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TÄNAVAKUNST. Selles punktis näed pikka ning kõrget aeda, mis mõjub 
barjäärina. Samas tänavakunstnike jaoks on tegu lõuendiga. Millist 
tänavakunsti liiki siin domineerib? Milliseid tänavakusti liike oskad veel 
nimetada?

TAIMESTIK. Jäätmaa on ala, mida inimene on varem kasutanud, mis 
aga seejärel on olnud inimtegevusest vähemalt aasta puutumata. 
Sellised alad on tühjad krundid, laoterritooriumid, tagahoovid jne. Ka 
endist raudtee koridori võime nimetada jäätmaaks. Jäätmaadel 
kujuneb välja iseloomulik taimestik, kus valitsevad mitmeaastased 
suured rohttaimed. Järgmisse punkti kõndides loetle, milliseid suuri 
rohttaimi sa tead, vb tunned mõne neist ära siin tee pervel?

3 MATEMAATIKA. Kui (ümara) angaari pikkus on 30m ning kõrgus 9m, 
siis kui suur on angaari ruumala? Vihje: mõtle angaarist kui poolenisti 
maa sisse vajunud silindrist.

4 KASUTAJAGRUPID. Oma teekonnal loe kokku, mitu pinki on Sadamaraud-
teel. Mõtle vahemaadele ning erinevatele inimestele, kes seda teed 
kasutavad.
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STATISTIKA. Võta aega ning loenda ühe minuti jooksul, milliseid 
liikujagruppe sa endast möödumas näed (jalakäija, rattur, ühistrans-
port, auto). Millist liikleja gruppi said kõige rohkem? Mis sa arvad, 
millest tuleneb selline tulemus?

KUULATA. Tartu mürakaardil on näha, et tegu on Tartu ühe vaiksema 
linnakeskkonnaga. Sule silmad ning kuulata vaikust. Selle järel kujuta 
ette, milline oleks heli ja õhk siin siis kui kergliiklustee asemel oleks 
magistraal tänav.

SADAMARAUDTEE
MAASTIKUMÄNG

LOETELU. Tähe tänav on 4,1 km pikkune. See algab Riia ja Võru tänava 
ristist, kulgeb läbi Karlova ja Ropka linnaosa ning ulatub Ropka töös-
tusrajoonis linnapiirini. Loetle tänavad, mis ristuvad Tähe tänavaga.

KULTUURIMÄLESTIS. Pauluse kalmistu kuulub kultuuri- mälestiste 
loetellu. Kultuurimälestis on kultuuripärandisse kuuluv kultuurilise 
väärtusega objekt, mida peetakse vajalikuks säilitada tulevastele 
põlvkondadele. Kas oskad nimetada mõnda ainelist ja mõnda vaimset 
kultuuripärandit?

HALJASTUS. Võru tänav on üks Tartu peatänavaid. Riia tänavast kuni 
raudteeülesõidu kohani ääristab Võru tänavat puude rida. Kas tunned 
ära, mis puuga on tegu?

VAATLUS (teostatav pimedas). Vaata Tamme staadioni poole ning 
proovi üles lugeda, mitu prosektorit seda valgustab? Milline on valguse 
erinevus prosektorite ning staadionit ümbritsevate tänavavalgustite 
vahel?

VALMISOLEK. Forseliuse kool ning Tamme spordihoone on tähistatud  
märgiga        . Mida see märk tähendab?

ARVA ÄRA. Mille poolest on Vaksali sild unikaalne?
a) Kergliiklustunnelite ehitamisel kasutati unikaalset võtet, mille puhul 
lükati tunneli betoonkarkassid läbi raudteetammi muldkeha.
b) Ehitamisel kasutati ainult kohalikke ehitusmaterjale.
c) Vaksali sild eksisteeris sarnasel kujul enne Teist maailmasõda ning 
nüüd see taastati.
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Maastikumängu võid mängida Emajõest Vaksali sillani kui ka 
vastupidises suunas. Maastikumängus osalejate arv ei ole piiratud, 
soovituslikult 2-5 liikmeline grupp. Sadamaraudtee kergliiklustee ristub 
mitme autostatud tänavaga. Palun järgi ohutuid liiklemispõhimõtteid.
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