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Linna läbiv Emajõgi on Tartu äratuntavaim sümbol ja ühtlasi
omab endas mastaapset arhitektuurset potentsiaali. Jõgi
ei tohiks olla barjäär linnaosade vahel vaid liitumiskoht,
mille vabalt voolav olemus kõige paremini Tartu vaimu
iseloomustab. ,,Roheline kiirtee” pakubki igale ühele
vabadust Emajõe kaldal liikuda omale meelepärases
tempos. Arhitektuurne lahendus arvestab nii jalgratturite kui
ka jalakäijate kiirustega ja vormib vastavalt sellele liikleja
vaatevälja jäävad elemendid.
Rääkides jalgratturi tasandist, võib otseses mõttes kasutada
sõna ,,tasand”, kuna erinevate liikumissuundade voolavuse
tagamiseks on võetud kasutusele kolmas mõõde. Ülejõe pargi
kalda väljapaistvamaks elemendiks on üle jalakäijate peade
ulatuv sild, mille kuju tekitab kontrasti jõe voolavuse ja pargi
nurgeliste teede vahel (vt vaade 1).
Kuna silda ületades jäävad vaatevälja pigem kaugemad
objektid, pakub plaani põhielement jalgratturitele nende
liikumiskiirusest tulenevalt visuaalsest prahist puhast kiirteed
ja jalakäijatele vastaskaldale suunatud kõrgendatud
vaateplatvormi. Silla lõunapoolse osa all asuvad ka

siseruumid, mis võimaldavad tuua jõe äärde elu näiteks
restorani klientide näol (vt. asendiplaan joonis 4).
Silla alla jääv osa ei ole aga mahajäetud ja kõle läbikäik, mille
läbimisel paratamatult jalad kiiremini hakkavad käima, vaid
mitmetahuline puhkeala, mis vastupidiselt just kiiret tempot
ümbruskonnaga tutvumiseks vähendab (vt vaade 3). Ala
fauna osas asub pöördega kaldtee, mis võimaldab paremat
ligipääsu jõe äärde ning tekitab sujuva ülemineku madalama
jõeääre ja kõrgema pargi tasandi vahel.
Kaldtee ääres asuvad ka trepid, jalgrattahoidjad ja
puidust diagonaaltoed, mis tervet tööd iseloomustavad (vt
asendiplaan joonis 2). Tugede tõttu vaheldub vaatenurga
muutumisel kinnine ja lahtine ruum. Kõige paremini näitab
seda asendiplaani joonis 3. Eemalt vaadates ei ole võimalik
läbi postide näha, mis tekitab tunde seinast. Lähemale minnes
aga saab postide vahel vabalt läbi vaadata ja seina illusioon
on kadunud. Selline vaatenurgaga mängimine tekitab jõe
ääres liikudes iseenesest muutuva ruumi.
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Puhkeala keskel asub pisike kõrgendatud lava ja muruplatsid
hea ilma ja meeleolu nautimiseks. Põhjapoolses osas
paiknevad veel rattahoidjaid ja ka kiiged. Samuti lõpetab
seal antud puhkeala kaldega puidust pind kahe tasandi
vahel,mis on ümbritsetud silda toetavate tugedega (vt vaade
2). Tugede vahele jääv ala tekitab justkui kinnise ruumi avatud
linnamaastikusse, mis võimaldab keset müra keskenduda
iseendale.
Ligipääsu Emajõele on oluliselt parandatud. Kadunud on
üksluine ja pime käik puude vahel, kus jõe poole vaadates
tekib ainult hirm üle serva kukkuda. Jõe äärde viivad mitmed
teed ja kõrvalepõiked, mis ennast avastama kutsuvad.
Väljaulatuvad sadamasillad ja vetteviivad astmed pakuvad
tegevust nii kalastajatele, paadiomanikele kui ka lihtsalt
värske õhu armastajatele.
Astmetega täidetud jõeäärt saab kasutada ka tribüünina
näiteks Emajõe festivalil. Ujumiseks on mõeldud eraldi
ujumisala Ülejõe pargi põhjaosas (vt asendiplaan joonis
1). Tegemist on edasiarendusega jõe ääres asuvast
vaateplatvormist.

Puidust astmestik tekitab tunde rannaliival logelemisest ja
ujumissildade paigutus võimaldab supelda nii kinnisemal
basseinitaolisel alal kui ka sügavamal jões.

Žürii kommentaar: See töö rabab muljeltavaldava
detailsusega - hästi läbilahendatud ruumiline lahendus, kus
on mõeldud nii jalakäijale kui jalgratturile. Professionaalne
visuaal ja detailne sisu, mis tegeleb jõeääre avamisega.
Praegune pime allee avatakse, tuues jõe valguse kätte ja
paremini kättesaadavaks inimestele. Vaated annavad hea
ülevaate tervest ruumist. Kavandatud ruum on Tartule väga
sobilik nii mõõtkava kui tegevuste poolest - sobitub hästi
väikelinna miljöösse. Samas puudub töös märksõna, mis
seoks selle tervikuks. Vajalik oleks kogu ala korraga rajamine,
väiksemate osade kaupa rajada keeruline. Esitatud lahendus
on monumentaalne, aga siiski väga keskkonnatundlik.
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