
Tuuli Sarapu

TURU TÄNAVA KUJUNDUSPROJEKT:
ÜKS HETK



2



EESTI MAAÜLIKOOL
Põllumajandus-ja keskkonnainstituut

Tuuli Sarapu

TURU TÄNAVA KUJUNDUSPROJEKT: ÜKS HETK
TURU STREET DESIGN PROJECT: MOMENT

Bakalaureusetöö
Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval

Juhendaja: Gloria Niin, MSc

Tartu 2019



BAKALAUREUSETÖÖ LÜHIKOKKU-
VÕTE

Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014

Magistritöö / Bakalaureusetöö lühikokkuvõte

Autor:  Tuuli Sarapu Õppekava:  KJ III

Pealkiri: 

Lehekülgi:     Jooniseid:     Tabeleid:  Lisasid:   

Osakond:   
Uurimisvaldkond:  
Juhendaja(d): 
Kaitsmiskoht ja aasta:

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
T250
Gloria Niin
Tartu 2019

   
Töö eesmärgiks on luua Turu tänava äärsetele aladele jätkusuutlik ruumiline lahendus. Hetke olukorras on antud alal 
palju diskussioone tekitavaid probleeme, mis vajavad lahendamist. Kuna alale jäävad olulise sõlmpunktina bussijaam ja  
Baltikumi suurim teaduskeskus. Töö eesmärgiks on analüüsis selgunud probleemidele lahenduse leidmine. Sealjuures 
luues jätkusuutliku ning inimmõõtmelise väliruumi, mis seob Emajõge linnaga.

Märksõnad: Turu tänav,

Estonian University of Life Sciences 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 Abstract of Master´s Thesis
Author: Tuuli Sarapu Specialty: KJ III
Title: 
Pages: Figures: Tables: Appendixes: 

Department:
Field of research:
Supervisors: 
Place and date: 

Institute of agricultural and environmental 
Sciences
T250
Gloria Niin
Tartu 2019

The goal of the bachelor`s work is to create a sustainable design for the area along the 
Turu street. In the current situation the projekt area have many places of concerns.
There is an important bus station and biggest science center. The aim of the work is
to find a solution to the problems that emerged from the analysis. Creating a 
sustainable and human-sized outdoor space river.

Keyword: Turu street

Keywords: 



Estonian University of Life Sciences 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 Abstract of Master´s Thesis
Author: Tuuli Sarapu Specialty: KJ III
Title: 
Pages: Figures: Tables: Appendixes: 

Department:
Field of research:
Supervisors: 
Place and date: 

Institute of agricultural and environmental 
Sciences
T250
Gloria Niin
Tartu 2019

The goal of the bachelor`s work is to create a sustainable design for the area along the 
Turu street. In the current situation the projekt area have many places of concerns.
There is an important bus station and biggest science center. The aim of the work is
to find a solution to the problems that emerged from the analysis. Creating a 
sustainable and human-sized outdoor space river.

Keyword: Turu street

Keywords: 

SISUKORD
1. ANALÜÜS 7
1.1.LIIKLEMINE JA HOONETE  7
FUNKTSIOONID 7
1.3. VAATED 9
1.4. TEKSTUURID 9
1.5. ANALÜÜSI KOKKUVÕTE 10
2. KONTSEPTSIOON 11
3. UUS KUJUNDUS 12
3.2. AHHA park 13
3.3. HALJASTUS 15
3.4. VERTIKAALPLANEERIMINE 17
3.5. DETAILID 17
KASUTATUD KIRJANDUS 18



4

SISSEJUHATUS

Käesolev töö on koostatud keskkonna- ja maas-
tikukujunduse eriala 2019. aasta bakalaureuse 
lõputööna. Töö on koostatud projektala analüüsi 
tulemusena. Millest arenes konseptsioon ning 
sealt edasi kujundusplaan. Antud töö eesmärgiks 
on anda alale üldine ruumiline lahendus. Ning sell-
est lähtuvalt lahendada väiksem osa põhjalikumalt.  
Projekti tulemusena valmib töö, mis lahendab alal 
esinevaid probleeme luues jätkusuutlikud või-
malused nii looduslikust aspektist vaadates kui ka 
inimmõõtmelisest seisukohast

Antud projektala hõlmab Turu tänavat ning seda 
ümbritsevaid alasid. Tartu suhtes jääb antud ala 
Kesklinna ja Karlova piiridesse. Kirde poolt loob 
alale barjääri Emajõgi, millest teiselpool kallast asub 
Annelinn. Töö ala teljeks olev turu tänav ning suure 
liikluskoormusega Riia tänav tekitavad barjääri ning 
eraldavad ala nii kesklinnast kui ka Karlovast. 

Joonis1. Projektala asukoht (Maa-amet 2019)
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1. ANALÜÜS

1.1.LIIKLEMINE JA HOONETE 
FUNKTSIOONID

Jälgides alal inimeste liikumist saab järeldada, et 
ala loe-poolset osa kasutavad palju inimesi kau-
pluses käimiseks. Tihe jalakäijate liiklus toimub 
Tasku keskuse ja Kvartali alasel alal, mida kasuta-
takse eelkät trantsiitalana. Kui jälgida populaarse 
külastusega hooneid ja läbipääsualasid siis on 
näha, et paljudes kohtades on see takistatud. 
Problemaatiliseimaks kohaks on turu silla ühendu-
vus vanalinnaga, Ahhaa, Zeppelini ning jõeäärsete 
aladega. 
Oma funktsioonilt on alal pärliks Ahhaa tead-
uskeskus kuna Eesti üheks motoks on olla inno-
vatiivne ja teadust arendada. Keskus toob inimesi 
kohale üle Baltimaade. 
Liikumisel on probleemiks jalakäijate ühendus 
Sõpruse silla poolt. Sild on jalakäijate jaoks liiga 
suurtes mõõtmetes ning ebamugava ligipääsuga.

Joonis 2. Liikumissuunad, mida kasutab palju 
inimesi 

Joonis 3. Parkimiskohad ning neilt juurdepääs Ah-
haa keskusesse

Joonis 4. Tihe autoliiklus tekitab alale müra ning 
toimib barjäärina

Hoonete kasutusotstarbest on näha, et ala kesk-
paigas, asuvad vaba-aja veetmise funktsiooniga 
hooned, mis toovad sinna ka palju noori. Noorte 
puhul on populaarne tankla kaubanduskeskuste ja 
Ahhaa vaheline ala

Joonis 5. Hoonete funktsioonid



6

1.2. KONKURSITÖÖD Jälgides üldist suuremat pilti on ala oluline just 
tartu mõistes tänu seal asuvale bussijaamale. Pla-
neeringu kohaselt on oluline jälgida põhimõtet, et 
jõe äärne ala oleks inimestele avatud rekreatsioo-
nialana. Turu tänaval tahetakse saavutada ma-
dalamat liikumiskiirust kuni 40km/h-ni. Planeeringu 
järgi on kavas teha veel Zeppelini keskusele juur-
deehitis ning hoonestada tankla ala. 
Linna poolt loodud arhitektuurikonkursside käigus 
on lahendatud Katlamaja, Sadamakvartal, Lina 
kvartal ning Väike-turu 7. Analüüsides konkursitöid 
valisin välja tööd, mis ühilduvad kõige paremini 
inimmõõtmelise ruumiga ning lahendavad hetkel 
päevakorraseid probleeme alal. Panin konkursi la-
hendused plaanile ning analüüsisin, millised uued 
võimalused ja probleemid võivad tekkida. 
Analüüsisin Salto AB OÜ tööd “Loovvool”. Antud 
töö puhul on hoonestuse juures kasutatud ast-
melisust jõe poole, mis loob paremad vaated. 
Liikumisteed olid suunatud Ahhaa ja bussijaama 
poole, mis muudab liikumise selgemaks.
Katlamaja Kauss arhitektuur “Mikro-Makro” loo-
vad uut väärtus katla- vaatetorni näol, mis paneb 
inimesi elavamalt jõe äärset ala kasutama ning 
astmeline hoonestus jõe suunal muudab jõe ro-
hkem avatuvamaks inimestele. 
Väike-Turu 7 konkursitöö Arhitekt Must OÜ looks 
olulise teaduskeskuse juurde viiva jalgtee juurde 
lisaväärtusena tänavaruumi. Praegu on sealne ala 
lage ning mõjub tagahoovina

Joonis 6. Konkursitööde alade analüüs

Joonis 7. Konkursitööd
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1.3. VAATED
1.4. TEKSTUURID

Vaadetelt on näha , et Turu tänaval ning selle 
äärsetel aladel on palju ruumi autoliiklusele ning 
parkimisele. Ajaloolistelt vaadetelt on näha, et 
kunagi oli tänav inimmõõtmelisem ja fasaadid 
liigendatumad. Varasemalt avanesid vaated ka 
kunagisele sünagoogile.

Tekstuuriliselt on ala arhitektuuris palju kasutatud 
ruudu, ristküliku ja ringi temaatikat. Märgata võib 
Tartule omaseid punakas-pruune soojasid toone 
ning neile vastanduvaid moodsaid suuri klaas ja 
metall pindasid.

Vaatelt on näha, et bussijaamast Ahhaani viiv 
ühesuunaline tee on oluliseks juurdepääsuks jalgsi 
käijatele kuid hetkel kasutavad seda väheolulise 
teena autod. Mcdonalsi juures on suur parkla ala, 
mis vaatluste põhjal on autodest suhteliselt tühi 
ning jalakäijad teda ei kasuta.

Silma jääb, et alal puudub läbivalt arhitektuuriline 
või väliselt ühendav kujundusstiil.  Pigem on palju 
erinevaid detaile

Joonis 8. Vaated (Ajaloolised fotod: ERM)

Joonis 9. Tekstuurid ja fassaadid (Fotod: autorii erakogu)
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1.5. ANALÜÜSI KOKKUVÕTE

Kokkuvõtlikult võib õelda, et ala võimalusteks on 
sealne jõgi, kuna loob potentsiaalseid rekreat-
sioonivõimalusi. Ala suurteks boonusteks on ka 
sealne Üle Eestilise tähtsusega Teaduskeskus. 

Probleemidest on näha piiratud kergliiklust ja 
ligipääsetavust jõe äärsetel aladel nii turu poolel 
kui kaa katlamaja juures piirangud kaldale. Juur-
depääs on piiratud kaa Karlova poolt tulles.
Alade analüüsist on näha, et paigas on palju park-
laid ja asfalteerituid alasid kuid puuduvad avalikud 
pargid ja  rekreatsioonialad.
Probleemseks on jalakäijate ühendus Sõpruse silla  
juurest  kuna teiselpool on looduslikult ilus Anne 
luht. Piiratud on üle silla jäävate spordiradade 
kasutatavus.

Joonis 10. Analüüsi kokkuvõte
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2. KONTSEPTSIOON

Kõik teed viivad Ahhaasse. Konseptsiooniks on 
luua hea keskkond avastamiseks ning luua või-
malusi kergliikluse kui ka visuaalselt olulisele 
Ahhaa keskusele. Kutsuda inimesi keskuse juures 
aega veetma. 
Tankla ja Mcdonaldi ala, mis on määratud hoones-
tusalaks muutsin ümber hoonestusala et avaneks 
vaade ning tänavaala, mis viib Ahhaa avastuseni. 
Bussijaama juurest tuleb otse promenaad Ahhaa-
ni,  kuna bussidega tulevad kohale paljud tead-
uskeskuse külastajad.
Tõin konseptsiooni sisse Väike-Turu 7 lahenduse, 
mis loob teaduskeskuseni tänavaruumi ja mitme-
külgne hoonestus toob ka rohkem külalisi ja koh-
vikuala. 
Katlamaja teise koha konkursitöö lisasin konsept-
sioonile kuna ta loob lisaväärtust vaatetorni näol ja 
kutsub inimesi kasutama jõeäärset ala, mis oma-
korda on ühendatud teaduskeskusega. 
Sadama kvartali lahendus “Mikro-Makro” loob 
vaatevälja ja ühenduse Ahha ja Turu silla vahel, 
sild kus on väga tihe jalakäijate liiklus.

Kontseptsioonis on oluline luua roheline ja ker-
gliiklus ühendus Annelinna ja kesklinna vahel. 
Jõeäärne ala on lahendatud roheliseäärisega ker-
gliiklusteedega, et võimaldada jõele ligipääsu kogu 
ala vältel. Lahendusse toon sisse konkursitööde 
lahendused, mis sobituvad kokku konseptsiooniga. 

M:1:4000

Üks hetk on see koht kus toimuvad kõige 
suuremad teadusavastused. Newton istus 
õunapuu all ning ta tegi suured avastused siis 
kui talle õun pähe kukkus.  See juhtum tõi ta 
ühte hetkesse, kus kõik alguse sai.  Hetk on 
nagu vihmapiisk mis kukkudes tekitab laineid 
ja mida lähemal talle olla seda suuremad on 
lained. Nii on ka Ahhaaga, mis kutsub avas-
tama. ning lähemal olles on tal suurem mõju.

Joonis 11. Kontseptsioon
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KUJUNDUSPLAAN

3. UUS KUJUNDUS

Jalakäijate promenaad

Park, mis viib jõeni

Rohekatus

3.1. uues kujunduses on lisatud katusehaljastus turualale, et säilitada  
jõe-äärse ala rohelist võrgustikku. Uus jalakäijate promenaad annab 
võimaluse jalutada promenaadil bussijaamast otse teadus- või ostuke-
skusesse. Zeppelini keskuse ees olevale alale on parkimiskohtade vahele 
istutatud haljastus.  
Uus hoonestusala tankla platsil loob vaatekoridori Ahhaa teaduskeskuse-
le.

Joonis 12. Uue kujunduse plaan
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3.2. AHHA park

Parki sisenedes raamib suursugust arhitektuurilist vaadet ristküliku sees olev ring. Element läheb ühildub Tartule 

omapäraste punaste värvidega ning ringi-ruudu temaatiliste arhitektuuriliste lahendustega. 

Detailid

M:1:400

Joonis 13

Pargis on künkad, mis oma vormilt loovad huvitava koosluse koos Ahhaa 
ja tigu torni vormidega
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Joonis 14. Vaade Ahhaa pargi alale

Küngaste vahelt jooksev sirge jalgrada loob juhtjooned kontrastiks ümaratele vor-
midele. 
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HALJASTUS

Antud haljastusplaan on lahendatud Spordikom-
pleksi ja Aura vahelisele pargile. Park jätkub ning 
on ühenduseks Ahhaa taga oleva pargiga, mis  
omakorda ühendab Turu tänavat Emajõega. 
Parki ümbritsevad hooned on külmades sinakates 
toonides. Haljastuse eesmärgiks on olla kutsuva ja  
sooja mõjuga. Sellest tulenevalt on kogu haljastus 
lahendatud soojades toonides. valdavalt kollaste 
ja punaste õitega. Sekka on lisatud ka neutraalset 
valget värvi.
Haljastus ühendab  visuaalselt emajõge kesklin-
naga ning kutsub inimesi Ahhaasse ja samuti ka 
jõe-äärsetele rekreatsioonialadele.
Roheala on lihtsasti hooldatav püsikutega. aktsent-
taimena on kasutatud ka sibullillena lauku.
Plaanil on näha kogu haljastuse skeemi, mis 
ühendab omavahel Anne luha ning kesklinna.

M 1:400
HALJASTUSPLAAN

3.3. HALJASTUS

Joonis 15. Haljastus

Joonis 16. Haljastuse konseptsioon
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HALJASTUSPLAAN

KASUTATAVAD TAIMED

Echinacea „Julia“

Allium Stipitatum Mount Everest

Pulsatilla vulgaris Rote Glocke

Primula Florindae

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’

Alchemilla mollis

Liatris spicata

Heuchera Lime Marmalade

Molinia caerulea ‘Variegata’

Helenium ‘Ruby Tuesday’

thalictrum flavurubd

rudbeckia „Yoyful Smile“

(Thompson&Morgan)

Joonis 17. Haljastuses kasutatavad taimed

(Dorset Perennials)
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3.4. VERTIKAALPLANEERIMINE

M:1:400

Poolringi -ristküliku kujuline pink koos lillekastiga. Detaili saab kasutada kas ainult pingina või 
promenaadi peal pink-lillekast lahendusega. Istumiskoht on seljatagant haljastusega kaitstud. 

DETAILIJOONIS

3.5. DETAILID

Joonis 18. Vertikaalplaan

Joonis 19. Pink, istutusala detailijoonis
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KASUTATUD KIRJANDUS
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Primula florindae
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seed_item/1108
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https://www.gardeningexpress.co.uk/heuchera-
lime-marmalade
Molinia caerulea ‘Variegata’
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cfm?fuseaction=plants.plantDetail&plant_id=679
Helenium ‘Ruby Tuesday’
https://www.thompson-morgan.com/p/helenium-
ruby-tuesday/t62222TM
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Thalictrum_flavum_subsp._glaucum_kz3.jpg

thalictrum flavurubd
rudbeckia „Yoyful Smile“
https://pxhere.com/en/photo/1279862


