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Töö eesmärgiks oli välja pakkuda lahendus, mis ühendaks Karlova linnaosa Emajõega, ala 
analüüsides sain aga aru, et probleem pole ainult Turu tänavas, mis magistralina eraldab 
Emajõge Karlova linnaosast, vaid samuti ka kõik autoteed ala sees. Need on ohtlikud 
jalakäijatele ja lõikavad Emajõepoolse osa justkui ära. Teades, et Tartus käib ka palju linna 
külastajaid, kes tulevad bussiga, otsustasin analüüsida ka bussijaama läheduses olevaid 
kergliiklusteid ja selgus, et bussijaamast tulnud inimesed ei saa ohutult alal liigelda. 
Analüüsist lähtuvalt kavandasin jalakäijatele raja, mis lahendab antud probleemid. Tee kulgeb 
bussijaamast mööda Emajõe äärt Sõpruse sillani ja mööda Karlova linnaosa tagasi bussijaama 
juurde. Rajale olen planeerinud ka palju erinevaid rohealasid ja vaated Emajõele on avatud 
mitmest kohast. Loodud on sobilikud projektalad ja unikaalsed elemendid, mis sobivad antud 
alale. 
 
 
Märksõnad: külalised, bussijaam, ohutus, ühendus 
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The aim of the bachelor thesis was to come up with a solution to connect the area of Karlova 
to Emajõgi. Analysing the area I understood that the main problem was not in Turu street -
which as a main road connects Emajõgi to the Karlova area, but the different small side roads 
making it difficult and unsafe for pedestrians to move freely around the area.  
The above makes visiting Emajõgi especially difficult for tourists and visitors arriving to 
town by bus. As part of my research I decided to take a closer look at the roads/ pathways 
leading from the bus station to Emajõgi to find out if it would be possible to come up with a 
way to make the journey as commuter friendly and safe as possible.  
The pathway I designed leads from the bus station to Sõpruse bridge and back to the bus 
station thru the Karlova area.  
Decorated with plentiful green areas and complimented by a view of Emajõgi the new 
pathway is sure to attract visitors from close and far. For a practical and harmonic end result 
I have also created unique elements special for this area. 
 
 
Märksõnad: visitors, bus station, safety, connectivity 
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Töö on koostatud Bakalaureuse kraadi lõputööna Eesti 
Maaülikoolis 2018/2019 õppeaastal 
Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse erialal. Töö 
ülesandeks oli kujundada Turu tänav, lõigul Riia tänavaga 
ristumiskohast kuni Sõpruse sillani, nii, et saaks anda mingi 
lahenduse probleemile, kuidas parandada ühendust 
Karlova linnaosa ja Emajõe vahel.  Minu töö eesmärgiks oli 
muuta Turu tänav ja selle ümbrus selliseks, et inimestel, 
kes tulevad bussijaamast, oleks mugav ja ohutu liigelda 
Sõpruse sillani ja tagasi. Minu sooviks oli tagada mugav ja 
ohutu jalutuskäik mööda jõeäärt kuni Sõpruse sillani ja 
ringiga tagasi mööda Karlova linnaosa teid. Lahendus on 
eelkõige mõeldud neile, kes tulevad Tartusse bussijaama 
kaudu ja soovivad Tartut avastada, kuid samuti on väga 
lihtne tulla ka ohutule jalakäijate ringile kohalikel. 
Proovisin oma lõputöös luua mugavat, ohutut ja 
mitmekesist linnaruumi, mis oleks mõeldud kõigile 
jalakäijatele.  
Lõputöö valmimisele aitasid kaasa minu juhendaja 
Friedrich Kuhlmann, samuti õppejõud Jekaterina Balicka ja 
Gloria Niin. Aitäh Teile! 

 

S i s s e j u h a t u s
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Turu tänav asub Tartu linnas. 
Tänava kogupikkus on 4,1 km, 
ulatudes Riia tänava ja 
Vabaduse puiestee ristumiskohast 
Tartu vangla kurvini. 
Projektala on aga Vabaduse 
puiestee ja Riia tänava ristumis-puiestee ja Riia tänava ristumis-
kohast Sõpruse sillani. 
Töösse on kaasatud ka Karlova 
linnaosa ja Emajõeäärne ala 
sellel lõigul. 
Turu tänav on 
magistral ja selle ümbrus on ka 
küllaltki liiklusrohke- jalakäijatel küllaltki liiklusrohke- jalakäijatel 
tuleks olla ettevaatlik. 

A s u k o h t
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Enim kasutatav ala

TURU TÄNAV

Kõige vähem kasutatav ala

Elurajoon, 
ala kasutavad põhilselt kohalikud

Ligipääs

Ligipääs

Puudub juurdepääs

Kogu ala jaotub kolme tsooni, mis on eraldatud suure 
magistrali, Turu tänavaga. 
On ala, mida kasutavad inimesed enim – see on joonisel 
punakas ala, seal asuvad kaubanduskeskused Kvartal ja Tasku.
 Alal asuvad veel bussijaam, tankla, Dorpat hotell ja kiirtoidu-
restoran. 
Teine ala on joonisel helesinine. See on Karlova linnaosa, kus Teine ala on joonisel helesinine. See on Karlova linnaosa, kus 
viibivad põhiliselt linnaosa elanikud. Emajõe äärde on linna-
osast keeruline pääseda, sest Emajõest eraldab seda tiheda 
autoliiklusega Turu tänav.
Kolmas tsoon on ala, mis jääb Emajõe äärde. Sinna jäävad 
Aura veekeskus, Zeppelini kauvanduskeskus, Ahhaa teadus-
keskus ja paljud teised asutused. Siiski olen liigitanud ala, 
kuhu need asutused kuuluvad vähim kasutatavaks. Seda selle-kuhu need asutused kuuluvad vähim kasutatavaks. Seda selle-
pärast, et ilma autota on sinna keeruline pääseda ja sinna i
lmselt ei oska minna iga Tartu linna külastaja niisama.

Tagatud juurdepääs, kui on põhjus

Selleks, et saada alast täit ülevaadet, analüüsisin ka ligipääsu 
Emajõele.
Nagu analüüsplaanilt näha, on Emajõe kaldal lõike, kust saab 
Emajõe äärde ainult 2. Needki kohad on küllaltki pisikesed ja ei 
võimalda jalutada Emajõe ääres.  Suur osa alast on ligipääsmatu 
ja ohtlik või siis ligipääsetav neile, kes hoiavad sadamaalal oma 
paati.paati.

A n a l ü ü s  1
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Bussij
aam

Autotee
Jalakäijate tee

Ülekäigurajad
Inimesele, kes tuleb Tartusse bussiga on 
avatud kõik võimalused, kui ta teab teed. 
Kui aga inimene tuleb Tartusse esimest korda 
täiesti ettevalmistumata on tal võimalus minna 
kas Tasku ja Kvartali keskustesse või ümber Tasku 
vanalinna suunas. Siiski ei pruugi ta vanalinna 
poole viivat teed kohe üles leida ja kui ta poole viivat teed kohe üles leida ja kui ta 
kaubanduskeskustesse ka ei soovi minna, 
siis leiab ta ilmselt, et tal pole midagi teha 
Tartus. Kui ta ka otsustab minna uitama, 
seisab ta probleemi ees, et kuidas saada 
Tartu bussijaama eest nii ära, et ta ei jääks 
liiklusohtlikku olukorda. Kuigi tema teel on 
piisavalt ülekäiguradasid, puuduvad kas piisavalt ülekäiguradasid, puuduvad kas 
vihjavad liiklusmärgid või ta peab neid 
kulunud sebra triipe ise otsima.
Kui ta on saanud bussijaama juurest üle tee 
ja jõudnud kuhugi kergliiklusteele, ei ole see 
pikk ja ei vii kuhugi. 
Kergliiklusteed bussijaama ümbruses on katkendlikud.

A n a l ü ü s  b u s s i j a a m a s t



             8

A n a l ü ü s i  k o k k u v õ t e

Enim kasutatav
 ala

Kõige vähem 
kasutatav ala

Elurajoon, ala kasutavad 
põhiliselt kohalikud

Ligipääs

Ligipääs

Puudub 
ligipääs

Tagatud 
juurdepääs,
kui on põhjust

Projektalal on mitmeid lahendust vajavaid probleeme. 
Suurimaks probleemiks pean jalakäijate ohutust alal liiklemisel. 
Teise probleemina näen pääsetavust Emajõe äärde. 
Ka parima tahtmise juures ei ole seal võimalik jalutada, 
kohati on jõe äär kinni pandud või hooldamata.
Alal on samas palju potentsiaali ning mitmeid 
väärtusi ja antud projektiga saaks väärtusi ja antud projektiga saaks 
lahendada alal esinevad probleemsed 
kohad.
Ala tugevusteks loen aga ala 
asukohta; ala asub kesklinnas, 
Emajõe ääres, teisel pool 
Turu tänavat on elurajoon, 
kus on ilus, rahulik ja kindlasti kus on ilus, rahulik ja kindlasti 
huvitav jalutada. 
Samuti pean tugevuseks, 
et Turu tänav ühendab paljusid 
erineva funktsiooniga hooneid ja kohti, 
mida külaline ei pruugi hoomata.
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Idee seisneb selles, et luua külalisele või 
ka elanikele turvaline ja ohutu jala-
käijate rada, mis läbib Turu tänava ümbrust. 
Samuti tagaks see rada ka juurdepääsu 
turvaliselt Emajõe äärde
ka Karlova elanikele.

JalaJalakäijate rada on ka vajalik 
hea esmamulje jätmiseks : 
näiteks vahetusüliõpilased, 
kes saabuvad Tartusse bussiga, 
esmamulje Tartust, kui jalakäijate 
sõbralikust ja huvitavast linnast on 
oluline!

JalaJalakäijate rada on ka vajalik Tartu külalisele,
kes pole varasemalt uurinud, mida Tartus teha 
või kuhu minna.
Rada on loodud kasutamiseks kõikidele, kes elavad Tartus 
ja soovivad Emajõeääres jalutada.

K o n t s e p t s i o o n
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JÕEÄÄRNE PLATS 
PINKIDEGA

PEENRAD

PLATVORM JÕEL

POP-UP TOIDUPUTKA

PINKIDEGA ISTUTUSALA

LAIENDATUD JALAKÄIJATE TEE

MÄNGUVÄLJAK

JALAKÄIJATE RADA

M 1:5000

Ü l d i n e  k u j u n d u s p l a a n
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M 1:300

Turvaline plats jalakäijate rajal,
kus on võimalikult hea valgustus
ja palju pinke istumiseks ja varju leidmiseks.

Varju tagavad puud, 
mis kasvavad istumisalade keskel. 

Pärnaallee näitab 
suunda platsile.

Suured peenrad tagavad 
lindudele ja putukatele pesitsus-
ja söögipaiku.
Kollaste õitega peenrad on 
efektsed vaadata.

Siit avaneb jalakäijatele hea vaade.

Piirdega plats tagab
turvalisuse.

Osasid pinke saab vajadusel
liigutada.

K u j u n d u s p l a a n  j a l a k ä i j a t e  p l a t s i l e
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M 1:300

Forsythia x intermedia
Ribes aureum

Caltha palustris

Waldsteinia ternata
Carex elata

Tilia platophyllos

Waldsteinia ternata

H a l j a s t u s p l a a n  j a l a k ä i j a t e  p l a t s i l e
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T a i m e d  j a l a k ä i j a t e  p l a t s i l e

Carex elata

Mitmeaastane taim.
Sobib kasvama veekogude
äärde.
Sobib päikseline kasvukoht.

Caltha palustris

Suvehaljas rohttaim.
Kasvab niisketel aladel

Waldsteinia ternata
Sobib ka varjuline või poolvarjuline kasvukoht.
Sobib ka kuivem muld.

Ribes aureum
külmakindel. 
Valgusnõudlik, kuid talub ka poolvarju. 
Mullastiku suhtes vähenõudlik. 
Paljuneb väga hästi vegetatiivselt.

Forsythia x intermedia
Külmakindel.
Mullastiku suhtes vähenõudlik.
Levinud ilupõõsas.
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K u j u n d u s p l a a n  i s t u t u s a l a l e

M 1:100 Sõpruse sild

Peenar- siin
kasvavad mitmed eri liiki põõsad.

Jalakäijate rada

Pingid, kus sees kasvavad 
lilled või puu.
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H a l j a s t u s p l a a n  i s t u t u s a l a l e

M 1:100
Sõpruse sild

Istutusala ääristab projektala 
Emajõe äärset kaldaala. 

Istepingid, sees on lilled või puud.
Need pingid, kus sees on lilled on
liigutatavad ja neil on ka valgusriba.

Siraea japonica

potentilla
 fruticosa

Caragana 
arborescens

Potentilla fruticosa
Deutzia scabra
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Deutzia scabra
Eelistab viljakat pinnast.
Õitseb suve algul.

Spiraea japonica

Talub linnatingimusi.
Sobib nii päike
kui ka poolvari.

Caragana arborescens
Külmakindel, talub varju.
Mullastiku suhtes vähenõudlik.

Potentilla fruticosa
Valgusnõudlik.
Eelistab viljakaid muldi.

Tilia platyphyllos
Eelistab viljakaid ja parasniiskeid muldi.
Talub põuda ja saastatud õhku.

T a i m e d  i s t u t u s a l a l e
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Rada

Ülekäigurajad on selged 
ja eristatavad muust liiklusest,
Neid märkavad ka autojuhid

Teeäärne peenar, mis ümbritseb ja 
pakub silmailu rajal jalutajatele. 
Peenras kasvavad Festuca rubra ja
Poa pratensis, mis sobivad linnakeskkonda, 
taludes linnatingimusi

M 1:250

P l a a n ,  m i s  n ä i t a b  i n i m e s t e  l i i k u m i s t  r a j a l
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L õ i g e  1 ,  a s u k o h a s t  A - A

46 6.5 5.5

M 1:400

Lõige on tehtud platsialast. Lõikel on välja toodud ka detailid, mida kasutatakse alal. 
Detailideks on pingid, suunav märk ja piirdeaed, mis lisab turvalisust.
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L õ i g e  2 ,  a s u k o h a s t  B - B
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10 8 10

M 1:200

L õ i g e  3 ,  a s u k o h a s t  C - C
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V e r t i k a a l p l a n e e r i n g 

33

3333

M 1:500

33.45

33.57

33
.6

3

33
.53

33
.21

Vertikaalplaneering on tehtud jalakäijate 
platsile.
Kõrgussüsteem on võetud lähtudes kroon-
linna nullist.
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D e t a i l  1 ,  p i i r d e a e d

Aed lisab turvatunnet platsil 
olijatele. samuti ka emadele, 
kes on tulnud rajale koos lastega 
jalutama.

111 m

1.3

Piirdeaed on tehtud metallist,
kuid sellel on puidust vahelülid.



             23

Suunaviit on selgeks näitajaks raja trajektooril.

Suunaviit toetub puidust postile, 
mis on tugevalt maa sees 30 cm.
Suunaviit on maa peal 1.5 meetri 
kõrgusel, et see oleks kõigile hästi
nähtaval.

1.5m

0.7

D e t a i l  2 ,  s u u n a v i i t
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19
 m

24
.5

0 
m

26.30 m

103 m

M 1:50

Terrass toimib  platvormina, 
kuhu inimesed saavad minna vaadet 
nautima ja lõõgastuma. Terrassi alune osa 
koosneb ümaratest metallsilindritest,
mis hoiab konstruktsiooni pinnal.
Pruun osa on terrassiplaatidest..

Terrassi pealispind on veepiirist 
50 cm kõrgemal ja liigub kaasa 
koos lainetusega või siis kui vesi 
peaks tõusma/ langema.

Pontuuni saab ka kasutada 
aerupaatide kinnitamiseks.

D e t a i l  3 ,  E m a j õ e  t e r r a s s
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D e t a i l  4 ,  I s t e p i n k

Valgustusriba

0.5 m

Seest taimestuse või puuga istumisalad on tehtud betoonist, 
istumisala sees on poolemeetrise diameetriga
tühimik, mis on täidetud mullaga. Mullaga täidetud 
ala peale on siis vastavalt istutatud kas taimed või puu.
Need pingid, kus keskel kasvavad taimed on liigutatavad,
kuid üksi neid liigutada ei saa.

Taimestusega pinkidel on sees LED-valgusriba, Taimestusega pinkidel on sees LED-valgusriba, 
mille ülesanne on valgustada platsi.

d= 1m
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K o k k u v õ t e

 

 Töö on koostatud Bakalaureuse kraadi lõputööna Eesti Maaülikoolis 2018/2019 õppeaastal 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse erialal. Töö ülesandeks oli kujundada Turu 

tänav, lõigul Riia tänavaga ristumiskohast kuni Sõpruse sillani, nii, et saaks anda mingi 

lahenduse probleemile, kuidas parandada ühendust Karlova linnaosa ja Emajõe vahel. Minu 

töö eesmärgiks oli muuta Turu tänav ja selle ümbrus selliseks, et inimestel, kes tulevad 

bussijaamast, oleks mugav ja ohutu liigelda Sõpruse sillani ja tagasi. Minu sooviks oli tagada 

mugav ja ohutu jalutuskäik mööda jõeäärt kuni Sõpruse sillani ja ringiga tagasi mööda 

Karlova linnaosa teid. Lahendus on eelkõige mõeldud neile, kes tulevad Tartusse bussijaama 

kaudu ja soovivad Tartut avastada, kuid samuti on väga lihtne tulla ka ohutule jalakäijate 

ringile kohalikel.  

Proovisin oma lõputöös luua mugavat, ohutut ja mitmekesist linnaruumi, mis oleks mõeldud 

kõigile jalakäijatele.  

Lõputöö valmimisele aitasid kaasa minu juhendaja Friedrich Kuhlmann, samuti õppejõud 

Jekaterina Balicka ja Gloria Niin. Aitäh Teile! 
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C o n c l u s i o n

The project in hand has been created as a bachelor thesis for EMÜ 2018/2019 Institute of 

Agricultural and Enviromental Sciences. The aim of the bachelor thesis was to come up with a 

solution to connect the area of Karlova to Emajõgi. Analysing the area I understood that the 

main problem was not in Turu street -which as a main road connects Emajõgi to the Karlova 

area, but the different small side roads making it difficult and unsafe for pedestrians to move 

freely around the area. 

The above makes visiting Emajõgi especially difficult for tourists and visitors arriving to town 

by bus. As part of my research I decided to take a closer look at the roads/ pathways leading 

from the bus station to Emajõgi to find out if it would be possible to come up with a way to 

make the journey as commuter friendly and safe as possible.  

The pathway I designed leads from the bus station to Sõpruse bridge and back to the bus station 

thru the Karlova area. The objective was to create a harmonic and comprehensive pathway for 

locals and visitors. 

Finally I would like to thank my supervisor Friedrich Kuhlmann, as well as lecturers Jekaterina 

Balicka and Gloria Niin -who all contributed to my thesis. Thank you! 
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