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SISSEJUHATUS

Käesolev töö on koostatud 
Eesti Maaülikooli Põllumajan-
dus- ja keskkonnainstituudi 
maastikuarhitektuuri eriala ba-
kalaureuse lõputööna õppeaas-
tal 2013/2014. 
Bakalaureuse astme lõputöö 
on koostatud kujundusprojek-
tina, mis on edasi arenenud 
2013/2014 õppeaasta sügisel 
läbitud õppeainest Linnaruumi 
kujundamine, kus tuli leida 
lahendus Karlova linnaosas 
asuvateleasuvatele Võru, Kesk ja Tähe 
tänavatele. Lähtuda tuli kol-
mest erinevast funktsioonist, 
milleks olid rekreatsioon, ela-
mine ning äri. 
Bakalaureusetöö ülesandeks 
on eelmisel semestril kujunda-
tud ala konseptsioon siduda 
lõputöö konseptsiooniga.
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Antud ala asub Karlova ja Ropka linnaosade vahel, alates Võru tänava Maxima juurest ning lõppedes peale Sõpruse pst. silda. 
Ala kulgeb mööda vana kasutusest välja jäänud raudteekoridori.
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ASUKOHAKAART



Analüüsi käigus selgus, et suurem osa elamurajoone 
on projektala algusest kuni Tähe tänavani. Elamura-
joonid jaotuvad kolmeks osaks: eramajad, korterma-
jad ning eramajad ja kortermajad.

Tähe tänava ning Sõpruse pst. silla vahelisele alale on 
põhiliselt koondunud tööstusrajoonid.
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   ANALÜÜS

ELAMURAJOONID TÖÖSTUSRAJOONID



ROHEALAD

Projektala läbivad kolm tiheda liiklusega sõiduteed. 
Nendeks  on Võru, Tähe ning Turu tänava teed. 
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Kaardil on näidatud olemasolevad rohealad.

TEEDEVÕRGUSTIK

ANALÜÜS



ANALÜÜS

BLOKEERITUD VAATEDAVATUD VAATED

Kaardil on punaste nooltega näidatud kohad, kus seistes 
on vaade piiratud. 

Kaardil on roheliste nooltega näidatud kohad, kus 
on vaade kas rohealale või jõele. 
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PROJEKTLAHENDUS
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Analüüsi käigus selgus, et sadamaraud-
teed lõikab kolm tiheda liiklusega sõidu-
teed. Seega on plaanis liiklust rahustada, 
tekitades alale ülekäigukohad, mis an-
naksid eesõiguse jalakäijatele ning kerg-
liiklejatele.
Samas on plaanis jõeäärsele alale luua ka 
täiesti uus teedevõrgustik, kuna tekivad 
uued hooned, kuid sealne liiklus on 
rahustatud mõningate tupiktänavatega.

VVanast kasutuseta jäänud raudteekorido-
rist on plaanis luua 1 m laiune jalakäijate 
tee, mida ümbritseks 3m laiune asfaltkat-
tega kergliiklustee. Kergliklustee kul-
geks ka mööda Siili tänavat, andes sport-
lastele võimaluse ka majade vahel liiku-
da. 
Kuna ala alguses on rööpad  kahe valli 
vahel ja ümbritsevast alast madalamal, 
lisaksin sinna trepid, et jalakäijad saaksid 
vajadusel alalt lahuda.

Plaanis on uuendada ka Ropka parki, ee-
maldades sealne haljastus ning luua 
sinna uus segapark, mis laieneks ka 
majade vahele, tekitades sellega ühtse 
rohelise terviku. 
Samuti on kogu teekonna vältel võima-
lus jalga puhata, kuna plaanis on rajada 
istumisalad, mis asetseksid kaarjalt iga 
teatud ajavahemiku tagant.

Seega olekski ala uut lahendust arvesta-
des justkui neli ühes: sport, loodus, elu-
hooned ning äritegvus.

Oma projektis tegelen detailsemalt 
Emajõe äärse ja Turu tänava vahele 
jääva alaga, samuti ei jää tähelepanuta 
ka kasutuseta jäänud sadamaraudtee 
ning seda ümbritsev. 

IdeeIdee on tuua antud alale rohkem inimesi 
ning jõeäärne praktiliselt kasutuseta 
maa kujundada uuteks elamurajooni-
deks. 
Elamurajoonid jaotuksid kolme osasse: 
kortermajad, mis asuvad kergliiklustee 
ääres, nendest ühel kolmandikul toimub 
äritegevus esimestel korrustel. Korter-
majad, mis asuvad kergliiklusteest 
eemal ja mis on vaid elamiseks mõeldud 
ning eramajad, mis on inspiratsiooni 
saanudsaanud Karlova linnaosas asetsevatest 
majadest. 
Kortermajad on kolmekorruselised ning 
eramajad kahekorruselised.



KUJUNDUSPLAAN 1:2000

N

9



10

N
ker
glii
klu
ste
e jala

käi
jate
 tee

KUJUNDUSPLAAN 1:500



TEGEVUSPLAAN

I etapis rajatakse kergliiklusteed, üle-
käigurajad ning paigaldatakse liiklus-
märgid. Likvideeritakse jõe äärsel alal 
paiknevad tööstushooned. Eemalda-
takse Ropka pargis hetkel olemasole-
vad liigid ning luuakse uus sõiduteede 
võrgustik.

II etapis rajatakse rööbaste asemele 
kõnnitee, samuti kõik ülejäänud jalg-
teed ning kraavidega ümbritsetud 
kohtadesse trepid jalakäijate jaoks. 
Samuti luuakse uus valgustus.

III etapis rajatakse uued hooned, istu-
misalad ning istutatakse uued taimed.
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Võimalike sündmuste toimumise jär-
jekord on jaotunud kolme etappi. 

I ETAPP

III ETAPPII ETAPP

OLEMASOLEV OLUKORD



Vaade ülekäigukohale.
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Vaade istumisalale.Vaade kortermaja ja eramajade vahelisele alale.

VAATED



Lõige A-A‘ M: 1:200
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Lõige B-B‘ M: 1:200

Lõige C-C‘ M: 1: 200

LÕIKED

Lõigete asukohad.



HALJASTUS

Õied lillad, sortidel ka heleoranžid, kol-
lased, sinised, valged.  Väga pika õitsemis-
ajaga. Lehed tumerohelised, väikesed.
Muld- kerge parasniiske muld.
Pikaealine ja alati õitsev püsikkannike.

Kasvab olenevalt mulla viljakusest 1-1,5m 
kõrguseks. Õitseb juunist oktoobrini. 
Oranžikaspunased C-vitamiinirikkad 
viljad valmivad augustis.  Eelistab kasva-
da päikeselisel kasvukohal. Vähenõudlik 
taim, mida kasutatakse tihti haljastamisel.

Kurdlehine kibuvits
Rosa rugosa

Sarvkannike

Harilik vaher
Acer platanoides

Suurelehine pärn
Tilia platyphyllos

Laimunaja võraga kõrgekasvuline puu. 
Nooremas eas kiirekasvuline. Lehe pealmine 
külg on läikivroheline, kuju on sarnane hari-
likule pärnale. Alustab õitsemist alate 15-20 
aastast. Külmakindel ja vastupidav liik.

Eestis laialdaselt levinud ümara 
võraga kõrge puu, Õitsemis aeg on 
mais, hea meetaim. Lehtede värvus 
on roheline, sügisel värvuvad kuld-
kollaseks  punaste laikudega võras 
ja lehtedel. Vähenõudlik ja vastupi-
dav, talub erinevaid tingimusi.

Viola cornuta

Antud projekti käigus on plaanis uuenda-
da ning pikendada Ropka parki, istutades 
sinna Harilikku vahtrat, Suurelehist 
pärna ning Arukaske. Hetkel ole-
masolevad liigid kuuluvad eemal-
damisele. 
Samuti on plaanis luua istumisalad, kus 
pinkide taha jääks kaarjalt Kurdlehised 
kibuvitsad. Ala keskel oleks  lillepeenar, 
kus on ringjalt istutatud kollased ning 
sinised Sarvkannikesed.
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Eestis levinud puu. Kiirekasvuline.
Puu koor on valge mustade lõhedega, 
noored võrsed on mustjaspruunid. 
Lehed on rohelised,  pungad puhkev-
ad vara. Õitseb märtsis aprillis, 
rohekaskollaste urbadega. Pügamist 
talub ainult puhkeseisundis.

Arukask 
Betula pendula
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1. Kurdlehine kibuvits
Rosa rugosa

2.Sarvkannike
Viola cornuta

HALJASTUSPLAAN 1 1:250
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3.Arukask
Betula pendula

4.Harilik vaher
Acer platanoides

5.Suurelehine pärn
Tilia platyphyllos

HALJASTUSPLAAN 2 1:500



VERTIKAALPLANEERIMINE

Vertikaalplaani asukoht.

Vertikaalplaan on tehtud vabalt valitud korterite park-
last.
Parkimisplatsil olevad kalded on 1% ning protsendi 
alla on märgitud kaugus meetrites kõrguspunktist rest-
kaevuni. Antud plaanil on kokku kolm restkaevu. Välja 
arvutatud kõrgusjooned on märgitud punasega.

M: 1:500
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Projektalale rajatakse kraavidega kohtadesse betoonist 
trepid, et jalakäijad pääseksid vajadusel mäest üles ja 
saaksid alalt lahkuda. 
Trepi kõrguseks on 1,17 m ja pikkuseks on 3,9 m. Ast-
meid on 10. 
Katkendjoonega on märgitud vihmaveerenn, laiusega 
10 cm. Punasega on märgitud välja arvutatud kõrgus-
jooned trepi algus- ja lõpp-punktis.

DETAILID

Konstruktsioonjoonis trepist M: 1:10              Trepi lõige M: 1:20

          Trepi pealtvaade M: 1:50



Alal on kasutatud puidust pinke, mis on kinnitatud 
maa sisse metallist konstruktsioonidega. 
Pingi kõrgus on 0,6 m, laius 0,5 m ning pikkus 2 m.

DETAILID

Pink otsevaates M: 1:10
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Pink külgvaates M: 1:10



KOKKUVÕTE SUMMARY
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InIn the course of writing this bachelor's thesis, the project was 
coIn the course of writing this bachelor's thesis, the project was 
completed, which considers the design project solution developed 
within the frames of the subject Designing City Space, completed 
in 2013/2014. The author was proceeding from three different func-
tions, which were business, dwelling, and leisure. That solution had 
to be partly transferred to a completely new context.   
The project space is located along the railway corridor, which is 
abandoned at the moment, between the districts of Ropka and Kar-
l o v a . 
In the final project design, three residential areas are created near 
the river: the blocks of flats that are located near the light traffic 
road, one third of which accommodate business operations on the 
first floors.  
The blocks of flats that are located further from the light traffic road 
and which are only meant for living, and also private residences.
Since we are dealing with the completely new residential areas, it 
has been planned to build a completely new road network near the 
r i v e r . 
Besides,Besides, one of the most important aspect of design is the construc-
tion of the pavement instead of the rails and of the light traffic road 
around it.

In the course of writing this bachelor's thesis, the project was comple-
ted, which considers the design project solution developed within the 
frames of the subject Designing City Space, completed in 2013/2014. 
The author was proceeding from three different functions, which were 
business, dwelling, and leisure. That solution had to be partly transfer-
red to a completely new context.   
The project space is located along the railway corridor, which is 
abandoned at the moment, between the districts of Ropka and Karlova.
 
In the final project design, three residential areas are created near the 
river: the blocks of flats that are located near the light traffic road, one 
third of which accommodate business operations on the first floors.
  The blocks of flats that are located further from the light traffic road 
and which are only meant for living, and also private residences.
Since we are dealing with the completely new residential areas, it has 
been planned to build a completely new road network near the river.
 
Besides,Besides, one of the most important aspect of design is the construction 
of the pavement instead of the rails and of the light traffic road around 
it. It has also been planned to renovate the Ropka park, removing the 
existing green zone and adding the mixed park, which would expand 
further between residential areas, turning the district into a single 
green area.

InIn the course of working on the project, the author completed the 
design plan, the action plan, the vertical plan, the green zone plan, the 
analysis layouts, cuts, views, and detailed drawings.  

Bakalaureuse töö käigus valmis projekt, mis arvestab 2013/2014 aastal 
läbitud aine „Linnaruumi kujundamine“ kujundusprojekti lahendusega. 
Lähtuda tuli kolmest erinevast funktsioonist, milleks olid äri, elamine 
ning rekreatsioon. Sealne lahendus tuli osaliselt üle kanda uude täiesti 
teistsugusesse situatsiooni. 
Projektala paikneb piki kasutusest välja jäänud raudteekoridori Ropka ja 
Karlova linnaosade vahel. 
LõplikusLõplikus projektkujunduses on jõeäärsele alale loodud kolm elamura-
jooni: kortermajad, mis asuvad kergliiklustee ääres, nendest ühel kolman-
dikul toimub äritegevus esimestel korrustel. 
Kortermajad, mis asuvad kergliiklusteest eemal ja mis on vaid elamiseks 
mõeldud ning eramajad. 
Kuna tegu on täiesti uute elamurajoonidega, on plaanis luua jõeäärsele 
alale ka täiesti uus teedevõrgustik. 
Samuti on üheks oluliseks kujundusaspektiks rööbaste asemele rajatud 
kõnnitee ning selle ümber kergliiklustee. 
Plaanis on uuendada ka Ropka parki, eemaldades sealt olemasolev haljas-
tus ning lisades sinna segapark, mis laieneks edasi ka rajatud elamura-
joonide vahele, moodustades nii ühtse roheala. 
Töö käigus valmisid kujundusplaan, tegevusplaan, vertikaalplaan, haljas-
tusplaanid, analüüsiskeemid, lõiked, vaated ning detailjoonised.
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