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The aim of this Bachelor’s thesis is to create functional urban space by considering 

economical, social and environmental aspects. Based on that, connections are created and 

fixed between river Emajõgi and surrounding areas, turning the project area into sustainable 

and pedestrian-friendly public space. It is done conceptually by the result of analysis through 

two aspects. Firstly, the areas surrounding Turu street are connected into functional integrated 

whole, by providing logical linear pedestrian paths to eliminate its conflicts between parking 

lots and barriers. Secondly, provide pedestrians opportunities to reach river Emajõgi by new 

connections, that were previously closed or nonexistent. 
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Bakalaureusetöö eesmärk on luua majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkondlikke aspekte 

arvestades jätkusuutlik toimiv linnaruum. Nende põhjal luuakse ja parandatakse ühendusi 

Emajõe ja ümbritsevate alade vahel, muutes projektala jalakäijasõbralikuks avalikuks 

ruumiks. Seda teostatakse analüüside tulemusena kontseptuaalselt läbi kahe aspekti. Esiteks 

ühendatakse Turu tänavat ümbritsevad alad omavahel ühtseks toimivaks tervikuks, tagades 

loogilisemad lineaarsed jalakäijate teed nii, et ei tekiks konflikte parklate ja bariääridega. 

Teiseks, pakutakse inimestele võimalusi pääseda Emajõe äärde läbi uute ühenduste, mis olid 

varasemalt suletud või puudusid sootuks. 

 

 

 

 

 
Märksõnad: Turu tänav, linnakujundus, Emajõgi, jätkusuutlik disain 
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Käesolev töö on koostatud 2018/2019 õppeaasta keskkonnaplaneerimise ja maastiku-  
kujunduse eriala bakalaureuseastme lõputööna. Koostatud projekt on jätkuks 2017/2018 
aasta sügisel lahendatud Vabaduse puiestee projektile, millest lähtuvad disaini põhimõt-
ted kantakse üle uue projektala lahendamiseks. Käesolev töö otsib vastust küsimusele,  
kuidas muuta tiheda liikluse ja eri funktsoonidega Turu tänav ja seda ümbrisevad alad 
jätkusuutlikuks linnaruumi osaks.

Eesmärgi saavutamiseks muudetakse Riia maantee ja Sõpruse puiesteega piirduv Turu 
tänav ning selle lähiümbrus jätkusuutlikult toimivaks, mitmekülgseks ja jalakäijasõbrali-
kuks linnaruumiks. Selle jaoks parandatakse olemasolevaid ühendusi, et ümbritsevate asu-
tuste ja alade vaheline liikumine oleks sujuvam ja konfliktivabam. Tagatakse jalakäijatele 
uued ühendused Emajõega, luues avalikud alad, turvalisemad ja mugavamad ülekäigu-
kohad seni märkamata jäänud ühendustest. Käesolev lahendus on peamiselt suunatud 
jalakäijatele ja kergliiklejatele.

Töö valmimisele aitasid kaasa Friedrich Kuhlmann, Gloria Niin, Peeter Vassiljev, Rea Sep-
ping, Anna Marquet ja Jekaterina Balicka.

Sissejuhatus
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Ala kirjeldus

Projektala asukoht on Tartu kesklinna vahetusläheduses. Ala piirneb 
ühelt poolt Emajõe paremkalda ja Kalevi tänavaga ning teiselt poolt 
Võidu ja Sõpruse sillaga. Ala lõikab omakorda keskelt pooleks Turu 
tänav, mis on põhiline arter kesklinna ja Ropka tööstusrajooni vahel. 

Ala koosneb peamiselt avalikest hoonetest, parklatest ning elamu- 
kvartalitest. Turu tänavat ümbritsevatel osadel paiknevad hooned on 
erinevate funktsioonidega: ostu- ja ärikeskused, hotellid, Ahhaa Tea-
duskeskus, tankla, Karlova gümnaasium, lasteaed. Sellest tulenevalt on 
alal tihe autode ja jalakäijate liikumine.

Maa-amet, 2019
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Analüüs
Jalakäijate liikumine

Antud analüüsplaanil on väljendatud jalakäijate liiku-
mine eri paksusega joontega- mida pakesem joon, 
seda tihedam on seal liikumine. Samuti on välja toodud 
põhilised otseteed majade vahelt, mida jalgsiliiklejad 
põgusalt kasutavad. Ühtlasi on analüüsitud olemasole-
vaid ülekäigukohti, projektalal asuvate hoonete funkt-
sioone ning nende hoonete ümber toimuvat liikumist. 

1:50001:50001:50001:5000

Kasutu hoone

Avalik hoone

Eramu

Kool/lasteaed

Parkla

Jalakäija liikumine

Ülekäigukoht

Otsetee

Analüüsist ilmneb, et enim kasutatakse 
kesklinna poolseid ja avalike hoonete vahelisi 
teid. Projektala suunal põhjast lõunasse liiku-
mistihedus ja ka teedevõrgustike olemasolu üha 
kahaneb. Samuti väheneb ka ülekäiguradade 
osakaal. Avaliku funktsiooniga hoonete üm-
bruses on liikumistihedus ja sellest tulenevalt ka 
parklate osakaal suurem.  

Jalakäijate liikumist projektala ulatuses analüüsides 
järeldub, et Aida ja Väike-Turu tänavad lõikavad 
projektala keskosa läbi, Aida tänav eraldab kesklinna 
Karlovast. Jalgteed kulgevad ümber kvartalite mille tu-
lemusena on tänavate vaheline ühenduvus nõrk. 
Tänu sellele on erinevate alade vaheline ühenduvus   
omavahel ja ka Emajõega peamiselt puudulik.

Turu 

A
ida

Väike-Turu
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Analüüs
Rohealad

Analüüsis on välja toodud nelja tüüpi rohealad: rohealad 
mänguks/spordiks, murualad, pargid ja puuderead. Li-
saks on  nooltega märgitud parimad võimalikud ühen-
dused rohealade vahel.
Puuderidu leidub enim Karlova linnaosas, samuti ka 
Emajõe äärsetel murualadel ja kahel pool Turu tänavat.  

1:50001:50001:50001:5000

Roheala 
mänguks/spordiks

Muruala

Park

Puude rida

Turu 

A
ida

Väike-Turu

Suuremad rohealad paiknevad peamiselt jõe ääres, kor- 
termajade ümbruses ja projektala piiridest veidi väljas 
parkidena. Rohealadest suurim on Emajõe-äärne muruala 
endise Tartu keskkatlamaja taga, kuhu on jalakäija ligipääs 
takistatud. Samuti joonistub plaanilt välja Turu, Aida ja 
Väike-Turu tänavate ristmik, mis lõikab alade vahelise ro-
heühenduse ristina läbi ja jaotab tervikliku eraldi osadeks. 

Rohealadel on vähe mitmekesisust, puu-
deread ei ole pidevad. Puuduvad erinevad 
funktsoonid - vähe võimalusi rohealade  
läbimiseks.

Potentsiaalne 
roheühendus



Analüüs
Konfliktid

Samuti leidub kohti, kus kõnnitee lõppeb 
ootamatult ning jalakäija edasi liikumist taki-
stab muruala, kõrged aiad või konteinerhal-
jastus (pildid 4; 8; 10; 11) 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

Google Street view 2014

Leidub ka alasid, kus sillutis 
puudub sootuks, ning jalgrada 
läbib murupinda (pildid 5; 9; 12).

Projektalal ilmneb hulganisti konflitkseid kohti. 
Rohkesti leidub selliseid punkte, kus jalakäijate tee 
suubub parklasse ning lineaarne ja sujuv liikumine 
kaob või see lõigatakse parkivate autode ja parklate 
poolt (pildid 1; 2; 3; 6; 7; 13).

8
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Analüüsi kokkuvõte 

Liites omavahel jalakäijate liikumise, rohealade ja konf-
liktide analüüsi said oluliseks järgmised aspektid:

- Avalike hoonete vahelised jalgteed ristuvad parklatega 
või lõpeb lineaarselt kulgev liikumistee. 
Selle lahendamiseks tuleks luua juurde ülekäiguradu, 
likvideerida jalgteedel esinevad konfliktid parklate ja erine-
vate barjääridega ning luua üle projektala kontsenteeritud 
liikumisteed.

1:50001:50001:50001:5000

Avalik hoone

Elamud

Kool/lasteaed

Otstarbeta hoone/
rajatis

Rekreatsiooni roheala

Park

Haljasala

Potentsiaalne ühendus

Puuderead

Jalakäija liikumine

Ülekäigurada

1:50001:50001:50001:5000

Avalik hoone

Elamud

Kool/lasteaed

Otstarbeta hoone/
rajatis

Rohe

Park

Haljasala

Potentsiaalne ühendus

Puuderead

Jalakäija liikumine

Ülekäigurada

Park

Puude rida

Roheala mänguks/
spordiks 

Muruala

Potentsiaalne roheühendus

Avalik hoone

Eramu

Kool/lasteaed

Parkla

Ülekäigukoht

Liikumine

- Planeeringualal on potentsiaal toimivaks rohe- 
võrgustikuks. 
See saaks võimalikuks läbi barjääride eemal-
damise ja sillutatud teede rajamisega, kusjuures 
teid ümbritseks piisavas koguses haljastust.

- Turu, Aida ja Väike-Turu ristmik lõikab alad eralditoimi-
vateks osadeks, suurteks kvartaliteks, tekib efekt üksikutest 
tükkidest, mille äärte ümber on võimalik liikuda, kuid ühen-
dus ümbritsevate aladega puudub. 
Tuleks luua kvartalite vahelt lisavõimalusi liikumaks ühelt 
tänavalt teisele ning sealt kuni Emajõeni.

- Kontakt jõega on piiratud puuduvate ühenduste tõttu 
ning on jalakäijatele ligipääsmatu. 
Lahendusena tuleks luua ühendused jõeni kõikidest 
ümbritevatest potentsiaalsetest kohtadest.
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Avalik hoone

Elamud

Kool/lasteaed

Otstarbeta hoone/
rajatis

Rohe

Park

Haljasala

Potentsiaalne ühendus

Puuderead

Jalakäija liikumine

Ülekäigurada

1:5000

Kontseptsioon

Kontseptsioon määrab parimad võimalikud ühendused Emajõeni ning 
ühtlasi tagab:

- Toimiva sidususe seni piiratud olnud Turu tänavat ümbritsevate osade 
vahel;
- Paremad, kiiremad ja turvalisemad ühendused;
- Võimaluse kergliiklejatel liikuda mootorsõidukitest eemal, eraldada 
neid lärmakast liiklusest.

Tervikpildi loomiseks tuleb ühendada kõik tükid - “Ühenduste pusle”

Kesklinn

Väike-Turu

Katlamaja 
piirkond

Karlova

Liites kokku jalakäijate liikumisteede, rohealade ja konfliktide 
analüüsid ning arvestades seatud eesmärki joonistub välja 
kontseptuaalne plaan. 
Kontseptjoonisel on jagatud terviklik projektala väiksemateks 
osadeks, lähtudes funktsioonidest ja ühenduvuste konflik-
tidest. Vaadeldes neid alasid kui eraldiseisvaid pusletükke, 
leitakse ühenduslülide liitmisel parimad võimalikud uued 
ühendused, et tuua inimesed lähemale üksteisele, loodusele, 
sealhugas Emajõele, eraldades nad ümbritsevast tihedast ja 
lärmakast mootorsõidukite liiklusest. 
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Lõiked olemasolevast olukorrast

1-1’
M 1:500

2-2’
M 1:500

1

1’

2

2’

m m m m m m m m m m m m m

6 m3 m58 m55 m20 m15 m15 m 3 m3 m 3 m
30 m

Lõige 1-1’ on tehtud Lina tn. 6 hoone juurest, 
üle Turu tänava suunaga jõe poole. Sel nähtub, 
et liikumine on võimaldatud piki tänavat, ning 
üle poole lõikes esitatud alast katab ligipää-
sudeta lage roheala, mille keskosas on üksik 
hoone, kasutuseta metallkonstruktsioon ja 
suurepärase potentsiaaliga, kuid suletud Ema-
jõe äär.

Lõige 2-2’ on tehtud Turu tn. 11 elamu juur-
est üle Turu tänava suunaga jõe poole. Sel 
nähtub, et peamine liikumine on võimaldatud 
samuti piki Turu tänavat. Aura veekeskuse ja 
Väike-Turu tänava vahele jääb 145 m pikkune 
lage parkimisala, üksikute jalgteedega. Ühtlasi 
lõikab Väike- Turu tänav ligipääsu jõeni ning 
selle äärne 30 m pikkune riba on lage ning 
kasutusfunktsioonideta.
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Kujundusplaan

M 1:3000

Olemasolev puu

Olemasolev tee

Uus puu

Uus tee

Uus ülekäik

Uus hoone

Mänguväljak

Loodusliku ilmega ala (disainosa 2)

Esinduslikum ala
(disainosa 1)

Turu tn

Väike-Turu tn

Kaluri tn

Sõpruse sild

Aleksandri tn

A
ida tn

Lina tn

V
äike-Turu tn

Aura ZeppelinTasku 

Kvartal

Ahhaa

Emajõgi

Legend:

Otsene ühendus jõega - sild 
ja puhkeala
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Kujundusplaani kirjeldus

UUE LAHENDUSEGA : 

- Rajatakse kergliiklustee, mis tagab jõeäärse ühenduvuse kesklinna, projektala ja Ropka töös-
tuslinnaosaga.

- Kaluri tänav muudetakse autode jaoks suletuks, et saaks toimida lineaarne promenaad Tartu 
bussijaamast- Zeppelinini.

- Avatakse ligipääs jõeni läbi Tartu avaturu.

- Rajatakse uus jalakäijate tänav Väike-Turu tänavaga paralleelselt jõe suunas.

- Luuakse kaks uut ühendust koos täiendavate ülekäiguradadega Aleksandri tänavalt, üle Turu 
tänava kuni Emajõeni.

- Lina ja Aida tänavate vahelisel Aleksandri tänava ühel lõigul luuakse seni puudulik sillutatud 
jalgtee.

- Projekteeritakse jõe peale ulatuvad poolkaar-sillad puhkealadega, et tagada parim otsene 
ühendus inimese ja jõe vahel.

- Sillutatakse uus jalakäijate ühendus Zeppelini tagant, mööda Väike-Turu tänava äärt.

- Rajatakse  neli uut hoonet. Elamu Karlova piirkonda, büroopind jõe äärde, ning kaks avaliku 
funktsiooniga hoonet koos kohvikute, väliterrasside jms. teenindamaks uute avatud ühenduste 
vahel liikuvaid inimesi.

Seatud eesmärkidest lähtuvalt on võetud fookusesse ja leitud detailsem disainlahendus kahele 
alale, millest üks tsentreerib ja parandab olemasolevad ühendused ning ühtlasi loob avaliku       
keskväljaku, mis pakub kodanikele võimaluse veeta aega välikohvikus või istuda puudeallee va-
hel pingil. Teine lahendus pakub avaliku ruumi kasutajale võimaluse nautida linnasiseselt võima-
likult looduslikku keskkonda. Kusjuures mõlema ala vahel eksisteerib omavaheline ühendus,                 
esindades erinevaid karaktereid. Need disainlahendused tagavad parema ligipääsetavuse Kar-
lova linnaosast Emajõe- ja selleäärsete rohealadeni ning on tähtsaks ühenduse lüliks, et saaks 
areneda toimiv teede- ja rohevõrgustik teenindamaks linnaruumis toimetavaid elusorganisme. 

Aleksandri tn

Aida tn

Turu tn
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Disainala 1
Esinduslik promenaad

M 1:500

Avaliku funktsiooniga klaasist 
hoone väliterrassiga

Mänguväljak

Zeppelin

Väike- Turu tn

Aura keskus

Istutusala

Istutusala

Istutusala

Ahhaa keskuse atrakt-
sioon, mida ümbritseb 
vett läbilaskev sillutis
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Disainala 1
3d vaade ja lõige

Ahhaa keskuse atraktsioon, kaugelt vaatajale hõõguv pool-
kera, lähemal vaatlusel kuvab 3d hologramm- pilti, mis on 
programmeeritav vastavalt vajadusele.

A

A’

Lõige A-A’
M 1:500

Lõike ja vaate asukoht kaartil
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Disainala 1

Calamagrostis x acutiflora 
“Karl Foester” 

Teravaõieline kastik “Karl 
Foester”

Carex ornithopoda 
“Variegata”

Varvastarn “Variegata”

Festuca glauca “Eliah 
Blue”

Hall aruhein “Eliah Blue”

Potentilla fruticosa 
“Danny boy”

Põõsasmaran “Danny boy”
Juniperus chinesis 
“Stricta”

Hiina kadakas “Stricta”
Berberis thunbergii 
“Atropurpurea”

Thunbergi kukerpuu 
“Atropurpurea”

Carex grayi
Pugutarn

Prunus x cristenea
Punalehine kirsipuu

Sorbus intermedia 
“Browers”

Pooppuu “Browers”

Molinia caerulea 
“Heidebraut”

Harlilik sinihelmikas 
”Heidebraut”

Prunus tenella “Fire hill”
Väike mandlipuu “Fire hill”

Symphioricarpos 
“Arvid”

Lumimari “Arvid”
Pinus mugo pumilo
Kääbus-mägimänd

Potentilla fruticosa 
“Hopley’s orange”

Põõsasmaran “Hopley’s 
orange”

Sorbus aria
Valge pihlakas

Konteinerhaljastus

Tilia platyphyllos
Suurelehine pärn

Haljastusplaan

M 1:200
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(Calamagrostis 
x acutiflora “Karl 
Foester” )

Teravaõieline kastik 
“Karl Foester”

(Molinia caerulea 
“Heidebraut”)

Harlilik sinihelmikas 
”Heidebraut” (Carex grayi)

Pugutarn

(Festuca glauca 
“Eliah Blue”)

Hall aruhein “Eliah 
Blue” (Carex ornithopoda 

“Variegata”)

Varvastarn “Variegata”

(Pildid: Juhani puukool, 2019)

Prunus tenella “Fire 
hill”

Väike mandlipuu “Fire 
hill”

Potentilla fruticosa 
“Danny boy”

Põõsasmaran “Danny 
boy”

Juniperus chinesis 
“Stricta”

Hiina kadakas 
“Stricta”

Berberis thunbergii 
“Atropurpurea”

Thunbergi kukerpuu 
“Atropurpurea” Symphioricarpos 

“Arvid”

Lumimari “Arvid”

Potentilla fruti-
cosa “Hopley’s 
orange”

Põõsasmaran “Hop-
ley’s orange” Pinus mugo pumilo

Kääbus-mägimänd

Tilia platyphyllos
Suurelehine pärn

Sorbus intermedia 
“Browers”

Pooppuu “Browers”

Sorbus aria
Valge pihlakas

Prunus x cristenea
Punalehine kirsipuu

Taimede kirjeldus

Esindusliku ilmega Zeppelini esise keskväljaku ümbruses on kasutatud   
erinevat tüüpi taimi. 
Kõrghaljastus on planeeritud nii, et läbi alleede liikudes jõuaksid jalakäi-
jad Emajõeni. Samuti pehmendavad planeeritud kõrghaljastusega ribad 
sillutatud parklates kuumasaarte tekimisel tulenevaid liigkõrgeid plussk-
raade.

Aura keskuse kõrvale on loodud erinevate kõrreliste ja lõikheinalise pee-
nar, kuhu juhitakse osa katustelt tulevast veest.

Uue klaashoone ees asuvat väliterrassi ümbritseb konteinerhaljastus, 
kus läbi hooaja teostatatakse kolm istutust: kevadine, suvine ja sügisene. 
Samuti on uue hoone juurde planeeritud mitmekesise taimestikuga püsi-
kupeenar, mis pakub silmailu läbi eri vormide ja värvide.

Disainala 1
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Disainala 2
Loodusliku ilmega ala

M 1:500

Mänguväljak

Välijõusaal

Kergliiklustee

Puhkeala

Endine katlamaja hoone re-
konstrueeritakse ja laien-
datakse, et luua uus avaliku 
funktsiooniga hoone.

Fortum Tartu kinnistud 
ümbritsetakse puuderida-
dega, et need visuaalselt 
“välja lõigata”

Puude all kasvab metsiku 
ilmega ja minimaalset hool-
dust vajav lillemuru

Alal  kasutatavad 
valgustid

Zhongren Zhang,  “CITYLIGHT 
Led Street Lamp”  2011

Renoveeritud olemasolev metallkonstruks-

tioon, mida läbib kergtee

Sillad koos puhkealadega pakuvad otsest ühen-
duvust veega ning annavad võimaluse Emajõe 
peal aega veeta või nautida vaateid.

Välijõusaalis kasutatavad trenazöörid
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Disainala 2

B

B’

Lõige B- B’
M 1:200

(m)

Lõige

Lõike asukoht kaartil
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Disainala 2
Haljastusplaan

Rabe remmelgas “Bullata”
Salix fragilis “Bullata”

Lillemuru

Sorbus aria
Valge pihlakas

Tilia x europaea “Pallida”
Läänepärn “Pallida”

M 1:500

Salix triandra
Vesipaju
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Disainala 2
Taimede kirjeldus

SEEMNESEGU KOOSTIS:

Päikesetiib, Helipterum roseum
suviadoonis, punane Adonis aestivalis
päine giilia, Gilia capitata
kalifornia läänemagun, Eschscholtzia californica
saialill – Calendula officinalis
rukkilill, Centaurea cyanus
kolmevärviline kassitapp, Convolvulus tricolor

LILLEMURU

Loodusliku ilmega alale külvatav lillemuru koosneb erinevatest üheaas-
tastest suvelilledest. Taimed õitsevad pikka aega ning annavad kogu su-
veks mitmekesise ja värvikireva lillepõllu efekti.

elegantne klarkia, Clarkia elegans
aedrass, Cynoglossum amabile
andurjas jaanikakar, Chrysanthemum carina-
tum
kaunis kipslill - 2 sorti, Gypsophila elegans
mõru ibeeris, Iberis Coronaria
sarikibeeris, Iberis umbellate
türgi mustköömen, Nigella damascene
hübriidsametlill, Godetia hybrid
kukemagun, Papaver rhoeas.
(Pilt ja kirjeldus: Baltic agro 2019)

(Sorbus aria)
Valge pihlakasRabe remmelgas 

“Bullata”
(Salix fragilis “Bullata”)

Väga tihe, teravate piirjoontega korrapärane 
kerakujuline võra. Noored võrsed oliivrohelised. 
Kiirekasvuline.
Lehed: Heitlehine. Lehed pealt läikivad, tumero-
helised, kuni 10cm pikkused. Õitseb lehtede 
puhkemise aegu.
Kasvukoht: Eelistab niisket savikamat mulda. Ei 
talu põuda. Päikseline kuni poolvarjuline kasvu-
koht.

(Tilia x euro-
paea “Pallida”)

Läänepärn “Pallida”

Kõrge püramiidja haabitusega puu.
Võrsed enamasti punakad. Lehed tu-
merohelised. Õied kuni 3 kolme kau-
pa õisikus, lõhnavad. Vili kerajas, pru-
un, hernesuurune. Eelistab viljakaid ja 
parasniiskeid muldi. Talub põuda, pool-
varju ja saastatud õhku. Taluvad hästi 
põgamist.

Munaja kuni laipüramiidja võraga puu. Lehed 
pealt rohelised, alt valged ja viltja kihiga kaetud. 
Sügisel värvub lehestik kollaseks kuni pruuniks. 
Viljad oranžikaspunased. Kasvukoht võiks olla 
kuivem, päikseline või poolvarjuline, sobib igasu-
gune viljakas kasvupinnas. Talub hästi tuulisust.

Loodusliku ilmega alale on planeeritud võimalikult vähest hooldust va-
jav värvikirev lillemuru, mis pakub erinevatele elusorganismidele pesi-
tuspaika ja toitu.
Jõeäärsel ribal on säilitatud vesipajud ning ala keskosale juurde istu-
tatud kiirekasvulised ja ümarad raberemmelga “Bullata” vormid, mis on 
lindudele suurepäraseks pesituspaigaks.

Mööda ala põhjapoolset äärt eraldab kinnistuid läänepärnade allee, 
mis on ühtlasi üheks peamiseks teejuhiks jõeni.

(Pildid ja kirjedused: Juhani puukool 2019)
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C

C’

Lõige

Lõige C-C’
M 1:150

Turu tänav

Lõike asukoht kaartil

Lõige turu Tänavast on tehtud Turu 21 hoonest suunaga Emajõe poole. 
Lahenduses on arvestatud nii jalakäijate kui mootorsõidukitega, säili-
tamaks Turu tänava  linna ühe  peamise arterina. Ühtlasi jääb lõike-
le ka uus ülekäigukoht, mis aitab jalakäijad üle tänava Karlovast jõeni. 
Kergliiklejaid saadab piki tänavat puude allee, mis eraldab neid sõidu- 
teest, eraldusribal kasvavad ka põõsad. Turu 21 hoone ette on jäetud 
sillutatud riba tagades vajadusel ligipääsu inva- või alarmsõidukitele. 
Sõidutee on asfalteeritud, jalg- ning kergliiklusteedele rajatakse täna-
vakivisillutis.
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Vertikaalplaan

Olemasolev 
kõrgus

34.82 35.0734.71 34.63 34.52

34.52 33.8233.82

34.33 34.57

2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2%

M 1:200

34.0

Uus 
kõrgus

34,82
34.3734.1233.63 33.87

Drenaaž

34.33 34.33

Lõikena on esitatud parkla ja jalgteede uued 
kalded Aura keskuse ja Zeppelini vahelisel alal.
Vihmavesi suunatakse parkla roheribadele või 
drenaažkaevu.

D D’

Lõige D- D’

Lõike asukoht kaartil
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Emajõe platvormi pingid
Detailjoonis

620 mm

126 mm

2350 mm

620 mm 150 
mm 620 mm

420 mm
100mm

80 mm45 mm

80 mm

40 mm

2500 mm

Pealtvaade
M 1:30

Eestvaade
M 1:30

Külgvaade
M 1:20

3d vaade
M 1:30

Emajõe puhkeplatvormile paigutatakse L-kujulised pin-
gid, neid on võimalik omavahel kombineerida, moodu-
stades erinevaid lahendusi. Puitosa toetub betoonalusele 
ning  on valmistatud termotöödeldud ning õliga immu-
tatud lehisest, selle maapealne osa toetub betoonile.
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The aim of this Bachelor work was to create functional and sustainable urban space around 
Turu street. To make it possible, it was necessary to solve connectivity issues between 
Karlova district, Turu street and river Emajõgi and create different types of public spaces, 
planting areas, new buildings etc. 
By analyzing the pedestrian movement in the project area, it appeared the pedestrian 
paths are not continuous or fully linear, pedestrians have to deal with cars in the parking 
lots on their way from one area to another. Pedestrians must bypass large districts from 
Karlova to get across the Turu street which lacks crossings and has no stable flow.
By analyzing the green spaces it appeared that there can be made three new important 
green connections, two across Turu street from Karlova to the river and one by the river- 
connecting the city centre and Ropka district. 
Additionally, the conclusion of analysis showed that the problematic spots and potentials 
are mostly in the same place. 
Conceptually, the area was divided into smaller segments based on its functions, place’s 
spirit and connectivity conflicts. These segments were viewed as puzzle pieces and were 
used to create best connections to bring people closer to the water and nature by separa- 
ting them from noisy car traffic. It showed clearly that these new connections were in the 
right place to make the big picture come together.
Two zoom spots based on new connection repairs. Design area 1 connected Karlova and 
its surrounding areas to the Emajõgi and had the representitive look. Design area 2 crea- 
ted a new connection from Karlova to river Emajõgi, through wild-looking, untouched 
nature. Both zoom spots were connected to each other, providing people to spend quality 
time in the sustainable diverse urban space.

The solution supports sustainable urban planning principles as follows:

Socially - Brings people together by improving connections between existent areas and 
creating paths to new recreational areas, cafes etc. Also contibutes to improving psycho-
logical connection to nature. 

Environmentally - Improves biodiversity by developing green connections, adding different 
trees and planting areas. New green areas act as sustainable drainage systems that help 
maintain the water quality in Emajõgi. Also, by planting trees around asphalt and brick 
surfaces to prevent high temperatures.

Economically - Creating different types of new buildings, public spaces and attractions, 
enlivens tourism, encourages entrepreneurship, therefore creates new jobs.

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua funktsionaalne ja jätkusuutlik linnaruum ümber 
Turu tänava osade. Eesmärki järgides tuli esmalt lahendada Karlova, Turu tänava ja Ema-
jõe ühenduvusega seotud probleemid, luues erinevate lahendustega avalikku ruumi, 
istutusalasid ja hooneid.
Analüüsides jalakäijate liikumisteid projektalal ilmnes, et need ei ole pidevad ega lin-
eaarsed, jalakäijad läbivad alade vahel liikudes tihti parklaid või lõpeb jalgtee mõnel 
muul põhjusel. Jalakäijad peavad liikuma Karlovast ümber suurte kvartalite, et jõuda 
Turu tänavale, ühtlasi puuduvad Karlova poolses osas ülekäigurajad.
Rohealade analüüsist selgusid kolm põhilist roheühendust: kaks Karlovast - Aleksandri 
tänavalt üle Turu tänava otse Emajõeni ning kolmas piki Emajõge ühendades Kesklinna 
ja Ropka linnaosa.
Analüüside kokkuvõttest ilmnes, et probleemsed kohad ja potentsiaalid asuvad peami-
selt samas kohas. 
Kontseptuaalselt jagati alad väiksemateks osadeks, lähtudes alade funktsioonidest, 
paigavaimust ja ühenduvuse konfliktidest. Neid alasid vaadeldi kui pusletükke, mille liit-
misel leiti parimad ühenduskohad, et tuua inimesed lähemale veele ja loodusele sama- 
aegselt eraldades kergliiklejad lärmakast autoliiklusest. Kõkide tükkide ühendamisel 
moodustus toimiv tervikpilt. 
Detailsemad kaks kujundusala leiti lähtuvalt uutest võimalikest ühendustest. Disainala 
1 liitis Karlova ja sidus olemasolevad ühendused Emajõega, omades esinduslikku ilmet. 
Disainala 2 lõi uue ühenduse Karlova ja jõe vahel läbi võimalikult puutumatu, loodusliku 
ilmega keskkonna. Mõlemad kujundusalad on omavahel ühenduses, pakuvad inimestele 
võimalusi veeta kvaliteetselt aega jätkusuutlikus ja mitmekülgses avalikus ruumis.

Uus lahendus toetab jätkusuutliku linnaplaneerimise põhimõtteid järgnevalt:

Sotsiaalselt - Toob inimesed kokku läbi uute ühenduste kohvikute, virgestusalade ja 
erinevate hooneteni. Samuti toetab inimeste psühholoogilist ühendust loodusega.

Keskkondlikult - parendab ala bioloogilist mitmekesisust läbi roheühenduste, luues 
erinevaid istutusalasid ning kasutades erinevaid taimeliike. Rohealad toimivad jätku-
suutliku, filtreeriva drenaažsüsteemina, mis aitab säilitada Emajõe vee kvaliteeti. Samuti 
hoiab kõrghaljastus suurtel kõvakattega pindadel ära liigkõrge temperatuuri tekkimise 
võimalikkuse.

Majanduslikult - Luues erinevat tüüpi uusi hooneid, arendades avalikku ruumi ja seal- 
seid atraktsioone elavdub turism ja ettevõtlus ning luuakse uusi töökohti.

Conclusion Kokkuvõte
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