Kesklinna vahel, kuhu oma pakutava lahendusega tuua 
kokku erinevate linnaosade inimesi. 
Ala nr. 2 on Turu silla ja Võidu silla vaheline promenaad, kus hetkeolu-
kord ei ole teatri kui kultuuritempli ümbruse vääriline.  Alal on palju äri-
hooneid ning selle paikkonna kasutajaskond võiks olla oluliselt suurem. 
Kuna vastaskaldal on korralik jalakäijate rada koos platvormidega, siis 
tuleks ka parempoolsele kaldale parem lahendus leida. Analüüsist on 
näha, et jalakäijate tee lõppeb teatri ees. Arvan, et seda tuleks muuta. 
Ala nr. 3. Ülejõe pargi potentsiaal on asukoha mõttes väga suur, kuna 
analüüsist nähtub, et tänavad jooksevad parki kokku. Et pargi poten-
tsiaal toimima panna, tuleks see hubasemaks muuta ning pakkuda la-
hendust, mis looks linlastele uue ajaveetmisvõimaluse jõe lähedal.
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jõgi

maastik

inimene

Kontseptsioonis järgin jõe ja kalda liikuvat ja loomuliku vormi, mille 
toon üle oma kujundusse. Uue kujundusega loon uued avalikud ruum-
id, mis toovad kokku erinevate linnaosade elanikud.

LÄBIKÄIGU                                           PUHKE 
FUNKTSIOON                                  FUNKTSIOON
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Kujunduses panen rõhku paigavaimule, et alles jääks looduslik 
ilme, samas tahan  tuua juurde rohkem tegevusi ja siduda ala 
Emajõega. Selleks kujundasin alale puidust rajad, mis jäljenda-
vad  jõe voolamist ja mis kulgevad mööda kallast nii, et möö-
da radu on võimalik üsna kaugele jõele pääseda. Jõele ulatuvatel 
osadel on näha ka laiemad kohad, kuhu on plaanitud võrk,  mil-
lele saab peale istuda, pikali visata, lihtsalt vett katsuda või veest 
läbi kõndida. Alale on planeeritud kolm erineva suurusega platsi, 
millest üks on mõeldud laste mänguväljakuks. Keskmine plats on 
mõeldud puhkamiseks ja istumiseks, sinna on planeeritud uus 
kõrghaljastus, et pakkuda suvisel ajal piisavalt varju ja talvisel ajal 
kaitsta külmade tuulte eest. Kolmas ala on mõeldud erinevateks 
mängudeks.

1:2000
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Tegemist on kesklinnas asuva prom-
enaadiga, kuhu planeerisin puidust 
platvormid, mis ulatuvad vee kohale. 
Esimene platvorm on mõeldud istu-
misalana ja sadamana, teine ja kol-
mas platvorm on kiikudega platvorm, 
neljas platvorm on teatri platvorm, 
kus platvormi vee kohale ulatuvat osa 
on võimalik kasutada lavana. Viies 
ja kuues platvorm on istumisaladega 
platvormid, mis on omavahel ühen-
duses rippsillaga. Ala paremaks avam-
iseks inimestele on vajalik ühe välitu-
ru juurde kuuluva maja ümberehitus, 
mis võimaldaks turult jõele avanevat 
vaadet avardada. Kujundusplaan näeb 
ette jõeäärse jalakäijate tee avamist piki 
jõekallast kuni Turu sillani.

1:1000
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1:500
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Analüüsist tuli välja, et pargis on ala, kuhu koonduvad kõik rajad. Ala 
ainuke probleem tundus mulle olevat privaatsuse puudumine ja liiga 
suur müra. Oma kujundusega näen ette maapinna tõstmist muruvälja-
kutel nii, et alles jääks olemasolevad puud. Maapinna tõstmisega kuni 
2m tekivad privaatsemad alad, kuhu planeerisin maapinda järgivad pin-
gid, mis jäljendavad jõe voolavust, nii nagu üldkontseptsioon ette näeb. 
Selleks, et jõge paremini pargiga siduda , planeerisin ka sellele alale jõele 
ulatuvad platvormid.

1:1000



                 

1:100

Ala nr 1 
Matkarada jõel



      LÕIKED     17

1:100

Ala nr 2 lõige Sadamateatri tagune ala

1:100

Ülejõe park
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Haljastusplaan on tehtud teisele 
alale, Sadamateatri kõrvale. 
Haljastuses võtsin arvesse ole-
masolevat haljastust nii antud 
alal kui ka vastaskaldal. Seega 
lisasin Rabe remmelgaid, puud-
est veel Arukaske. Madalama 
haljastuse kujundasin Thunber-
gi kukeruudega, millest kasuta-
sin kahte erinevat sorti. Tuues 
sisse värvilaikudena punast ja 
kollast. Kollane sort `Aurea`ja 
punane `Atropurpurea`

1:200
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Teise haljastusplaani tegin kolman-
dale alale, kuna tahtsin selles kohas 
näiliselt tõsta haljastusega maapinda. 
Kasutasin haljastuses Mägimände, 
kuna ta on väga leplik mullastiku suht-
es. Põõsastena kasutasin veel Verev 
Kontpuud ja Ottawa kukerpuud. 

Verev kontpuu

Ottowa kukerpuu

Mägimänd

1:200
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Detailidest toon välja valgusti, mis on mõeldud kõigile kolmele alale. 
Kuju poolest meenutab valgusti loodusliku taime. Valgusti peaks olema 
paigutatud kolme kaupa. 
Teine detail on pingist, mis läbib kolme ala. 
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1. ETAPP- Avada Sadamateatri ja Turusilla vaheline ala. 
Et pikeneks Emajõe äärne liikumiskoridor.
2. ETAPP- Ehitada välja Sõpruse silla ja Turusilla vahel 
olevale alale puidust platvormid. 
3. ETAPP- Ehitada välja Sadamateatri tagune prome-
naad
4. ETAPP-Tõsta maapinda Ülejõe pargis, rajada platvor-
mid jõeni.
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The aim of this thesis was to find solutions for 
three areas on the riverside of Emajõgi in Tartu. 
All three areas would be connected by a uni-
fying design conception. Based on the analysis, 
the areas with some problems and also a lot of 
potential were chosen. For those I have offered 
my solutions ensuing of which three public-
ly usable areas would be created. All of them 
would be related by their concept  nevertheless 
offering various ways of spending ones’ recre-
ational time.



http://geoportaal.maaamet.ee/
http://www.neevaaed.ee/2014/toode/rabe-remmelgas-bullata/
https://www.nurgapuukool.ee/index.php?id=30&tid=3&pid=232
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=164&cid=168&cgid=
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=147&cid=296&cgid=
http://www2.’.ee/opiobjektid/dendro/arukask.html
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=179&cid=75&cgid=
http://hansaplant.ee/?op=body&id=183&cid=531
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=165&cid=163&cgid=
http://www.hansaplant.ee/?op=body&id=164&cid=622&cgid=
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