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Käesolev töö on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuse lõputöö. 
Projekti ala on 1920-ndatel (Postimees(1886-1944), nr.40, 11 veebr. 1923) aastatel 
rajatud sadamaraudtee ja sellega külgnevad alad. Sadamaraudtee eesmärk oli jõesadama ja 
Emajõeäärsete äride teenendamine. Tänaseks on endine raudteekoridor kasutusest väljas.

Töö lähteülesanne on pakkuda lineaarsele alale uus funktsioon ning siduda see 
linnaruumiga. Endine raudtee muutub kergliiklusteeks. Muuhulgas on pakun lahendusi 
raudteekoridoriga seotud aladele. Valitud alad seon sadamaraudtee kergliiklusteega 
lähtudes linnaruumi arengu perspektiividest. 

Väljapakutava lahenduse eesmärk on luua kergliiklustee koridor, mis oleks erinevate 
linnajagude ühendav lüli ja peegeldada vahelduva linnaruumi erinevaid aspekte. 

Ala on mõeldud kasutamiseks kõigile. Projektiala on atraktiivne ka linna rongiga 
külastavatele inimestele.

SISSEJUHATUS
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Projektiala asub Tartu linnas, on lineaarse kujuga ning 
raudteejaama poolt alustades poolitab Vaksali ja Tammelinna 
linnaosasid. Järgnevalt poolitab ala Ropka elamurajooni 
ja Karlova linnajagusid. Projektialaga külgneb ka Ropka 
tööstusrajoon, peale mida jääb alast ida suunas Emajõgi. Emajõe 
vastaskaldal on Annelinn. Endine Sadamaraudtee lõppeb Sõpruse 
sillast kesklinna pool, Tartu Keskkatlamaja krundil. 

Alaga ristuvad kolm tänavat, mis liiklustiheduse kasvamise 
järjekorras on- Tähe tänav, Võru tänav ning Turu tänav

ASUKOHT
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RELJEEF 

Üldine reljeef Tartus on Emajõe poole langev, kuid mitmekesine. 
Sama võib väita ka raudteekoridori kohta. Riia tänavalt Võru 
tänava poole liikudes on maapind esmalt tasane, kuid alates 
Tammelinna raudteeületus-kohast, paigast kus sadamaraudtee 
erldub, hakkavad nõlvad ala ääristama.                    

Raudtee trass kulgeb nn kraavis ka Võru tänavalt Tähe tänavani, 
kuid vähemal määral. Tähe ja Turu tänava vaheline lõik on 
enamjaolt tasane. Ropka pargis ja põhjapoole jääval jäätmaal 
esinevad mõningad künkad. 

Turu tänavast idapoolne Emajõe külgne ala on üldiselt lauge, 
kuid enne Emajõge asuvad trassi ääres tehiskünkad. Siili tänava 
ning taas Emajõeni jõedva ala reljeef on tasane. 

Projektiala lõpp-punkti, praeguse Tartu Keskkatlamaja juures on 
Emajõe kallas järsk.

HOONED

Ala ümber on hoonete mastaabid ja hoonestuse tihedus erinevad. 
Vaksali linnaosas raudteest kesklinna poolses jaos esinevad 
tihedalt nii korter- kui eramajad, kuid on Riia maanteest 
alates arendamata linnosa poolt blokeeritud. Tammelinna 
aedlinnlik miljöö on raudtee poolt üsna tugevalt eraldatud.

Karlova ja Ropka elamurajooni vahelisel alal tekib eraldatud 
koridor, mis on Karlova poolt piiratud eramajadega ja ropka 
osas asetsevad suurema vertikaalse mahuga kortermajad. Taoline 
olukord kulgeb tähe tänavani.

Tähe tänavast alates, nii Karlovas kui Ropka tööstusrajoonis on 
määravateks hoonetes suure horisontaalse ruumimahuga tootmis-ja 
ärihooned.

Vahetult emajõeäärne ala on suuremalt osalt ilma hoonestuseta, 
kuid lähistel esineb mahukaid ärihooneid.

Sadamaraudtee suubub katlamaja territooriumile, mis on täidetud 
tootmishoonete ja -rajatistega. Selles piirkonnas on määravad 
kõrgemad hooned Turu tänaval. Lisaks on vaateväljas katlamaja 
korsten.

ANALÜÜS
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KRUNDID

Vaksali linnaosas mõjutab piirkonda raudtee oma lineaarse 
krundiga. Mõju avaldub linnaosasi eraldavas võtmes.

Sadamaraudtee ümber muutuvad krundisuurused oluliselt, mis 
on tingtud linnaosade iseloomust. Karlova-poolsel osal on 
korrapärased, külg külje kõrval olevad, väikesed eramukrundid. 
Ropka kortermajade näol on vastukaaluks piiritlemata krundid. 
Karlova ja Ropka krundid loovad privaatsema ruumi.

Karlova ja Ropka tööstuspiirkonna krundid on märgatavalt 
suuremad ja ebakorrapärase kujuga. Juurdepääs projektialale 
on selles piirkonnas killustunud. Ala on ümbritsetud kas 
avalike, kasutusest väljas ruumide poolest või piirdeaedadega 
piiritletud kruntidest, luues määratletud koridori.

Emajõe ääres on enamjaolt piiritlemata suuremad krundid. Turu 
tänavast kirde suunas jääb avalikkusele kinnine tootmiskrunt 

ELAMUMAA VS Äri- JA TOOTMISMAA
Laias laastus saab endist raudteekoridori ümbritsevad alad 
jagada kaheks- elamumaa (lillaga märgitud) ning äri- ja 
tootmismaa (halliga märgitud). Tähe tänavast läänepool jäävad 
domineerima nii korter kui eraelamumaad, ning ida pool tähe 
tänavast loob kontrasti tootmismaa valdav osakaal. Karlova ja 
Vaksali elamumaade hoonetel on ka siiski esimestel korrusetel 
tänavapoolsetes jagudes väikeärid. Viimaste olamasolu mõjub 
tänavaelu elavdavana.

Tööstusmaadel puudub taoline mitmekülgne funktsioon. 
Keskendutakse põhiliselt äridele ja seetõttu pole rõhku 
keskkonda meeldivamaks muutmisel
Mida suuremaks majad ning krundid lähevad, seda rohkem
on tööstust ning autoteenindusi. Emajõeäärne ala toob 
tootmismaale pehmendava mõju kuna viimaste mõjusfäär jõeni ei 
ulatu.

ANALÜÜS
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TEEDEVÕRGUSTIK

Endine raudteekoridor on pikalt kulgev struktuur, mis läbib 
Tartu mitmeid piirkondi. Vaatamata oma pikkusele ristub alaga 
vaid kolm suuremat tänavat - Võru tänav, Tähe tänav ning 
suurima liikluskoormusega Turu tänav.
Ala kulgeb ka mõõda Siili tänavat kuid sealne liiklus on rahu-
lik.

Sadamaraudtee vähene kokkupuude mootorsõidukitele mõeldud tee-
dega loob suurepärased eeltingimused ala läbimiseks kergliikle-
jatele ilma tiheda liiklusega kaasnevast ohust ja mürast.

Lisaks avatud ruumidele ala äärtes on alale pääsemiseks 
ka projektiala lõikavad tänavad. Eespool mainitud tänavad  
käituvad sõlmpunktidena ala sees ja pakuvad jalakäijatele, 
jalgratturitele ja teistele kergliiklejatele alternatiivset 
marsruuti läbi linna.

Roheline võrgustik

Projektiala ümbritsevad mõningad looduslikud haljasalad ja 
tänavahaljastusalad, kuid need pole omavahel ühendatud. 
Sadamaraudtee haljastamine looks katkematu rohelise 
koridori. Ala haljastamine rahuladaks ühelt poolt inimeste 
rekreatsioonilisi vajadusi, aga teisalt pakuks ka 
looduskeskkonnale vajalikku eluruumi ja ühendusi erinevate 
haljasalade vahel.

Võru tn

Tähe tn

Turu tn

ANALÜÜS
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Projektiala näeb ette täies ulatuses haljastamist, kuid 
ka ümbritsevate aladega lõimumist, sealhulgas Ropka 
tööstusrajooniga. Ropka tööstusrajoonis ümbritseb ala 
industriaalne ilme ning kohati tekivad ala sees plankudest 
piiratud koridorid. Selleks, et siduda ka tööstuspiirkonda 
raudteekoridoriga näeb lahendus ette teatud piirete säilitamist 
ning korrastamist, mis oleks lõuenditeks kvaliteetsemale 
tänavakunstile.

Emajõe ääres, projektialast ida suunas Siili tänaval asuvad 
eramajad. Need majad asuvad suurepärase asukoha peal, 
loodusliku ilmega Emajõe mõjualas. Projekt näeb ette selle ala 
laiendamist uueks elamukvartaliks, mis pakub kõrgkvaliteetset 
elamiskeskkonda. Hooned on nii eramud kui ka kortermajad. 

Turu tänava ääres asub hulgaliselt äriotstarbelist maad, mille 
mõju jääb eks-raudteekoridorist lõuna suunas. Projektilahendus 
viib ärimaa mõju üle sadamaraudtee Emajõe suunas, kus viimane 
saab kokku planeeritava uue elamukvartaliga, ning teenindab 
Turu tänavat pidi liikuvaid inimesi.

Siili tänavale on linna poolt planeeritud kortermajad, millest 
osad on valmis. Mainitud kortermajad sobivad keskkonda ning 
vastavalt olemasolevatele planeeringutele sobitub uus kvartal 
ka käesoleva töö lahendusega kokku.

Turu ja Väike-turu tänavate vahele jääb ärimaa, mille mõju 
ulatub ka üle Väike-turu tänava. Turu tänava ääres asub 
katlamaja. Katlamaja mõjusfäär jääb alles, kuid funktsioon 
muutub. Endise katlamaja maale tekib kultuurikvartal, võttes 
kasutusele olemasolevad hooned ning valitud rajatised.

Kogu piirkond, mis jääb Emajõe äärsetele aladele on Emajõe 
mõjusfääris.

Sadamaraudteed ümbritsevad erineva iseloomuga maad. 
Projektilahendus näeb ette projektiala piiravate alade 
karakteristlike tunnuste suunamist raudtee koridori sees 
ning ümber. 

Vaksali linnajaos, kus sadamaraudtee kulgeb paralleelselt 
kasutusel oleva raudteega, avaldab alale mõju raudtee.

Tammelinna raudteeületuskohas lahkneb endine raudtee 
Valga-suunalisest raudteetrassist ja suundub läbi 
elamumaade. Selles piirkonnas tekib lineaarne poolprivaatne 
puhkeväärtuslik park. Karlova ja Ropka elamurajooni mõju 
kandub edasi Ropka pargist põhjapoole jäävale tühermaale. 
Antud tühermaa sobib hoonestamiseks kortermajadega.

Tähe tänavaga külgnevad rohelised taskud Forseliuse ja 
Ropka parkide näol. Mainitud pargid mõjutavad ümberkaudseid 
alasid. Ropka pargi osa, mis jääb projektialale on 
potentsiaalne kandidaat kesksele väljakule, kus pidada 
ümberkaudseid linnaosasid teenindavaid laatasid ja muid 
üritusi.

raudtee

elamumaa

roheala

tööstusmaa

ärimaa

emajõe 
mõjuala

elamumaa

tööstusmaa

ärimaa MÕJUSFÄÄRID
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KUJUNDUSPLAAN 1
Kujundusalal 1 kasutan olemasolevat 
hoonestust, mis saaab uue eesmärgi. 
Nimelt tekib piirkonda loomelinnak, 
kus endistes tehasehoonetes saab 
korraldada erinevaid kultuuriüritusi. 
Alale on planeeritud ka ärihooneid, 
mis lõimuvad kultuurikvartaliga. 
Antud piirkonnas on Emajõel järsk 
kallas, kuid läbi vajalike rajatiste 
loomise on inimestele tagatud ligipääs 
jõele. Emajõe kaldale ehitatakse 
astmelised tasandid ja vaateplatvorm. 
Kaldataimestik harvendatakse ning 
suuremad isendid säilitatakse. 
Kultuurikvartalis kasutatavad taimed 
on märgitud taimeplaalil 1.

Kujundusala 2 on suuremalt jaolt 
reserveeritud elamutele, kuid 
planeeritud on ka ärihooneid. 
Elamute vahel on mitmes piirkonnas 
kergliiklusteedega pargid, mis 
soodustab ala looduslikuma ilme 
tekkimist ja loob loodavale 
elamukvartalile ühtlasema, 
tuulevaikust ja varju pakkuva 
mikrokliima. Kvartali haljastuses 
on kasutatud harilikku mändi, 
harilikku vahert, arukaske, harilikku 
pihlakat, verevat kontpuud, 
rododendroneid, elupuud ja torkavat 
kuuske. Kergliiklustee ääres säilib  
olemasolev haljastus. Emajõe ääres 
harvendatakse võsa ning luuakse parem 
ligipääs jõeni.

Kujundusalal 3 asuvale tühermaale on 
planeeritud kolm korterelamut, mis 
asetsevad nõnda, et üks pool majast on 
suunatud hommikupäikese poole ja teine 
õhtupäikese suunas. Iga hoone juurde 
kuulub kaheksanurkne kommunaalne 
paviljon. Hooned jäävad planeeritavast 
kergliiklusteest põhja suunas. Lõuna 
suunda jääb Ropka park mille keskele 
luuakse väljak laatade ja muude 
ürituste tarbeks.

KUJUNDUSALA 1

KUJUNDUSALA 2

kujundusala 3

M 1:3500

M 1:3500

M 1:3500
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paadisadam

parkimismajaga 
hoone

väljak

KUJUNDUSPLAAN 2
Keskkatlamaja hooned 
säilivad ning 
remonditakse, lisaks 
ehitatakse väiksemad 
soojatehase arhitektuuri 
imiteerivad hooneid. 
Nii olemasolevad kui 
uued hooned hakkavad 
täitma loomelinnaku 
funktsiooni, säilitades 
paigale omase 
industriaalse aura.

Sadamaraudtee rööbaste 
lõpus on piirkonna 
kergliiklejate sõlmpunkt 
ning sinna ehitatakse 
emajõele ulatuv vaate-
platvorm ning mitu 
astmelist ligipääsu 
jõele. Konstruktsioonid 
ehitatakse ümber 
olemasolevate 
väljavalitud puude, 
mis hakkavad emajõge 
nautlevatele inimestele 
varju.

Sadamaraudtee ratturite 
ning jalakäijate tee 
ei lõppe platvormide 
juures vaid pikendatakse 
kuni olemasolevate 
Emajõe-äärsete teedeni, 
tekitades katkematu 
liikumisvõimaluse mõõda 
Emajõe äärt.
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Kujundusplaan 
2 näitab Tartu 

kekskkatlamaja alade 
uusi funktsioone. 
Väike-turu tänava 

poolene kujundusala 
peegeldab 

kesklinnale omast 
äritegevust. 

Ärikvartalile on 
planeeritud üle 
5-korruselised 

hooned, mis 
ümbritsevad keskset 
väljakut. Vältimaks 

ala parklaks 
muutumist on 

parkimine lahendatud 
parkimismajaga 

hoones, mis 
teenindab ka teisi 

ala hooneid.

A

A’
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äs 
jõe

le

lig
ipä

äs 
jõe

le

M 1:500
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Hõberemmelgas
(Salix alba)
*olemasolev

Harilik 
elupuu 
‘Columna’
(Thuja 
occidentalis)

Verev õunapuu
(Malus x 
purpurea)

Torkav kuusk
(Picea 
pungens)

Püramiidtamm
(Quercus 
robur 
‘Fastigiata’)

Harilik 
Vaher (Acer 
platanoides)

Rippmaasikas
(Frangula)
Niidumuru

Kollane 
võhumõõk 
(Iris 
pseudacorus 
‘Variegata’)
Kurereha 
(Geranium 
‘Rozanne’)
Roomav 
kukehari 
(Sedum spurum 
‘Variegatum’)
Kuldne 
piimalill 
(Euphorbia 
polychroma)

TAIMEPLAAN 1

M 1:200
11



SIDUMISPLAAN 1

M 1:200
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VERTIKAALPLAAN 1
ASTMILINE 

LIGIPÄÄS JÕELE
Emajõe keskmine kõrgus Tartu linnas on 
30,62 meetrit absoluutsel kõrgusskaalal 
(Järvet, EL 2005/4). Planeeritava 
kergliiklustee kõrguseks käesoleval 
plaanil on +33 meetrit. Katlamaja 
kvartalis on emajõe kallas järsk. Selleks, 
et tagada inimestele juurdepääs jõele on 
kavandatud alale astmelised terrassid. 
erinevad tasandid võimaldavad ligipääsu 
jõele läbi muutuvate veeolude. 

Planeeritud on ka Kergliiklusteega samal 
tasandil olev Emajõe kohale ulatuv 
vaateplatvorm. Mitmetasandiline terrass 
ja vaateplatvormid on omavahel ühendatud 
kergliiklusteega ning trepiga, mis laskub 
vaateplatvormilt jõeäärde.

vaa
tep

lat
vor

m

kergliiklustee

hal
jas

tus

M 1:75
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KUJUNDUSPLAAN 3
Kujundusala 
3 näitab 
Turu tänava 
sadamaraudtee, 
Siili tänava ning 
Emajõe vahelist 
ala. Antud alale 
on planeeritud 
elamukvartal ning 
ärihooned Turu 
tänava poolses 
jaos. Ärihooned 
pikendavad 
Turu tänava 
ärikoridori.

Planeeritud 
elamukvartal 
on looduslike 
omadustega. 
kortemajade 
vahele jääb 
mändidest ja 
rododendronitest 
koosnev 
metsapark. 
ärihoonete ja 
elumajade vahel 
on samuti park.

Uuel rajoonil 
on hea ühendus 
Emajõega ning 
sadamaraudtee 
kergliiklusteega, 
mis hõlbustab 
inimeste 
liikumist 
erinevat 
linnaosade vahel.

A

A’

metsapark

ärihoonete ja elamutevahe-
line park
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Harilik 
mänd (Pinus 
sylvestris)

Rhododendron

Harilik 
vaher
(Acer 
platanoides)

Verev 
kontpuu
(Cornus 
sanguinea)

Harilik 
pihlakas 
(Sorbus 
aucuparia)

Harilik 
arukask 
(Betula 
pendula)

niidumuru

TAIMEPLAAN 2

M 1:200
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SIDUMISPLAAN 2
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VERTIKAALPLAAN 2

M 1:200
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KUJUNDUSALA 3C

C’

ko
rt
er
ma
ja

kaheksanurkne
paviljon

Picea pungens

Tilia cordata

Caragana 
frutex

Pinus mugo

M 1:200

Anemone

Echinacea
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LÕIKEDlõige A-A’ 
Emajõe äärne ärihoone, 
kergliiklustee ja vaateplatvorm

lõige B-B’
kujundusala 2, kortermajad ja 
nende vaheline metsapark

lõige C-C’
kujundusala 3, kortermaja, 
paviljon ja kergliiklusteed 
ääristav puuderida
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katlamaja vaateplatvormi joonis

sadamaraudtee kergliiklustee lõige,
vertikaalplaneering

DETAILID
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paviljoni katusesõrestiku 
plaan

paviljoni eestvaade

trepipõse joonis ja trepi lõige

KAHEKSANURKSE PAVILJONI
DETAILJOONISED

(TÄHE JA TEGURI TÄNAVAVAHELISEL ALAL)
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EMAJÕELE LIGIPÄÄS
SIDUV JOONIS JA VAADE

22

Katlamaja kvartalis on Emajõele 
ligipääs tagatud astmeliste 
terrassidega. Ehitusmaterjalideks on 
veekahjustuste eest kaitsvalt töödeldud 
puit. Konstruktsioonid toetuvad 
sarnaselt vaateplatvormile betoonist 
postvundamendile.
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Esmalt tuleb rajada Kergliiklustee ning selle lähihaljastus, 
selleks, et inimestele pakkuda uut marssruuti läbi linna. 
Seejärel, kuid juba paralleelselt kergliiklustee ehitusega 
tuleb korrastada sadamaraudteed ümbritsevad tühermaad ja 
need sobivateks kruntideks jagada, et oleksid eeldused uue 
hoonestuse rajamiseks.

Kujundusalad, mis on täidetud hoonestusega, tulevad vastavalt 
kas lammutada või renoveerida ning seejärel samuti krundistada 
ja määratleda läbi planeeringute teostamise. Planeeritav 
elamukvartali peab uue hoonestuse tarvis vanast puhastama. 
Tartu Keskkatlamaja hooned peab samal ajal aga remontima.

Emajõeäärsetel aladel tuleb läbi viia maaparandus ja 
sanitaarraie, et oleks võimalik ehitada Emajõeäärseid rajatisi 
ja luua sealses keskkonnas sobilikud vaated.

Pärast uushoonestusalade ettevalmistamist saab asuda 
ehitustööle. Esmalt rajatakse vajalik infrastruktuur, 
misjärel ehitatakse hooned läbi erinevate etappide. Pärast 
esmase hoonestusese rajamist, tuleb ümbritsev ala haljastada. 
Piirkonnad, mis jäävad hoonestuse vahetust lähedusest eemale 
saab kiiremini haljastada.

PROTSESS



ABSTRACT

“Reflections of urban space” is a bachelor thesis in the 
speciality of landscape architecture. The aim of the project 
was to find a suitable purpose for an inner city railway track 
called “Sadamaraudtee” which was constructed in the 1920s to 
serve the industries by the river Emajõgi. The railway at hand 
has been mostly out of use for decades. Sadamaraudtee runs 
through a variety of city districts and blocks. In this project 
some of the areas surrounding the railway were repurposed as 
well.

As the former railway passes through a number of different 
cityscapes it acts as a linking medium for various parts of the 
city. My first theme of the project is to turn the tracks to 
a largely uninterupted path for cyclists and pedestrians and 
to landscape this path to a linear park. The starting point of 
proposed pathway would be from the railway station to to serve 
people coming to Tartu by train as well as locals. The linear 
park will connect the city in itself and would be continuous 
from railway station to beyond the former railway.

My second theme for this project is to reflect the attributes 
of the distinctive parts of the city that the pedestrian and 
bicycle path runs through or by. E.g. the boiler house by 
Turu street will be made into a block that would ‘produce’ 
culture while the riverside will be made accessable and areas 
near commercial districts will house commercial buildings thus 
reflecting the essence of their neighbouring blocks or pre-
existing conditions at the site.
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