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1. Sissejuhatus 

1.1. Uuringuala ja koostamise põhjus 
Tartu linna Vabaduse puiestiku ajalooline uuring on koostatud Tartu linnavalitsuse linnamajanduse 
osakonna tellimusel. Pargis kavatsetakse läbi viia uuendustöid ning säilinud ajaloolistest struktuuridest 
parema ülevaate saamiseks on koostatud käesolev uuring. 

Uuringuala hõlmab katastriüksust Vabaduse pst 5, katastriüksuse tunnus 79507:003:0002, pindala 
16 899 m². Tegemist on 19. sajandil rajatud Tartu  kesklinna ajaloolise pargialaga Vabaduse puiestee 
ääres Emajõe kaldal Laia ja Vene tänavat ühendava Vabadussilla ja jalakäijate kaarsilla vahel. 

  
 Joonis 1. Uuringuala asukoha skeem: punasega käsitletava ala piir. Uuringuala kattub valdavalt Vabaduse pst 5 
katastriüksuse piiriga. Lisaks märgitud mälestistele asub kogu uuringuala Tartu vanalinna muinsuskaitsealal. 
Allikas: maa-ameti kaardirakendus. 

 

       uuringuala 
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Uuringuala asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (registri numbriga 27006) ning uuringuala piirides 
asuvad kultuurimälestised (1) Tartu linnakindlustused - linnamüüri, vallikraavi, muldkindlustuste ja 
kaitseehitiste säilmed, 13.-18. saj (ehitismälestis nr 6884), (2) Vabadussõja mälestussammas 
(ajaloomälestis nr 27168), (3) Fr. R. Kreutzwaldi monument, J. Hirv, M. Saks, 1953 (pronks, graniit) 
(kunstimälestis nr 80) ning (4) Armeenia ja Eesti rahva sõpruse monument, A. Dzhivanjan, 1978 
(vulkaaniline tuff) (kunstimälestis nr 83). 

Uuringuala ulatub Vabadussillast kaarsilla juures paikneva söögikoha parklani. Vabaduse puiestee on 
kahepoolse kõnniteega ja kahe sõidurajaga, aga erakordselt laia sõiduteega tänav, mille pargipoolses 
ääres on parkimiskohad. Emajõgi on antud lõigus betoneeritud kaldakindlustusega, mille ääres seisab 
Tartu väheseid jõekohvikuid Sisevete saatkond. 

Vabaduse puiestiku pargis soovitakse läbi viia mitmeid uuenduslikke muutusi, et parandada pargi 
liigilist mitmekesisust ning seeläbi tõsta pargi ligitõmbavust külastajatele. Käesoleva uuringu eesmärk 
on leida ajaloolised muinsuskaitseliselt väärtuslikud struktuurid ja elemendid, millele tuleb 
uuendustööde tegemisel tähelepanu pöörata. Käesolev uuring ei puuduta põhjalikult looduskeskkonna 
küsimusi. 

1.2. Kruntidel varem koostatud uuringud, eritingimused ja projektid 
Muinsuskaitseameti registri andmetel on Vabaduse puiestiku piirkonnas pärast 2003. aastat tehtud 
mitmed muinsuskaitse eritingimused. 

Tabel 1. Uuringualal ja läheduses varem koostatud muinsuskaitse eritingimused. 

Nr Kuupäev  Tüüp Kirjeldus Inspektor 

28536 03.11.2016 muinsuskaitse 
eritingimused 

Muinsuskaitse eritingimused Gildi-
Vabaduse pst- Magistri tänavate 
vahelise ala detailplaneeringu 
koostamiseks. Koostaja: Mari 
Nõmmemaa. Tartu, oktoober 2016. 

Tartu Linnavalitsus, 
Egle Tamm 

9767 16.07.2008 muinsuskaitse 
eritingimused 

Muinsuskaitse eritingimused 
Vabaduse pst-Gildi-Magistri tn. 
vahelise ala detailplaneeringu 
koostamiseks. 

Tartu Linnavalitsus, 
Romeo Metsallik 

2584 16.03.2005 muinsuskaitse 
eritingimused 

Tartu vanalinna muinsuskaitsealal, 
Vabaduse 10. Muinsuskaitse 
eritingimused 110 kV alajaama 
projekteerimiseks. OÜ ARC Projekt 
töö nr 2005-014, koost. O.Suuder, 
Tartu, veebr 2005 
kkk nr 50, pkp 21 

Muinsuskaitseameti 
Tartu maakonna 
vaneminspektor, 
Mart Siilivask 
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Nr Kuupäev  Tüüp Kirjeldus Inspektor 

1201 01.04.2004 muinsuskaitse 
eritingimused 

Tartu linnas vabaduse puiestee 
(lõigus Vanemuise-Lai)tänava 
rekonstrueerimiseks ja Vabaduse 
pst 6 krundile parkla rajamiseks 
projekteerimise muinsuskaitse 
eritingimused. Koost.: Enriko 
Talvistu, Uku Põllumaa, Tartus, 
jaanuar 2004, 20 lk. 

Muinsuskaitseameti 
Tartu maakonna 
vaneminspektor, 
Mart Siilivask 

834 13.11.2003 muinsuskaitse 
eritingimused 

Emajõe kaldakindlustuse ehitamine 
(Emajõe paremkallas lõigus 
Kroonuaia sild-Vabaduse sild) Tartu 
vanalinna muinsuskaitseala, reg nr 
27006. Muinsuskaitse 
eritingimused. Vastutav arhitekt 
Raivo Mändmaa, koostanud Romeo 
Metsallik. Tartu 2003 

Muinsuskaitseameti 
Tartu maakonna 
vaneminspektor, 
Mart Siilivask 
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2. Ruumiline kujunemine ja analüüs 

2.1. Ala ruumiline kujunemine 
Vabaduse puiestik asub Emajõe kaldal kaarsilla, Vabaduse puiestee ja Vabadussilla vahel. Kõnealune 
ala on olnud Emajõe ja Tartu kindlustatud linnasüdame vaheliseks alaks alates 13. sajandi teisest 
poolest, kui püstitati Tartu linnamüür. Tänane kaarsild ja Vabadussild on kaks jõeületuskohta, mis on 
kasutusel olnud vähemalt 16. sajandist. Tartu raeprotokollides (1547-1555) mainitakse 1554. a Vene 
värava ees asunud Vene silda ja  Tartu vanimatel plaanidel 17. sajandist on näidatud sild tänase 
kaarsilla asukohas Saksa värava ees. Vabadussilla asukohas on jõe kitsamaid tugevate kallastega kohti, 
mistõttu on seda peetud loomulikuks jõeületuskohaks juba muistsel ajal. Teisest küljest tähendab 
kitsas jõgi võrdlemisi sügavat sängi ja kiiret voolu, mis aga ei soodusta mugavat jõeületust paadiga. 
Koolmekohas peaks jõgi olema laiem. 

Keskajal asus Tartu Emajõe poolne linnamüür tänase Magistri tänava ääres. Linnamüüri lammutamise 
järel kasutati seda vundamendina Magistri ja Kompanii tänava vahel olevate hoonete ehitusel. 
Linnamüüri ja jõe vahel asusid piklikud tiigid – mõnel 17. sajandi plaanil on kaks tiiki, mõnel ainult 
vallikraav otse linnamüüri taga. 

  

Joonis 2. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud Rootsi Krigsarkivet’i 1620. ja 1634. a kaardi väljavõttel. Mõnel 
kaardil on näidatud kaks rida tiike linnamüüri ja jõe vahel, mõnel ainult vallikraavi tiik linnamüüri taga. 
Allikas: https://sok.riksarkivet.se/ bildvisning/K0012321_00001 ja K0024274_00001. 
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Joonis 3. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud Rootsi Krigsarkivet’i 1636. ja rahvusarhiivi 1696. kaardi 1900. I 
poole koopia väljavõttel. Mõnel kaardil on näidatud kaks rida tiike linnamüüri ja jõe vahel, mõnel ainult vallikraavi 
tiik linnamüüri taga. Parempoolsele joonisele on kantud ka kavandatud, aga pargialale ehitamata jäänud 
bastionide piirjooned. Allikas: https://sok.riksarkivet.se/ bildvisning/ K0012322_00001 ja EAA.2623.1.2049 
leht 31. 

Seoses tulirelvade laialdase kasutuselevõtuga tuli Tartu keskaegsed kindlustused ümber ehitada. Ka 
jõepoolsesse külge kavandati mitu muldkindlustust, bastioni, millest Christina-nimeline oli kavandatud 
osaliselt kõnealusele alale. Bastioni ehitamiseni Rootsi võimu ajal ei jõutud. 

Põhjasõjas hävitas Peeter I Tartu kindlustused suures osas, kuid pärast sõja lõppu püüti neid taastada 
ning ehitada valmis ka rootslastest ehitamata jäänud bastioneid. Kõnealuse ala bastioni ehitamiseni ei 
jõutud ning seda on näidatud vaid kavandina kuni Tartu väljaarvamisena kindluslinnade nimekirjast 
1782. a pärast 1775. a suurt tulekahju. 

Kui kindlustuste arendamisest loobuti, läksid kindlustuste arendamiseks mõeldud alad tsiviilkasutusse. 
Enamik linnakindlustuse alast jäi avalikku või ühiskondlikku kasutusse. Linnamüüri ja Emajõe vahelisi 
tiike täideti järkjärgult ning sinna tekkis 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul väiksemamahulisem 
hoonestus. 
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Joonis 4. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud Rootsi Krigsarkivet’i 1690. a kaartide väljavõttel. Kavandatud 
bastion pidi ulatuma Emajõeni. Huvitava nüansina on esimesel kaardil Emajõe voolusuund valepidi. 
Allikas: https://sok.riksarkivet.se/ bildvisning/K0012341_00001, teine internett. 

 

Joonis 5. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud poolakeelsete selgitustega 1696. a kaardi koopia väljavõttel. 
Näidatud on nii kavandatud bastionid kui linnamüür. Alale oli kavandatud Christina-nimeline bastion. Sama 
kaardi koopia on parempoolne kaart, Joonis 3. Allikas: igrek.amzp.pl. 
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Joonis 6. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1763.-1803. a andmetega kaardi väljavõttel. Näidatud on nii 
kavandatud bastionid ja sõjaväe hooned (kollasega) kui ka tegelik hoonestus (halliga) väljaspool vanalinna. 
Number 5 tähistab kavandatud, kuid ehitamata jäänud silla asukohta. Allikas: LVVA.6828.4.581 leht 1. 

Joonis 7 (järgneval leheküljel). Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1767.-1845. a andmetega kaardi 
väljavõttel (1845. a kinnitatud). Näidatud on nii kavandatud bastionid, sild Laia tänava pikendusel ja sõjaväe 
hooned (kollasega) kui ka tegelik kivihoonestus (helepunasega) ja puithoonestus (halliga). Jõe kaldal on näidatud 
väikekrundid 155 ja 182 kuni 193. Allikas: EAA.2623.1.2049 leht 49. 
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Joonis 8. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1775.-1816. a kaardi väljavõttel. Näidatud on veel kavandatud 
bastionid ja tegelik hoonestus, kuid Emajõele ei ole näidatud ühtegi silda, ainult kavand Laia tänava pikendusel. 
Allikas: EAA.995.1.6847 leht 2. 

18. sajandi lõpus korrastati Tartus kruntide nummerdus ning kõik linna krundid mõõdistati kaardile. 
19. sajandi algusest on kaarte, kus lisaks kruntidele on näidatud ka põhihooned. 1779.-1784. a ehitati 
uus kivisild Raekoja platsi otsa endise saksa värava ette peamiseks Emajõest ülepääsuks. Laia tänava, 
jõe, Raekoja platsi ja endise linnamüüri vahel mõõdeti välja mitmed väiksemad krundid, millest aga 
jõeäärsed paistavad olevat ainult välja renditud – maa jäi endiselt linna omandusse. 

 
Joonis 9. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 18./19. sajandi vahetuse kaardi väljavõttel. Endise linnamüüri 
ja jõe vahel on näidatud mõned suuremad krundid ja hooned. Numbriga 9 on tähistatud linna õlletehas 
(пивоварня) krundil nr 223. Samuti kuulus linnale teine hoonestatud jõeäärne krunt nr 224. Nende vahel on krunt 
nr 66. Allikas: LVVA.6828.4.587 leht 1. 



21029MT1 Vabaduse puiestiku ajalooline uuring  
 

14 AB Artes Terrae 
 

Pärast 18. sajandil valitsenud vaesust ja suuri tulekahjusid algas Tartus suurem 
arendustegevus seoses ülikooli taasavamisega 1802. a. 1808. a alustati puusilla ehitamist, mis 
valmis 1810. a. Juba 1823. a puusild lammutati (võibolla oli jääminek seda kahjustanud) ning 
ehitusmeister G. Fr. W. Geisti plaani järgi valmis uus puusild 1826. a, mis püsis 1923. aastani. 
Jõe ja linnamüüri vahele keskele määrati tänase Vabaduse puiestee koridor, tänav kujunes 
hiljem. Laia tänava, Vabaduse puiestee, Raekoja platsi ja linnamüüri vahele anti välja 
ehituskrundid tänase Munga ja Laia tänava vahel ning kavandati haljasala või plats Munga 
tänava ja Raekoja platsi vahel. Jõeäärne jäi linna teenindavatele tegevustele. 

 
Joonis 10. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1803. a koostatud ja 1818. a täiendatud Johan Wilhem Krause 
kaardi väljavõttel. Numbritega on tähistatud 8 – vana kloostri jäänused, nüüd magasiait, 11 – vana linnamüüri 
jäänused, 12 – kivisild, 13 – linnaplatsid, 15 – linna õlletehas, 16 – linna puiduhoov (stadts holzhoff), 17 – uus 
puusild alates 1812 (seit 1812), 20 – lammutatud raveliin, 29 – Peterburi eeslinn, 35 – Vene värav. 
Allikas: EAA.402.10.127 leht 1. 

 

Joonis 11. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1819. a kaardi väljavõttel. Kaardil on nimetatud terve rida 
kohti tänase Vabaduse puiestiku alal: õlletehase asemel töökoda (H. Brauch) ning puuhoov ja Stegeni-nimelise 
omaniku või kasutaja krunt ja hoone puusilla pool. Allikas: EAA.402.5.28 leht 73. 
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Joonis 12. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1811. a kaardi väljavõttel. Kaadril on näidatud tänane 
Vabaduse puiestee esmakordselt teena, mille nimeks teisel samaaegsel kaardil on Lihapoe tänav (Scharren 
Strasse). Samuti on näidatud puusild. Kivisilla ja Munga tänava vahelisel alal on jõest kaugemal näidatud 
haljasala, kuid juba järgnevatel kaartidel on seal puu ja heina turg (Holz und Heu Markt). Vabaduse puiestikus on 
näidatud kolm hoonet, millest üks on olemas 19. sajandi keskpaiga joonistusel (vt Pilt 1 ja Pilt 2) ja teine 1867. a 
fotol (vt Pilt 3). Allikas: EAA.2623.1.2049 leht 83. 
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Joonis 13. Linnamüüri ja jõe vaheline ala näidatud 1834. a ja 1846. kaardi väljavõttel. Kaartidel on Vabaduse 
puiestiku alal Lihapoe tänava ja Emajõe vahel näidatud linna plats ja linna puumaterjali hoiuplats. Allavoolu ei 
ole tänava jätkumist näidatud, vaid alates Munga tänast on tegemist suurema platsiga, mille jõeäärses osas on 
endise õlletehase ja töökoja asemel linna haigla. Allikas: EAA.2623.1.2046 leht 17 ja EAA.2100.11.133 leht 15. 
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Pärast kivisilla ja puusilla ehitamist ei olnud 
sildade postivahede ja madala kõrguse 
tõttu nendevaheline Emajõe kallas enam 
suurematele lotjadele ja muudele 
kaubaalustele kättesaadav. Kuigi puusilla 
valmimisest möödus pea pool sajandit, võis 
see olla üheks põhjuseks, miks 1870. a viidi 
puumaterjali hoiuplats mujale ning 
jõeäärne ala määrati tänaseni säilinud 
haljasalaks. Arhiivis on küll haljasalaks 
eraldamise maade joonis, kuid haljasala 
projekti, mille järgi käis ala korrastamine, 
kõnniteede rajamine ning haljastuse 
istutamine, ei ole õnnestunud leida. 

Alates 1870. aastast on Tartu linna 
plaanidel kõnealusele alale näidatud 
kujundatud jalgteedega haljasala, mida on 
nimetatud inglise aiaks. Erinevatel 
plaanidel (vt Joonis 15 ja Joonis 16) on teed 
veidi erineva kujundusega, kuid üldiselt on 
haljastuse vahel näidatud kaks jõega 
paralleelset jalgteed, millega ristuvad 
mitmed lühemad teed ning mis läbivad 
erinevaid väiksemaid sillutatud platse. Nii 
Vabaduse puiestee poolne kui ka jõe äärne 
on näidatud haljastatuna. Varasemad 
ehitised, sh krundil nr 223 asunud 
mitmeotstarbeline hoonestus, on 
lammutatud, kuid jõe peale on ehitatud 
supelmaja, mis on märgitud juba 1870. a 
haljasalaks määramise plaanil. Hilisematel 
1880ndate plaanidel on jõe ääres näidatud 
juba kaks supelmaja – teine on naistele (vt 
Joonis 17 kuni Joonis 23). 

 

 

 

Joonis 14. Pargialaks määratud Vabaduse 
puiestee ja jõe vaheline ala on esitatud 1870. a 
kaardil Plan des zum Park bestimmtene Platzes 
zwischen der Stein- und Holzbrücke. Kaardil on 
näidatud neli erinevat ala, millest viimane, D-
tähega tähistatu arvati puu- ja kirbuturu platsi 
(Holz und Trödelmarkt) koosseisu. Teised kolm 
ala on ette nähtud haljastada. Jões on näidatud 
üks supelmaja. Kaardil on kolm (solgi)kraavi, 
millest suurim suubub jõkke otse supelmaja 
sissekäigu kõrvalt allavoolu. Allikas: 
EAA.2623.1.2045 leht 4. 



21029MT1 Vabaduse puiestiku ajalooline uuring  
 

18 AB Artes Terrae 
 

  

Joonis 15. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1870. a ja 1870ndate kaardi väljavõttel. 19. sajandi 
teise poole kaartidel on haljasala näidatud üldjuhul sarnaselt parempoolsel kaardil kujutatuga. Vasakpoolsel 
kaardil võib olla näidatud haljasala enne selle väljaehitamist ehk jalgteede ja haljastuse rajamist. Jões on 
näidatud üks supelmaja. Vasakpoolsel kaardil on tänase Raekoja pl 20 kohas  kirjas kirbuturg (Trödel Markt).  
Allikas: EAA.402.5.637 leht 73 ja EAA.308.6.412 leht 1. 

Kummagi silla juures asus 19. sajandil pärast pargi rajamist väiksem hoone – kivisilla juures näitab seda  
Pilt 9 ja Pilt 10 ning puusilla juures Pilt 16 kuni Pilt 18 – mis võis olla mõeldud pargi teenindamiseks. 
Kaartidel need hooned ei kajastu, sest kõnealusest ajast puuduvad piisavalt detailsed kaardid. 19. 
sajandi lõpupoole neid paviljone piltidel ega detailsetel kaartidel enam ei ole, kuid kaartidel on nii kivi- 
kui puusilla juures erinevad teised väiksemad hooned.  
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Joonis 16. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1870.-76. a ja 1875. a kaardi väljavõttel. Tänane 
Vabaduse puiestiku haljasala on näidatud sarnaselt, erinevustega detailides, mis tulenevad võibolla 
kaardijoonistaja hoolikusest. Jões on näidatud üks supelmaja. Vasakpoolsel kaardil on tänase Raekoja pl 20 kohas 
kirjas toiduturg (Victualien Markt, maja valmis 1879. a)).  Allikas: EAA.2623.1.2049 leht 32 ja EAA.2623.1.2049 
leht 37. 

Kivisilla kõrvale ehitati 1876. a väikesemahuline pumbamaja, millega pumbati vett raudteejaama 
veemahutitesse auruvedurite teenindamiseks, kui samal aastal valmis nii Tapa-Tartu raudtee kui ka 
Tartu raudteejaam. Pumbamaja on nähtav 19. sajandi fotodel (vt Pilt 21 ja Pilt 37). Pumbamaja kivisilla 
poolsesse külge lasi 1888. a Ado Grenzstein ehitada kaarja fassaadiga raamatukaupluse (vt Joonis 19, 
Pilt 35 ja Pilt 36). Lisaks nimetatud hoonetele püstitas kaupmees Daugull linna maale pargis 1880. a 
paiku (esimest korda 1881. a kaardil, vt Joonis 17) paviljonitaolise lille- ja seemnepoe, mis on nähtav 
mitmetel 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse joonistel (vt Joonis 17, Joonis 18, Joonis 22, Joonis 23 ja 
Joonis 24) ja piltidel (vt Pilt 15 kuni Pilt 26). 1894. a eraldati poe juurde jõepoolsele küljel veel täiendav 
maatükk õueks (vt Joonis 20 ja nt Pilt 47). Puusilla juures 20. sajandi alguses oleva hoone (vt Joonis 25 
ja Joonis 26) otstarvet ei ole õnnestunud kindlaks teha, kuid pildi (vt Pilt 56) järgi paistab tegemist 
olevat kuuriga, mis võis olla pargi teenindamiseks. 
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Joonis 17. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1881. a ja 1882. a kaardi väljavõttel. Vasakpoolsel 
joonisel on tänane Vabaduse puiestiku haljasala näidatud detailsemalt kui eelnevatel kaartidel. Jões on näidatud 
kaks supelmaja – ülesvoolu on ülikooli supelasutus (Universitäts Badeanstalt) ja allavoolu naiste supelasutus 
(Damen Badeanstalt). Parempoolsel kaardil on haljasalale kirjutatud „inglise aed“ (Англiйскiй садъ). Pargi 
kivisilla poolses otsas on oranžiga näidatud Daugulli lille- ja seemnepood, kivisilla kõrval raudteerongide 
pumbamaja. Kaartidel on 1876.-79. a ehitatud pangahoone (arhitekt M. W. A. Roetscher) aadressil Raekoja pl 
20. Vasakpoolel kaardil on Magistri tänava ja Vabaduse puiestee vahel puu- ja heinaturg  (Holz u. Heumarkt), 
parempoolsel aga heina- ja köögiviljaturg (Сънной и овощiй рынокъ).  Allikas: EAA.2623.1.2084 leht 1 ja 
EAA.2623.1.2049 leht 36. 
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Joonis 18. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1880. a kaardi väljavõttel. Tänane Vabaduse puiestiku 
haljasala on võrdlemisi detailselt, kuid üksikpuid ei ole kaardile märgitud. Pargi kivisilla poolses otsas on oranžiga 
näidatud Daugulli lille- ja seemnepood, kivisilla kõrval raudteerongide pumbamaja.  Jões on näidatud kaks 
supelmaja – ülesvoolu on ülikooli supelasutus (Universitäts Badeanstalt) ja allavoolu naiste supelasutus (Damen 
Badeanstalt). Vabaduse puiestee ja Magistri tänava vahel on märgitud puu- ja heinaturg (Holz und Heu Markt).  
Allikas: EAA.2623.1.2102 leht 1. 
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Joonis 19. Ado Grenzsteini raamatute müügipaviljoni projekt 1888. a. kivisilla juures pumbamaja kõrval. Allikas: 
EAA.2623.1.126 leht 32f. 

 
Joonis 20. 1880. a paiku püstitatud Daugulli lillepoe (hiljem nimetatud seemnepood) 1894. a eesõue 
juurdemõõtmise joonis (Карта цветочной лавки Г. Даугула расположенной в 1-ой части города Юрьева, на 
городском участке). Allikas: EAA.2623.1.2130 leht 1. 



Vabaduse puiestiku ajalooline uuring 21029MT1 
 

AB Artes Terrae 23 
 

 
Joonis 21. 1901.-02. a kaart pargi põhjaosast tänapäevasel alusel. Ruugega näidatud tänased krundipiirid, 
mustaga puud ja teejooned. Allikas: EAA.2623.1.2138a leht 35. 
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Joonis 22. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1901.-06. a avaldatud kaardi väljavõttel. Numbriga 36 
on märgitud jões supelmaja ja numbriga 31 pangahoone aadressil Raekoja pl 20. Pangamaja, Magistri tänava, 
Munga tänava ja Vabaduse puiestee vahel on näidatud toiduturg.  Allikas: EAA.2059.1.2588 leht 3. 

 
Joonis 23. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1910. a Pharuse kirjastuse kaardi väljavõttel. Tänane 
Vabaduse puiestiku haljasala on näidatud detailsemalt kui eelnevatel kaartidel. Jões on näidatud kaks supelmaja 
– ülesvoolu on ülikooli supelasutus (Universitäts Badeanstalt) ja allavoolu naiste supelasutus (Damen 
Badeanstalt). Kivisilla juures jõe ääres on tähistatud Daugulli seemnepood (Samenhandlung). Kaardil on 1876.-
79. a ehitatud pangahoone (arhitekt M. W. A. Roetscher) aadressil Raekoja pl 20 ning puu- ja heinaturg  (Holz u. 
Heumarkt) Magistri tänava ja Vabaduse puiestee vahel.  Allikas: EAA.1405.1.60 leht 23. 
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19./20. sajandi vahetusel rajati palkidest jõekalda kindlustus, mida uuendati enne esimest 
maailmasõda. Seoses raudbetoonist Vabadussilla ehitusega puusilla asemele 1926. a kindlustati uue 
silla ümbrus ja ka kallas allavoolu betooniga. 

  
Joonis 24. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud Tartu 1921. a kaartidel. Vasakpoolsel kaardil on ka 
1880. a paiku ehitatud Daugulli lille- ja seemnepood, mida parempoolsel ei ole. Fotode kohaselt pood lammutatigi 
I maailmasõja paiku (vt Pilt 61). Allikad:  EAA.2623.1.2089 leht 1 ja EAA.3724.5.2513 leht 1. 
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Joonis 25. Vabaduse 
puiestee ja Emajõe 
vaheline ala näidatud 
Tartu 1914. a kaardil koos  

tänapäevaste 
krundipiiride, puude ja 
teejoontega. Võrdlusest on 
näha, et kõige Laia tänava 
poolsem pargiosa on 
säilitanud tsaariaegase 
kujunduse mõningate 
muudatustega. Edasi 
liikudes on diagonaaltee 
nihutatud seoses Armeenia 
ja Eesti sõpruse kuju platsi 
rajamisega. Ka teisel pool 
platsi on ristuvate teede 
asukohta muudetud. 
Kalevipoja kuju platsi 
juures on muudatused 
suuremad – lisatud on plats 
nii Munga kui ka Gildi 
tänava pikendusel ning 
allavoolu on kahe piki jõge 
kulgeva jalgtee asemel üks 
keskne jalgtee. Need 
muudatused pärinevad 
põhiosas 1930. aastast, kui 
Vabaduse puiestiku 
kujundust muudeti Arnold 
Matteuse 1929. a projekti 
kohaselt. Vabaduse 
puiestee sõidutee on 
ääristatud tervikliku 
alleega, millest tänaseks 
palju säilinud ei ole. 
Ruugega näidatud tänased 
krundipiirid, mustaga puud 
ja teejooned. Allikas: EAA, 
f 2623, n 1, s 2138, l 31 
foolio XXXI. 
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Tõenäoliselt järgmine projekt Vabaduse puiestiku haljasala kohta valmis 1929. a Arnold Matteusel, 
mille alusel järgmisel, 1930. a parki uuendati. Projekti ei ole teadaolevalt säilinud1, kuid see tõi kaasa 
muudatusi eelkõige Vabaduse puiestiku Munga tänava otsast kivisilla poole jäävas osas, kus kahe jõega 
paralleelse jalgtee asemele rajati üks jalgtee nende vahele. Kas selle projektiga või mõni aasta hiljem 
Kalevipoja mälestussamba püstitamise eelselt tekitati Munga tänava pikendusele väike väljak ning ka 
kaks veel väiksemat väljakut Gildi tänava pikendusele ja Küütri tänava mõttelisele2 pikendusele. Kõigil 
kolmel väljakul asuvad tänapäeval mälestussambad – Munga tänava pikendusel vabadussõja 
mälestussammas Kalevipoeg, Gildi tänava pikendusel F. R. Kreutzwaldi mälestussammas (avatud selles 
kohas 2003. a) ja Küütri tänava mõttelisel pikendusel O. Lutsu mälestussammas (avatud 1987. a). 

1933. a avatud vabadussõja mälestussambale Kalevipoeg (autor A. Adamson) kavandati esialgu koht 
Munga tänava ja Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänava) nurgal, kuhu hiljem, 1936. a kerkis Eesti 
Panga maja (arhitektid A. Matteus ja K. Burman). Kui 1937. a valmis uus, praeguseni töötav turuhoone 
Uueturu tänava ääres, suleti Munga tänava äärne lihaturg. 

Vabaduse puiestiku Laia tänava poolset 1930. a ümberehitusega nii palju ei muudetud. 

 

Joonis 26. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud kaardi väljavõttel, mis koostati 1923. a mahapõlenud 
puusilla asemele uue raudbetoonsilla projekteerimiseks (Stadtamt Tartu, Estland. Strassenbrücke über den 
"Embach". Lageplan). Kaardil on näidatud väike hoone pargi otsas, kuid supelmaja ei ole enam.  
Allikas: EAA.2623.1.2049 leht 76. 

 

1 Projekt on detsembris 1985. a Arnold Matteuse Tartu kunstimuuseumi näituse puhul välja antud brošüüri 
tagaosas olevas tööde loetelus kirjas teise planeerimisprojektina. 
2 Küütri tänava pikendus on loetav ainult plaaniliselt, sest Küütri tänav lõpeb Kompanii tänaval ja ei ulatu 
Vabaduse puiesteeni. Väljak ei paikne ka päris tänava sihil, vaid on veidi lõuna pool. 
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Joonis 27.  Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud 1936. a kaardi väljavõttel, kus on näha A. Matteuse 
projekti järgi tehtud muudatused, sh väikesed väljakud Munga, kaardil Peeter Põllu tänava pikendusel, Gildi 
tänava pikendusel ja Küütri tänava mõttelisel pikendusel.  Allikas: EAA.2072.9.766 leht 2. 
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II maailmasõjas kahjustusi pargile suuremal määral ei sündinud – 1940ndate plaanil (allikas 
EAA.2072.9.784 leht 1) ei ole Vabaduse puiestik tähistatud kui taastamist vajav haljasala ega märgitud 
ei 1945-48 taastatud objektina (EAA.T-949.1.1 leht 195), 1949. a ühiskondliku taastamisalana 
(EAA.2072.9.785 leht 1) ega 1951. a ühiskondliku taastamisalana (EAA.T-949.1.1 leht 196). 

Kõigil sõjajärgsetel plaanidel on Vabaduse puiestik tähistatud nii olemasoleva kui ka kavandatava 
haljasalana. 1959. a üldplaneeringus on Laia tänava silla asukoha muutmiseks pargi põhjapoolne nurk 
ära lõigatud, kuid selle silla ehituseni Nõukogude okupatsiooni ajal ei jõutud. 1963. a üldplaneeringus 
on kavandatud Vabaduse puiestee laiendamine, aga mitte pargi poole, vaid teisel pool tänavat sõjast 
alles jäänud hoonete lammutamisega. 1965. a jooniselt võib siiski aimata ka kavatsust pargi arvelt 
tänavat Laia tänava lähistel laiendada. 1974. a kõrgmodernistlik üldplaneering on tõmmanud selge piiri 
väärtusliku vanalinna ja ülejäänud linna vahele ning vanalinn, sh Vabaduse puiestik, kui nn 
väärtuslikum osa on jäetud puutumata. 

Teadaolevalt Nõukogude ajal parki ümber ei projekteeritud ega olulisi täiendusi peale uute kujude 
püstitamise ei tehtud. Eesti-Armeenia sõpruse kuju ümber kujundati küll väike väljak, aga eeldused 
selleks olid juba eelnevalt olemas ja see ei vajanud suuremat sekkumist. 

 
Joonis 28. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud Tartu ehitiste paigutamise skeemil 1946-50, koostatud 
5.02.1945, kinnitatud 25.03.1947. Vabaduse puiestikus on näidatud sõjaeelne struktuur, jõe vasakkaldale on 
endise hoonestuse asemel joonistatud uus teestik, jõe kaldal on säilitatud tänav. Allikas: EAA.T-949.1.1 leht 194. 
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Joonis 29. Vabaduse puiestee ja jõe vaheline ala näidatud Tartu linna 1959. a projekteerimise projektil 
(generaalplaanil). Laia tänava silla toomiseks allavoolu ning Laia tänava ja  Vabaduse puiestee ristmiku 
laiendamiseks on kavandatud lammutada botaanikaaia hooneid ja vähendada Vabaduse puiestiku suurust 
põhjatipus. Allikas: ERA.T-14.4-6.33902 leht 1. 

Nõukogude okupatsiooni ajal muudeti pargis olevaid ausambaid. 1950. a võeti maha vabadussammas 
Kalevipoeg ning püstitati sinna 1952. a F. R. Kreutzwaldi kuju (autorid on J. Hirv ja M. Saks, arhitektid 
H. Karro, A. Mellik ja M. Port, kunstimälestis reg nr 80). Pärast Nõukogude okupatsiooni lõppu viidi 
F. R. Kreutzwaldi kuju 2003. a Gildi tänava pikendusele vahetult enne Kalevipoja mälestussamba 
koopia (autor E. Väli, ajaloomälestis Vabadussõja mälestussammas reg nr 27168) avamist selle algses 
asukohas Munga tänava pikendusel. 

1978. a avati Laia ja Munga tänava vahele jääval väiksemal platsil A. Dživanjani vulkaanilisest tuftist 
loodud armeenia stiilis ausammas eesti ja armeenia rahva sõpruse auks (kunstimälestis reg nr 83). 
Nagu võrdlusjooniselt paistab (vt Joonis 25), oli juba enne 1930. a ümberehitust tänase monumendi 
asukohas avaram plats, mistõttu ei olnud väiksema väljaku rajamine füüsiliselt oluline muudatus 
pargistruktuuris. 1987. aastal avati kirjanik O. Lutsu 100. sünniaastapäevaks ausammas (autorid 
skulptor A. Rimm ja arhitekt A. Murdmaa) kolmandal 1930. a rajatud väikesel väljakul, mis asetseb 
mõttelisel Küütri tänava pikendusel. 
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2.2. Ala kujutamine ajaloolistel ja tänapäevastel piltidel 

2.2.1. Pildid enne haljasala rajamist 

Säilinud ajaloolistel fotodel on Vabaduse puiestiku ilme vaadeldav alates 19. sajandi keskelt, kaks fotot 
on isegi kaldapealse seisukorrast enne haljasala rajamist 1870. a. 

 
Pilt 1. Väljavõte 19. sajandi esimese poole joonistusest vaatega puusillale ja Emajõe paremkaldale, autorid August 
Matthias Hagen ja Johann Wilhelm Krause. Vasakul servas on kivisild, paremal servas botaanikaaia müür. 
Vabaduse puiestiku alal on näha üks köetav hoone kaugemal ning kaks tarastatud väiksemate hoonetega ala, 
millest puusilla poolne on ka kõrghaljastatud. Laia tänava poolne hoone on samuti köetav, teised paistavad olevat 
väiksemad majandushooned. Allikas: TKM TR 3990 B 1119. 

 
Pilt 2. Joonistus puusillalt, mis kujutab tänase Vabaduse puiestiku puusilla poolselt otsa 19. sajandi keskel. Ala on 
ümbritsetud kõrge plankaiaga, kõrghaljastatud ja hoonestatud köetava hoonega. Haljastus on kõrgem, kui 
eelmisel pildil. Plankaia alumine serv on maast kõrgemale tõstetud ilmselt pinnavee läbilaskmiseks. 
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Pilt 3. Puusild ja hiljem Vabaduse puiestiku pargiks ümberehitatud kaldapealne (vasakul) 1867. a enne haljasala 
rajamist. Ala on ümbritsetud kõrge plankaiaga, jões väikesed suplusmajad. Aia sees paistab lameda katusega 
varjualune või majandushoone. Autor Carl Schultz, AM 13741:39 F 17108. 

 

Pilt 4. Puusild ja hiljem Vabaduse puiestiku pargiks ümberehitatud kaldapealne 1867. a enne haljasala rajamist. 
Ala on ümbritsetud kõrge plankaiaga, mis on väljastpoolt toestatud. Jõe kaldal on jalgrada ja jões väikesed 
suplusmajad.  Autor Carl Schultz, AM 13741:39 F 17105. 
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2.2.2. Ajaloolised õhuvaated 

 
Pilt 5. Vabaduse puiestik pildil paremal, Raekoja plats vasakul 1920ndatel. Pargis paistab Daugulli lille- ja 
seemnepood ning sellest paremal puudering, millest vähemalt mõned puud on säilinud tänaseni. 

 
Pilt 6. Vabaduse puiestik pildi keskel ja paremal 1920ndatel. Turuplatsidel on mõned müügiputkad, Munga tänava 
ja Vabaduse puiestee nurgal on lihapoodide maja, mille asemele 1936. a ehitati Eesti Panga maja. 
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Pilt 7. Vabaduse puiestik pildi all servas 1929. a talvel. Kalevipoja mälestussamba platsi ei ole veel rajatud, vaid 
selle asemel on hõre puistu pildi all keskel. 

 

Pilt 8. Vabaduse puiestiku vaade Jaani kiriku tornist 1920ndatel. 
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2.2.3. Pildid 19. sajandi lõpust 

 

Pilt 9. Vabaduse puiestee ja Raekoja plats 1870ndate algul. Vabaduse puiestee äärne haljasala on värskelt 
rajatud, puud on veel väikesed. Emajõe kallas on kindlustamata, kuid kindlustatud on kaks jõkke suubuvat 
veejuhet. Pildil puudub 1876. a ehitatud Raekoja pl 20 pangamaja ja samal aastal kivisilla otsa ehitatud 
pumbamaja. Autor Carl Schultz AM 8852 F 15017. 

 

Pilt 10. Vabaduse puiestee ja Raekoja plats 1870ndate algus. Vabaduse puiestee äärne haljasala on värskelt 
rajatud, puud on veel väikesed. Emajõe kallas on kindlustamata. Kivisilla otsa juures on väike paviljon, mille 
sarnane asub ka pargi puusilla poolses otsas (vt Pilt 17). Pildil puudub 1876. a ehitatud Raekoja pl 20 pangamaja 
ja samal aastal kivisilla otsa ehitatud pumbamaja.  Autor Carl Schultz. Allikas: TM F 552:31. 
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Pilt 11. Palkide parvetamine Emajõel u 1870 vaatega Vabaduse puiestiku poolsest kaldast. Kallas on 
kindlustamata ja mudane ning pargi rajamine on pooleli või isegi alustamata. Vasakul on näha vasakkalda 
supelmaja. Autor Carl Schultz. Allikas: AM 13741:37 F 17051. 

 

Pilt 12. Puusild ja esiplaanil Vabaduse puiestik u 1870 enne puude istutamist. Autor Carl Schultz. Allikas: 
EAA.1843.1.223.228. 
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Pilt 13. Puusild ja esiplaanil Vabaduse puiestik 1870ndatel vahetult pärast puude istutamist kõrge veeseisuga – 
võrdle eelmise pildiga veetaset jões oleva paatide hoidmise palgi juures. Autor Carl Schultz. Allikas: AM 13741:37 
F 17056. 

 

Pilt 14. Puusild ja esiplaanil Vabaduse puiestik 1870ndatel vahetult pärast puude istutamist. Vasakul on näha 
parki rajatud sillutatud jalgrada. Autor Carl Schultz. Allikas: EAA.1843.1.229.148. 
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Pilt 15. Vabaduse puiestik ja Emajõe kallas kõrge veeseisuga 1870ndatel või u 1880, kui puud on veel väikesed. 
Parki on ehitatud Daugulli lille- ja seemnepood, mis on kaartidel näidatud kuni 1920ndateni. Turuplatsi ääres 
asub vasakul Saksa krediitkassa hoone ning Kompanii tänava ääres paistab 1847. a ehitatud võimla ehk 
Turnhalle. 1888. a ehitati samale kohale politseimaja. Autor Alexander Arthur Schultz. Allikas: ERM Fk 542:83. 

 

Pilt 16. 1876. a Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänava) ja Laia tänava nurga vaade, kuhu ei ole veel ehitatud 
Fr. Hübbe kolme kahekorruselist kivimaja (ehitati 1879-1893). Haljasala puud on veel väikesed. Haljasalal on 
väike paviljon, väga sarnane kivisilla juures oleva paviljoniga. Autor Carl Schultz. Allikas: AM 12845:155 F 12617. 
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Pilt 17. Eelmise pildi teine, suurendatud versioon: 1876. a Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänava) ja Laia 
tänava nurga vaade, kuhu ei ole veel ehitatud Fr. Hübbe kolme kahekorruselist kivimaja (ehitati 1879-1893). 
Tundub, et pargis mullatöid alles tehakse – paviljoni ümber on mullahunnikud. Autor Carl Schultz. Allikas: 
AM 13741:265 F 17550. 

 
Pilt 18. Panoraamvaade tänasele Vabaduse puiestikule vasakkaldalt enne 1879. a. Paremal Vabaduse puiestee 
(tookord Lihapoe tänava) ja Laia tänava nurk, kuhu ei ole veel ehitatud Fr. Hübbe kolme kahekorruselist kivimaja 
(ehitati 1879-1893). Haljasala puud on veel väikesed. Emajões on suur suplusmaja. Autor Carl Schultz. Allikas: 
AM 8852 F 15018.  
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Pilt 19. Vabaduse puiestik 1880ndatel, kui puud on küll noored, aga juba saavutanud mingi kõrguse. Park on 
turuplatsidest ja tänavast eraldatud lattpiirde ja hekiga. Paremal pool olevale sillutatud alale istutatud puud on 
vähemalt osaliselt tänapäevalgi olemas. Puude tagant on näha suplusmajad jõe mõlemal kaldal. Autor Carl 
Schultz. Allikas: AM 13741:37 F 17055. 

 

Pilt 20. Vabaduse puiestik ja Emajõe kallas 1880ndatel. Kallas on kindlustamata ja parki on ehitatud Daugulli lille- 
ja seemnepood. Puud on veel noored. Allikas: TM F 264:6. 
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Pilt 21. Emajõe paremkalda vaade Kivisilla juures 19. sajandi lõpul – pildistatud Bellevue hotelli aknast. Kivisilla 
juures on raamatukauplus ning pumbamaja. Kallas on kindlustamata. Värvitud postkaart. 

 

Pilt 22. Vabaduse puiestik 19. sajandi lõpul. Kallas on kindlustamata, kuid Daugulli lille- ja seemnepoe kõrvalt 
läheb puittrepp veepiirini. Puuderivi on istutatud ka Saksa krediitkassa maja ette, kuid 20. sajandi algsul on need 
puud maha võetud. Turuplatsi ehk politseiplatsi ääres on 1888. a võimla asemele püstitatud politseimaja. 
Värvitud postkaart. 
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Pilt 23. Vabaduse puiestik 19. sajandi lõpul. Vasakul sillutatud platsil olevatest puudest on vähemalt mõned 
säilinud tänase päevani. Jõe äärde on ehitatud vähemalt kaks treppi, mis on kõrge veeseisu tõttu otsapidi vees. 
Turuplatsi ehk politseiplatsi ääres on 1888. a võimla asemele püstitatud politseimaja. Allikas: 
rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 24. Vabaduse puiestik ja Emajõe kallas 19. sajandi lõpul. Kallas on kindlustamata ja parki on ehitatud 
paviljonitaoline Daugulli lille- ja seemnepood koos aiaga ümbritsetud eesõuega. Turuplats on müügilette täis. 
Allikas: AM N 5635:41. 
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Pilt 25. Vabaduse puiestik ja Emajõe kallas 19. sajandi lõpul. Kallas on kindlustamata ja pargis on paviljonitaoline 
Daugulli lille- ja seemnepood. Turuplats on müügilette täis. 

 

Pilt 26. Vabaduse puiestik ja Emajõe kallas 19. sajandi lõpul. Kallas on endiselt kindlustamata ja jõe äärde viib 
trepp. Pargis on paviljonitaoline Daugulli lille- ja seemnepood, mille ees on aiaga ümbritsetud eesõu. 
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Pilt 27. Vabaduse puiestik 19. sajandi lõpul. Kallas on veel kindlustamata, trepi kõrval oleva puu tagant paistab 
Daugulli lille- ja seemnepood. Värvitud postkaart. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 28. Vaade Emajõe kallastele vasakkalda Kalda tänavalt. Paremal olev Vabaduse puiestiku kallas on 
kindlustamata. Värvitud postkaart 19. sajandi lõpust. 
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Pilt 29. Emajõe paremkallas ühe supelmajaga. Kallas on kindlustamata. Vasakul ees Kalda tänav Emajõe 
vasakkaldal. Värvitud postkaart 19. sajandi lõpust. 

 

Pilt 30. Vabaduse puiestik supelmajaga 19. sajandi lõpul. Pargi tagant paistab Jaani kiriku torn. Värvitud 
postkaart. 
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Pilt 31. Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänav) ja Laia tänava nurk enne 1893. a, kui valmis kolmest viimane 
Fr. Hübbe maja Vabaduse puiestee ja Laia tänava nurgal. 

 

Pilt 32. Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänav) ja Laia tänava nurk u 1895. a. Valminud on kõik kolm Fr Hübbe 
kahekorruselist kivimaja. Autor Edmund Russow. Allikas: Tartu ülikooli raamatukogu f66forussow133. 
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Pilt 33. Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänav) ja Laia tänava nurk 19. sajandi lõpul. Valminud on kõik kolm 
Fr Hübbe kahekorruselist kivimaja. 

 

Pilt 34. Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänav) ja Laia tänava nurk 19. sajandi lõpul. Valminud on kõik kolm 
Fr Hübbe kahekorruselist kivimaja. Värvitud postkaart. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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2.2.1. Pildid 20. sajandil kuni tsaariaja lõpuni 

 

Pilt 35. Raekoja platsi jõepoolne ots ja kivisild 1907. a. Kivisilla otsa juures Vabaduse puiestiku pool on Ado 
Grenzsteini raamatukauplus ja selle taga vedurite pumbamaja. 

 

Pilt 36. Raekoja pl 20 pangahoone vasakul, paremal kivisild 20. sajandi algul. Kivisilla otsa juures pildi keskel on 
Ado Grenzsteini raamatukauplus ja selle taga vedurite pumbamaja. Tänase Vabaduse puiestiku, tookordse 
turuplatsi ääres on müügiletid. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 37. Kivisilla äärne Emajõe paremkalda panoraam 20. sajandi algul – pildistatud Bellevue hotelli aknast, mis 
paiknes kivisilla juures jõe vasakkaldal. Kivisilla juures on raamatukauplus ja pumbamaja. Pargis on Daugulli lille- 
ja seemnekauplus. Kallas on kindlustatud palkidega, mis ehitati sajandivahetuse paiku. Saksa krediitkassa hoone 
kolmnurksete katuseviilude aknad on suuremaks ehitatud, mis toimus pärast aastat 1900. 

 

Pilt 38. Vabaduse puiestik Emajõe kaldal sõelmete või liivaga sillutatud jalgteedega. Värvitud postkaart 20. 
sajandi algusest. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 39. Vabaduse puiestik Emajõe kaldal eriti jämeda remmelgaga, mille ümber on sõelmetega sillutatud 
jalgteed. Värvitud postkaart 20. sajandi algusest. Vasakul paistab Bellevue hotell, mille katusealune korrus ehitati 
välja 1902. a. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 40. Vabaduse puiestik Emajõe kaldal sõelmete või liivaga sillutatud jalgteedega. Värvitud postkaart 20. 
sajandi algusest. Vasakul paistab Bellevue hotell, mille katusealune korrus ehitati välja 1902. a. 
Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 41. Vabaduse puiestik Emajõe kaldal eriti jämeda hobukastaniga, mille ääres on sõelmete või liivaga sillutatud 
jalgtee ja pink 20. sajandi algul. Vasakul paistab Bellevue hotell, mille katusealune korrus ehitati välja 1902. a. 
Allikas: AM N 5635:62. 

 

Pilt 42. Vabaduse puiestiku kallas kindlustatuna palkidega 1910. a või hiljem. Pildi servas vasakul on Daugulli lille- 
ja seemnepood koos jõepoolse õuega. Üle jõe paistab 1886. a majas tööd alustanud Hugo Treffneri gümnaasium 
koos 1906. a valminud juurdeehitusega. Koolimajast edasi on Livonia õllevabriku 1910. a valminud kõrge 
fassaadiviil ja omapärase kujuga korsten. 
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Pilt 43. Vabaduse puiestiku kallas kindlustatuna palkidega 20. sajandi algul. Pildi keskel paremal paistab jõe peal 
paadisild ja selleni viiv trepp. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 44. Vabaduse puiestiku kallas kindlustatuna palkidega 1908. ja 1913. a vahel. Pildi vasakul paistab Bellevue 
hotell, mille katusealune korrus ehitati välja 1902. a. Hotelli taga paistab kino Illusion (hiljem Metropol) hoone, 
mis alustas tegevust 1908. a. Pritsimaja 1913. a valminud torni pildil ei paista. Allikas: ERM Fk 358:94. 
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Pilt 45. Vabaduse puiestik 20. sajandi alguses – kalda äärde nõlva ülemisele astmele on istutatud uus rida puid, 
millest vähemalt osa on säilinud tõenäoliselt tänaseni. Jalgteed on ääristatud madala postpiirdega. Pildi 
keskkohast vasakul paistab Bellevue hotell, mille katusealune korrus ehitati välja 1902. a ja keskkohast paremal 
pritsimaja torn, mis valmis 1913. a. 

 

Pilt 46. Emajõgi pärast 1908. a. Jõe paremkallas pildil vasakul on kindlustatud palkidega, kaldal paistab 
supelmaja. Jõe vasakkaldal paremal on Treffneri kooli 1908. a valminud juurdeehitus. Värvitud postkaart. Allikas: 
rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 47. Vabaduse puiestik ja Emajõe kallas 20. sajandi algul, pärast 1910. a. Kallas on kindlustatud 
betoonrinnatisega, pildi keskel Daugulli lille- ja seemnepood aiaga piiratud jõepoolse eesõuega. Kaldaäärse nõlva 
ülemisele astmele on istutatud uus rida puid, millest vähemalt osa on säilinud tõenäoliselt tänaseni. 

 

Pilt 48. Vabaduse puiestik pärast 1910. a. Kaldapealne on kindlustatud betooniga, pildi keskel vasakul Daugulli 
lille- ja seemnepood aiaga piiratud jõepoolse eesõuega. Kaldaäärse nõlva ülemisele astmele on istutatud uus rida 
puid, millest vähemalt osa on säilinud tõenäoliselt tänaseni. Politseiplatsil puiestiku taga paistab 1909. a avatud 
kino Imperiali hoone, mis põles maha 7.11.1917. Saksa krediitkassa ees on puuderivi. ERM Fk 358:95. 
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Pilt 49. Vabaduse puiestik u 1910. Kaldapealne on kindlustatud betooniga. Kaldaäärse nõlva ülemisele astmele 
on istutatud uus rida puid, millest vähemalt osa on säilinud tõenäoliselt tänaseni.  Politseiplatsil puiestiku taga 
paistab kahe kirikutorni vahel 1909. a avatud kino Imperiali torniga hoone, mis põles maha 7.11.1917. ERM Fk 
358:95. 

 

Pilt 50. Emajõgi ja puusild 19./20. sajandi vahetusel. Jõe mõlemal kaldal on supelmajad. Värvitud postkaart. 
Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 51. Emajõgi ja puusild 19./20. sajandi vahetusel. Jõe mõlemal kaldal on supelmajad. Värvitud postkaart. 
Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 52. Vabaduse puiestee vaatega Laia tänava nurgalt Raekoja platsi suunas 20. sajandi algul – sõidutee äärne 
allee on täies elujõus. Paremal on kolm Fr. Hübbe ehitatud kahekorruselist kivimaja, millest säilinud on paremalt 
lugedes viimane, kolmas. Teised hävisid II maailmasõjas. 
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Pilt 53. Vabaduse puiestee vaatega Laia tänava suunas u 1900. Vasakul on kolm Fr. Hübbe ehitatud 
kahekorruselist kivimaja, millest säilinud on esimene. Autor Alexander Arthur Schultz. Allikas: ERM Fk 542:4. 

 

Pilt 54. Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänav) 20. sajandi algul. Pildi keskel on kolm Fr. Hübbe ehitatud 
kahekorruselist kivimaja, millest säilinud on paremalt lugedes viimane, kolmas. Allikas: EAA.402.5.2051.32. 
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Pilt 55. Vabaduse puiestee (tookord Lihapoe tänav) 20. sajandi algul. Allikas: ERM Fk 449:55. 

 

Pilt 56. Puusild, Vabaduse puiestee ja Laia tänava nurk ning Vabaduse puiestik, kus asub kaartidel kujutatud maja. 
Tegemist on majandushoonega, mis võis olla kasutuses pargi teenindamiseks. Allikas: Fotis EFA.197.4.6877. 
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2.2.2. Pildid sõdadevahelise Eesti vabariigi ajast 

 

Pilt 57. Vaade kivisillale ja Vabaduse puiestikule 1920ndatel. Emajõe vasakkallas on betooniga kindlustatud. 

 

Pilt 58. Vabaduse puiestiku kaldapealsel seisab mahavõetud mastiga lodi puukoormaga 1929. a. Kivisilla taga 
paistab pritsimaja torn. Allikas: ERM Fk 485:22. 
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Pilt 59. Vabaduse puiestiku kindlustatud kaldapealne. Kivisilla taga paistab pritsimaja torn ja kaubahoov. 

 

Pilt 60. Lillekalender Vabaduse puiestiku alguses, mis rajati mitmel järjestikul aastal 1930ndate teises pooles. 
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Pilt 61. Vabaduse puiestik 1920ndatel. Turuplats on müügilette täis, pargis on õhuliinid. Krediitkassa esisel 
puuderivi enam ei ole. Kallas on kindlustatud betoonäärisega. Daugulli lille- ja seemnepoodi enam ei ole, on 
telefoni- või telegraafiliinid. 

 

Pilt 62. Vaade Vabaduse puiestikule läbi Eesti Panga esise haljasala Gildi tänava ääres. Taustal paistab  teisel pool 
jõge hotell Bellevue. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 63. Lapsed vanematega pargis liivakastis mängimas 1930ndatel. Taustal paistab teisel pool jõge Livonia 
õlletehase fassaad ja korsten. 

 

Pilt 64. Isa lapsega Vabaduse puiestikus. 
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Pilt 65. Vabadussõja ausamba Kalevipoeg avamine 1933. a Vabaduse puiestikus. Kõnet peab Jaan Tõnisson. 

 
Pilt 66. Vabadussõja ausamba Kalevipoeg avamine 1933. a Vabaduse puiestikus. 
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Pilt 67. Vabadussõja ausammas Kalevipoeg Vabaduse puiestikus 1930ndatel. Samba taga ei ole seal tänava 
kasvavat tamme püramiidvormi. 

 
Pilt 68. Vabaduse puiestik Munga tänava otsas Kalevipoja ausamba ümbruses vaatega põhja suunas. Ausamba 
ümber on kujundatud istepinkidega plats, kõrghaljastus on tihedaks kasvanud. 
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Pilt 69. Vabaduse puiestik Munga tänava otsas Kalevipoja ausamba ümbruses vaatega põhja suunas. Ausamba 
ümber on kujundatud istepinkidega plats, kõrghaljastus on tihedaks kasvanud. 

 

Pilt 70. Vabadussild on 1926. a valminud, kuid kallas ei ole veel betooniga kindlustatud ning kalda äärde ei ole 
puid istutatud. 
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Pilt 71. Vabaduse puiestiku betooniga kindlustatud kallas, kaugemal 1926. a avatud Vabadussild. 
Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 
Pilt 72. Vabaduse puiestiku betooniga kindlustatud kallas ja trepp veepiirini, kaugemal 1926. a avatud 
Vabadussild. Esiplaanil olev remmelgas on hävinud, kuid selle taga olev pärnade rivi on tänapäevalgi alles. 
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Pilt 73. Vabaduse puiestik ja betooniga kindlustatud kaldapealne ja trepp veepiirini, paremal 1926. a avatud 
Vabadussild. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 74. Vabaduse puiestik ja betooniga kindlustatud kaldapealne vaadelduna kivisilla kaare alt, paremal 1926. a 
avatud Vabadussild. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 75. Vabaduse puiestik ja betooniga kindlustatud kaldapealne 1930ndate teises pooles, paremal 1926. a 
avatud Vabadussild. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 76. Vabaduse puiestiku Emajõe äärne betooniga kindlustatud kallas koos jõe äärde viiva trepiga madala 
veeseisu ajal. Trepp on teisest suunast näha ka eelmiste piltide peal, vt Pilt 72 ja Pilt 73. 
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Pilt 77. Kalastajad ja kiibitsejad Vabadussilla juures jõe äärsel betoonrinnatisel u 1930 kõrge veeseisuga. Paremal 
paistab Vabaduse puiestik koos värskelt istutatud pärnade riviga jõe kaldal. 

 

Pilt 78. Vabaduse puiestik ning 1926. a avatud Vabadussild vasakul, Vabaduse puiestee ja Laia tänava nurk pildi 
keskel. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 
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Pilt 79. Vabaduse puiestik all paremal ning 1926. a avatud Vabadussild vasakul. Vabadussilla juurde on rajatud 
uhke kaartrepp ja jõe äärde betoonist balustraad. Allikas: rahvusraamatukogu digiarhiiv Digar. 

 

Pilt 80. Vabaduse puiestik paremal ning 1926. a avatud Vabadussild keskel. Vabadussilla juurde on rajatud uhke 
kaartrepp ja jõe äärde betoonist balustraad. 
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2.2.3. Pildid II maailmasõja ajast 

 

Pilt 81. Kalevipoja ausammas vasakkaldal olevate varemete taustal – keskel Livonia õlletehase müürid. 

 

Pilt 82. Munga tänav ja Kalevipoja mälestussammas vasakkaldal olevate varemete taustal – keskel Livonia 
õlletehase müürid. 
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Pilt 83. Vabaduse puiesteel marsib 33. politseipataljon, mida juhib kapten Voldemar Pärlin jaanuaris 1942. 

 

Pilt 84. Vabaduse puiesteel tervitatakse 39. politseipataljoni, vasakult teine major Aleksander Sobolev 1942. a. 
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Pilt 85. Saksa sõjaväe kolonn Vabaduse puiesteel. 

2.2.4. Pildid Nõukogude okupatsiooni ajast 

 

Pilt 86. Vabaduse puiestiku äärne kallas suurvee ajal 1953. a. Kivisillast on ainult varemed ja kaarsilda ei ole veel 
ehitatud (ehitati 1959). 
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Pilt 87. Vabaduse puiestik Raekoja platsi juures. Säilinud pumbamaja on täna ehitatud ümber söögikohaks. 

 

Pilt 88. Vabaduse puiestiku äärne betoneeritud kaldapealne – putka juures töötab ülevedaja. 
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Pilt 89. Kalevipoja mälestussamba asemele 1952. a püstitatud F. R. Kreutzwaldi ausammas u 1955. a. 

 

Pilt 90. Kalevipoja mälestussamba asemele 1952. a püstitatud F. R. Kreutzwaldi ausammas 1964. a. 
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2.2.5. Tänapäevased pildid 

 

Pilt 91. Vanad puud Vabaduse puiestiku põhjaosas, paremal Vabadussild. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

Pilt 92. Üks kahest põhjaosast piki jõge kulgevast jalgteest, vasakul jõgi. Pilt Mart Hiob 2021. 
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Pilt 93. Teine kahest põhjaosast piki jõge kulgevast jalgteest, vasakul diagonaaltee, paremal Vabaduse puiestee. 
Pilt Mart Hiob 2021. 

 

 

 

Pilt 94. Jõepoolne jalgtee piki jõge, vasakul jõgi, paremal Eesti-Armeenia sõpruse kuju. Pilt Mart Hiob 2021. 
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Pilt 95. Eesti-Armeenia sõpruse kuju kõige põhjapoolsemal pargisisesel platsil, kunstimälestis nr 83. Pilt Mart Hiob 
2021. 
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Pilt 96. Kahe jalgtee vaheline ala Eesti-Armeenia sõpruse kuju ja Kalevipoja mälestussamba vahel, Kalevipoeg 
otse ees. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

Pilt 97. Vaade Kalevipoja mälestussamba juurest põhja suunas piki jõepoolset pargiteed, vasakul Vabaduse 
puiestee, paremal jõgi. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

Pilt 98. Kalevipoja mälestussammas (ajaloomälestis nr 27168) ja plats pinkidega, jõgi paremal. Pilt Mart Hiob 
2021. 
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Pilt 99. Kalevipoja mälestussambaga piirnevas lõigus jõe äärde paigutatud pingid ja kaldapealne välikohvik, 
paremal jõekohvik Sisevete saatkond. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

Pilt 100. Kalevipoja mälestussambaga piirnevas lõigus jõe kaldal vees asuv alus, kus asub jõekohvik Sisevete 
saatkond, mida peavad Lodjaseltsi inimesed. Pilt Mart Hiob 2021. 
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Pilt 101. Jõeäärne rada Kalevipoja ja F. R. Kreutzwaldi mälestussamba vahelises lõigus kaldaäärse kollase 
piirdega. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

Pilt 102. Vaade F. R. Kreutzwaldi mälestussamba juurest Kalevipoja mälestussamba poole – Kalevipoeg on 
asetatud keskse pargitee keskmesse. Vasakul Vabaduse puiestee, paremal jõgi. Pilt Mart Hiob 2021. 
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Pilt 103. F. R. Kreutzwaldi mälestussammas (kunstimälestis nr 80) pargisisesel platsil pinkidega, vasakul jõgi, 
paremal Vabaduse puiestee. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

Pilt 104. O. Lutsu mälestussammas kõige lõunapoolsemal pargisisesel platsil, kuju taga jõgi, paremal torkavate 
kuuskede rühm. Pilt Mart Hiob 2021. 
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Pilt 105. Ajalooline pärnarivi jõe kalda äärsel nõlval ulatub kuni Vabaduse pst 3 asuva söögikoha hooneni, vasakul 
jõgi, paremal Vabaduse puiestee, vaade O. Lutsu mälestussamba juurest. Paremal on näha pärast II maailmasõda 
istutatud torkavate kuuskede rühm. Pilt Mart Hiob 2021. 

  

Pilt 106. Kaks väärtuslikumat tamme Vabaduse puiestikus – vasakul Eesti-Armeenia kuju platsis edelas, paremal 
Kalevipoja mälestussamba platsi edelanurgas. Pilt Mart Hiob 2021. 
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Pilt 107. Huvitava võraga puu Kalevipoja mälestussamba platsi ja jõe vahel – tamme püramiidvormi üldvaade ja 
lähivaade. Pilt Mart Hiob 2021. 

 

2.3. Olemasoleva olukorra kirjeldus ja hinnang 
Vabaduse puiestiku parki on Kalevipoja mälestussamba taastamise ja F. R. Kreutzwaldi mälestussamba 
liigutamise kõrval viimastel kümnenditel korrastatud nii palju, et 2000. a on ehitatud uus 
kaldakindlustus jämedatest kollastest metalltorudest piirdega. Samuti on eemaldatud ohtlikuks 
muutunud puid ning park on hooldatud ja korras. 

Pargis paikvaatluse põhjal võib tõdeda, et valdav osa tänasest puistust ja pargi ülesehitusest pärineb 
viimasest suuremast ümberehitusest ja korrastamisest 1930. a või sellele eelnevast ajast. Kaldaäärse 
nõlva ülemise astme pärnad tunduvad suures osas olevat istutatud 1910. ja 1917. a vahel (vt Pilt 45 ja 
Pilt 47 kuni Pilt 49). Tõenäoliselt on pargis säilinud puid ka varasemast ajast, võibolla isegi pargi 
rajamise ajast 1870ndatel. Puude vanust määrati vaatluse teel ja ajaloolist materjali võrreldes. Puude 
täpsema vanuse määramiseks on vaja teha vastavad uuringud. 

Pargi põhilise puistu moodustavad pärnad, kuid leidub ka tammesid, mõni saar ja jalakas. Pärast sõda 
on parki istutatud torkavaid kuuski, üks tamme püramiidvorm (Kalevipoja mälestussamba kõrval jõe 
pool) ning mõned väiksemakasvulised puud. Parki on vähesel määral puudega täiendatud ka viimastel 
kümnenditel pärast iseseisvuse taastamist. 

Järgnevatel joonistel on esitatud pargi väärtuslikum kõrghaljastus. Peale üksikute väärtuslike puude 
moodustavad omaette väärtuse säilinud alleestruktuurid nii Vabaduse puiestee ääres kui ka jõe ääres. 
Alleed koosnevad tõenäoliselt peamiselt kas 1910.-1917. a või 1930. a istutatud pärnadest, kuid neis 
võib vabalt olla ka vanemaid puid, mis jäeti pargi uuendamisel alles. Kõige Vabaduse puiestee 
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poolsemast sõidutee äärsest puuderivist on alles vaid kaks pärna, ülejäänud on hävinud (millele on 
kaasa aidanud nii tihe autoliiklus kui ka ehitustööd tänaval). 

 

Joonis 30. Hinnang kõrghaljastusele pargi põhjaosas – eraldi on välja toodud väärtuslikud kõrghaljastuse alad ja 
silmatorkavalt väärtuslikud puud. Väärtuslikud kõrghaljastuse alad on valdavalt 1930. a pargi rekonstrueerimise 
ja ümberehitamise käigus istutatud pärnad, kuid nende seas leidub tõenäoliselt ka vanemaid, tsaariaegsest pargi 
täiendamise ajast pärinevaid puid ning mõni isegi pargi rajamise ajast 1870ntadel. 
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Joonis 31. Hinnang kõrghaljastusele pargi lõunaosas – eraldi on välja toodud väärtuslikud kõrghaljastuse alad ja 
silmatorkavalt väärtuslikud puud. Väärtuslikud kõrghaljastuse alad on valdavalt 1930. a pargi rekonstrueerimise 
ja ümberehitamise käigus istutatud pärnad, kuid nende seas leidub tõenäoliselt ka vanemaid, tsaariaegsest pargi 
täiendamise ajast pärinevaid puid ning mõni isegi pargi rajamise ajast 1870ntadel. 

Esimesed detailsed plaanid Vabaduse puiestiku kohta on säilinud rohkem kui sajandi tagusest ajast ehk 
aastatest 1901.-1902. (ainult põhjaosa) ja 1914. a (nii põhja- kui lõunaosa). Need peegeldavad 
tõenäoliselt algset, 1870ndatel loodud struktuuri ja selle hilisemaid täiendusi. Tänapäevane park 
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pärineb valdavas osas 1930. a ja 1933. a (kui parki paigaldati Kalevipoja mälestussammas) tehtud 
ümberehituste ajast. Töö koostamisel ei õnnestunud leida kummagi ehitusjärgu projekti ning võrrelda 
saab vaid tegelikku olukorda 20. sajandi algul ja tänavapäeval. 

Võrreldes tänaste puude asetust nimetatud 1901.-1902. ning 1914. a plaanidega, on näha järgmisi 
suuremaid erinevusi: 

1. teede ja haljasalade paiknemiselt on kõige paremini säilinud pargi põhjapoolne osa kuni Eesti-
Armeenia sõpruse kuju platsini, kus on kaks põhilist jõesuunalist käigurada koos diagonaalis 
kulgevate radadega; 

2. selles lõigus on kõige rohkem muutunud Vabaduse puiestee äärne (kus on laiendatud 
sõiduteed puudega haljasriba arvelt) ja jõe äärne (kus haljastatud kalda asemel on 
betoneeritud kaldakindlustus; 

3. Eesti-Armeenia sõpruse kuju platsi asukoht on platsina loetav 1901.-1902./1914. a kaardilt, 
kuid muudetud on platsi ümbritsevate teede asetust; 

4. Eesti-Armeenia sõpruse kuju ja Kalevipoja platsi vahel on säilinud kaks ainukest puud, mis on 
alles 1901.-1902./1914. a kaardile kantud Vabaduse puiestee sõidutee äärsest terviklikust 
puudereast – säilinud kaks puud on Munga tn 18 hoone vastas; 

5. põhjalikumalt on ümber ehitatud teede ja haljasalade paiknemine alates Kalevipoja platsist, 
kus endisaegse kahe piki jõge kulgeva tee asemel on üks, mille sihile on asetatud Kalevipoja 
mälestussammas; kesksele rajale lisanduvad tänavaäärne ja kaldapealne teerada, mis olid 
olemas ka algses pargistruktuuris; 

6. nii Kalevipoja plats kui ka tänane F. R. Kreutzwaldi plats on rajatud pärast 1930. a ümberehitust 
varem valdavalt haljastatud platside asemele; 

7. tänane O. Lutsu plats oli 1914. a suuresti olemas kui Dougalli seemne- ja lillepoe kõrval olev 
sillutatud ala, kuid platsiks kujundati see 1930ndatel ning mälestussammas paigaldati 
1980ndatel; 

8. puuasukohtadest on kõige paremini säilinud teine Vabaduse puiestee äärne puurivi, samuti 
tõenäoliselt 1910. ja 1917. a vahel istutatud puurivi, mis asetseb jõeäärse nõlva ülemisel 
astmel; 

9. samuti on valdav enamik kahe allee vahel olevatest puudest vähemalt 1930ndatest, on ka 
vanemaid, nt F. R. Kreutzwaldi kujust lõunas olevas ringis (vt Pilt 5 ja Pilt 19), Kalevipoja 
mälestussamba ja Eesti-Armeenia kuju juures; 

10. puudest on kõrgeima vanuse väärtusega kaks tamme, millest vanem asub Eesti-Armeenia 
sõpruse kujust lõunas ja teine Kalevipoja mälestussamba platsi edelanurgas (vt Joonis 30 ja 
Joonis 31); 

11. lisaks nimetatutele esineb alal veel üks jämedam tamm ala põhjaosas, jäme saar samuti 
põhjaosas ning jämedamad pärnad jõepoolses allees ja alleede vahelises puistus (vt Joonis 30 
ja Joonis 31); 

12. pärast II maailmasõda on kõige rohkem uusi puid istutatud kolme kuju ümbrusesse – 
märkimisväärsed on torkavate kuuskede rühm O. Lutsu kujust lõunas ja üksikud puud mujal 
ning tamme püramiidvorm Kalevipoja mälestussambast jõe poole; 

13. betoonist kaldakindlustus esineb tänapäeval kogu pargi ulatuses ning on suure läbimõõduga 
kollastest torudest piirdega, välja arvatud Kalevipoja mälestussambaga piirnevas lõigus, kus 
piire puudub, et võimaldada aluste randumist; samas lõigus on kaldakindlustus 1930. a 
ehitatud sügavamalt jõkke, kui see oli 1914. a; 
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14. sarnaselt ajaloolisega on enamik pargiteid sillutatud sõelmetega – uuendusena on jõe äärne 
tee kaetud betoonplaatidega ning Vabaduse puiestee äärne kõnnitee asfaldiga; sõelmed on ka 
neljal pargiplatsil; 

15. pargipingid on Kalevipoja ja F. R. Kreutzwaldi mälestussamba platsil ja jõe ääres, mujal mitte; 

16. kahjuks ei kasva puudealune muru mitmes kohas eriti hästi ja puudealune on kas mullane või 
kaetud pärnaõie jääkidega;  

17. põõsaste puudumise tõttu ei ole pargis märgata palju linde peale hakkide; 

18. Vabaduse puiestik asub küll peaaegu tervikuna ehitismälestise Tartu linnakindlustused alal, 
kuid bastion, mida piirkonda kavandati, jäi ehitamata ja suuri kaitseotstarbelisi rajatisi alal 
tõenäoliselt ei leidu; alal leidub tõenäoliselt 19. sajandil ja varem piirkonnas leidunud hoonete 
maa-aluseid osi; juhuleidude tuvastamiseks on kaevetööde puhul siiski soovitav arheoloogiline 
järelevalve; 

19. Kalevipoja mälestussambaga piirnevas kaldalõigus seisab pikemaajaliselt kalda ääres alus, 
mida kasutatakse jõekohvikuna ja laiemalt kogunemiskohana Sisevete saatkond; käesoleval 
aastal on alust uuendatud ning kaldapealsele on rajatud lihtne välikohvik, mis peaks kohale 
meelitama rohkem rahvast ja elavdama jõekallast. 

Kokkuvõtvalt võib julgelt öelda, et Vabaduse puiestik on väga hästi säilinud Tartu ajalooline park, mis 
pärineb 1870. aastast. Pargil on olnud kaks peamist arengujärku – esimene kestis 1870 kuni 1930 ning 
teine 1930st tänapäevani. Esimeses järgus oli park Tartu ainuke jõe kaldal paiknev haljastatud 
puhkeala, teises lisati puhkealale vaheldusrikkust väikeste platsidena, kuhu on püstitatud 
mälestussambad. Tänane puistu on pärit mõlemast arengujärgust, kuid pargistruktuur on suuremas 
osas pärit teisest arengujärgust. 

Park väärib säilitamist suuresti praegusel kujul, kuid taastada tuleks sõidutee äärne puuderivi selleks 
soovitavalt sõiduteed eelnevalt kitsendades (praegune sõidutee laius ei vasta linnatänavate 
projekteerimise standardile, vaid on sellest märgatavalt laiem). Eriti väärtuslik on pargi vana ja terviklik 
puistu koos mõne märkimisväärselt soliidse esindajaga. Tervitatav on jõe ääres ankrus oleval alusel 
kogunemisruumide pakkumine ja jõe kaldale välikohviku loomine. Arendustegevustest tuleks eelkõige 
suurendada pargis liigirikkust – puudealune maapind võiks saada taimkatte ja põõsaste lisamisega 
saaks parki meelitada ka teisi linde peale hakkide. 

  

 

 


