Väike–Anne kanali Emajõe äärse ala
kujundusprojekti koostamine ja VäikeAnne kanalisse suubuva sademevee
käitlemine
II etapp
Tallinn, Eesti
Entec Eesti OÜ / Projektbüroo Koda OÜ
2017

SFÄÄR

PLANEERINGUD

TARTU LINN. VÄIKE-ANNE
KANALI
EMAJÕE ALA
KUJUNDUSPROJEKT.
Väike-Anne Kanali ümbruse ja
Emajõe vahelise ala puhkeala
eskiisprojekt
TÖÖ NR

1109

PROJEKTI KOOSTAJAD

Entec Eesti OÜ
Pärnu mnt 160J, Tallinn 11317
Registrikood 10449959
Projektijuht Andres Piirsalu (volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener ,
tase 8)
OÜ Sfäär Planeeringud
Raua 21-14, Tallinn 10124, Harju maakond
Registrikood 12459100
Maastikuarhitektid:
Kerttu Kõll (volitatud maastikuarhitekt, tase 7)
Maarja Tüür
Projektbüroo Koda OÜ
Registrikood 11952838
Aadress: Aardla tn 146-33, Tartu50415
Insener Andres Piir (volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8)

KUUPÄEV

19.12.2017

TELLIJA

Tartu Linnavalitsus

SFÄÄR

PLANEERINGUD
Töö nr

Töö nimetus

1109

Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt: Väike-Anne
Kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala eskiisprojekt.
Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelise kraavi kujundamine laevateeks

Osa

II etapp

Projekti staadium

Eskiis

SELETUSKIRI

© OÜ SFÄÄR PLANEERINGUD 2017

TEKST: KERTTU KÕLL, MAARJA TÜÜR, ANDRES PIIR, ANDRES PIIRSALU
JOONISED: MAARJA TÜÜR, KERTTU KÕLL, ANDRES PIIR

KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. TÖÖ JA SELLE ÜLESEHITUS ON KAITSTUD EESTI VABARIIGI AUTORIÕIGUSSEADUSE KOHASELT.
KÄESOLEVAT PROJEKTI VÕIB OSALISELT KOPEERIDA TARTU LINNAVALITSUSE OTSTARBEKS JA KASUTADA PROJEKTEERIMISE
ALUSEKS PROJEKTALAL. MUUDEL JUHTUDEL TULEB TÖÖ VÕI SELLE OSA KOPEERIMISEKS VÕI PALJUNDAMISEKS GRAAFILISELT,
ELEKTROONILISELT VÕI MEHAANILISELT (VALGUSKOPEERIMINE, FOTOGRAFEERIMINE) VÕI TÖÖ ÜLESEHITUSE KASUTAMISEKS
KÜSIDA OÜ SFÄÄR PLANEERINGUD KIRJALIKKU LUBA.

3

SFÄÄR

PLANEERINGUD
Töö nr

Töö nimetus

1109

Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt: Väike-Anne
Kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala eskiisprojekt.
Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelise kraavi kujundamine laevateeks

Osa

II etapp

Projekti staadium

Eskiis

SELETUSKIRI

EESSÕNA
Käesoleva projekti „Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt“ Tellijaks
on Tartu Linnavalitsus. Töö on koostatud projekti iWater raames vastavalt
riigihankele "Väike-Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja
Väike–Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine", viitenumber 183504. Projekt
iWater (Integrated Storm Water Management) on rahvusvaheline projekt, mille
eesmärk on lahendada liigveeprobleeme tiheasulas.
Antud aruanne „Väike-Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt“ on töö II etapp
ja käsitleb Väike-Anne kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala
projekteerimist eskiisi tasemel.
II etapi töö koostajaks on OÜ Sfäär Planeeringud koostöös Entec Eesti OÜ ja
Projektbüroo Koda OÜ-ga.

Kogu projekt on vormistatud kahe eraldiseisva etapina (köitena):
I etapp. Köide 1. Väike-Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti
koostamine ja Väike–Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine.
I etapi töömaht: Geodeetiliste mõõdistustööde teostamine; valgala sademevee
torustike seisukorrale hinnangu andmine; sademeveele alternatiivse suubla rajamise
kaalumine; valgala ja suubla maa-alal valingvihma tagajärjel tekkinud sademevee
ärajuhtimisel kaasaegsete maastikukujunduslike ning tehniliste lahenduste esitamine;
keskkonnatehnilised uuringud, kanali puhastamiseks tehniliste lahenduste
väljatöötamine ja tekkivate jäätmete käitlemise lahenduste esitamine;
II etapp Köide 2. Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt: VäikeAnne Kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala eskiisprojekt; Emajõe ja
Väike-Anne kanali vahelise kraavi projekteerimine laevateeks.
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1 ÜLDOSA
1.1

Sissejuhatus

Käesolev „Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt“ hõlmab Tartu
linnas, Anne linnaosas, paiknevat osa Pikk tn 65 kinnistust (katastriüksuse tunnusega
79516:038:0049, suurus 726414 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 80%, veekogude
maa 20%). Projekteeritava ala suurus on ca 294 700 m².
Projektala paikneb Emajõe vasakkaldal ning paikneb Sõpruse silla, Ihaste tee, RopkaIhaste looduskaitseala, Emajõe ja Sõpruse silla vahelisel alal ning hõlmab peamiselt
Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelist pool-looduslikku puhkeala.
Väike-Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt: Väike-Anne Kanali
ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala eskiisprojekt (käesolevas töös edaspidi
lühendatult: ka „eskiisprojekt“) on koostatud Tartu Linnavalitsuse tellimusel, projekti
peatöövõtja on OÜ Entec Eesti.
Käesoleva projekti raames on tehtud koostööd Väike-Anne kanali äärde sadama
rajamisest huvitatud osapooltega. 30. augustil 2017. a korraldati töötuba, kus osalesid
sadamate arenduse kogemusega ettevõtjad jt huvitatud isikud. Töörühma töö tulemuse
analüüsimise (vt LISA 1) ja Tartu Linnavalitsuse poolsete seisukohtade alusel
vormistati Väike-Anne Kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala eskiisprojekt.

1.2

Üldandmed

Projekti tellija:
Tartu Linnavalitsus
Aadress: Raekoda, 51003 Tartu 736 1101
Inseneriteenistus
juhataja-linnainsener, osakonnajuhataja asetäitja: Mati Raamat
Projekti koostas töögrupp koosseisus:
Entec Eesti OÜ
Pärnu mnt 160J, Tallinn 11317
Registrikood 10449959
Projektijuht Andres Piirsalu (volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener , tase 8)
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OÜ Sfäär Planeeringud
Registrikood 12459100
Aadress: Raua 21-14, Tallinn 10124
Maastikuarhitektid: Kerttu Kõll (volitatud maastikuarhitekt tase 7); Maarja Tüür
(maastikuarhitekt)
Projektbüroo Koda OÜ
Registrikood 11952838
Aadress: Aardla tn 146-33, Tartu50415
Insener Andres Piir (volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8)
Lähteandmed:
· Tartu Linnavalitsuse poolt koostatud hankedokumendid „ Väike - Anne kanali
Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja Väike – Anne kanalisse
suubuva sademevee käitlemine", viitenumber 183504.
· Projekti I etapp. Köide 1. Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala
kujundusprojekti koostamine ja Väike – Anne kanalisse suubuva sademevee
käitlemine.
Kasutatud normdokumentide loetelu
· Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);
· Eesti Standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“;
· Eesti Standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

1.3

Vastavus lähteandmetele

Käesoleva projekti koostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse poolt koostatud
hankedokumendid „Väike-Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine
ja Väike–Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine", viitenumber 183504.
Hanke dokumentides on välja toodud kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala
eskiisprojekti koostamine, kus eskiisprojektis lahendada muu hulgas:
·
·

kanalit ja Emajõge ühendava kraavi kujundamine; kergliiklejate liikumisteede
ja sildade (kergliiklejate sillad üle rekonstrueeritava kraavi ja Rebase tn sihis
üle Emajõe) asukohad;
katendid, puhkekohad;
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·
·
·
·
·
·

keerdtrepi kavandamine Sõpruse silla kõnniteedega sidumiseks;
kanali kasutamiseks paadisadama ja veespordi alade määramine;
kanalile kavandatud tegevuste teenindamiseks 400m2 ehitusaluse pinnaga
hoonestusala (hoones õppeklass, paatide remondi ja hoolduse töökoda, kontor,
kohvik, laoruum, saun) määramine;
slipi ja vajadusel kraana asukohtade määramine;
sõidukitega juurdepääsu parkla asukoha (soovitavalt Sõpruse silla alla) ja
katendite määramine, valgustuslahenduse esitamine, maastikukujunduse
koostamine ja kaitsealuste taimede ümberistutuste määramine;
tehnovõrkude rajamise (maa-ala valgustamine, hoone veevarustus,
olmekanalisatsioon,
elektriliitumine,
parkla
ja
juurdepääsuteede
sademeveelahendus jms) eskiislahenduse koostamine.

Käesolevas eskiisprojektis on nimetatud teemasid käsitletud seletuskirjas ja joonistel.
Täpsustatud on projekteeritava hoonestusala funktsioone ja suurust.

1.4
1.4.1

Olemasoleva olukorra kirjeldus ja analüüs
Asend

Eskiisprojektis käsitletav ala paikneb Sõpruse silla, Ihaste tee, Ropka-Ihaste
looduskaitseala, Emajõe ja Sõpruse silla vahelisel alal ning hõlmab peamiselt Emajõe
ja Väike-Anne kanali vahelist pool-looduslikku puhkeala.
Projekteeritava piirneb järgmiste maaüksuste ja objektidega:
· kirde ja ida poolt Eedeni Keskusega (aadress Kalda tee 1c, katastriüksuse
tunnusega 79516:039:0008, sihtotstarve 100% ärimaa ), hoonestamata Ihaste
tee 3 maaüksusega (katastriüksuse tunnusega 79516:039:0006, sihtotstarve
60% ärimaa, 40% elamumaa), A.Le Coq Sport spordimajaga aadressil Ihaste tee
7 (katastriüksuse tunnusega 79516:038:0020, 100% ühiskondlike ehitiste maa)
ja Ihaste tee 9 hoonestamata maaüksusega (katastriüksuse tunnusega
79516:038:0050, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa);
· lõuna poolt piirab projekteeritavat ala Ihaste tee 11 maaüksusega, kus paikneb
Ropka-Ihaste looduskaitseala (katastriüksuse tunnusega 79517:002:0086,
sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa);
· edela ja lääne poolt piirab projekteeritavat ala Emajõgi;
· põhja poolt Sõpruse sild.
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Käesoleval ajal pääseb projekteeritavale maa-alale autotranspordiga mööda Sõpruse
sillalt kaubanduskeskuse Eeden tagant kulgevat teed (nn Eedeni põik tänav), mis on
ühesuunaline ja läheb edasi (ühesuunalisena) Ihaste tee 1 paikneva kogudusehoone ja
A.Le Coq Sport spordimaja vahelt Ihaste teeni välja. Ihaste tee on kahesuunaline tänav.
Jalgatta- ja kõnniteed viivad alale nii Sõpruse silla alt, A.Le Coq Sport spordimaja
spordihoone tagant ja A.Le Coq Sport spordimaja ja Ihaste tee 9 täna hoonestamata
maaüksuse vahelt (Luha tänava teljel).
1.4.2

Eskiisprojekis käsitletava ala seos muude asjakohaste strateegiliste
planeerimisdokumentidega

Koostatavas Tartu linna üldplaneeringus on eskiisprojektiga käsitletav ala
määratud puhke-, spordi- ja kultuurirajatiste maa-alaks (tähisega PV) ning osa alast
Sõpruse silla poolses osas sadama maa-alaks (LS) (vt Skeem 1).
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Skeem 1. Väljavõte koostatavast Tartu linna üldplaneeringust (Tartu Linnavalitsuse kodulehekülg,
www.tartu.ee, 10. juuni 2017).

Lisaks sätestab Tartu linna üldplaneering järgmist:
· „Emajõe kui turismi- ja vaba aja veetmise võimaluse paremaks
ärakasutamiseks on vaja rajada nii veesõidukite hoiukohti kui ka
randumisrajatisi. Viimased on mõeldud lühiajalisteks peatusteks või
veeatraktsioonide (sõudepaadi- või huvireisipaatide rent, jõetrammi
peatuskohad jms) teenuse korraldamiseks. Emajõe-äärse tegevuse
mitmekesistamiseks vajalike maapealsete kohvikute vm teenindusasutuste
planeerimisel-projekteerimisel tagatakse neile sobiv juurdepääs veelt ja maalt;
· Emajõgi on laevatatav veekogu. Veekogu osalisel sulgemisel sildumis- või
sadamarajatistega tuleb arvestada peale õigusaktides sätestatu ka jõe
faarvaatrit ja jõe kasutamist eri aluste poolt (sh sõudjate-aerutajatega);
· Kesklinnas on reserveeritud koht Peipsi-Emajõe veetee liiklust teenindavale
jõesadamale koos reisijaterminali ja suuremate jõelaevade randumiskohaga.
Sadamakaid avatakse promenaadil liiklejatele. Samuti rajatakse kesklinna
kaatrite ja paatide randumissildu ning paadisadamaid, kus turvalisus ja vara
kaitse tagatakse ilma kaldaala sulgemata. Kesklinnas ei ole olemasoleva ja
perspektiivse sildumisrajatise alast mujale jääval alal planeeringuala piires
sildumisrajatiste rajamine lubatud;
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·

·

·

Randumisvõimaluste loomisega peab kaasnema ka kaldaäärse taristu areng.
Kesklinnas kujundatakse linna keskseks jõeväljakuks Kaarsilla ja Võidu silla
vaheline ala. Koos promenaadide rekonstrueerimisega ehitatakse Emajõe
kaldaaladel välja tehniline taristu ürituste korraldamiseks ja toitlustusasutuste
tegutsemiseks. Taristu arendamisel peetakse silmas Emajõe kallaste
üleujutusriski;
Jõe seisundit potentsiaalselt mõjutavate tööde kavandamisel tuleb arvestada
üldisemalt veekogu ja kalastiku kaitse nõudeid ning vältida olulist mõju
avaldavate tööde tegemist nii suurvete ajal kui ka kalade rände- ja
kudeperioodidel. Oluliste vesiehitiste kavandamisel tuleb rakendada
meetmeid, et hoida ära võimalik negatiivne mõju vee-elustikule (nt
ehitustööde tegemine sobival ajal), ja kaaluda KSH/KMH läbiviimise
vajadust;
Sildumisrajatiste alale võib kavandada ka üle kalda kinnisasja piiri ja avaliku
veekogu (Emajõgi) põhjale toetuvat kaldaga püsivalt ühendatud ehitist.
Emajõe kaldarajatiste projekteerimisel tuleb võtta tarvitusele meetmed, mis
vähendavad juhusliku vette kukkumise riski (sh füüsilised kaldapiirded) ja
parandavad avalikku korda selliselt, et väheneks uppumise risk (valgustus,
valvekaamerad jms).

Koostatava Tartu linna üldplaneeringuga on planeeritud Võidu sillast Sõpruse sillani
rajada esinduslik Emajõe kaldapromenaad koos kaldakindlustusega. Üle Emajõe,
Rebase tn sihile on planeeritud uus kergliiklustee sild (vt ka ptk 1.4.4 Linnaruumilised
seosed ja Skeem 2).
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Skeem 2. Väljavõte koostatavast Tartu linna üldplaneeringust (Tartu Linnavalitsuse kodulehekülg,
www.tartu.ee, 10. juuni 2017), kus rohelise joonega on tähistatud jalgratta- ja jalgteed, punasega
matkarajad.

Lisaks on koostatava Tartu linna üldplaneeringuga määratud eskiisprojektis käsitletav
ala - Anne kanali park Pikk tn 65 – rohelise võrgustiku tähtsaimaks tuumikalaks.
Eskiisprojektis käsitletaval alal pole Tartu linna üldplaneeringus Emajõe kalda
ehituskeeluvööndit ette nähtud vähendada, kuid maa –ala vahetus läheduses on tehtud
üldplaneeringuga ettepanek vähendada Pikk tn 65 maaüksusel Sõpruse silla juurde
kämpingu rajamiseks – ehituskeeluvööndist u 10 meetrini tavalisest veepiirist.
Eskiisprojektis käsitletavale alale ja lähiümbruse kontaktvööndis on kehtestatud
järgmised detailplaneeringud:
1. Kalda tee, Ihaste tee, Anne kanali ja Sõpruse silla vahelise maa-ala
detailplaneering ( kehtestatud Tartu Linnavolikogu 14.05.1998 otsusega nr.
207);
2. Ihaste tee 7 krundi ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu
Linnavolikogu 08.10.2009 otsusega nr. 561): detailplaneeringuga on antud
ehitusõigus A.Le Coq Sport spordimaja laiendamiseks olemasoleval krundil ning
Anne Noortekeskuse hoone ehitamiseks (hoonestuse lubatud maks. kõrgus 50m).
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Juurdepääsud kruntidele on planeeritud Eedeni põik tänavalt ja Ihaste teelt (vt
Skeem 3);

Skeem 3. Väljavõte Ihaste tee 7 krundi ja lähiala detailplaneeringust.

3. Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneering (kehtestatud Tartu
Linnavolikogu 10.11.2016 otsusega nr. 395). Kruntidele on planeeritud
olemasoleva Eedeni kaubanduskeskuse juurdeehituse ehitamine. Samuti on
planeeritud parkimisehitise, võimaliku büroopinna ja/või korterelamu
ehitamine (vt Skeem 4, Skeem 5 ja ). Ehitusõigusega määratud mahus on
lubatud ka olemasoleva hoone rekonstrueerimine. Kaalutud on ka
perearstikeskuse
planeerimist.
Olemasolevat
Sõpruse
pst-Ihaste
juurdepääsuteed on ette nähtud laiendada ja muuta see kahesuunaliseks, ümber
on planeeritud tänane jalakäijate liiklus. Uue, kuni seitsmekorruselise hoone
mahu, esimesed neli korrust on parkimismaja ja ülejäänud korrused
büroopinnad ja/või korterid. Hoonemahtude projekteerimisel on nõue
vähemalt kutsutud kolme osalejaga arhitektuurikonkursi läbiviimiseks;
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Skeem 4. Väljavõte Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneering detailplaneeringust.
Vaade Sõpruse silla poolt.

Skeem 5. Väljavõte Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneering detailplaneeringust.
Vaade Kalda tee poolt.

4. Emajõe, Sõpruse silla, Pikk ja Fortuuna tänavatega piiratud ala
detailplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 28.03.2006 korraldusega nr.
480): ala käsitleb Anne kanali ümbrusele alale supelranna, kämpingu-ala,
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Emajõe äärde 86 sildumiskoha, äri- ja majutushoonete ning parklate, teede
planeerimist (vt Skeem 6).

Skeem 6. Väljavõte Emajõe, Sõpruse silla, Pikk ja Fortuuna tänavatega piiratud ala detailplaneeringust.
1.4.3

Piirangud

EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister, 21. juuni 2017. a) andmete
kohaselt on eskiisprojektis käsitletaval maa-alal mitmeid looduskaitsealuseid
piiranguid (vt JOONIS MA 1-1, MA 1-2). Maa-alal leidub nii II kui III kategooria
liike (vt JOONIS MA 1-1).
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Lõuna poolt külgneb projektala ja jääb väikses ulatuses Ropka-Ihaste looduskaitseala
Anne piiranguvööndi alale, mis on ühtlasi ka Natura ala (Ropka-Ihaste linnuala
RAH0000070 ja Ropka loodusala RAH0000504).
Suurel osal projektalast on II kategooria loomaliikide elupaik, kellest on esindatud:
Pipistrellus pipistrellus (kääbus-nahkhiir), Myotis daubentonii (veelendlane),
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir), Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir), Myotis
dasycneme (tiigilendlane), Nyctalus noctula (suurvidevlane). Emajões leidub II
kategooria loomaliigi elupaik: Aspius aspius (tõugjas).
II kategooria taimeliikidest on alal esindatud Angelica palustris (emaputk).
Kuna I ja II kategooria liikide täpsete leiukohtade andmete avalikustamine
massiteabevahendites on keelatud (Looduskaitseseadus RT I 2004, 38, 258; 53, 373),
siis on II kategooria liikide täpsete leiukohtade puhul tegu ametkondlikuks
kasutamiseks mõeldud infoga ning seetõttu on liikide leiukohtadega olemasoleva
olukorra analüüsis arvestatud, kuid käesolevale tööle on lisatud vaid skeem III
kategooria liikide elupaikadega (vt JOONIS MA 1-1).
III kategooria looma-liigid eskiisprojektis käsitletaval alal on Porzana porzana
(täpikhuik), Rana temporaria (rohukonn), Rana esculenta (veekonn), Rana lessonae
(tiigikonn), Rana arvalis (rabakonn), Lycaena dispar (suur-kuldtiib), Cobitis taenia
(hink), Misgurnus fossilis (vingerjas), Cottus gobio (võldas), Dytiscus latissimus
(laiujur) ja Crex crex (rukkirääk).
III kategooria taimeliigid eskiisprojektis käsitletaval alal on Ulmus laevis (künnapuu),
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp,) Thalictrum lucidum (ahtalehine
ängelhein), Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp), Iris sibirica (siberi võhumõõk),
Orchis militaris (hall käpp), Epipactis palustris (soo-neiuvaip), Epipactis helleborine
(laialehine neiuvaip) ja Serratula tinctoria (värvi-paskhein).
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 38 on Emajõe kalda ehituskeeluvööndi ulatus 50 m
ja Väike-Anne kanali kalda ehituskeeluvöönd on 25 m. Kallasrada on Emajõel 10 m
kaldaastangust ja Väike-Anne kanalil 10 m. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on
uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei laiene sh sadamarajatistele
ja veeliiklusrajatisele.
Maa-ala Sõpruse silla poolses osas, Sõpruse sillast põhja poole paiknevad
olemasolevad veetrassid, mille kaitsevööndi ulatus on 1m.
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Maa-ala Sõpruse silla poolses osas paikneb maagaasi jaotustorustik Tartu-Ülejõe B3,
mille kaitsevööndi ulatus on 1 m liini teljest.
Väike-Anne kanali A Le Coq Sport spordihoone poolsel kaldal paiknevad
olemasolevad elektriõhuliinid Ropka L3503 OLE,, mille kaitsevööndi ulatus on 25 m
liini teljest. Elektriohutusseaduse § 12 lg 3 Elektripaigaldise omaniku loata on sh
keelatud:
· elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada
jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-,
lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid;
· õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus
maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri;
· kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis ehitada traattarasid.
1.4.4

Linnaruumilised seosed

Kontaktvööndi olemasolevad ja planeeritud funktsioonid. Maa-ala kasutajad
Vaated. Hoonestuse ülevaade
Anne linnas, Väike-Anne kanali ja Kalda tee ja Ihaste tee vahelisel alal paikneb täna
nii äri- kui ka ühiskondlikku hoonestust ning piirkond on dünaamilises muutuses.
Täna kohati avatud, hoonestamata aladele, on detailplaneeritud uued, kuni
seitsmekorruselised, hoonemahud. Kavandatud on nii äri- funktsiooniga
hoonemahtude laiendamist kui ka korterite planeerimist Eedeni keskuse alale. Samuti
on planeeritud A Le Coq Sport spordihoone laiendamist ning Anne noortekeskuse
ehitust, mis pakub enam tegevusi piirkonna noortele. Planeeritud hoonemahud on
dominantsed, kõrgusega ca kuni 50 m.
Olemasolevate hoonete fassaadid on avatud Kalda tee ja Ihaste tee poole ning
paiknevad kanali poole „seljaga“ (vt Skeem 7).
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Skeem 7. Foto: vaade Väike-Anne kanali äärsele dominantsele hoonestusele: Eedeni
kaubanduskeskusele ja A Le Coq Sport spordihoonele.

Kalda tee ääres paiknevad Annelinna 5- ja 9-korruselised korterelamud. Uuemad, 7korruselised, korterelamud on ehitatud Luha tänava äärde.
Väike-Anne kanali ala on kavandatud ja toimib ka täna Annelinna elanike
puhkealana. Kui Anne kanali ääres on täna kasutuses supelrand ja planeeritud
kämpingu-ala, sildumiskohad, Emajõe äärne promenaad ja ärihoonestus, siis VäikeAnne kanali äärne ala on täna tunduvalt tagasihoidlikuma kasutusega ja metsikum.
Suur osa maa-alast on kaetud tihedate puistutega, mida läbivad väiksemad
pinnaskatendiga teerajad ning mis on elupaigaks kaitsealustele liikidele. Kohati on
maa-ala liigniiske ja kevadeti üleujutatav.
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Skeem 8. Foto: vaade Väike-Anne kanali ja Emajõe vahelisele pool-looduslikule puhkealale.

Sõpruse silla äärsele alale on rajatud koerteväljak, mis on tihedas kasutuses. Täna
kasutatakse Väike-Anne kanalit ka veespordivõistluste korraldamiseks, kuna maa-alal
paikneb võimalus paatide kanalisse laskmiseks. Emajõe kaldal kalastatakse ja
vähemal määral kasutatakse puhkeala ka tervisespordiks. Väike-Anne kanali kirdeidaserv on avatud muruplats, kust avanevad meeleolukad vaated kanalile,
puudegruppidele ja eemal paiknevatele dominantsetele hoonetele (nt Tigutorn) ja
korstnatele. Kanalile avanevaid vaateid häirivad mõnevõrra olemasolevad elektriõhuliinid (vt Skeem 9).

Skeem 9. Foto: vaade üle Väike-Anne kanali Tigutornile ja „Plaskule“ ning kanalivaateid häirivale
elektri-õhuliinile.
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Sõpruse silla alla moodustub kaasaegset tänavakunsti eksponeeriv põnev linnaruum,
kust avanevad vaated nii jõelt kui Turu tänavalt.

Skeem 10. Foto: vaade Sõpruse silla alusele linnaruumile.

Liiklus ja teedevõrgustik
Planeeritav ala asub magistraaltänavate – Sõpruse pst ja Kalda tee ristmiku vahetus
läheduses. Juurdepääs projektalale on täna lahendatud mööda Sõpruse pst- Ihaste tee
ühendusteed. Täna on tänav ühesuunaline, kuid kehtestatud Kalda tee 1c ja Ihaste tee
3 kruntide detailplaneeringu järgse lahenduse kohaselt on Sõpruse pst-Ihaste tee
ehitamisel kahesuunaliseks linnatänavaks.
Projektalal paikneb 1981. aastal ehitatud Sõpruse sild. Sild kulgeb üle Anne
kanali, Emajõe, raudtee ja Turu tänava. Vajadus uue silla järele tekkis Tartus 1960.
aastate lõpus, kui rajatav elamurajoon Annelinn sooviti ühendada paremkalda
linnaosadega. Projekteerimist alustati 1970. aastate alguses. Kahe eraldatud
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sõidusuunaga silla ööpäevaseks läbilaskevõimeks kavandati 20 000 autot, mis
arvestuste kohaselt pidi vastama 1990. aastate liikluskoormusele. Vahetult enne silla
avamist poolitati muldvalliga selle alla jääv sõudekanal. Poolitamist põhjendati
sellega, et kanali linnavälises osas oli avastatud veereostus ning täidetud kanali lõik
pidi tõkestama reovete pääsu ujulapoolsesse otsa. Rajatud muldvall eraldab algselt
sõudekanalina rajatud Anne kanalit praeguseni. Sõpruse sild vajab pikemas
perspektiivis rekonstrueerimist.
Tartu linna perspektiivsete ja olemasolevate kergliiklusteede võrgustik on tähistatud
ESKIISJOONISELE. Väike-Anne kanal paikneb olulise kergliiklustee ääres, kus
toimub jalakäijate liiklus suunal Kesklinn-Anne kanalid – Annelinn.
Rebase tänava pikendusena on üle Emajõe kavandamisel uus kergliiklussild, kus
kergliiklustee on kavandatud jätkuma projektalal kuni Luha tänavani. Kergliiklustee
projektalale on planeeritud mööda kitsast teetammi veesilmade vahelt, läbi
kaitsealuste elupaikade.
Projektala läbivad valdavalt pinnaskatendiga väiksemad teerajad. Projektala Emajõe
poolsesse osasse on rajatud matkarada.
Tartu linna sadamate võrgustik ja veespordivõimalused
Sadamaregistris on linna territooriumil registreeritud järgmised neli sadamat:
· Väike-Turu sadam, Väike-Turu tn 10. Väikesadam, kus ei osutata tasulisi
teenuseid;
· Jõe paadisadam, Turu tn 18a. Väikesadam, kus ei osutata tasulisi
sadamateenuseid;
· Karlova paadisadam, Rebase tn 18. Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam);
· Rebase paadisadam, Rebase tn 27b. Väikesadam, kus ei osutata tasulisi
sadamateenuseid.
Tartu linna koostatava üldplaneeringuga reserveeritakse peale reisisadama kesklinnas
sadamateks järgmised alad:
·
·
·

Eskiisprojektis käsitletaval alal paiknev Väike- Anne kanali ala;
Kämpingualal Pikk 65 krundil kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga
(detailplaneeringus määratud 86 ankrukohta);
Ropka tee 29 krunt;
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·
·

Ringtee tänav T95 krundil;
Supilinnas nähakse üldplaneeringuga ette Kartuli tn pikendusest kuni
Kroonuaia sillani (maksimaalselt 21 ankrukohta) ning Marja ja Lubja tänava
sihis planeeritud jalakäijate silla juures 50 ankrukohta).

Projektalale lähim on Emajõe vastaskaldal paiknev Karlova paadisadam. Lähtudes
intervjuust Karlova sadama kapteni Toomas Oksaga, pole Tartu linna sadamates
ametlikult lubatud suuremate aluste, mis ei kvalifitseeru väikelaevadeks (pikkus kuni
24 m), sildumine.
Emajões üle 24 m pikkusega alused on järgmised:
· „Koit „, mõõtmetega pikkus 35 m, laius 8, 5 m;
· „Vanemuine“ mõõtmetega pikkus 29 m, laius 6m;
· „Pegasus „ mõõtmetega pikkus 27 m, laius 5m.
Täna lastakse vajadusel suuremad alused vette Lodjakoja sadama juures, kuid
Lodjakoja juures puuduvad nõuetekohaste mõõtmetega slipid (reeglina tehakse
suurematele alustele kuivdoki hooldust). Väike-Anne kanalisse sadama planeerimise
eeliseks on see, et seisva veega kanal on laevade välja tõmbamiseks ja vette
laskmiseks parem kui suhteliselt kiire vooluga Emajõgi.
Suur osa Emajõel sõitvatest alustest tõstetakse talveks kraanaga välja ja viiakse
hoiule. Tartus (sh Karlova sadamas) ja selle lähiümbruses on platse aluste hoidmiseks,
kuid puudu on piisava mahutavusega ja mõõtmetega talvehallist. Tartu piirkonna
ainus talvehall paikneb Luunjas (Boat Service OÜ).
Täna kasutatakse Anne kanalit veespordi võistluste korraldamiseks, Väike-Anne
kanalit harjutamiseks optimistidega, veesuuskadega, jetidega ja võistluspaatidega.
Lähim jetide kasutamiseks lubatud veekogu on Kabina karjäär.
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2 MAASTIKUARHITEKTUURNE LAHENDUS
Käesoleva projekti raames on tehtud koostööd Väike-Anne kanali äärde sadama ja
puhkeala rajamisest huvitatud osapooltega. 30. augustil 2017. a korraldati töötuba, kus
osalesid sadamate arenduse kogemusega ettevõtjad jt huvitatud isikud. Töörühma töö
tulemuse analüüsimise (vt LISA 1) ja Tartu Linnavalitsuse poolsete seisukohtade
alusel vormistati Väike-Anne Kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala
eskiisprojekt.

2.1

Projekti eesmärgid ja kontseptsioon

1. Säilitada maksimaalselt olemasolevaid loodusväärtusi puhkealal:
· Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelisele alale planeerida olemasolevaid
trajektoore ja maastikku järgivaid pinnaskatendiga teid ja osaliselt laudteid;
· Valgustada olulisemad jalgteed (võimalusel kasutada nn „tarku
juhtimissüsteeme valgustitel“, et vältida valgusreostust);
· Avada vaateid jõelt ja jõele selleks sobivas asukohas;
· Kavandada Rebase tn sihis planeeritud sild ja siduda see jalgteede
võrgustikuga.
2. Parandada puhkeala kvaliteeti ja hoida olemasolevaid väärtusi VäikeAnne kanali ääres:
· Väärtustada kanalile jalgteedelt avanevaid vaateid ja maastiku avatust
(planeerida nt parkimiskohti nii palju kui hädavajalik);
· Vaateid mitmekesistada haljastusega selleks sobivas asukohas;
· Põõsarinde tihendamise abil erinevate elupaikade loomine putukatele ja
lindudele;
3. Funktsionaalse mitmekesisuse loomine arvestades puhkeala erinevate
kasutajatega (erinevas vanuses linnaelanike ja turistidega) projekteerides
erinevaid tegevusi pakkuvaid platse ja seda toetavat inventari/
väikevorme:
· Sõpruse silla alla kavandada noortele Skatepark koos mängualadega;
· Planeerida pinnaskatendiga terviserajad ja talvel kasutatavad suusarajad
Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelisele alale;
· Emajõe äärde planeerida puidust platvorme koos seda toetava inventariga
(pinkide, prügikastidega);
· Koerte ala säilitamine olemasolevas asukohas;
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·

Sadama-alal noortele koolituste läbi viimine.

4. Linnaruumi sobiva kaasaegse sadama-ala planeerimine arvestades
erinevate kasutajatega:
·
·

·
·
·
·
·
·

Kasutada sadama-ala projekteerimisel esinduslikku vee-äärset puhkeala
väärtustavaid materjale nii teede- kui platside katenditena ning kvaliteetseid ja
kaasaegsesse linnaruumi sobivaid väikevorme ja valgustuslahendusi;
Planeerida kaasaegne mitmekesiste funktsioonidega sadamahoone: koos
sauna, kohviku, kontoriruumide, wc- ja duširuumide ning õppeklassidega (sh
Eesti Merekooli Tartu osakonna ruumid); Hoone projekteerimisel korraldada
arhitektuurikonkurss;
Planeerida sadamahoone kohvikuga seotud laste mänguala (piiretega
piiritletud);
Planeerida ca 220 sildumiskohta väikestele ning suurtele alustele koos
nõuetekohaste rajatistega (slipp, kraana asukoht, statsionaarne kai);
Planeerida 20m laiune laevatatav kanal, mis ühendab Väike-Anne kanalit
Emajõega koos valgustuse ja piirdega jõeturvalisuse kaalutlustel;
Kõigi
kavandatud
sildade
projekteerimisel
viia
läbi
ühtne
arhitektuurikonkurss;
Projekteerida suuremate aluste liiklemist võimaldava ja statsionaarse betoonist
sammastel puidust kai;
Sadama tehnolahendused: tankimise vajadus puudub, fekaalvete vastuvõtt
võiks olla olemas - ühendada hoone reoveekanalisatsiooniga. Vajalik on
laevade mageveega varustamine ja hooldustöökoja rajamine.

5. Muuta Väike-Anne kanali ja Emajõe vaheline puhkeala inimestele
atraktiivsemaks ja elavamaks:
· Suurendada puhkeala kasutust erinevatel aastaaegadel (suusarajad);
· Suurendada puhkeala turvalisust läbi kasutusvõimaluste mitmekesistamise;
· Luua jalakäijatele ja jalgratturitele senisest mugavamad liiklemisvõimalused.
Siduda jalg- ja jalgrattateed veeäärse puhkeala kvaliteediga;
· Siduda kergliiklusteed olemasoleva Tartu linna kergliiklusteede võrgustikuga;
· Sõpruse sillale projekteerida invalift või platvormtõstuk.
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2.2

Tsoneering ja funktsioonid

Projektala kohta eskiisi koostamisel on lähtutud olemasoleva olukorra analüüsist,
rühmatööde tulemuste analüüsist, läbi viidud uuringute tulemustest, tellija poolt
koostatud lähteülesandest ja teistest alusmaterjalidest (vt ka ptk 1.4.2). Puhkeala
strukturaalne tsoneering kujunes välja ümbritseva linnaruumi ning inimeste peamiste
käiguteede ning puhkealale kavandatavate funktsioonide analüüsi tulemusel.
Projektala on funktsionaalselt jaotatud erinevateks hästi toimivateks ning omavahel
tihedas seoses olevateks osadeks. Kogu ala on edasise projekteerimise käigus soovitav
ühesuguse linnamööbli, sillutise ja muude disainiementide kaudu lahendada ühtse
tervikuna. Väikevormide disain sõltub sadamahoonestuse arhitektuursest stiilist.
Projektala võib jagada erinevateks osadeks:
Sadama-ala
Vaateliselt kõige atraktiivsemasse kohta on projekteeritud multifunktsionaalne
sadamahoone, hoonestusala võimalik suurus ca 500m2 , maksimaalne soovitatav
korruselisus kuni kaks korrust. Hoone on projekteeritud osaliselt kanali peale –
soovitatav on projekteerida ulatuslikud, osaliselt vee peale ulatuvad, puitterrassid, kus
saaks pidada välikohvikud ja millel oleks ka avalik funktsioon koos
istumisvõimalustega. Et tegemist on linnaruumiliselt olulises asukohas paikneva
veeäärse alaga, tuleks hoone projekteerimiseks läbi viia arhitektuurikonkurss.
Soovitav on lisaks sadamat teenindavatele funktsioonidele (sadamakontorile) ette
näha ruumid kohvikule, saunale, tualettidele, õppeklassidele jne. Välikohviku juurde
on ette nähtud projekteerida lastemänguväljaku ala, mis tuleks ümbritseda piirdega.
Sadamahoone asukoha muutmist võib kaaluda maa-ala detailplaneeringu koostamise
käigus. Käesolev eskiis põhineb rühmatööde tulemuste analüüsil ja Tartu
Linnavalitsuse 7. september 2017. a väljastatud seisukohtadel, kus sadamahoone
kavandati vaateliselt kõige atraktiivsemasse asukohta.
Piki Väike-Anne kanali äärt jätkub projekteeritud puitterrass, kuhu saab kavandada
hooajalisi konteiner põhimõttel kohvikuid.
Väike-Anne kanalisse on projekteeritud sildumiskohad ca 220 alusele.
Sildumiskohtade arv tuleb täpsustada edasise projekteerimise faasis. Lubatud on ka
suuremate aluste sildumine vee-alal. Projekteeritud on aluseid teenindavad rajatised –
kai ja slipp koos manööverdusalaga.
Kaile on ette nähtud väikelaevade välja tõstmiseks kraana, mille täpne asukoht
määratakse kogu sadama tehnoloogilise kavaga.
25

SFÄÄR

PLANEERINGUD
Töö nr

Töö nimetus

1109

Väike - Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekt: Väike-Anne
Kanali ümbruse ja Emajõe vahelise ala puhkeala eskiisprojekt.
Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelise kraavi kujundamine laevateeks

Osa

II etapp

Projekti staadium

Eskiis

SELETUSKIRI

Eskiisprojektis käsitletaval alal ei leitud sobivat ala talvehalli rajamiseks. Läbiviidud
töörühma tööde ettepanekutel on vajadus paatide talvehoiu tagamiseks olemas ning
tehti ettepanek lahendada see naaberalal – Anne noortekeskuse territooriumil.
Talvehalli rajamine on võimalik läbi uue detailplaneeringu koostamise (nimetatud alal
on kehtestatud Ihaste tee 7 krundi ja lähiala detailplaneering).
Laevatee kanal
Projekteeritud on ca 20 m laiune laevatee (ühenduskanal), mis ühendab Väike-Anne
kanalit Emajõega (vt ptk 2.4). Laevatee kanali kaldale projekteeritavale teele tuleb
rajada sillutis koos istumiskohtade ja valgustusega. Kanali servad tuleb turvalisuse
kaalutlustel piirdeaiaga piirata. Soovitav on kasutada erilahendusena kujundatavat
piirdeaeda.
Üle ühenduskanali on kavandatud sild. Sild võiks olla soovitavalt vastavalt vajadusele
ülestõstetav (eeldab jalakäijate foori paigaldamist) vältimaks visuaalselt ebasobivat
lahendust. Ülestõstmine on vajalik vaid suuremate aluste puhul. Väiksemad alused
peaksid mahtuma silla alt läbi silda üles tõstmata.
Välistatud ei ole siiski ka mitteavatav sild, mille puhul olulisemad lähteandmed on: 1.
kõrgus, ava laius (sõltub laevade parameetritest - nt veepeeglist kõrgus 2.8 m 4.75 m);
2.
ehitusgeoloogilised
tingimused
sillasammaste
ehitamiseks;
Tüüplahendused on olemas üldises konstruktsioonilises mõttes (kaarsild, vantsild,
talasild, sõrestiksild, torusild, rippsild jne.), kuid igal konkreetsel konstruktsioonil
tuleb projekteerida konkreetne tehniline lahendus.
Silla lõplik tehniline lahendus on otstarbekas välja selgitada arhitektuurikonkursiga.
Arvestada tuleb Tartus ja Peipsi vesikonnas olemasolevate aluste mõõtudega.
Sõpruse silla alune noorte ala
Sõpruse silla alla on projekteeritud noorte ala koos skate pargiga. Lisaks skate pargile
võib alal kavandada interaktiivseid noorte mänguväljaku lahendusi (dj puldid,
muusikalised mänguasjad jne).
Osa Sõpruse silla alusest alast on ette nähtud ära kasutada parkimisalana. Sõpruse
sillale on ette nähtud projekteerida invalift või platvormtõstuk.
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Puhkeala Väike-Anne kanali ja Emajõe vahelisel alal
Puhkeala projekteerimisel on oluline väärtustada ja hoida olemasolevat
looduskeskkonda, mistõttu on jalgteed planeeritud valdavalt olemasolevate jalgradade
asukohtadesse. Puhkealale on projekteeritud nii rekonstrueeritavad pinnaskatendiga
teed, osaliselt nende kõrvale talvel kasutatavad suusarajad (koorepurukatendiga v
olemasolevatele pinnasradadele) ja laevatatavast kanalist lõuna poole - laudteed.
Eskiisprojekti joonisel on laudtee ja rekonstrueeritav pinnasrada toodud kõrvuti.
Eraldi laudtee – loodusõpperada - on eskiisis ette nähtud vaid Rebase tn sihis
planeeritud sillast lõuna poole (Natura ala suunas). Sillutatud tee on projekteeritud
laevatatava kanali kaldale, asfalteeritud kergliiklustee Rebase tänava sihile
projekteeritud sillalt kulgevale teetammile (laiusega ca 6m).
Rebase tänava sihile asfalteeritud 6m- laiuse kergliiklustee edasiseks
projekteerimiseks tuleb teetammi kõrval paiknev olemasolev kraav täita. Teisest,
säilitatavast kraavist saab kavandada kajakkide, süstade ja kanuude vette laskmist.
Peamised liiklumissuunad on ette nähtud valgustada. Soovitav on kasutada nn tarku
valgusjuhtimissüsteeme, et vältida valgusreostust.
Maastikukujunduses tuleb kasutada säästlikke, looduskeskkonda minimaalselt
sekkuvaid lahendusi. Olemasolevat haljastust tuleb säilitada.
Emajõe kaldale on projekteeritud puidust platvormidel puhke/ piknikuplatse, kust
avanevad vaated jõele.

2.3

Juurdepääs ja liikluse põhimõtted

Juurdepääs sadama-alale Annelinna poolt on projekteeritud mööda olemasolevat
Sõpruse pst-Ihaste juurdepääsuteed, mida on on ette nähtud laiendada ja muuta see
kahesuunaliseks, lähtudes Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneeringu
lahendusest (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 10.11.2016 otsusega nr. 395). Piki
kanalit on kavandatud vaid sadamahoonet teenindavale transpordile mõeldud
juurdepääsutee, mis on jalakäijate kasutusprioriteediga. Liiklusskeemi tuleb
täpsustada edasise detailplaneerimise käigus ning vajadusel viia läbi piirkonna
liiklusanalüüs.
Jalakäijate kergliiklusteed on ette nähtud viia vee äärde – Väike-Anne kanali äärde.
Projekteeritud kergliiklusteed on seotud Tartu linna kergliiklusteede võrgustikuga (vt
ka ptk 2.2).
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Parkimist on kavandatud sadamahoone vahetusse lähedusse, slipi manööverdusala
juurde ning Sõpruse silla alla. Maa-ala lähiümbruses on arvukalt olemasolevaid
parklaid, mistõttu parklaid alale rohealade arvelt ei planeeritud.

2.4

Laevatee rajamine

Väike-Anne kanalit ühendab Emajõega ca 165m pikkune kraav (vt MA 1-3. Asukoha
plaan ja MA 1-4. Ühenduskanali pikiprofiil lõige). Veesügavus kraavis sõltub Emajõe
veetasemest. Käesoleva töö väliuuringute ajal (mai 2017) oli veesügavus kraavis
sõltuvalt kraavi põhjakõrgusest vahemikus 0,43…0,94m. Kui veetase Emajões langeb
alla 30.40m abs, katkeb veevool Emajõest Väike-Anne kanalisse ja veetase kanalis
jääb Emajõe veetasemest kõrgemaks, sest tagasivoolu Emajõkke reguleerib kraavi
põhja kõrgeim koht 30.40 m abs.
Väike-Anne kanal on ühendatud Anne kanaliga 600mm torustiku kaudu
voolusuunaga. Toru põhja kõrgusmärk Väike-Anne kanalis on 31.26 m abs ja Anne
kanalis 31.73 m abs. Veepinna kõikumisel ei lange Anne kanalis veetase allapoole
31.73 m abs.
Laevatee rajamiseks Väike-Anne kanali ja Emajõe vahele tuleb teha olemasoleva
kraavi süvendus ja laiendustööd. Käesoleva töö koostamise käigus on esitatud töö
tellijale kaks alternatiivselt konstruktsioonilist projektlahendust olemasoleva kraavi
ümberkujundamiseks laevatatavaks ühenduskanaliks. Algselt tehti töö koostaja poolt
ettepanek ühenduskanal teha trapetsikujulise ristlõikega, nõlvad kivikindlustusega.
Tellija soovil projekteeriti 20m laiune ühenduskanal vertikaalsete teras- või
komposiitsulundsein kindlustusega.
Ühenduskanali põhjakõrgus peab olema 28.00m abs, mis tagab Emajõe minimaalsel
veetasemel 29.85m abs ühenduskanalis vee sügavuse 1,85m. Selline veetase on
esinenud Riigi Ilmateenistuse Hüdroloogiliste aastaraamatute 1991-2015 aastate
keskmise minimaalse veetasemena. Uurimistööde ajal oli veeseis Emajões
30.81…30.94m abs. Eelpoolnimetatud hüdroloogilise perioodi madalaim veetase on
olnud 29,30 m abs, mis tagab ühenduskanalis veesügavuse 1,55 m.
Veeseisude järgi on prognoositav minimaalne veetase Emajões, projekteeritud
ühenduskanalis ja Väike-Anne kanalis ca 29.30m abs, seejuures veesügavus
ühenduskanalis on 1,3 m ja Väike-Anne kanalis keskmiselt ca 2,5 m. Siinjuures on
oluline teada, et minimaalse veeseisu 29.30 m abs kestus on olnud viimase 25 aasta
jooksul ainult kuni 2 päeva. Tartu hüdroloogiajaama andmetel on ajalooline
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absoluutne minimaalne Emajõe veeseis Tartus olnud 1964. aastal 29.22 m abs, mis
tagab projekteeritud ühenduskanalis veetaseme 1,22m.
Eelpooltoodud statistiliste andmete põhjal võib eeldada, et Emajõel kasutatavatele
veesõidukitele on projekteeritud ühenduskanali sügavus 28.00m piisav ka
minimaalsete veetasemete esinemisel.
Veeseisude põhjal võib väita, et minimaalne veetase Emajões võimaldab Väike-Anne
kanalis olemasoleva vee-elustiku jätkusuutliku arengu. Riigi Ilmateenistuse
Hüdroloogiliste aastaraamatute andmete põhjal võib eeldada, et Emajõe minimaalsed
veeseisud ei põhjusta ohtusid olemasolevale vee-elustikule Väike-Anne kanalis.
Seoses Väike-Anne kanalit Emajõega ühendava kraavi ümberehitamise- ja
süvendamisega laevateeks, parandatakse oluliselt jõe ja Väike-Anne kanali vahelist
veevahetust, mis peaks looma senisest paremad tingimused vee-elustiku arenguks.
Käesoleva projekti raames ei uuritud veevahetuse mõju vee-elustikule. Veetasemete
analüüsi põhjal võib väita, et minimaalne veetase ei kahjusta olemasolevaid kaldalade
visuaalseid vaateid. Paadirajatiste projekteerimisel tuleb arvestada võimalike veepinna
kõikumistega ning soovitav on kasutada analoogseid tehnilisi lahendusi, mis on
osutunud sobivateks käesoleva ajani teistes Emajõe äärsetes sadamates ja paatide
randumiskohtades.
Laevatee rajamiseks orienteeruv kaevetööde maht on ca 12 000m3. Mahtudesse on
arvestatud Emajõe sisse-ja väljavoolu ala ning Väike-Anne kanali sisse- ja väljavoolu
süvendamine kõrguseni 28.00m abs.
Rajatavate sulundseinte pikkus on ca 313m. Ühenduskanali rajamiseks tuleb teha
ehitusgeoloogilised uuringud ja koostada ehitusprojekt.
Lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest
(KeHJS) §6 lg 17 on Emajõe ja Väike-Anne kanali vahelise ühenduskanali rajamiseks
kohustuslik teha keskkonnamõju hindamine. Viidatud seaduse § 6 loetleb olulise
keskkonnamõjuga tegevused, milleks on muuhulgas: mere ning Peipsi järve,
Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit
või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit. KeHJS § 3
kohaselt on keskkonnamõju hindamine kohustuslik, kui taotletakse tegevusluba või
selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav
tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
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2.5

Tehnovõrgud ja keskkonnakaitse

Tehnovõrkude täpsemad lahendused esitatakse
võrguvaldajate tehniliste tingimuste alusel.

projekti

järgmises

etapis

Veevarustus ja kanalisatsioon
Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga ühendatakse kavandatav sadamahoone.
Sadamahoonesse on kavandatud peamisteks veetarbijateks tualett- ja duširuumid, saun
ja kohvik. Sadama-alale nähakse ette ka võimalus laevade varustamiseks mageveega.
Tuletõrjeveevarustus lahendatakse kinnistu veevarustusprojektiga.
Sadamasse on kavandatud reovete vastuvõtt silduvatelt
vastuvõtuseadmed ühendatakse kinnistu väliskanalisatsiooniga.

alustelt.

Reovete

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumispunktid määratakse ASlt Tartu Veevärk
taotletavate tehniliste tingimuste alusel.
Sademeveed
Sademevee ärajuhtimine lahendatakse vertikaalplaneerimisega. Eraldi torustikke
sademevee kinnipüüdmiseks ja ärajuhtimiseks ei ole otstarbekas rajada.
Kergliiklusteed projekteeritakse nii, et oleks võimalik juhtida sademeveed
haljasaladele, kus need pinnasesse imbuvad. Sadamakaidelt ja slipilt juhitakse
sademeveed otse Väike-Anne kanalisse. Slipi manööverdusala ja parkimisalade
sademevete ärajuhtimine lahendatakse koos Sõpruse-Ihaste tee ühendustee
rekonstrueerimisega. Slipi manööverdusala sademeveed võib juhtida ka
vertikaalplaneerimise lahendusega kõrvalasuvale haljasalale ning osaliselt slipile.
Soojusvarustus
Sadamahoone küttesüsteemi ja soojussõlme projekteerimiseks ning liitumiseks
soojusvõrguga taotletakse tehnovõrgu valdajalt tehnilised tingimused.
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Elektrivarustus ja nõrkvool
Väike-Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojektiga hõlmatava ala
elektrivarustuse ja nõrkvoolu projekteerimiseks taotletakse tehnilised tingimused
tehnovõrkude valdajatelt.
Elektrivarustuse projekteerimise järgmises etapis käsitletakse kujundusprojektiga
hõlmatud maa-alal asuvate ehitiste varustamist elektriga (kaasa arvatud
välisvalgustus).
Nõrkvoolu projekteerimise järgmises etapis käsitletakse kujundusprojektiga hõlmatud
maa-alal asuvate ehitiste vahelisi nõrkvooluühendusi, sealhulgas ka ehitiste
varustamist sideühendusega ning maa-alal paiknevaid valve-, läbipääsu-, videovalve-,
heliedastussüsteeme.
Keskkonnakaitse
Sadamas nähakse ette laevaheitmete vastuvõtt. Laevaheitmete vastuvõtt toimub
sadama pidaja poolt koostatud ning Keskkonnaameti poolt heakskiidetud
laevaheitmete vastuvõtmise ning käitlemise kava kohaselt.
Sadama vastuvõtuseadmete asukohad täpsustatakse projekti järgmistes etappides.

2.6

Jätkuprojektid

Käesoleva
eskiisprojekti
elluviimiseks
on
otstarbekas
arhitektuurikonkursid sadamahoone ja sildade kavandamiseks.

korraldada

Arhitektuurikonkursi alusel tuleb koostada detailplaneering. Detailplaneeringu
algatajaks on Tartu Linnavalitsus, kes on ka keskkonnamõju hindamise algatamise või
algatamata jätmise otsustajaks. Detailplaneeringus/keskkonnamõjude hindamises
tuleb käsitleda ala väljaehitamise etapilisust.
Arhiktektuurikonkursi võidutöö
projekteerimise aluseks.
Laevatee rajamiseks
ehitusprojekt.

tuleb

teha

ja

detailplaneering

ehitusgeoloogilised

saavad

olla

uuringud

ja

edasise

koostada
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