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Sissejuhatus
Antud töö on esitatud Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse eriala 
bakalaursekraadi saamiseks 2017/2018 õppeaastal. Käesolev töö pakub 
välja kaasaegse lahenduse Turu tänavale ja selle ümbrusele. Tööl on kolm 
eesmärki: 1) muuta Turu tänav kergliikleja jaoks paremini kasutavaks; 2) 
muuta kergliiklejate jaoks Turu tänavale juurdepääs mugavamaks; 3) muuta 
Turu tänav ja selle ümbrus keskonna-alaselt jätkusuutlikumaks ja liigirikka-
maks, luues mitmekülgse taimkattega haljasalad.
Töö tulemusena valmib maastikuarhitektuurne planeeringuline visoon Turu 
tänavast, vanast katlamajast ning selle ümbrusest, mis toetab nii liigirikkust 
taimede ning putukate osas kui suurendab kergliiklejate mugavusi ala 
kasutamiseks.
Lähtusin ala kujundamisel kohalike elanike huvidest ning jätkusuutlikuse ja 
säästva arengu põhimõtetest.
Lõptutöö valmimisele aitasid kaasa maastikuarhitektuuri õppejõud, minu 
juhendaja Rea Sepping ja niidualade ekspert Mart Meriste.
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Asukoht5

Planeeritav ala on Turu tänav Riiamaantee ristmikust mööda Turu tänavat, kuni Sõpruse sillani. Ala 
asub Tartu kesklinna vahetus läheduses ja ala põhjapoolne osa kuulubki Kesklinna piirkonna alla. Ala 
algab põhjast kaubanduskeskuste (Kvartal ja Tasku) ning lõppeb vana tööstuspiirkonnaga ja nõukogude 
ajal ehitatud Sõpruse sillaga. Alale jäävad veel Aura veekeskus, kaubanduskeskus Zeppelin ja Tartu 
keskkatlamaja, mis on praeguseks lõpetanud oma tegevuse.



Jalutuskäik alal  

Foto 2.Vaade Turu tänavalt Lina 
tänavale

Foto 3. Vaade vana sünagoogi 
kõrvalt minevale teele, mis leiab 
palju kastust kohalike poolt

Foto 4. Vaade vana sünagoogini 
viivale autoteele.

Foto 5. Vaade Anne kanali ja 
Emajõe vaheliselt alalt Turu 
tänavale.

Foto 6. Vaade Turu tänaval 
asuvale haljasalale.

Esmakordselt planeeritavale alale jalutama minnes ning mõeldes sellele, et ma pean seda muutma, tekkis kerge kartus. Tänav on 
ju tegelikult tihedalt kasutatav ning suhteliselt kõrge asustusega. Põlise tartlasena olen harjunud selle ala industraalse ilmega ja ei 
oska seda pidada kohaks, kus ka niisama jalutada võiks. Jalutades külmal talvepäeval oli tänava ning lähipiirkonna hall ja kõle 
olemus eriti tunnetatav (Foto1). 
Põhjalikumalt analüüsides ning korduvalt jalutades tekkisid uued küsimused. Miks kasutavad kohalikud elanikud, eriti koolilapsed 
rääbakat Lina tänavat ning sellel asuvat vana sünagoogi ümbrust (Foto 2,3 ja 4) rohkem kui Turu tänavat? Uurides piirkonda ka 
Annelinna poolt, käisin ma Anne kanali ja Emajõe vahelisel alal, mis on praeguseks kujunenud väga populaarseks tervisesportaste 
seas, kuid leiab kasutust ka kalameeste, koerajalutajate ning perede seas. Samas on ala halvasti ligipääsetav Karlova poolsele 
rahvale(Foto 5). Samuti märkasin, et Turu tänava läheduses pole ühtegi haljasala, mis ei oleks ainult muru (Foto 6).
Oma küsimustele ja tähelepanekutele leidsin ma vastuse analüüsides praeguste rohealade ja vaba aja veetmise alade kasutust, 
kergliiklusteede kulgemist ning lõikamiskohti, jalakäijate aktiivsust  ning MTÜde paiknemist Tartu linna piirkonnas. Uurisin ka 
aktiivsete kohalike tegevusi, kes toetavad jätkusuutlikust linnakeskkonnas.

Foto 1. Vaade Turu tänavale 
talvel.
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Antud analüüsis on näha planeeritava ala läheduses olevad kaks poolloo-
duslikku ala (vt kaarti). Suurim ala paikneb Anne kanali ja Emajõe vahel. 
Samuti on analüüsis välja toodud hooldatavad rohealad, millest enamus 
on niidetud muruga alad ja vaba aja veetmise alad. Turu tänaval puuduvad 
ühendavad rohekoridorid ning samuti on piirkonnas minimaalselt vaba aja 
veetmiseks sobilikke rohealasid.

1.
2.

3.
.

4.

1.
2.

3. 4.

Poollooduslikud rohealad

Hooldatavad rohealad

Vabaajaveetmis alad

Analüüs7



Väga kõrge 

Kõrge

Keskmine
Madal 

Loodussõbralikud ja jätkusuutlikust toetavad ettevõtlused

Linnaaiandusega tegelevad MTÜ-d

Keskkonnast hoolivad ja selle kohta teavet andvad ühingud

Analüüsis on näidatud ära jalakäijate aktiivsus erinevatel tänavaosades. Musta värviga alal 
on aktiivsus kõige suurem, sest läheduses on erinevad kaubanduskeskused ja ärid. Tänava 
põhjapoolne osa kuulub Kesklinna piirkonda. Tumeroheliseks värvitud alal on liiklus samuti 
kõrge, kuna siin asuvad Turg ja Tartu bussijaam. Helerohelise värviga on tähistatud kesk-
mise liikumisaktiivsusega alad. Beezidele aladel on jalakäijate aktiivsus madal, liigeldakse 
peamiselt autodega. Alal 1 liiguvad kohaliku elanikud, nii rattaga kui jalgsi. Alale jääb Tartu 
Loodusmaja, lasteaed ja põhikool. Alale 2 jääb kaubanduskeskus Zeppelin ning siin 
liigutakse rohkem autodega. Alal 3 asub suur tervisespordirada ja looduselähedane ala vaba 
aja veetmiseks. Rada on väga aktiivselt kasutatav tervisesportlaste ja koertejalutajate poolt. 
Rohkem kasutavad seda alal aga Annelinna poolsed elanikud parema ligipääsetavuse tõttu. 
Alal 4 toimub liikumine Hansahoovi ja Aleksandri Hotelli ümber. Liigutakse aga rohkem 
autode ja taksodega. Ala 5 on Sõpruse sild, mida jalakäijad üritavad vältida tuulisuse ja 
automüra tõttu. 

1.

2.
3.

4.

Analüüsil on näha Tartu linnas asuvad MTÜ-d ja liikumised, mille liikmed hoolivad 
jätkusuutlikust elukeskkonnast. Mustade täppide alt leiab ettevõtted: STEP- UP pood, 
Looming Hostel, Säästva Renoveerimise Keskus (SRIK) ja Tartu Eksperimentaalne 
Jalgrattatehas (TERT). Tumedama roheliste täppide alt leiab aga linnaaiandusega 
tegelevad MTÜ-d nagu MTÜ Elukas, Aleksandri Avatud Aed ja Emajõe Aed. Helerohe-
liste täppide alt leiab suuremad organisatsioonid nagu Tartu Loodusmaja ja Eesti Rohe-
line Liikumine. Kõik leitud liikumised ja MTÜ-d on ka ühinenud liikumisega Elav Tartu, 
mille missioon on ühendada Tartu linna elanikke, kes soovivad näha kohalikke, sääst-
val arengul põhinevaid muutusi linnakeskonnas. Elava Tartu eesmärkideks on veel 
demostreerida alternatiivselt töötavaid linnasüsteeme, ühendada kogukonna eluviisi, 
kaasata kohalikke tegutsema jätkusuutlikuma eluviisi poole ja luua parem Tartu.  

5.
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Minu lisatud kergliiklusteed

Olemasolevad kergliiklusteed

Kohalike loodud kasutatavad lõikamiskohad

Antud analüüsis on tumerohelisega välja toodud hetkel reaalselt olemasolevad 
kergliiklusteed, kergliiklejate lõikamiskohad ning potensiaalsed uued kergliiklus-
teed. Analüüsist tuli välja, et kui Karlova poolsel Turu tänava poolel on 
kergliiklused algusest lõpuni loodud siis jõe poolsel alal lõpeb kergliiklustee 
järsku ära ning ei jõua tänava lõunapoolse alani. Minu lisatud alad järkaksid ka 
jõe poolsel alal kergliiklusteed ning samuti loon kergliiklusteede abil ühenduse 
Karlova, Turu tänava ja Annelinna vahel.
Analüüsis on välja toodud inimeste poolt kasutatavad lõikamiskohad. Väiksemad 
lõikamiskohad asuvad Zeppelini lähedused (1 ja 2) ning suurem inimeste poolt 
loodud lõikamisala asub Aleksandri ja Turu tänava vahel oleval Lina tänava 
lõigul. Lõikamisala kujunemise põhjuseks on ebapiisavad ühendused Karlova ja 
Turu tänava vahel. 

1.

2.

3.

Kunagise Tartu sünagoogi asukoht 

Ala 3. Inimeste loodud ühendus 
Karlova poolt Turu tänavale.

Ala 3. Kunagise sünagoogi kõrvalt 
minev tee, mida kohalikud kasuta-
vad.

Ala 3. Aia auk.Kohalike poolt 
loodud ühendus Karlova ja Turu 
tänava vahel.

Ala 2. Lõikamiskoht Turu tänavalt 
Zeppelini ette.

Tartu- Ihaste kergliiklustee 

Analüüs

Ala 1. Lõikamiskoht Väike- Turu 
tänavalt Zeppelini  ette
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Minu lisatud kergliiklusteed 

Rohealad, mis muudan liigirikkamaks ja jätkusuutlikumaks

Uued suuremad ühendused Turu tänavale
Kergliiklusteed, mis oleksid potensiaalsed tulevikus

Analüüsidest tuli välja, et planeeritaval alal praktiliselt puuduvad rohekoridorid ning avalikud 
vaba aja veetmise alad. Suuremad haljasalad on liigiliselt vaesed ning tihti laiub seal ainult 
madal niidetud muru. Jalakäijate aktiivsust näitavas analüüsis tuli välja, et kui Turu tänava 
põhjapoolne osa on jalakäijate poolt aktiivselt kasutatav, siis lõunapoolsel alal on tunduvalt 
vähem liikumist. Liikumise ”Elav Tartu” programmi analüüsist selgub, et Tartus on palju linna 
elukeskonnast hoolivaid MTÜ-sid ja liikumisi, kes loodavad laieneda üle Tartu linna, et muuta 
elukeskond jätkusuutlikumaks ning kogukonnasõbralikumaks. Kergliiklusteede analüüsist 
ilmnesid probleemid Karlova ja Tartu tänava ühenduses ning kergliiklusteede ühendustes.

Minu idee seisneb ühenduste loomises Karlova,Turu tänava ja ka Annelinna vahel. 
Heleroheliste ritsikestega on plaanil ära näidatud uued ühendused Karlova, Turu tänava 
ja Annelinna vahel. Musta joonega on näidatud minu planeeritavad kergliiklusteed ja 
ühendused. Beeziga on näidatud kergliiklusteed potensaalsed kergliiklusteed tulevikus. 
Nendega oma oma töös ei tegele. Tumedama rohelisega on ära näidatud rohealad, mida 
kavatsen oma töös muuta erinevate taimede abil mitmekesisemaks, muutes seeläbi linna 
elukeskkonna liigirikkamaks ja jätkusuutlikumaks ning vaataja jaoks huvitavamaks, kui 
lihtsalt niidetud muru.

Analüüside kokkuvõte. Kontseptsioon

Kontseptsioon
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Uued rohealad, mis on haljastatud erinevate
püsikute ja kõrrelistega.
Taimed on valitud mullale, valgusele ja kliimale 
sobivad. Haljastusalade autotee-poolsed ääred 
on haljastatud hekiga, et kaitsta kõrrelisi ja püsi-
kuid suurema heitgaasivoolu eest. 
Hekis on kasutatud linnakeskkonda sobivaid 
taimi.

Piki jõekallast jääb poolooduslik heinamaa kuni 
autoteeni välja. Alal lõpetatakse muru niitmine 
vaid hakatakse heina tegema. Heina sisse saab 
rajada  kas laudtee või siis niites lihtsalt tee.

Kergliiklus sild, mis ühendab Karlova ja Kesklinna 
Annelinnaga.  Sild oleks osa uuesti kerglliiklustteest, 
mis ühendub lõpuks populaarse Tartu- Ihaste 
kergliiklusteega.

Aladele on kujundatud katseniidualad.
Eesmärk on katsetada, kas antud alad sobiksid 
niidualadeks ning kas niidutaimed peaksid 
vastu alale iseloomulikul mullal ja
autode 
heitegaaside keskkonnas.
Kui niidud peaksid vastu, siis saab alad jättagi
niidualadeks. Neilt saaks tulevikus koguda
seemneid ka teistele aladele, et luua edasi
uusi linnakeskkonnas püsivaid niidualasid

Vanast katlamaja hoovist saab uueilmeline keskus 
elukeskkonnast hoolivatele liikumistele(Elav Tartu) 
ja MTÜ-dele. Hoovis oleks ruumi nii kogukonna-
aiale, kus saavad nii kohalikud kui teised huvitatud 
aiasaadusi kasvatada  ning samuti oleks alal 
katseala, kus  katsetataks niidualade püsima-
jäämist antud tingimustes(kliima,muld, heite-
gaasid jne).
Siseruumides asuksid  ruumid, kus korraldada 
erinevaid üritusi ning pidada koosolekuid. 
Sisehoonesse võiks püsti panna oma töökoja 
MTÜ TERT, kus saavad rattaomanikud käija ise 
oma ratast parandamas või uuendamas ja seda 
kõike säästval ja keskkonnasõbralikul põhimõttel. 

Uued kergliiklusteed, mis ühendavad Kesklinna ja 
Karlova linnaosad, Annelinna ja Tartu- Ihaste 
kergliiklusteega. Samuti jookseb uus kergliiklustee 
läbi Lina tänava, katlamaja krundi, mööda Väike- 
Turu tänavat kuni Turusillani sillani välja.

Kujundusplaan

1:5000 
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Linnaaia maade ala, kus 
saab kasvatada igapäevased 
köögivilju ja maitsetaimi, kui 
ka katsetada uusi sorte. 
Linnaaiamaale on oodatud 
kõik, kellel puudub näiteks 
oma aiamaa, kuid kes 
soovivad siiski käed 
mullaseks teha. Aiamaa on 
avatud huvilistele. Ühiselt 
aias tegutsedes loome ja 
tugevdame kogukonnatunnet.

Uued ülekäigurajad on paigutatud selliselt, et uutelt Lina 
tänava teedelt oleks sujuv ühendus 

Alale on lisatud multifunktsio-
naalne pink, malelaud ja 
rattahoidla.
Pink asetseb kergliiklusristmi-
ku keskel, et olla kõigist 
suunast tulijatele koheselt 
olemas, kui on vaja istuda, 
ratast lukustada või oma part-
neriga kiirelt malepartii teha.

Autotee ja kõnnitee vahele on planeeritud müra 
ja heitgaaside vähendamiseks madalam hekk. 
Hekitaimedena saab kasutada näiteks harilikku 
lumimarja või läikivat tuhkpuud.

Planeeritud on kaks uut otseteed Karlovast Turu tänavale. Enam ei pea
inimesed läbi aiaaugu ronima, et pääseda kiirelt bussipeatusesse,
Katlamaja hoovi või lihtsalt Turu tänavale. Mõlemad teed on asfalteeri-
tud, et ka jalgratturitel ning teiste kergliiklusvahendite kasutajatel 
oleks mugav liigelda.Samuti on korda tehtud kahe uue kergliiklustee,
vaheline sõidutee, mis oli mahajäetud ja kasutuseesmärgita. Vanast
sõiduteest on tehtud kergliiklejatele mõnus ja privaatne puudevaheline
tee.

 Ala1

1:500

1.

2.
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1:250

Lina tänav on avatud Turu tänavale Uus kergliiklustee, mis ühendab Karlova Aleksandri tänava ja 
Turu tänava. 

Kahte uut kergliiklusteed ühendab nüüd ka autoteest ja omakorda veel 
kõnniteest eemal olev puudeallee, kus saab kõndida või rattaga sõita 
mürast ja heitegaasidest eemal.

Lõige  Turu tänavalt Karlova suunas
B

A

A B
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Lõikel on näha kahte uut kergliiklusteed, mis tulevad Karlova suunast Turu tänavale. Mõlemad teed on piisavalt laiad, et mahuksid ära nii 
rattad, jalakäijad kui ka muud kergliiklejad. Kahe tee vahel on  puudeallee, mis oli varem vana sünagoogini viiv autotee, kuid seisis juba 
ammu kasutuseta. Nüüd on see mõeldud ainult kergliiklejatele, et kõndida tänava mürast eemal.



Detailid
Alal 1 on kasutatud multifunktsionaalset pinki, kus 
saab jalga puhata, ratast lukustada kui ka partneri-
ga malet mängida. 
Pingi metalliosa on valmistatud roostevaba terasest 
ning puiduosaks on termotöödeldud saar.
Ka alal 2 kasutatakse sama disainiga  pinki, kuid on 
jäetud male mängimise funktsioon ära.
Pingile on juurde kujundatud tänavalamp, mis 
järgib samasugust nurgelisust nagu on seda pink.


1:40
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Lõige katlamaja hoovist

A

BLõikel on näha uut katlamaja kujundust ning seda kuidas see sobitub Turu tänava ja Emajõega. Samuti on kaardil 
näha vana paadisadamat, mis jääb ka minu kujunduses alles. Paadisadamat ja katlamaja hoovi hakkab ühendama 
trepp, mis viib kõrgemalt kaldalt paadisadamani. Trepiga samal laiusel hakkab kasvama looduslik niidulaadne ala, 
mida ei niideta enam vaid tehakse heina vajadusel. Katlamaja hoovis saavad tulevikus kalamehed müüa oma 
värskelt püütud kala kui ka kohapeal suitsetada oma kala.

1:500

Vana paadisadam

Turu tänav

Kogukonnaaed

A

B
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Trepi vertikaal

1:200
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Alale on planeeitud uued kergliiklusteed, et ühendada Turu tänav ka Ahhaa poolt
paremini. Uute kergliiklusteede keskele on planeeritud istumisalad koos lampidega.
Varem rohealaga vastakuti olnud 20-kohaline parkla on asendatud roheala pikendusega 
ja põõsahekiga (Cornus alba). Spordihoonele on jäetud plats 2-3 auto parkimiseks, 
trantsportimaks näiteks liikumisvõimetuid inimesi või teeninduse otstarbeks. Varem 
antud parklat kasutanud autoomanikel on võimalus parkida Ahhaa kõrvale parklasse, 
Tartu Hotelli ees olevasse parklasse või Zeppelini ja Aura vahel olevasse parklasse. 
Nagu on öeldud ka dokumentaalfilmis “Bikes vs Cars”: “Selleks, et autosid linnakeskkon-
nas vähendada, tuleb nende võimalusi piirata” .

Roheala ja Ahhaa taguse parkla piir on sirgemaks tehtud, et luua paremaid võimalusi
heki moodustamiseks. Ebaotstarbekas parkla on ümber kujundatud. Antud kujundusega
väheneks jällegi paar kohta parklas, mis suunaks inimesi kasutama rohkem uusi kergliiklusteid 
ning tulema tööle või nädalavahetusel Ahhaa keskusesse ratastega, ühistranspordiga või jala.

Ahhaa keskus

Alal on ka asfalteeritud uus kergliiklustee, mida varem lõigati 
jalakäijate poolt, kuid ratturile oli sealt raske lõigata äärekivide tõttu. 
Uue kergliiklustee äärde on ka planeeritud multifunktsionaalne pink, 
millel on ka rattahoidla.

1:200

Ala 2

1:500
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1:200

Anaphalis

Anaphalis

Anaphalis

Anaphalis

Anaphalis

Anaphalis

Anaphalis

Anaphalis

Thuja 

Baptisia

Baptisia

Baptisia

Baptisia

1:200

A
B

A B

Aura keskus Tennise platsOlemasolevad pingid koos halajstuskastie-
ga jäävad psüima 

Lõige uuesti haljastusest18

Antud lõige näitab kuidas muutub Aura ja Ahhaa vaheline kergliiklustee, tänu püsikutele ja kõrreliste istutusalale, mitmekülgsemaks, looduslähe-
dasemaks ja ka liigirikkamaks. Antud istutusalal on palju õitsvaid püsikuid, mis tõmbavad ligi erinevaid putukaid, näiteks libilikaid ja mesilasi. 
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Näiteid haljastusaladest, kus on segatud kokku õitsvad püsikud ja kõrrelised



Kasutatud taimed:

Ala haljastamisel on arvestatud niiskema 
mulla, saastunud õhu ja päikesepaistelise 
kasvukohaga.
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Antud haljastusplaani idee on jäljendada niiduala ilma, et tegelikult 
oleks võimalik niiduala luua. Kasutatud on rohkelt kõrrelisi ning 
kolllaste ja valgete õitega püsikuid. Kogu haljastus on kaootiline, et 
jätta metsiku ja juhusliku haljastusala efekti. Haljastuses on kasu-
tatud taimi, mis sobivad antud ala tingimustele, milleks on päikese-
paisteline, parasniiske mullaga ala, mis asub autotee ääres. 
Selleks, et vähendada haljasalale sattuvat heitegaaside hulka on 
istutatud haljastusala ja parkla vahele elupuude hekk. Tegemist on 
hariliku elupuu liigiga “Jantar”, mis kasvab aegalaselt kuid on 
efektse kollaga tooniga ning on vastupidav heitegaasidele.
Püsikutest on valitud külmakindlad, kauakestvad ning efektse 
välimusega lilled.Samuti on valitud püsikte hulka liblikate ja muude 
tolmendajate ligitõmbajaid nagu viltjas päevakübar harilik härjasilm.
Plaanil on ära näidatud elupuud ning püsikute umbkaudne asukoht. 
Taustaks on kõrrelised, mis tuleb paigutada püsikute vahele 
vabadele kohatadele. 
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Haljastusplaan 1
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Haljastusplaanide asukohad
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Kasutatud taimed:

 

1:250

Haljastusplaan 220

Antud haljasalal onjällegi üritatud jäljendada looduslikku lilleniiduala. 
Valitud on päiksepaistelisele, parasniiske mullale sobivad püsikud ja 
kõrrelised. Plaani alumisel haljasalal on ainukesekna ka varjutaluvad 
põõsad nagu siberi kontpuu ja jaapani astilbega, sest pool päeva on 
ala maja taga varjus. Samuti on autotee äärsel alal siberi kontopuu 
hekk, et vähendada heitegaaside hulka alal.Valitud on jällegi kollaste 
ja valgete õitega püsikud. Kõrrelised tuleb ka seekord istutada 
vabadele kohtadele püsikute vahel.



Anaphalis margaritacea (pärl- hõbeleht)
Baptisia alba( valge baptisia)
Aruncus dioicus(h. kitsenelas)
Leucanthenium vulgare( harilik härjasilm)
Thuja occidentalis “Jantar”( harilik elupuu “Jantar)
Rudbeckia laciniata( viltjas päevakübar)
Tühjad kohad täita: 
Deschampria cespitosa(luht kastevars)
Molinia caerulea(h. sinihelmikas)
Panicum virgatum(vitshirss)

Ala haljastamisel on arvestatud niiskema 
mulla, saastunud õhu ja päikesepaistelise 
kasvukohaga.

Anthemis tinctoria (kollane karikakar)
Rudbeckia fulgida( särav päevakübar)
Coreopsis lanceolata( kollane süstjas neiusilm)
Phlomis russeliana(süüria tuliürt)
Campanula persicifolia “Alba”(suureõieline kellukas “Alba”
Bistorta amplexicaulis (kaelus- kirburohi)
Lupinus”Polar Princess”(lupiin ehk hundiuba “Polar Princess”
Astilbe japonica”Ellie”(jaapani astilbe “Ellie”
Cornus alba”Spaethii”(siberi kontpuu”Spaethii”)
Leucanthenium vulgare(harilik härjasilm)
Tühjad kohad täita:
Molinia arundinacea(roog-sinihelmikas)
Spodiopogon sibiricus(siberi karehein)

Haljasplaan1 kasutatud taimed: Haljasplaan 2 kasutatud taimed:

Haljastuses kasutatud taimed

Särav päevakübar “Goldstrum” Harilik härjasilm Luht kastevars “´Bronzeschleier”
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