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SISSEJUHATUS 

 

Antud projekt on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuseastme lõputöö. Käesoleva töö eesmärgiks on leida uus funktsionaalne kasutus vanale 

raudteekoridorile, mis praeguseks on kasutusest väljas ning selle lähiümbrusele, mis kulgeb Tartu linnas Ropka ja Karlova linnaosa vahel. Raudtee eesmärk oli Emajõeäärsete 

äride ja jõesadama teenindamine, kuid juba aastaid ei oma see enam oma otstarbelist kasutust. Et jõuda lõpptulemuseni, on lahatud projektala hetkeolukorda ning selle 

tulemusena pakutud välja võimalik lahendus. Kontseptsiooni põhirõhk on rekreatsioonil ning ala atraktiivsuse tõstmisel, arvestatud on ka olemasoleva hoonestusega, püüdes 

säilitada olemasolevaid ehitisi, millel kasutusfunktsioon juba olemas on. Kuna raudteeala on oma olemuselt üsna pikk, läbib see väga eriilmelisi rajoone ja linnamaastikke. 

Lineaarpark kergliiklusteega seob omavahel linnaosad, mille raudteekoridor eraldanud on. 
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1. LÄHTEÜLESANNE 

 

Eesmärgiks on kavandada paindlik ja muutumisvõimeline lineaarpark, kus oleks võimalus ka ajutiste sündmuste tekitamiseks. Arvesse on võetud olemasolev teedevõrgustik, 

hoonestus ja rohealad, püüdes leida lahendus ümbritsevate alade liitmiseks, mille on killustanud raudteeliin ning püüdes ala muuta kasutajatele atraktiivseks. 

Etteantud stsenaariumi kohaselt soovis Tartu linn leida alasid uute elamute ja ärihoonete ehitamiseks, et toetada ümbritsevate piirkondade arengut. Eesmärgiks oli välja pakkuda 

sobiv piirkond selleks ja siduda see eks-raudteekoridori ja projekteeritava lineaarpargiga. 

Antud töö eesmärgiks on analüüsida projektala erinevaid tahkusid- väärtuseid ja puuduseid- pakkudes välja võimalik ideelahendus. Projekti piirkonna analüüside põhjal on 

koostatud lahendus, mille põhirõhk on suunatud rekreatsioonile. 
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2. ASUKOHT 

2.1. Olemasolev olukord 
 

Projektala asub Tartu linnas (joonis 2.1), algab Väike kaare tänava otsas, läbides Võru ja Tähe tänavat, 

suundudes põhja suunas läbi Turu tänava, kulgedes Emajõe läheduses oleva Siili ja Rebase tänava ristmikuni. 

Alast põhja suunas asub Karlova ning lõunas Ropka linnaosa. Idas asub Emajõgi  ja Annelinn, läänes 

Tammelinna väikeelamute linnaosa. Loetletud piirkonnad on väga eriilmelised, olles üksteise suhtes lausa 

vastandlikud. Projektala on lineaarse kujuga, poolitades Vaksali ja Tammelinna linnaosasid, samuti Ropka ja 

Karlova linnajagusid. 

Tartu sadamaraudtee on Tartu linna jõeäärsete ettevõtete ja jõesadama teenindamiseks rajatud raudteeharu, mis 

kulgeb läbi Karlova linnaosa ja Ropka tööstusrajooni Emajõeni. Suurematest liiklussoontest ületab 

see Võru, Tähe ja Turu tänavat. Antud raudteelõik on juba ammu kasutusest väljas ning pole senini veel uut 

kasutusfunktsiooni endale leidnud. Et alale pääsemine ja ühendusteed oleksid loogilisemad, siis on projektala 

pikendatud Väike kaare tänavast põhja suunas Riia tänavani.  

Käsitletav ala on lineaarse kujuga, tekitades ühendustee Riia tänava, Tammelinna, Karlova ja Ropka linnaosade 

ja kesklinna vahele. Alale pääseb Riia, Väike kaare, Võru, Tähe, Turu ja Siili tänavatelt. Kuna raudteekoridor 

on oma olemuselt üsna pikk, läbib see väga eriilmelisi rajoone ja linnamaastikke, millega tuleb planeerimise 

käigus arvestada.  

Ala  alguses on tihedama liiklusega Riia tänav ning ühelt  poolt Tammelinna algus koos hetkel kasutuses oleva 

raudteega ning teisel pool ärihooned segus eramutega, edasi on vaikne eramute piirkond, millest edasi liikudes 

lisanduvad viiekordsed kortermajad. Emajõe suunas jalutades kulgeb raudtee mööda tööstushoonetest, 

pargialast  ja looduslikust jõeäärest, vaheldudes uuesti tööstushoonetega. Tähe tänavast Siili tänava poole 

liikudes, muutub ümbrus rahutumaks ja intensiivsemaks- looduslik maastik versus tehis. Sotsiaalsuse 

seisukohalt on ala avalikkusele üsna suletud, kuna nii tööstushoonete kui ka enamike elamute ümber on rajatud 

piirdeaiad. Uute avalike paikade ja läbipääsuteede rajamine aitaks ala taas ellu äratada.  

Tänavapilt peegeldab ühiskonna suhtumist ja majanduslikke võimalusi- kui palju saab heakorrastusse 

investeerida ning kuidas suvatsetakse tehtut hoida ja kasutada. Hetkeolukord näitab, et piirkond on hooldamata 

ja mitteatraktiivne, pakkumata võimalusi ja põhjuseid inimestel antud ruumis viibimiseks. Ala vahetus 

läheduses on olemas teedevõrgustik, mis on võimalik ühendada projektalaga. 

 

Joonis 2.1 Asukoht (Maaamet, 2016) 
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3. ANALÜÜS 

3.1. Reljeef 
 

Alal liikudes on märgata maastiku mitmekesisust (joonis 3.1) ning lõiguti muutumist. Riia täna poolses osas 

on reljeef tasane. Vahelduv reljeef ala keskosas tekitab poolsuletud ja privaatsemaid kohti, mis pikalt 

raudteekoridorilt kohe märgata pole. Võru ja Tähe tänava lõigul on kummalgi pool raudteed 

kuivenduskraavid, tekitades erinevaid tasandeid. Samuti on märgatav antud lõigu keskosal, et maapind on 

laugem võrreldes tänavate läheduses oleva pinnaga. Tähe ja Turu tänavate vahelisel lõigul on maapind üpris 

tasane, vaid pargis on ala künklikum. Turu tänavast Emajõe suunas on maapind samuti tasasema poolne, 

kuid Emajõe läheduses asuvad tehiskünkad muudavad sealse reljeefi vahelduvaks, varjates sealseid vaateid 

ja takistades alal liikumist. Emajõe äärne reljeef muutub jõe suunas madalamaks. 

 

Joonis 3.1 Reljeef  (Maaamet, 2016) 

 

 

3.2. Hooned, krundid ja nende funktsioonid 
 

Otstarbe kohaselt saab ala liigitada kaheks- elamumaa ja ärimaa, kus üleminek teisele on selgepiiriline. 

Karlova linnaosas, mis asub projektalast põhjas, kuni Tähe tänavani on elamumaa, eramute ja madalate 

puidust kortermajadega, segus ärihoonetega, sealt edasi kuni Rebase ja Siili tänava ristini on ärimaa, mõne 

eramuga. Raudteest lõunas asub Ropka linnaosa. Väike kaare tänavast Võru tänavani on ärimaa ja surnuaed, 

edasi Võru tänavast kuni Tähe tänavani on elamumaa paneelmajade ja väiksemate eramutega. Tähe tänavast 

kuni Turu tänavani asub Ropka park koos lasteaia ja ärimaaga. Turu tänavast Siili ja Rebase ristini on 

ärimaa, mille taga Emajõe ääres asub eramumaa.  

Hoonete (joonis 3.2) ja kruntide (joonis 3.3)  suurused on läbi kogu ala väga erinevad. Väikeste puidust 

eramute piirkonnas on nii kruntide kui ka hoonete suurused väiksemad, tekitades mugavama ja turvalisema 

tunde. Viiekordsete paneelmajade piirkonnas on nii hooned kui ka krundid suuremad, kuid turvatunne on 

madalam. Tööstushoonete krundid ja ka hooned on tunduvalt suuremad võrreldes eramute pinnaga, 

hõlmates enda alla suure ala, millel liikumine on raskendatud, kui mitte võimatu. Tööstuse piirkonnas 

viibides ei tunne ennast turvaliselt, hoonete halva seisukorra ning valgustuse puudumise tõttu. Samuti 

mõjuvad negatiivselt neid krunte ümbritsevad grafiteid täis joonistatud piirded, tekitades suletud koridori.  

Äri ning tööstuse osakaalu arvesse võttes võib järeldada, et inimesed külastavad piirkonda palju, kuid 

põhjused seal pikemalt viibimiseks puuduvad. 

Läheduses paiknevad ka kaks lasteaeda ja kool. 

Joonis 3.2 Hoonestus  (Maaamet, 2016) Joonis 3.3 Krundid  (Maaamet, 2016) 
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3.3. Teedevõrk 
 

Olemasolev teedevõrk (joonis 3.4) hõlmab endas kõnni- ja rattateid, sõiduteid ja raudteed. Ala algab Riia 

tänavalt, möödudes Väike kaare tänavast, läbides Võru, Tähe ja Turu tänavat ning lõppedes Emajõe vahetus 

läheduses, Sõbra ja Siili tänava rististmikul. Lääne suunas asub kasutuses olev raudtee, kuid oma olemuselt 

see häirivalt ei mõju.  

Vaatamata asjaolule, et piki sadamaraudteed kergliiklusteed ei eksisteeri, on see ala liiklemiseks siiski 

kasutusel. Inimesed kasutavad seda enda teekonna lühendamiseks, ning keskkond liiklemiseks on seal 

oluliselt rahulikum kui sõidutee kõrval olevatel kergliiklusteedel, mis omakorda tõendab lineaarpargi 

olemasolu vajalikkust.  

Antud piirkonnas on sõiduteed üsna suure koormusega ning kergliiklusteed asuvad vahetult nende ääres, 

olles kehvas seisukorras ja muutes seal liikumise ebamugavaks. Nii Karlova kui Ropka linnaosa piirkonnas 

on suur osakaal tööstusel, mille all on suured krundid, mis omakorda muudab liiklemise ebamugavaks, kuna 

läbipääsuteid ja lõikamise võimalusi napib. Samuti on antud piirkonnas vähe jalgteid.  

Tööstushooned, mis on ümbritsetud taradega, moodustavad peaaegu poole sadamaraudteed ümbritsevast 

alast, takistades ligipääsu alale. Samuti piirab inimeste liikumist eramajade piirkond, mis on ümbritsetud 

aedadega. 

Kõige parem on läheneda Riia tänavalt, projektalaga ristuvatelt tänavatelt (Väike kaare, Võru, Tähe, Turu 

ja Rebase ja Siili rist) ning kortermajade vahelt. Ülejäänud ligipääsud on pargialalt ja kasutusest väljas 

olevatelt aladelt, kus liiklemine on ebamugav. 

Planeeritav lineaarpark peaks pakkuma jalakäijatele ja jalgratturitele mugavaid ja turvalisi 

liikumisvõimalusi.  

 
 

3.4. Roheline infrastruktuur 
 

Kaardil on rohealad pruunikas-punasega.  

Linna rohelise infrastruktuuri (joonis 3.5) eesmärgiks on haljastute ja neil asetseva teedevõrgustiku abil 

hoida ja ühendada looduslikke alasid nii, et säiliks bioloogiline mitmekesisus ning tekitada elanikes huvi 

tervislike eluviiside, looduses liikumise ja puhkamise vastu.  Nagu antud kaardilt näha, siis rohelust ja 

suuremaid rohealasid/pargialasid projektala läheduses on, kuid kuna nad pole üksteisega seotud ega oma ka 

otseselt erilist kasutusfunktsiooni, ei kutsu need ka sinna aega viitma ega pikemalt peatuma, samuti ei mõju 

hästi looduslikule mitmekesisusele. Samuti puudub tööstushoonete ja äride vahel rohelus, mis muudab 

linnapildi üksluiseks.  

Joonis 3.4 Teedevõrk  (Maaamet, 2016) 

Joonis 3.5 Roheline infrastruktuur  (Maaamet, 2016) 

 

Töö eesmärgiks on säilitada olemasolevaid rohealasid ja luua kinnisvaraarenduse käigus uusi rohelisi 

koridore, mis ühendaksid eraldi paiknevaid looduslikke- ja pargialasid, võimaldades inimestel liikuda ühelt 

rohealalt teisele. 

Rohelise infrastruktuuri rajamisse on plaanis kaasata ka huvitatud elanikke nagu näiteks koerte omanikud, 

et rajada koerte jalutusväljak ning ümbruskonna elanikud, kes oleksid huvitatud ühiskondlikust aiaruumist.
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4. KONSEPTSIOON 

4.1. Eesmärk 
 

Analüüsist selgub, et projektalal on kasutajaid vähe, mis on tingitud vähestest ligipääsuvõimalustest ja 

asjaolust, et alal puudub kasutusfunktsioon, miks inimesed seal viibima peaksid. Projektala on hooldamata 

ja võsastumas. Ala on potentsiaalne rekreatsiooniks ja uuteks äri- ja  elamupiirkondadeks. Töö 

põhieesmärgiks on puhkuse ja liikumisharrastuste võimaldamine ja säästva transpordi idee toetamine 

(soodustades jalgrattasõitu ja jalakäimist), samuti looduse ilu ja elustiku ning bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamine. Konkreetsemad eesmärgid on linna jalgteede võrgustiku ja ohutute kooliteede rajamine, 

säästvat transporti toetava jalgrattateede rajamine, avalike rohealade ühendamine ja parkidele kerge 

juurdepääsu tagamine, jalutajatele ning tervisejooksjatele pikkade distantside pakkumine. Samuti on 

eesmärgiks välja pakkuda sobiv piirkond äri- ja elamuhoonete jaoks ja siduda see eks-raudteekoridori ja 

projekteeritava lineaarpargiga. 

Arvesse võttes, et projektalal on üsnagi vastuolulisi elemente, peaks kavandatav idee mõjuma siduva 

elemendina nende vahel.  

Toetudes analüüsile ja selle tulemusele, on koostatud ideelahendus, mis püüab parandada ala üldpilti ja 

murekohti, et kutsuda inimesi antud ruumis aega veetma. Ideelahenduseks on lineaarpark, mis kulgeb 

mööda eksraudteekoridori. Kujunduses on hõlmatud ka kergliiklusteega seonduvad olulisemad alad, 

milleks on Ropka park ja Turu tänava ning Siili tänava elamute vahel olev ala, millele on ette nähtud äri- ja 

elamupiirkond pargialadega. Antud töö eesmärgiks on muuta raudteekoridoril liikumine meeldivaks kõigile 

kergliiklejatele, muutes selle lineaarseks pargiks. Teatavasti halvendab linnades hoonete, tänavate ja väljakute 

kivist ja tehispinnad mikrokliimat. Seepärast ongi antud kujundusprojektis kesksel kohal bioloogiline 

mitmekesisus ja rekreatsioon- puhkus, sport ning tervis. Terves kehas terve vaim. 

Alale on läbivalt planeeritud metallist pergolad ja paviljonid, mida katavad ronitaimed ning kus on võimalus 

jalga puhata. Pergolaid saab kasutada ka näituse eksponeerimiseks. 

 

 

4.2. Seletuskiri 
 

Lineaarpark algab Riia tänavalt koos kergliiklusteega, lähedusse on planeeritud ka kaks autoparklat, et 

hõlbustada alale ligipääsu autoga tulijate jaoks. Alates Väike kaare tänavast hargneb kergliiklustee kaheks-

mööda raudteed kulgeb tee jalakäijatele ja paralleelset sellega tee teistele kergliiklejatele.  

Ropka park säilitab pargi funktsiooni, muutub vaid selle struktuur ning pargi vastas oleva tühja platsi ja 

ehitusjäätmete asemele on planeeritud pargi laiendus koos aladega ühiskondlike aedade jaoks. Pargi 

edelaosasse on välja pakutud võimalikud asukohad lastele mõeldud mänguväljaku ja  täiskasvanutele 

virgestusväljaku jaoks. Laste mänguväljak on mõeldud ümbritsevatele lastele ajaviitmise jaoks, kuna hetkel 

puudub pargis lastele mõeldud tegevused. Virgestusväljak on planeeritud tuginedes asjaolule, et loodusesse 

üles pandud spordivahendid leiavad tihti suuremat kasutust kui tubased trenažöörid. Pargiteed muutuvad 

vastavalt mugavatele liikumistrajektooridele ning nende äärde on planeeritud puhkekohad pergolate, 

paviljonide ja üksikute pargipinkite näol (puhkekohad vähemalt 300 meetri tagant). Pargist lõunasse on 

planeeritud parkla. Raudtee muutub kergliiklusteeks, raudteeliiprid säilitatakse ja täidetakse killustikuga, 

tee laiuseks on 3,5 meetrit, nagu ka paralleelne teine kergliiklustee, mis on kaetud asfaldiga. Parki on 

planeeritud pikk kulgev panoraamtee (laiusega 6 meetrit) laatade ja muude ürituste tarbeks. 

Turu tänava ja Siili tänava elamute vahel olevale alale on planeeritud madalad ärihooned, kus parkimine on 

suunatud hoonete alla ning hoonete lähedusse pargiala koos veesilmaga. Eesmärk on pakkuda inspiratsiooni 

siin töötavatele inimestele, sest üha enam valivad töötajad endale töökoha keskkonna järgi. Siili tänava 

poole on planeeritud kolmekorruselised kortermajad ning ühepereelamud. Korterite vahel on pargialad 

kergliiklusteedega, et luua ühtlasemat roheala miljööd ja tekitada tuulevaikset ja varjulisemat keskkonda.  

Kaasaegse maastikukujunduse üheks peaeesmärgiks on pigem vihjamine loodusele, mitte aga looduse 

reprodutseerimine. Seepärast on planeeritud alale suhteliselt tiheda haljastusega pargialad ning et tekitada 

elamuslikkust, on alale planeeritud tavalise muru asemel lillemuru, mis vajab vähem hooldamist ning pakub 

õitsedes silmailu. Rebase ja Siili tänava ristmiku lähedale on plaanis tulevikus rajada koertejalutusväljak. 
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5. HALJASTUTE TERVISTAV MÕJU ASULAKESKKONNAS 

5.1. Haljastus 
 

Haljastu kaunistab ümbruskonda ning võimaldab tervislikult veeta puhkust rohelises keskkonnas, sest 

parkide ja teiste haljastuliikide põhifunktsiooniks asulais on soodsa mikrokliima loomine elamiskeskkonnas 

ning tervisliku ja liikumist võimaldava puhkekeskkonna tagamine. Puhkekeskkonnas on kõige olulisem 

saastevaba hapnikurikas õhk ja mürast vaba keskkond. Parkide tervistav funktsioon on tingitud puude 

mitmest kasulikust omadusest, nagu võime mikrokliimat pehmendada, õhku puhastada ning rikastada, müra 

vähendada jm. Oluline on leida tasakaal kunstlike rajatiste ja looduslike komponentide vahel, et luua 

esteetiline ja funktsionaalselt täisväärtuslik keskkond tööks ja puhkamiseks. Linnahaljastutel on suur ja 

mitmekesine tähtsus inimest ümbritseva keskkonna moodustamises, sest nad on parimaks keskkonnaks 

elanikkonna rekreatsiooniks ja vabaõhuürituste korraldamiseks, samuti kaunistavad ja rikastavad asulat, 

aitavad kujundada asulamaastikku, kuna puittaimestikul on suur vormide, värvide ja faktuuri mitmekesisus. 

Pargiala tekitab kuumal suvepäeval võimalust varjus olla ning tuulistel ilmadel tuulevarju. Samas on 

pargipuud head õhu filtreerijad, püüdes õhust oma lehepinnaga tolmu, tahma ja kahjulikke gaase ja on 

barjääriks saasteainete levikule õhus (Nurme, 2003). 

Läbi ala on planeeritud lineaarpark, pargipuudega, mis tekitaksid erinevaid tasandeid ning pakuksid varju. 

Elujõulised ja heas seisukorras olevad pargipuud säilitatakse. Tihedad puudegrupid neelavad müra rohkem, 

seetõttu on planeeritud metsapargi stiilis haljasalad, samuti pakuvad istujatele varju eraldiseisevate 

pergolate võrestiku ümber mähkunud taimed ning paviljonid. 

Võru ja Tähe tänava vahelisel alal olevatele kuivenduskraavidele on planeeritud niiskuslembesed taimed. 

Et tekitada rütmilisuse tunnet, on kraavitaimed planeeritud erinevate pikkuste „peenardega“. Pargialadele 

on planeeritud tulbipeenrad looduslike tulpidega, mis vajavad vähem hooldust. 

Et tekitada elamuslikkust, on alale planeeritud tavalise muru asemel lillemuru, mis vajab vähem hooldamist 

ning pakub õitsedes silmailu. Valik taimi lillemurule: Kollane karikakar (Artemisia tinctoria), Valge 

karikakar (Artemisia arvensis), Hobumadar (Galium verum), Harilik raudrohi (Achillea millefolium), 

Ümaralehine kellukas (Campanula rotundifolia), Nurmnelk (Dianthus deltoides), Harlik karutubakas 

(Pilocella officinarum), Nõiahammas (Lotus corniculatus), Arujumikas (Centaurea jacea), Rukkilill 

(Centaurea cyanus), teelehed, harilik kirikakar, harilik käbihein, valge ristik, kare seanupp, nõmm liivateed, 

harilik raudrohi, aed–lõosilm, metsmaasikad (Väli, 2011) 

 

 

5.2. Ühiskondlik aiandusruum Ropka pargis 
 

Ühiskondlike aedade eesmärk on koondada inimesi, kes on huvitatud aiapidamisest ja suurendada 

aiapidamise huvi. Sellised aiad on planeeritud selleks, et inimesed, kellel oma koduaeda pole, saaksid ka 

osa aiapidamise rõõmudest. Sihtgrupiks on inimene, kes hoolib ümbritsevast loodusest ja taimedest ning 

keda huvitab aiapidamine. Looduses viibimine mõjub inimese psüühikale ja füsioloogiale soodsalt, seal 

valitsevad rohelised toonid ja vormid vastanduvad tehiskeskkonnale ning rahustavad närvisüsteemi. 



12 
 

  

KUJUNDUSPLAAN 1 

LÕIGE C – C´ 
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KUJUNDUSPLAAN 2 

LÕIGE D – D´ 

LÕIGE B – B´ 
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Kujundusplaan 1 

Puudegrupp 1 

- Arukask „Fastigiata“, kõrgus 6-8 m, võra 2-3 m 

- Hõbepärn „Brabant“, kõrgus 20-25 m, võra 10-15 m 

- Ginnala vaher, kõrgus 5-7 m, võra 5-8  m 
- Harilik sarapuu „Fuscorubra“, kõrgus 3-5 m, võra 2-4 m 

Puudegrupp 2 

- Serbia kuusk, kõrgus 5-8 m, võra 1,5-3 m 

- Arukask, kõrgus 20-30 m, võra 10 m 

- Harilik vaher „Drummondii“, kõrgus 8-10 m, võra 5-7 m 
- Hobukastan „Baumanii“, kõrgus 15 m, võra 10 m 

Puudegrupp 3 

- Sahhalini kirsipuu, kõrgus 2-3 m, võra 2-2,5 m 

- Hobukastan „Baumanii“, kõrgus 15 m, võra 10 m 

- Harilik vaher „Scwedlerii“, kõrgus 15-18 m, võra 7-10 m 

- Harilik kuusk, kõrgus 15-30 m, võra 3-5 m 

 

 

 

Kujundusplaan 2 

Puudegrupp 1 

- Harilik vaher „Drummondii“, kõrgus 8-10 m, võra 5-7 m 

- Euroopa lehis, kõrgus 25-30 m, võra 12-15 m 

- Hobukastan „Baumanii“, kõrgus 15 m, võra 10 m 

- Rabe remmelgas „Bullata“, kõrgus 4-8 m , võra 4-6 m 

Puudegrupp 2 

- Arukask „Fastigiata“, kõrgus 6-8 m, võra 2-3 m 

- Harilik sarapuu „Fuscorubra“, kõrgus 3-5 m, võra 2-4 m 

- Harilik vaher „Schwedlerii“, kõrgus 15-18 m, võra 7-10 m 

Puudegrupp 3 

- Arukask, kõrgus 20-30 m, võra 10 m 

- Jaapani nulg, kõrgus 25 m, võra 5-6m 

Puudegrupp 4 

- Sahhalini kirsipuu, kõrgus 2-3 m, võra 2-2,5 m 

- Hobukastan „Baumanii“, kõrgus 15 m, võra 10 m 

- Harilik vaher „Scwedlerii“, kõrgus 15-18 m, võra 7-10 m 

- Harilik kuusk, kõrgus 15-30 m, võra 3-5 m 

Puudegrupp 5 

- Arukask „Fastigiata“, kõrgus 6-8 m, võra 2-3 m 

- Hõbepärn „Brabant“, kõrgus 20-25 m, võra 10-15 m 

- Ginnala vaher, kõrgus 5-7 m, võra 5-8  m 
- Harilik sarapuu „Fuscorubra“, kõrgus 3-5 m, võra 2-4 m 
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HALJASTUSPLAAN 1 

LÕIGE A – A´ 

15 
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HALJASTUSPLAAN 2 

16 



17 
 

  

 

 

Haljastusplaan 2 

 

- Elulõng „Lambton Park“ 

- Rabe remmelgas „Bullata“, kõrgus 4-8 m , võra 4-6 m 

- Harilik sarapuu „Fuscorubra“, kõrgus 3-5 m, võra 2-4 m 

- Arukask „Fastigiata“, kõrgus 6-8 m, võra 2-3 m 

- Harilik vaher „Schwedlerii“, kõrgus 15-18 m, võra 7-10 m 

- Harilik hobukastan „Baumanii“, kõrgus 15 m, võra 10 m 

- Euroopa lehis, kõrgus 25-30 m, võra 12-15 m 

- Jaapani nulg, kõrgus 25 m, võra 5-6m 

- Looduslikud tulbid, kõrgus 30 cm 
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VERTIKAALPLAAN 
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HALJASTUSE SIDUMISPLAAN 
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  LÕIGE A – A´ 

LÕIGE B – B´ 

20 
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LÕIGE C – C´ 

LÕIGE D – D´ 
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PERGOLA DETAILJOONISED 

Pergola materjal: metall 

Pingi materjal: puit 
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PAVILJONI DETAILJOONISED 

Paviljoni materjal: metall 

Pingi materjal: puit 
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Joonisel on kujutatud võimalikku parklalahendust, mis sobituks pargiala miljöösse. Parkimiskohti on antud parklas 44, enamus parkimiskohti on 45 kraadise nurga all, mis 

lihtsustab parkimist ning manööverdamist. 

PARKLA 

24 
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6. PROTSESS 
 

Esimeses etapis tehakse ettevalmistused kergliiklusteede, pargialade ja hoonestuse rajamiseks- milleks on 

näiteks maapinna töötlemine (tasandamine ja tõstmine). Emajõeäärne kujundusala, millele on planeeritud 

uued hoonestusalad, tuleb vanadest hoonetest puhastada ning seejärel kruntideks jaotada. 

Teises etapis tuleb luua kergliiklusteed ja haljastus lineaarpargis ja Ropka pargis, tekitades uued 

liikumiskoridorid ja ligipääsud mööda planeeritavat lineaarparki. Rajatakse ühiskondlikud aiad ja Ropka 

pargi ideelahendus, vajadusel haigete ja vanade puude mahavõtmine, paigaldatakse pergolad ja paviljonid 

ning valmistatakse ette platsid laste mänguväljaku ja virgestusväljaku rajamiseks. 

Kolmandas etapis rajatakse vajalik infrastruktuur, hoonestus ja kergliiklusteed Emajõeäärsele projektalale 

ja alustatakse sealse haljastuse rajamisega. Kui ehitus on lõppjärgus, viimistletakse ka haljastus ja 

paigaldatakse pergolad ja paviljonid. Siili tänava ja uue projektala vahele jääval Emajõeäärsel alal tuleb 

teha sanitaarraie uute vaadete jaoks ja et tulevikus saaks sinna rajada koertejalutusväljaku. 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud projekt on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuseastme lõputöö. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida uus funktsionaalne kasutus vanale raudteekoridorile, teise nimega 
sadamaraudteele, mis praeguseks on kasutusest väljas ning selle lähiümbrusele, mis pole senini veel uut 
kasutusfunktsiooni endale leidnud. Samuti oli vaja leida lahendus ümbritsevate alade liitmiseks, mille on 
killustanud raudteeliin.  

Hetkeolukord näitab, et piirkond on hooldamata ja mitteatraktiivne, pakkumata võimalusi ja põhjuseid 

inimestel antud ruumis viibimiseks. Projekti piirkonna analüüside põhjal on koostatud lahendus, mille 

põhirõhk on suunatud rekreatsioonile, et tuua inimesi ala kasutama. 

Ideelahenduseks on lineaarpark, mis kulgeb mööda eksraudteekoridori. Kujunduses on hõlmatud ka 

kergliiklusteega seonduvad olulisemad alad, milleks on Ropka park ja Turu tänava ning Siili tänava elamute 

vahel olev ala, millele on ette nähtud äri- ja elamupiirkond pargialadega. Lineaarpark kergliiklusteega seob 

omavahel linnaosad, mille raudteekoridor eraldanud on. 

SUMMARY 
 

This project is a bachelor thesis in the speciality of landscape architecture in Estonian University of life 

sciences. The aim of the project was to find a new purpose for an old railroad corridor, also called harbour 

railway, what is out of use and its vicinity, which still have not fount a new function. Also had to found a 

solution for the surrounding to merge the areas what the railway have fragmented.  

Current situation shows that the area is mismanaged and is not attractive, not offering opportunities and 

reasons to stay in this space. On the basis of the analysis is composed the solution where the main focus is 

directed to recreation and to bing people to the area. 

Design solution is a linearpark which is passing along the former railway corridor. Design includes also the 

most important areas which is related to the pedestrian and bicycle traffic, which is Ropka park and the area 

between Turu street and the houses on the Siili street, on what is intended business and residential area. The 

linear park with pedestrian roads will connect the neighborhoods what the railway corridor have sepparated. 
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