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Sissejuhatus

Käsitletava bakalaureuse lõputöö eesmärgiks on leida vana Sadamaraudtee  piirkonnale 
võimalikult hea lahendus. Projekti lahenduse leidmisel on lähtutud  olemasolevast 
hoonestusest, teedevõrgustikust, rohealadest ning üritatud leida sobivaim viis nende ta-
sakaalustamiseks ning parimate omaduste esiletoomiseks. 

Ala iseloomustavate analüüside põhjal  on koostatud lahendus, mis aitab käsitletavat ala 
muuta linlastele atraktiivsemaks  ning kasul ikumaks. 

Kontseptsiooni põhirõhk on rekreatsioonil ning ala atraktiivsuse tõstmisel, samas on 
arvestatud ka olemasolevate ehitistega ning püütud säilitada võimalikult palju hooneid, 
millel funktsioon juba olemas.
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ASUKOHT JA OLEMASOLEVA 
OLUKORRA KIRJELDUS

Projektiala asub Tartu maakonnas Tartu linnas Karlova ning Ropka  linnaosa va-

helisel alal ning asub kesklinna suhtes lõunas.  Ala on kasutusel olnud raudteeliinina 

Tartu sadamasse, kuid pole enam pikka aega kasutusel. Sellegipoolest pole piirkond  

tänini kasutust ega ühtset funktsiooni omandanud.  

Alast paremal ehk idas asub Emajõgi, sealt edasi Annelinn. Lääne pool asub Tamme-

linna väikeelamute linnaosa, põhjas Karlova ning lõuna  suunas asub Ropka elu- ja 

tööstusrajoon. Kõik need piirkonnad on iseloomult üsna erineva karakteriga ning 

seetõttu on ka projektiala ise   erinevates järkudes üsna erinev, võib isegi öelda, et 

vastandlik. 

Nagu ka asukohaskeemilt võib näha, on projektiala lineaarse kujuga ning  piltlikult 

öeldes ühendab Turu tänava Sõpruse silda  Võru tänaval asuva Sõbra keskusega.  See-

ga saab järeldada,  et ühtlasi on ala ühendusteeks kesklinna ning Ropka, Karlova ja ka 

Tammelinna vahel.  Projektialal on hea ühendus ümbritseva piirkonnaga: alale pääseb 

Võru, Tähe ja ka Turu tänavaid pidi. 

Suuremateks ostukeskusteks projektiala läheduses on näiteks Sõbrakeskus, Sõbra 

Prisma ja Rebase Rimi. Parkidest jääb projektialale Ropka park ning Sõpruse silla 

kõrval olev roheala.  Ühiskondlikest hoonetest asuvad käsitletava piirkona läheduses 

kaks lasteaeda ning Forseliuse gümnaasium. 

Hetkel on kõige kasutatavamad osad alast Ropka park ning Sõpruse Prisma äärne 

ala, kuhu rajatakse ka uusi Siili tänava hooneid. Kõige vähem kasutavam osa 

alast on tööstusrajoonide vaheline ala, mis jääb Ropka pargist ida poole, lõikub 

korraks liiklusrohke Turu tänavaga ning lõppeb alles mõnikümmend meetrit enne 

Sõbra Prismat. 
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ANALÜÜS

Kuna ala asub mitme linnaosa piiril on tal ümbritsevate piirkondadega väga 

hea ühendus. Käsitletat piirkonda läbivad näiteks Võru, Tähe ja Turu 

tänavad, mis jagavad käsitletava ala osadeks (joonis 1) ning igal osal on 

erinev iseloom.

Ala, mis jääb Võru tänavast paremale,on rahulik tagaaedade rajoon. Piirkond, 

mis on Võru ja Tähe tänava vahelisel alal on rohkem kasutatav korterelamute 

rajoon. Tähe ning Turu tänava vahele jääb mitmekülgse iseloomuga osa, kuna 

Tähe tänavast paremal asub Ropka park, mis on tihti kasutatakse tihedalt. 

Edasi Turu tänava poole liikudes, algab tööstushoonte piirkond (joonis 3), mis 

piiratud kõrgete aedadega ning tekitab alal liikudes nii-öelda tunneliefekti. 

See piirkond on hüljatud ja ei tundu turvaline. Ka peale Turu tänavaga lõiku-

mist jätkub tööstusrajoon kuni Sõpruse Prismani(joonis 3). Sealt edasi kulgeb 

projektialaga paraleelselt Siili uuselamute tänav, mis tohedamalt 

liigeldav. Ala lõppeb Sõpruse silla ja seal asuva pargiga.

Sissepääsud

2.
Sisse- ja väljapääsuteid on ala erinevates etappides palju (joonis 2). Need 

on punktid, millel on suurim potesiaal meelitada alale kasutajaskonda . 

Põhilisteks sissepääsudeks on Sõbrakeskuse kõrval olev sissepääs, mis on 

ühtlasi ka üks ala otspunktidest. Selle sissepääsu kaudu on alale võimalik 

pääseda näiteks tammelinna elanikkonnal ja samuti  Sõbrakeskusest. 

Sissepääsuks on muidugi ka Võru tänava lõikumispunkt alaga. Kolmandaks 

sissepääsu variandiks on aga Tähe tänava ristumine käsitletava alaga. Väga 

suur potentsiaal on Turu tänava ristmispunktil, sest Turu tänav viib otse linna 

keskmesse ning ühtlasi on see ka üks suurima liiklusega tänavaid Tartus.

1.

Põhiline 
teedevõrk
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4.

Vaated ja varjud

Hoonete kasutusena võib suures plaanis jagada ehitised kaheks suureks 

rühmaks: eluhooned ja tööstus/ärihooned. Joonisel 2 on rohelisega välja 

toodud elamud ning punasega Tööstushooned ja ärid. Nagu näha, siis vasak 

plaani osa on valdavalt kaetud rohelsite hoonetega. Parempoolne plaani osa 

on aga vastupidiselt kaetud enamasti punast värvi hoonetega ehk tööstus- ja 

äripiirkonnaga. Tööstushoonete vaheline ala on hetkel aga väga hüljatud ja 

ebaatraktiivne ning kontseptsiooni üks eesmärke ongi seda olukorda parandada. 

Kuigi enamus ala ümbritsevast piirkonnast on kaetud kas elamu- või tööstus- 

ja ärihoonetega, siis asub piirkonnas ka ühiskondlikke hooneid nagu kaks 

lasteaeda ja Forseliuse gümnaasium (joonisel märgitud sinisega)

ANALÜÜS

Kuna projektiala kulgeb enamasti hoonete vahel, on ümbritsevad alad üsnagi 

piiratud vaadetega, sellegipoolest  leidub seal mitmeid huvipakkuvaid vaate-

suundi. Tervel alal on muidugi võimalik näha edasi-tagasi otsevaateid, mis 

tänu ala pikale ja kitsale ehitusele on väga kaugele ulatuvad.

Alustades Sõbrakeskuse poolsest otsast, on antud alalt väga hea vaade 

Tammelinna aedlinnale.  Võru ja Tähe tänava ristumiskohtades käsitletava  

alaga on vaade tänavale mõlemal suunal. Ropka pargis on vaade pargi-

keskkonnale ning pargi lõpuosas avaneb avar ja kauge vaade Emajõe äärsele 

alale. Tööstushoonete vahelisel alal on ainult otse- ja tagasivaated, kuna  

hooneid ümbritsevad kõrged aiad ning kõrvalised vaated puuduvad peaagu 

täielikult. Väljudes tunneliefektiga alast avaneb kohe otsevaade üle Emajõe 

Annelinna linnaosale ning see püsib kuni Sõpruse sillani.

3.

Hoonestus 
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KONTSEPTSIOON

Konseptsioon:

Võttes aluseks analüüside ja üldise vaatluse tulemused, on koostatud disainilahen-

dus, mis üritab korrigeerida projektiala murekohti ning muuta ala üleüldist pilti 

kutsuvamaks ning kasutuskõlblikumaks igapäevases linnapildis. 

Keskendutud on projektiala kaguosale Ropka pargist kuni Siili tänava kaarekujuli-

selt joonduvate elamuteni.

Plaanilt on ka näha, et mõni ala on heledamalt värvitud kui teine. Sellega olen 

püüdnud edasi anda uue ideelahenduse intensiivsust antud paigas. Heledamalt 

väritud alad on uuest lahendusest vähem mõjutatud.

Tervet ala läbivad kaks paralleelset kergliiklusteed. Üks jalakäijatele, teine 

ratturitele, rulluisutajatele jms mitte-mootorsõidukitele. Tänavatega ristumiskohad 

on lahendatud  valgusfooride ja vöötradade abil. Veidi muutub ka Turu ja Teguri 

tänavate asend alal (nr 2).

Ropka park (nr 1) jääb püsima, kuna see on üks positiivsetest aspektidest antud 

ala juures,  kuid selle struktuur muutub. 

Pargi vastu tuleb spordiväljakute ala, kuna Karlova ning Ropka linnaosadel 

puudub võimalus, kus tegeleda harrastusspordiga, kuna selle kasutajaskond on 

suur ning hetkel on lähim spordiala alles Tammelinnas.

1
2

3

4

Alale nr 2 on planeeritud spordikeskuse hoone, mis on ühenduses spor-

diväljakutega ning selle vastu üle kergliiklusteede tuleb ärihoone, mille 

põhifunktioon kujuneb hiljem. Kohe spordikeskuse kõrval asuvale hetkel 

tühjana seisvale alale (nr 3) kujuneb aga elamurajoon, mis kindlasti 

küllastab spordiala kasutajaskonda. 

Elamurajoonist idas on ideelahenduses kujundatud supelrand koos ranna-

platvormiga ning autoparkla, mis on piisavalt suur, et mahutada ka 

lähedalolevate elumajade elanike sõidukeid.

Piirkonnas nr 4 asub hetkel küll haljasala, kuid see on hooldamata ning 

suur osa potentsiaalsest pinnast hõlmab tööstusplats. Ideelahendus 

laiendab ala ning kujundab seda veidi ümber, jättes selle siiski pool-loo-

duslikuks koosluseks.
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Eesmärk:

Tuua alale juurde eelkõige pidevat ja püsivat kasutajaskonda.  Samuti 

muuta ala atraktiivsemaks ja turvalisemaks terves ulatuses. Anda  käsitle-

tavale alale uus elu osalise hoonestuse näol ja  lisada alale uusi 

funktsioone , üritades sealhulgas säilitada seniseid toimivaid funktsioone. 

Samuti vältida olemasolevate hoonete livideerimist, kui neil on ülesanne 

juba olemas. Ideelahendus on koostatud põhimõttel, et suurem osa lahen-

dusest oleks  ka reaalselt teostatav lähima kolme-nelja aasta jooksul.



KUJUNDUSPLAAN 1:5000
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KUJUNDUSPLAAN 1:5000

Lõikel on kujutatud terve ala vältel kulgevat kahte 

kergliiklusteed.

Mõlemad teed on ehituselt üpriski samad, vahe seisneb ainult 

teede laiuses. Kõnnitee laius on 3 meetrit ning rattatee laiuseks 4 

meetrit 

Kahe tee vahele jääb samuti umbes kolme meetri laiune ala, 

kuhu vahelduva eduga on istutatud erinevaid ilupuid- või põõ-

said
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Seiklusrada
A B’

A’  B

DISAN 1
KUJUNDUSPLAAN 
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DISAN 1
KUJUNDUSPLAAN

Kujundusplaan on koostatud mõõtkavas 1:1200, mis pole küll standardmõõt-

kava, kuid on optimaalne valitud ala esitamiseks. Kujundusplaanil 1:1200 

on kujundatud  Ropka park ning selle vastas paiknev  vana lihakombinaadi 

ala. Lihakombinaadi lammutusjäänuste ja tühja platsi asemele kerkib spor-

diväljakute kompleks koos lisahoone ning tribüünihoonega jalgpalliväljaku 

kõrval.

Ropka pargile jääb alles pargi funktsioon, samas muutub selle struktuur. 

Pargi vasakusse nurka lisandub kolm sarnase lahendusega eluhoonet peegel-

dusena  üle Tähe tänava ristmiku asetsevatele elamutele. 

Muutub ka pargiteede paiknemine ja kujundus, kuna pargi vasakpoolne ala 

hakkab täitma aktiivsema rekreatsiooni rolli. Selles osas on olemas rull-

uisurajad ning asub ka näiteks puudesalusse rajatud seiklusrada. 

10

Pargi parempoolne osa on mõeldud rahulikumaks aja veetmiseks. Par-

gis on olemas piknikuala koos grillmajakeste ning lõkkeplatsidega. 

Puude kogumikud, mis grillimisala ümbritsevad, lisavad privaatsust. 

Samuti asub alal lasteaia vahetus läheduses olev mänguväljak.

Pargi keskel asub väljak, mille keskmes asetseb maapinna purskkaev. 

Vee äravoolu võimaldamiseks on väljak väikese kaldega tsentri suunas 

(lõige). Vee kogumiseks on väljaku keskel äravoolurest. Resti kohale 

on kontseptsioonis pakutud skulptuur, millele hilisemas planeerimisjär-

gus on võimalik korraldada ideekonkurss.



Supelrand ja
ujumisplatvormSpordikeskus

Ärihoone

Privaatne ala

Poolavalik 
haljasala 

DISAIN 2 
KUJUNDUSPLAAN

A

A’
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DISAIN 2
KUJUNDUSPLAAN

Kujundusplaanile on valitud mõõtkava 1:1600, kuna see oli sobi-

lik vaadeldava ala kontekstiga.

Kujundusplaanil on kujutatud Turu tänava äärsed alad ning Ema-

jõe kaldalähedane piirkond.

Plaanil on Turu tänavast vasakul kujutatud spordikeskust  ning 

üle kergliiklusteede ka ärikeskust. Turu tänavast paremal asub 

aga elamurajoon.
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Teguri tänav muutub veidi lühemaks ning Turu tänav teeb oma trajektooris väikese jõnksu ning 

kulgeb Spordikeskuse kahe hooneosa vahelt läbi. Hooneosad on omavahel ühenduses 

kitsa koridoriga, mis asub Turu tänava kohal (umbes 4m). 

Turu tänavast paremale jääb elamurajoon, mille hooned on vastavalt 2-3-korruselised. Parkimisa-

la asub hoonetel 1. korrusel. Nagu kujundusplaanilt näha, on hooned paigutunud neljakandiliselt 

nii, et nende “tagaaeda” tekiks poolavalik haljasala, kuid kindel osa alast on mõeldud siiski ka 

privaatsena (plaanil märgitud roheka viirutusena). Turu tänavalt tuleva müra eest kaitsevad täna-

va-äärseid elamuid puudegrupid.

Elamurajoonist paremale jääb Emajõgi, mille kaldale on kujundatud supelrand koos rannaplat-

vormiga. Pool platvormist asub kuival maal ja pool vees. Detailjoonisel on kujutatud kuival maal 

asuvat treppidega platvormi osa (lk 16). 

Ujumisalale on rajatud ka parkla, et randa saaks tulla ka kaugemalt.  Samas on parkla piisavalt 

suur, et mahutada ka lähedalasuvate elamute autosid.

Vaate joonisel on kujutatud elamute vahelist tänavat ning lõike  asukohta näeb 

kujundusplaanilt

M 1:200



TEGEVUSPLAAN

Tegevusplaanis on välja toodud ideelahenduse elluviimise 3 etappi.

1. etapis toimub suurem osa projektilahenduse teedevõrgu rajamis-

est. 

Selles etapis toimub ka Teguri ja Turu tänava lahenduse muutmine 

ning 

tänavatega ristumispunktide installeerimine valgusfooridega ning 

ülekäiguradade tekitamine.

  

2. etapis toimub uute puude istutamine, vajadusel vanade ning 

haigete 

mahavõtmine vastavalt ideelahenduse kujundusele. Toimub ka Tähe 

tn ristmikul olevate elamute ehitus ning ka spordiväljakute, spor-

dikeskuse hoone ja ärihoone rajamine. Selles järgus toimub Ropka 

pargi disaini elluviimine koos väljaku ehitusega.

3. etapis algab elamurajooni, sealhulgas ka sõidu- ja kõnniteede 

ehitus.

Hoonete valmimise lõppjärgus algab ka supelranna rajamine koos 

rannaplatvormi ja parklaga. 

Intensiivse ehituse tulemusena võib seesugune ideelahendus valmida 

algusest lõpuni umbes 3-5 aasta jooksul.
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DISAN 1
HALJASTUSPLAAN
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DISAN 2
HALJASTUSPLAAN
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VERTIKAALPLAAN 
VÄLJAK
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DETAILID

Joonisel olevad mõõdud on antud sentimeetrites (cm).

Joonistel on kujutatud kiike, mis pakub head vaheldust 

pinkidele. Inspiratsiooni on ammutatud Tartu kesklinna

ümbruses Emajõe-äärsetelt kiikedelt.

 Joonistel olevad mõõdud on sentimeetrites (cm).

Joonisel on kujutatud pinki, mis on kujundusdetailina 

valdavalt terve ala vältel. Üldilmelt on kiige ja pingi välimus 

sarnane, et tekiks teatud tuttavlikkus,

17
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DETAILID

Joonisel  olevad mõõdud on märgitud sentimeetrites (cm).

Joonisel on kujutatud Disainis 2 kujutatud ja ära mainitud rannaplatvormi maapealset osa, 
mis treppideta vaadelduna võib sobida ka vetteulatuvaks osaks.
Platvorm ise on 5 meetrit lai ja ligi 50 meetrit pikk.

Konstrukstiooni maasse ulatuvad vaiad ja tugiraamistik on terasest , kuid pindmine osa 
puidust.
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KOKKUVÕTE / SUMMARY

„2 Miili Rohelust“ on käesoleva bakalaureuse töö autori nägemus ja ideelahendus 

praegusest Tartu linnas asuvast  vanast Sadamaraudtee piirkonnast.  Autor on püüdnud 

leida võimalikult head lahendust piirkonnas valitsevatele probleemidele ja samal ajal 

rõhutada ka ala positiivseid omadusi. 

Kontseptsiooni põhirõhk on rekreatsioonil ning ala atraktiivsuse tõstmisel, samas on 

arvestatud ka olemasolevate ehitistega  ning püütud säilitada võimalikult palju hoo-

neid, millel funktsioon juba olemas. Ideelahendus püüab tuua alale juurde eelkõige 

pidevat ja püsivat kasutajaskonda.

Lahenduse kohaselt läbivad tervet projektiala kaks paralleelset kergliiklusteed: üks 

jalakäijatele, teine ratturitele, rulluisutajatele jms mitte-mootorsõidukitele. 

Ropka park jääb püsima, kuna see on üks positiivsetest aspektidest antud ala juures,  

kuid selle struktuur muutub. Pargi vastu tuleb aga spordiväljakute ala. 

Liikudes edasi ida suunas on Turu  ja Teguri tänava liitumis kohta  planeeritud spor-

dikeskuse hoone, mis ühenduses spordiväljakutega ning selle vastas, üle kergliiklus-

teede on kavandatud  ärihoone, mille põhifunktioon kujuneb hiljem. 

Kohe spordikeskuse kõrval asuvale hetkel tühana seisvale alale kujuneb aga elamura-

joon, mis kindlasti küllastab spordiala kasutajaskonda. Elamualast idas on ideelahen-

duse autor  kujundanud ka supelranna.

Siili elamuhoonetest läänes asub hetkel küll haljasala, kuid see on hooldamata ning 

suur osa potentsiaalsest pinnast hõlmab tööstusplats. Ideelahendus laiendab ala ning 

kujundab seda veidi ümber, jättes selle siiski pool- looduslikuks koosluseks.

 “2 Miili Rohelust” püüab kõigi eelmainitud muudatuste tulemusena muuta projektiala 

linlastele kutuvamaks, turvalisemaks ja isegi vajalikuks paigaks igapäevastes toimingutes.

‘’ 2 miles of Greenery’’ is the vision and ideal solution from author of this Bach-

elor’s thesis to the old Sadamaraudtee area, located in Tartu. The author has tried 

to find the best available solution in regards to surrounding problems and also at 

the same time to stress the positive qualities of the Sadamaraudtee area. 

The main idea of the conception is to raise the areas attractiveness by  trying to 

create recreational things to do. I also have taken into account the existing build-

ings and to try conserve those, which already have a function. The solution, pro-

vided in this Bachelor’s thesis, is to create an environment to constantly bring 

visitors to the Sadamaraudtee area.

To make the Sadamaraudtee area more accessible in this thesis I propose to cre-

ate two parallel light traffic  roads; one for pedestrians and the other for cyclists, 

rollerskaters and such (for non-motorized vehicles).

Regards to the Ropka park, it will stay, because it is one of the positive aspects 

of the given area. However, the structure of the park will change. The area op-

posite of the park will be turned into outdoor sporting facilities. Moving on the 

east side towards Turu and Teguri street, where the two streets meet, we have 

planned to make a Sports center, which is connected with earlier mentioned 

sporting facilities. Right next to the Sporting center, at the moment vacantly 

residing square shall be turned into a residential area. Some new residents will 

surely visit the sporting areas and proposed center. Located in the east of the 

residential area, the author of the solution has designed a plage. To the west of 

the Siili residential area, today we can see a untrimmed and unmanaged area of 

greenery which is neighbor to a bigger industrial area. The Solution would also 

widen the area and design it to make it at least an even in comparison to the in-

dustrial area.

“2 Miles of Greenery” tries to make the project-area safer, more inviting for 

city-folk and maybe turn it to a place of everyday activities’.
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