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Ostukeskused Eestis on kujundatud üsna sarnaselt; sees on palju rohelust ja tegevusi nii 

suurtele kui väikestele, kuid välialadel on rõhku pandud rohkem autoliiklusele ja parki-

misele. Selle tulemusel on suurte ostukeskuste välialadel tihti vähe rohealasid ning erine-

vaid tegevusi, mida keskuse külastajatel oleks tore harrastada. Samuti on ebamugav     

liigelda ka jalakäijatel ja jalgratturitel, sest suuremalt jaolt on liiklus autokeskne.  

Bakalaureusetöö eesmärk on siduda Lõunakeskuse sisemine osa seda ümbritseva väli-

alaga, et keskuse külastajatel oleks võimalus nautida rohelust ja erinevaid tegevusi ka 

väljaspool kaubanduskeskust. Lisaks on soov  parandada kergliiklusteede süsteemi, et  

tagada sujuv ja ohutu liiklemine jalakäijatele ja ratturitele ning vähendada autoliiklust 

Lõunakeskuse ümbruses. Kirjanduse analüüs kajastab rohekatuste lahendamist, ning  

proportsionaalset sademevee ära kasutamist. Antud ala kujunduslahendus lähtub erineva-

test analüüsidest ja paigavaimust. Projektiala kontseptsioon on valdavalt tegevuste ja  

haljastuse lisamine ja autoliikluse vähendamine.  
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Estonian shopping centers are built similarly; inside they have a lot of greenery and     

activities for both big and small businesses, but outside, there's more emphasis on    

parking and traffic. As a result, large shopping centers often lack the green space and 

various activities that visitors to the center would enjoy. Furthermore, it can be difficult 

for pedestrians and cyclists to navigate large shopping centers, as traffic is largely      

car-centric. By combining the inner and outer parts of Lõunakeskus, the bachelor's thesis 

aims to enable visitors of the center to enjoy greenery and outdoor activities outside the 

shopping Centre as well. Additionally, light traffic roads should be improved to facilitate 

smooth and safe traffic for cyclists, pedestrians, and to reduce the amount of vehicle traf-

fic around Lõunakeskus. An analysis of the literature suggests resolution of green roofs 

and proportional use of storm water. Its design is influenced by various analyses and the 

spirit of the area. The main goal of this work is to increase activities, add new green are-

as and to reduce traffic. 

Keywords: Green shopping Centre, a rich environment of activities. 
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SISSEJUHATUS  

 

Antud töö on Eesti Maaülikooli keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse 

õppekava bakalaureuse lõputöö. 

Selle töö eesmärk on lisada uusi väärtusi Lõunakeskuse väliterritooriumile ja siduda 

ostukeskus ühtseks tervikuks väljas oleva alaga. Käsitletav projektala asub Eestis, 

Tartu maakonnas, Tartu linnas, aadressil Ringtee tn 75.  

Eestis paiknevaid ostukeskuseid ümbritsevad enamasti üksluised parkimisplatsid ning 

vähesel määral ka üksikud kergliiklusteed. Kaubanduskeskuste ümbrustes puuduvad 

enamasti otsesed avalikud haljasalad ning külastajatele huvitavaid ning  tegevusi 

pakkuvad platsid või vaba aja veetmiseks ette nähtud välialad. Suuremalt jaolt on 

kogu tegevus ostukeskuste põhine ning enamus tegevusi saab nautida ainult 

sisealadel.  

Lõunakeskuse ümbruses asuvad alad on hetkel registreeritud ärimaana ning otsesed 

tegevused või võimalused hobitegevusteks nendel välialadel puuduvad. Ostukeskuse 

ümbrus peaks olema ühtselt soetud sees toimuvate aspektidega ning andma 

lisaväärtust üldisele Brändimaastiku kontseptsioonile. Brändimaastikuks nimetatakse 

füüsilist ruumi, kus üks kindel maastikuala seotakse brändide laiendustega. 

Kujundusplaani välja töötamisel kasutatakse lõunakeskuse sees olevaid tegevusi ja 

seotakse need kujundatava välialaga, suurendatakse kergliiklusteede võrgustikku ning 

lisatakse haljasalasid ja rohkem tegevusi. kuna tegu on Lõuna-Eesti kõige suurema 

ostukeskusega ning külastajate arv on väga suur, siis võiks Lõunakeskuse ümbrus 

pakkuda külastajatele väärtuslikumat kogemust, kui lihtsalt keskuse külastamine. 

Suured tänud minu lõputöö juhendajale Friedrich Kuhlmann’ile ning teistele 

õppejõududele, kes aitasid antud tööl valmida: Mana Taheri Talesh, Gloria Niin, Liina 

Jürisoo ning Peeter Vassijlev.  
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INTRODUCTION 
 

The work is part of the Environmental Planning and Landscape Design curriculum at 

Estonian University of Life Sciences. 

The purpose of this project is to give new value to the outdoor area of Lõunakeskus 

and to link the shopping centre as a whole to it. The project area is located in Tartu 

County, Estonia, at Ringtee tn 75. 

Most shopping centres in Estonia are surrounded by monotonous parking lots and a 

few proper light traffic roads and in general, shopping centres lack direct green    

spaces, as well as points of interest or leisure for visitors. Most of the activities are 

held inside the shopping centre. 

Currently, the areas around Lõunakeskus are registered as business lands, so they 

don't offer any direct opportunities for citizens to spend their free time around shop-

ping centre, therefore Lõunakeskus should be integrated with its surroundings and 

contribute to the overall brand landscape concept. Brand landscapes are physical 

spaces where one particular landscape area is associated with different brand           

extensions and as part of the design plan development, the activities inside the     

Lõunakeskus will be linked to the outdoor areas. Following changes are: light traffic 

roads network will be expanded and more green areas and activities will be included. 

Due to its importance as the largest shopping centre in the south of Estonia and the in-

creased number of visitors, the surroundings of Lõunakeskus could provide visitors 

with more than just a shopping experience.  

Many thanks to Friedrich Kuhlmann, my bachelor work supervisor, as well as the 

following lecturers who assisted in this work: Mana Taheri Talesh, Gloria Niin, Liina 

Jürisoo and Peeter Vassijlev. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS  

1.1. Rohekatuste kontseptsioon  

 

Modernsemates linnades on tänasel päeval suureks katusumuseks ulatuslikud 

keskkonnaprobleemid, mida on üha rohkem hakatud lahendama läbi rohekatuste 

süsteemide, sest rohekatused leevendavad kuumasaarte efekti ja vähendavad suuresti 

sademeveega seotud probleeme. Samuti suurendavad rohekatused linna bioloogilist 

mitmekesisust ning puhastavad õhku [1]. 

Rohekatused on pidevalt erinevate abiootiliste tegurite mõju all, mis omakorda 

muudavad rohekatusel pesitsevate taimede elu väga raskeks, näiteks pidev 

päikesekiirgus, tugevamad tuuled ning eraldatus teistest maapeal asuvatest taimedest [2]. 

Selleks, et rohekatustel saaks haljastust kasutada, peavad katusepinnad oleme tasased või 

nõrgalt kalde all, see tagab katustele rajatava taimestiku kasvamiseks vajaliku tugipinna 

[3]. Samuti on väga oluline osa ka mulla mikrobioloogilisusel, et ökosüsteem toimiks 

efektiivselt [4]. Haljaskatustele on omased kolm erinevat kihti, milleks on: taimkate, 

pinnas ja drenaaž [5]. 

Rohekatused pakuvad mitmeid kasutegureid niiskemates kliimaoludes, nagu näiteks 

soojusisolatsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamist. Kuivemates piirkondades 

on nende funktsionaalsusest vähem teada, kuna rohekatuste efektiivsus sõltub niiskusest 

ja sademetest [6]. Rohekatused on suurepärased ära kasutama sademevett, et leevendada 

linnaruumis üleujutusi ja tagada parem hüdroloogiline tasakaal. Mida suurem on 

rohekatusel asuva substraadi ja taimede osakaal, seda rohkem vihmavett on rohekatus 

võimeline talletama [5] Sellest tulenevalt jagunevad rohekatused kaheks tüübiks: 

ekstensiivsed ja intensiivsed, tüübi olemuse määrab ära substraadi sügavus haljaskatusel 

[6].  

  



9 

 

1.1.1. Ekstensiivsed ja intensiivsed rohekatused 

1.1.2. Ekstensiivsed rohekatused 

 

Ekstensiivse rohekatuse puhul on substraadikihi paksuseks 2-20cm, mistõttu vajab 

selline katusetüüp vähem hooldamist (minimaalselt või üldse mitte kastmist), kuid 

sellisele katusele ei saa istutada väiksemaid puid ja põõsaid, sest muldkihi paksus on 

väga väike. Antud katusetüüp võimaldab istutada samblikuid ja muru. Raamatus „Green 

Roof Ecosystems“ on mainitud, et ekstensiivne rohekatus on aluspinnaliselt lahendatud 

nii, et ta laseb vett kiiresti läbi, kuid vajadusel on selline haljaskatus suuteline hoidma ka 

suuremat vee hulka oma katuse tüübi kohta. Samuti mainitakse antud raamatus, et kui 

peale sademeid on ekstensiivne rohekatus saavutanud maksimaalse veemahutavuse, tuleb 

üleliigne sademevesi suunata olemasolevasse reoveesüsteemi või suunata määratud 

kogujatesse ning sinna kogutud vett hiljem kasutada katuse kastmiseks kuivemal 

perioodil [7]. 

Kuna ekstensiivsete rohekatuste peal olev  kasvukeskkond on taimedele väga 

stressirohke, peaks kasutama võimalikult vähe erinevaid taimeliike. Ökoloogiline teooria 

aga väidab vastupidiselt, et mida rohkem on taimi ekstensiivsel rohekatusel, seda 

vastupanuvõimelisemad on kõik katusel olevad liigid keskkonnastressi suhtes [8]. 

Ekstensiivse rohekatuse peale on soovitatav istutada madala kasvulised ning suurte 

lehtedega taimed, kelle juured oleksid pinnapealsed ning võimelised kiiresti paljunema, 

samuti taimed, kes oleksid suurema veetalletamis võimega, et tagada antud haljaskatuse 

kiire areng. Suurepäraseks liigiks sellisel katused on Sedum liigid, sest antud taimed on 

võimelised moodustama väga pinnapealseid juuri ja saavad hakkama karmides oludes 

[9].  
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1.1.3. Intensiivsed rohekatused 

 

Intensiivsetel rohekatustel algab substraadikihi sügavus 20cm paksusest, mille tulemusel 

vajavad sellist tüüpi haljaskatused tunduvalt rohkem kastmist ja hooldamist, sest sellise 

katuse peale saab istutada väiksemaid puid ja põõsaid [10]. Kuna substraadi kiht on 

sellisel haljaskatuse tüübil sügavam, võimaldab see pinnas luua mitmekesisemat 

ökosüsteemi suuremate taimedega [5]. Intensiivse rohekatuse peal paiknev taimkate 

suudab jahutada palju suuremal määral katusepinda ning selle kaudu ehitiste üldist 

soojusisolatsiooni [11]. 

Intensiivsed rohekatused on ka võimelised efektiivsemalt lahendama sademevee 

probleeme, sest nende substraadikihi sügavus on tunduvalt paksem, kui ekstensiivsetel 

katustel. Näiteks ekstensiivsed katused on võimelised talletama umbes 45% vihmaveest, 

samas intensiivsed haljaskatused on võimelised talletama kuni 75% sademeveest [5].  

Kuna intensiivse katuse peal kasvab rohkem taimi ning substraadi pinnas on sügavam, 

vajab selline katus tunduvalt rohkem hooldust ja oskuslikku tööjõudu. Intensiivseid 

rohekatuseid seostatakse tihti ka katuseaedadega just seal asuvate mitmete liikide tõttu 

[12]. 
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1.1. Säästlikud vihmaveesüsteemid 

 

Kliimamuutustega on sagenenud äärmuslikud ilmastikunähtused, mis kujutavad endast 

olulist ohtu linna infrastruktuuri terviklikule toimimisele. Näiteks Inglismaal on suurene-

nud pinnavee üleujutuste oht, mis on muutnud tavapärased lähenemisviisid suuremate 

tormide ajal ebaefektiivseks. Aastatel 2013 ja 2014 tabas Ühendkuningriike talvel kaks-

teist suuremat  tormi, mille tulemusel oli üle 5000 kodu, ettevõtte ja infrastruktuurisüs-

teemi üle ujutatud [13]. 

Säästlikute vihmaveesüsteemide (ingl k. SuDS) eesmärk on lahendada sademevee prob-

leemid võimalikult looduslähedaselt, sest antud süsteemi rakendamine linnas kaasab en-

daga  vee  koguse ja selle kvaliteedi kontrollimise. SuDS-i kasutatakse valdavalt troopi-

lises ja subtroopilises kliimas, sest nendes vöötmetes on suuremad sademete hulgad [14]. 

Rohelised vihmaveesüsteemid on näidanud suurepärast tulemust positiivse mõjuna lin-

nade mikro-kliimale, mis omakorda mõjutab linnaelanike elukvaliteeti, kuna vastavate 

haljasaladega kaasneb suurem aurustumine [15]. Säästlikud vihmaveesüsteemid võimal-

davad lahendada sademevee probleeme teistsuguste lahendustega, võrreldes             

tsentraliseeritud kanalisatsiooniga. Looduslikud vihmaveesüsteemid tagavad loodusliku 

vee-ringluse linna keerulisemates piirkondades, hoiustades või lastes sademeveel kiire-

mini aurustuda, mille tulemusel vähendatakse kliimatingimuste mõju linnakeskkonnale 

[16].  
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1.2. Kuumasaared 

 

Seisuga 2013.a elas linnades ligi 52% kogu maailma elanikkonnast ning kuna aastaks 

2050 ennustatakse, et kogu maailma elanikkonnast 67% elab linnades, siis tuleb varakult 

hakata mõtlema erinevate probleemide peale ning inimeste heaolu üle [17]. 

Kuna linnastumisega kaasneb looduslike pindade vahetus kõvakattega pindade vastu 

[18], siis sellega seoses on 21. sajandi üks suurimaid linnastumise probleeme linnade 

kuumasaared. Suurte soojasaarte efekt mängib suurt rolli linnades, kus on palju 

mittepeegeldavaid pindasid ja vähesel määral rohelust ning taimkatet [19]. Linna 

kuumasaare efekt tähendab seda, et linna piirkonnas on tunduvalt kõrgem temperatuur, 

kui seda ümbritsevates piirkondades.  

Soojasaartel on väga suur mõju ka kliimasoojenemisele ning temperatuuri tõusude tõttu 

kaasneb negatiivne mõju ka kuumasaarte ümbruses elavatele inimestele. Kuna 

soojasaartega tekib suurem temperatuuri tõus, võib see kaasa aidata tormide tekkele ning 

suurendab üleüldist linnade energiatarbimist [20]. Samuti mõjutavad kõrged 

temperatuurid tugevalt linna elanike tervist ja heaolu ning erinevaid vaba aja tegevusi 

[18].  

Kuumasaared mõjutavad väga suurelt linnakliimat, kuna kuumasaartest muutunud 

maapinna temperatuur mõjutab erinevaid materjali- ja energiavoogusid linna 

ökosüsteemides. Samuti mõjutavad kuumasaared oluliselt linnas olevaid 

keskkonnategureid ning pinnast [21]. Sellest tulenevalt on pideva muutumise all linna 

kliima ning väliruumide kasutamine. Näiteks Hollandis on kuumematel päevadel 

ebamugav liikuda, kuna seal tekkinud kuumasaared suurendavad kuumastressi, mistõttu 

on palavad ilmad linnakeskkonnale ja seal viibivatele elanikele koormaks [22].  

Kuumasaarte leevendamiseks on väga hea kasutada erinevaid taimi, sest nad jahutavad    

ümbritsevat keskkonda aurustumise kaudu, ning pakuvad varju erinevatele pindadele, 

mis kuumeneksid märgatavalt, olles pideva päikesekiirguse käes. Linnades on võimalik 

kasutada nelja erinevat taimestiku tüüpi: linnapargid,  tänavapuud, erahoovides kasutatav 

haljastus ja haljasalad ning rohekatused. Taimede keskmine jahutav toime jääb vahemik-

ku 1 – 4,7°C, kuid selle toime sõltub suuresti taimes olevast veekogusest [22].  
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1.4. Projektide analüüs 

1.4.1. Hollandi Biokaubanduskeskus 

 

Hollandis plaanitakse rajada Bio-kaubanduskeskus, kus katuste peal paiknevad 

erinevad puud ja põõsad. Keskusesse plaanitakse rajada klaaside alla kasvuhoone, 

milles kasvatatud saaduseid kasutatakse kohalikus poes toorainena nii müügiks, kui 

ka restoranides kasutamiseks [23]. 

 

Joonis 1. Hollandi Biokaubanduskeskus 

1.4.2. Hinna Puidust orhideede rohekeskus 

 

Prantsuse arhitekt Vincent Callebaut on pakkunud Hiinale välja Puidust orhideede 

rohekeskuse kontseptsiooni. Hoone oleks ehitatud lihtsasti kättesaadavatest 

materjalidest ning kahjustada saanud osad saab kohapeal kiirelt ära parandada. Selline 

strateegia vähendab liigset raiskamist ning tõstab keskuse ökonoomilist väärtust. 

Ostukeskus läheneb jätkusuutlikuse seisukohalt passiivsetele strateegiatele ja 

taastuvatele energiaallikatele, selleks, et koguenergia tarbimist vähendada vähemalt 

70% võrra antud kompleksis. Jätkusuutlikkus saavutatakse läbi vihmavee kogumise 

ning maksimaalse päevavalguse langemisega ostukeskusesesse. Energia tuleb 

tuuleturbiinidest ning katusel paiknevad avalikkusele kasutatavad viljapuud 

puhastavad sealset õhku [24]. 
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Joonis 2. Hiina Puidust orhideede rohekeskus 

1.4.3. Barcelona maa-alune roheline kaubanduskeskus 

 

Hispaania riiki, Barcelona linna tahetakse rajada maa-alune roheline 

kaubanduskeskus, mille peal kasvaksid erinevad puud, mis moodustavad eraldiseisva 

pargi. Ostukeskuse peal paiknev park hoiab hoone suvel külmana ja talvel soojana 

ning kogu tekkinud sademevesi kogutakse kokku ja kasutatakse maksimaalselt 

ostukeskuses [25]. 

             

Joonis 3. Hispaania maa-alune roheline kaubanduskeskus 
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2. METOODIKA JA ANDMETE KOGUMINE  

 

Tartu maakonnas, Tartu linnas, aadressil Ringtee tn 75 asuva Lõunakeskuse ala 

kujundamise protsess on jagatud mitme erineva etapi vahel.  

Esimene etapp oli kujundusala külastamine, mille käigus uuriti, kuidas kõige 

efektiivsemalt ette antud ala kasutada. Kuna Lõunakeskuse ümbrus on väga suur, valiti 

kujundusprojekti põhialaks Lõunakeskuse edelapoolne külg, kus hetkel asub tühi 

roheala.  

Järgmiseks sammuks küsitleti 20 erinevat külastajat Lõunakeskuses ning uuriti nende 

käest, millest nad kõige rohkem puudust tunnevad ning mis on problemaatilised aspektid 

Lõunakeskuse väliümbruses (vt. lisa 4). Saadud informatsioon oli väga suure kaaluga 

uue kujundusplaani loomisel, et luua võimalikult keskusekülastajate soovide keskne 

väliruum, mis oleks seotud tegevustega Lõunakeskuses. Järgnevalt määrati vajalikud 

valdkonnad analüüsimiseks ja nende teostamiseks. Viimaseks etapiks jäi kujundusplaani 

koostamine. 

Kirjandusanalüüsi koostamisel lähtuti erinevatele teadusartiklitele ja raamatutele, mis 

seletaks lahti rohekatuste kontseptsiooni ja erinevad viise neid lahendada, samuti kuidas 

kuumasaared mõjutavad linnakliimat ja nendes elavaid inimesi ning kuidas võimalikult 

efektiivselt kasutada ja rajada säästlike vihmaveesüsteeme, et tagada paremad 

klimaatilised tingimused linnas. Projektala analüüsid määrati õppeaine uurimistöö alused 

ja linnaruumi analüüsi raames, millest hiljem valiti kõige olulisemad välja ning vastavalt 

vajadusele täiendati. Antud analüüside põhjaks võeti Maa-ameti kaardirakenduse 

kaardid, mida vajaminevalt kujundusala analüüsidele kohandati. Disainala külastati 

märtsi kuu jooksul mitmeid kordi ning selle põhiliseks eesmärgiks oli vaatlemise 

tulemusel uurida erinevate kergliiklusteede kasutamist jalakäijate ja ratturite poolt, et 

luua neile uued ja mugavamad kergliiklustee kasutamise võimalused.  

Järgmiseks etapiks analüüsiti erinevaid visuaalseid ja füüsilisi barjääre ning 

sissepääsupunkte ümber Lõunakeskuse, et aru saada ruumi terviklikust toimimisest ja 

siduda antud hoonete sissepääsud paremini kergliiklusteedega. Viimasteks analüüsideks 

jäid: visuaalsed vaated projektalalt ja alale, erinevad karakteralad Lõunakeskuse ümber 

ning suuremad probleemid antud kujundusala ümbritsevatel aspektidel. Analüüside 



16 

 

käigus selgus, kuidas ära kasutada tekkinud poolavatud ruumi, millest sai järeldada, 

missugused ruumid on hetkel puudu projektalal ning selle ümbruses. 

2.1. Kergliiklejate käitumismallide analüüs 

 

Antud kergliiklejate käitumismallide analüüsil värvitud osad märgivad ära, milliseid 

kergliiklusteid kasutati ning tooni tumedus määrab ära kergliiklejate intensiivsuse (mida 

tumedam punane, seda intensiivsem oli liikumine määratud lõigul). Käisin Lõunakeskuse 

ümbruses ka ise jalgrattaga sõitmas, et näha, kui mugav on sealsetel kergliiklusteedel 

liigelda. Näiteks nägin ära, kus kohas lõppevad kergliiklusteed ning millisel lõigul on 

teed puudulikud, samuti sain targemaks Lõunakeskust ümbritsevate kergliiklusteede 

seisukorra kohta. Tuleb välja, et Tallinna poolt sõites on väga ilus ja lai kergliiklustee 

ratturitele ja jalakäijatele, kuid kahjuks lõppeb see Circle K juurde jõudes järsult ära. Uus 

projektala kujundus seob olemas olevad kergliiklusteed ühtseks tervikuks loodavatega 

ning parandab drastiliselt kergliiklejate võimalusi Lõunakeskuse ümber. 

 

 

Joonis 4. Kergliiklusteede analüüs 
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2.2. Visuaalsed ja füüsilised barjäärid ning sissepääsud 

 

Visuaalsete ja füüsiliste ning sissepääsude analüüsist saab järeldada, et Lõunakeskuse 

ümbruses on valdavalt visuaalseteks barjäärideks suuremad hekid ja autod ning 

füüsiliseks barjääriks on suur magistraal ja ümberringi projektalal asuvad väiksemad 

autoteed. Samuti jääb projektala ümbrusesse väga palju erinevaid hooneid ja sissepääse, 

mille vahel liikumine on kergliiklusteede vähesuse tõttu ebamugav ja kohati ohtlik (nagu 

väitsid mõned keskuse külastajad). Uus projektala kujundus lisab juurde rohkelt 

kergliiklusteid, et tagada mugavam ligipääs erinevatele hoonetele ja liikumismugavus 

Lõunakeskuse ümbruses. 

 

        

Joonis 5. Sissepääsud, visuaalsed ja füüsilised barjäärid 
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2.3. Vaated projektalalt ning projektalale 

 

Barjääride analüüs on tugevalt seotud ka erinevate vaadetega alalt ja alale. Kuna 

mõlemat pidi on erinevate takistuste vahemaa sama, siis koostatud lõikeprofiilid sobivad 

nii vaadete jaoks alalt kui ka projektalale ümbrusest.  

Visuaalse valgala analüüsilt on näha vaatluspunkti ja seal tekkivat nägemissektorit, mille 

visuaalset mõju toetavad numbritega märgistatud visuaalsed lõikeprofiilid. Lõigetelt on 

näha, et barjääride tõttu on alale ja alalt nähtavus väga halb, kas autoliikluse, puude 

salude või hekkide tõttu, samuti lõppevad kõik vaated üsna äkitselt ära.  

Maamärkidest on kaugemalt näha kõige paremini Lõunakeskuse kollane pall ning Circle 

K tankimisjaama kõrge infotahvel. Hetkel on Lõunakeskuse silti suurelt näha ka Tallinna 

poolt liikudes ning samuti kesklinnast mööda Riia tänavat ülespoole tulles ja võru kaudu 

Tartu poole sõites, kuid uue magistraali tekkimisel varjatakse suur osa vaatest 

Lõunakeskuse poole ära. 

Kujundusplaani eesmärk on kasutada olemasolevaid barjääre otstarbelikumalt, luues 

Lõunakeskuse taha rohkete tegevustega ala, et tekiks ühtne poolavatud ruum, sest antud 

visuaalseid ja füüsilisi barjääre pole võimalik enam muuta. 

 

Joonis 6. Vaated projektalalt ümbrusele 
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2.4. Karakteralad ümber Lõunakeskuse 

 

Karakteralade analüüsist saab järeldada, et valdavateks maatüüpideks antud projektala 

ümbruses on äripinnad, põllumaad või siis eramaad. Antud analüüsil on näha, et 

kujundusala ümbruses on ainult üks avalikult kasutatav maa-ala, mis jääb ka 

Lõunakeskusest eemale.  

Saadud info põhjal saab järeldada, et ümbruses on hetkel puudulikud vabaaja 

veetmiskohad, tegevused väiksematele lastele ning avalikult kasutatavad rohealad ja 

tegevused noortele. Uus kujundusplaan lisab Lõunakeskuse ümbrusesse rohkem avalikult 

kasutatavaid rohealasid, kus on rohkelt tegevusi kõikidele kogu perele. 

        

Joonis 7. Karakteralade analüüs 
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2.5. Probleemide analüüs 

 

Viimaseks analüüsiks oli probleemide analüüs, millest saab välja lugeda, et projektalal 

on hetkel rõhutud väga tugevalt autoliiklusele, kõvakattega teedele ja parklatele, mis 

omakorda vähendavad visuaalset silmailu ja turvatunnet jalakäijate ning ratturite osas. 

Suureks probleemiks massiivsete asfalti aladega on nendega seotud kuumasaarte 

tekkimine, mis mõjutab suuresti ostukeskuse külastajate enesetunnet. Analüüsilt on 

samuti näha, et suuremaid haljasalasid on kolm tükki, mis kõik asuvad Lõunakeskuse 

taga ning on hetkel lihtsalt tühjad väljad. Kõik kolm maad on registreeritud ärimaa 

pinnaks. 

         

Joonis 8. Probleemide analüüs 
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Loodud kujundusplaan on kujundatud vastavalt analüüsidele tuginedes. Lõpliku ku-

junduse väljatöötamiseks oli vaja algselt joonistada mustand kalka peale, mille põh-

jaks oli Maa-ameti Orto foto ja sinna peale määrata uued ruumid. Järgmiseks etapiks 

oli antud  kalka kujunduse digitaliseerimine ja selle detailsemaks muutmine. Põhi-

plaan on tehtud programmis Vectorworks, milles pandi paika kõik vajalikud detailid 

ja kujunduselemendid. Viimaseks sammuks jäi erinevate lõigete ja vaadete loomine 

programmides Lumion, Autocad ja Photoshop, et tagada parem arusaam kujun-

dusplaanist.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  

3.1. Lõunakeskuse kujundusala kohavaim 

 

Lõunakeskuse ümbruses on väga sarnane õhkkond ja paigavaim ümbritsevate aladega, 

sest antud momendil domineerib seal autoliiklus. Kuna asfalti ja parklate ala ümbritseb 

valdavat osa Lõunakeskuse ümber (joonis 9) ja  Lõunakeskuse lõuna poolsel osal on 

rohkem tühjust ning samamoodi palju asfalti ja parkimiskohti, kuid antud alale jääb suur 

lage roheplats (joonis 10). Põhja poole minnes jõuame rohkem Tartu  linna sisse ning lõ-

puks kesklinna, kuid lõuna poole minnes jõuame elamurajoonini.  

Projektalal viibides on tunda kiiremat elutempot ja kohti, kus aega maha võtta on üsna 

vähe. Antud projektalal ja selle ümbruses tekivad avatud ruumi vaated, kus on näha kas 

suurt    parkimisplatsi või tühje rohealasid. Keskuse väliümbruses liikudes on näha, et 

puuduvad   kohad, kus näiteks vahelduseks poodlemisele rahulikult jalutada või niisama 

aeg maha võtta. Siseruumides on enamus vabaaja veetmist soodustavad võimalused ole-

mas.  

        

Joonis 9. Asfaltiga kaetud parkla Lõunakeskuse ees (Google 2022) [26]  
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Joonis 10. Tühi roheala Lõunakeskuse lõunapoolsel küljel (Google 2022) [27] 

Järgnevalt droonipildilt (joonis 11) on näha, et ekstensiivse rohekatuse loomiseks on kõik 

võimalused pinna tasasuse poolest olemas ning luues sinna soovitusliku haljaskatuse, 

saab efektiivselt ära kasutada 21 265,83 ruutmeetrit terve Lõunakeskuse katusest, kus 

toimuks sademevee utiliseerimine ning hoone kogu temperatuuri vähendamine. 

 

Joonis 11. Droonipilt Lõunakeskuse katusest 
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3.2. Rohelise Lõunakeskuse kontseptsioon 

 

Lõunakeskuse, Ringtee tn 75 ala kontseptsioon tugineb teostatud analüüsidele, millest 

saab järeldada, et negatiivseteks aspektideks on antud projektalal rõhutud autoliiklus 

ning alal paikenvad tühjad kasutamata alad. Negatiivseks külgedeks on veel palju 

asfaltpinnast, halb kergliiklustee ühendus ning kogunemispaikade vähesus.  

Uus kontseptsioon lisab kujundusalale rohkem puid ja rohealasid, millega vähendatakse 

asfalti pindala ja autoliiklust, et vähendada kuumasaarte efekti ja tagada suurem 

bioloogiline mitmekesis. Olemasolevad kergliiklustee osad on rekonstrueerinud ning 

nendele juurde lisanud uued kergliiklusteed, et tagad mugavam ühendus Tartu erinevate 

osade vahel antud alaga (joonis 12). Projekti on lisatud ka Lõunakeskuse katusele 

ekstensiivne rohekatus, mis tagab parema sademevee majandamise ning lisab keskusele 

rohelust, nagu on Lõunakeskuse sees. Antud rohekatusel on ka hoone jahutamise 

eesmärk kuumematel ilmadel ja soojana hoidmise eesmärk külmematel ilmadel. 

Projekteeritud rohekatusele pääsevad ligi kõik inimesed igapäevaselt vastavalt keskuse 

lahtioleku aegadele. Rohekatuselt avaneb vaade tervele kujundusalale, et siduda 

rohekatusel olevate inimeste vaateid maapinnal olevate külastajate vaadetega  ning 

vajadusel saab seal pidada erinevaid üritusi.  

 

Joonis 12. Kontseptsiooni skeem 
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3.3. LÕUNAKESKUSE, RINGTEE TN 75 KUJUNDUSLAHENDUS 

 

Kujundusplaan, M 1:1000 

Lõunakeskuse kujundusplaanil on kujutatud erinevad elemendid ja lahendused, et muuta 

antud ala võimalikult mitmekülgseks (Plakat 1, Kujundusplaan). Projektalale on lisatud 

noortele mõeldud kogunemiskoht, uus laadaplats, rohkem haljastust, ning lastele 

mänguväljak, samuti betoonist ala, kaks välikohvikut ja näituse ala, mis on seotud 

Maarjaküla käsitöö poega, mille praegune asukoht on Lõunakeskuse teisel korrusel.  

Uued kergliiklusteed on kujundatud liikumismallide analüüsi põhjal ja paiknevad ümber 

Lõunakeskuse ala ühtse komplektina, et tagada sujuv liiklemine erinevate hoonete ja 

alade vahel. Alale ehitatavad kergliiklusteed on 5m laiad ja paiknevad ümber 

Lõunakeskuse, et tagada mugav liikumine igast suunast. Kergliiklustee laiuseks on 

määratud 5m sellepärast, et oleks piisavalt ruumi erinevatel gruppidel ja tagada parem 

ning sujuv, ohutu liikumine. Fookusalaks on lisatud mänguväljak ja näituse ala, mille 

ümbruses on lisatud veel kaks välikohvikut ja istumispingid, et lapsevanemad saaksid 

enda lastel silma peal hoida ning teised külastajad jalga puhata.  

Olemasolevad kergliiklusteed on jäetud alles, kuid vajavad uuendamist, et kokku jooks 

oleks uute teedega sujuv. Kergliiklusteed on teatud kohtades fikseeritud kiiruspiiranguga 

10 km / h (plakat 1, kergliiklustee plaan), et tagada kõikide liiklejate ohutus tihedama 

koormusega alal. Valdavalt on kergliiklusteede keskele märgitud pidevjoon, et eraldada 

jalgratturite pool jalakäijate omast, kuid äärmised kergliiklusteed ümber Lõunakeskuse 

on erinevatel tasanditel, et pakkuda ratturitele eraldi sõidurada, kus puudub kiiruspiirang. 

Kergliiklusteid ümbritsevad 1m kõrgused ja laiused pärna hekid, et eraldada neid 

sõiduteest ja parklatest. Kõnniteekatteks on välja valitud tänavakivid. 
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3.3.1. Kogunemiskoht 

 

Noorte kogunemiskohaks on kokku loodud kolm betoonist istumiskohtadega ringi, kus 

iga ring erineb teistest erinevate võimalike tegevuste poolest. Istumiskohtadeks on 

betoonist kaared, mis on 0,75m kõrgused, et tagada mugav istumine ning ergonoomiline 

püsti tõusmine (vt plakat „Lõiked ja vaated“, betoonist istumiskoha lõige). Ühe ringi sees 

saab mängida näiteks lauatennist, teise ringi sees lihtsalt sõpradega aega veeta ja nautida 

lõunapausi ajal einet või lihtsalt jalga puhata ning kolmanda ringi sees asetseb 

keksumängutabel, mis võib rõõmu pakkuda nii suurtele kui ka väikestele (joonis 13 ja 

14).  

Antud ringe saab kasutada aastaringselt, näiteks talvel saab korraldada ringide sees 

erinevate jääskulptuuride ja laste ehitatud lumememmede näituseid või korraldada 

lumelinnaku ehitamise võistluseid. Talvisel perioodil oleks võimalik betoonringide 

ümber rajada ka suusarajad, mida saaksid kasutada nii suured kui väikesed. 

         

Joonis 13. Vaade istumiskohtadele 
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Joonis 14. Lõige istumiskohast. M 1:200 

 

3.3.2. Näituseala 

 

Näituseala on loodud spetsiaalselt Lõunakeskuses asuva Maarjaküla käsitööpoe jaoks, 

kus müüakse erinevaid meisterdusi, mis on valmistatud erivajadustega laste poolt. Näitu-

se ala lahendus tekkis sellest, kui antud poe klienditeenindaja rääkis, et nad on Maarjakü-

la metsa välja pannud laste poolt joonistatud maalid näituses nimega „KuMe“, mis tä-

hendab kunsti  metsas. Lõunakeskuse taha rajatav näituseplats olekski mõeldud Maarja-

küla käsitööpoe laste meisterduste ja kunsti  näitamise jaoks (joonis 15 ja 16).  

Antud ala on 36m läbimõõduga, betoonist ning ringi kujuline, kus peal paiknevad OSB 

kattega puidust 2m kõrgused stendid, kuhu saab üles riputada erinevaid kunstiteoseid ja 

muid eksponaate. Näitus oleks aastaringselt avatud ning soojemate ilmade puhul saaks 

seal läbi viia ka erinevaid töötubasid Maarjaküla käsitööpoe ning laste poolt. Betoonala 

on ringi keskpunktist 2.7% kalde all, et tagada vihmavee sujuv valgumine rohealadele 

ning drenaaži torudesse. (lisa 2, näituseala vertikaaljoonis) 
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Joonis 15. Maarjaküla käsitööpoe näituse ala vaade 

      

Joonis 16. Maarjaküla käsitööpoe näituse ala lõige. M 1:200 
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3.3.3. Mänguväljak 

 

Kujundusalale on lisatud ka suurem mänguväljaku ala, et tagada tegevus perega aega 

veetvatele külastajatele, kuna keskuse kliente intervjueerides mainiti, et erinevate perede 

jaoks väljas tegevused puuduvad, ning väljaspool keskust võiks samuti olla 

mänguväljakuid, kus lapsed saaksid mängida. Mänguväljaku ala on jagatud kaheks; 

Lõuna poolsem osa (poster „Kujunduse Idee“, fookusala pealt vaade) on väiksematele 

lastele mõeldud mänguväljak ning teine mänguväljaku pool on suurematele lastele. 

Väljakuid ümbritseb magesõstra hekk, kuna antud taim kannatab karmi linnaolustikku 

ning muudab antud ruumi ohutumaks lastele ja kaasliiklejatele. Mänguväljaku ala on 

välikohvikule üsna lähedal ning antud alal on ka palju istumiskohti, et tagada pidev 

järelevalve laste üle (joonis  17).  

    

Joonis 17. Mänguväljaku pealt vaade M 1:50, asukoha skeem ja lõige M 1:200. 
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3.3.4. Välikohvikud ja rohekatus 

 

Välikohvikuid on planeeritud disainalal kokku kaks tükki mõlemad neist on seotud 

Lõunakeskuses sees asuvate kohvikutega (Gustav ja Coffee In). Välikohvikud on avatud 

aastaringselt, kuid terrassi osa, kus saab istudes kohvi nautida on avatud ainult kevadest 

sügiseni. Välikohvikute katusel paiknevad samuti väikesed ekstensiivsed rohekatused, et 

jahutada kohvikut kuumematel ilmadel (lisa 3, kohviku tehniline joonis). Kahe kohviku 

vahele jääb suur ristküliku kujuline betoonplats, kus kevadest sügiseni saab pidada 

kontserte ja põnevaid üritusi kogu perele ning talvel saab antud väljakut kasutada 

uisutamiseks mõeldud platsina, et külastajatel oleks lisaks Lõunakeskuse jäähallis 

olevale uisuplatsile võimalus nautida antud tegevust ka värskes õhus.  

Ekstensiivne rohekatus (joonis 18) paikneb kolme Lõunakeskuse katuse osa peal ning 

sinna on ligipääs tagatud mööda turuplatsi osa peal paiknevat treppi. Lisaks trepile on 

olemas ka  kaldtee rohekatusele, et oleks tagatud kõikide soovijate ligipääsetavus. 

Rohekatuse peal hakkab valdavalt olema muru ja pinnakatte taimed, et vältida 

haljaskatuse massi suurenemist. Substraadikihi paksuseks on 10cm, et tagada juurtele 

piisav kasvuruum ning vältida pinnase raskeks muutumist vihma sadamisel. Antud 

rohekatust on mugavam hooldada robotmuruniidukiga, mis hoiab pidevalt antud ala ilusa 

ja puhtana.  Haljaskatusele pääseb alates kevade keskpaigast kuni sügise keskpaigani, et 

vältida pinnakatte taimede muljumist ning tagada rohekatuse visuaalne ilu. 

 

 

Joonis 18. Vaade ekstensiivsele rohekatusel 
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3.3.5. Haljastus ja väliturg 

 

Haljastus on lahendatud valdavalt nelja erineva puuliigiga (harilik vaher, arukask, torkav 

kuusk ja harilik pärn), millest kaks puuliiki on varasemalt seal paiknenud (arukask ja 

kuused) ja kahe erineva hekiga (hariliku pärna ja magesõstra hekk). Lõunakeskuse põhja 

poolsel alal asuvad rohealad on eraldatud sõiduteest kas heki või kuuskede riviga ning on 

mõeldud roheluse lisamiseks Lõunakeskuse esisele alale (vt plakat „Kujunduse idee“, 

kujundusplaan M 1:1000). Lõunakeskuse lõuna poolsele küljele on lisatud rohkem 

suuremaid ja väiksemaid puid, et tekitada pargi efekti ja muuta terve projektala lõunaosa 

looduslähedasemaks. Haljastuse lahendus vähendab kuumasaarte efekti ja lisab rohelust 

Lõunakeskuse ümbrusesse, samuti vähendavad antud rohealad sademeveega kaasnevaid 

probleeme, nagu näiteks üleujutused. 

Olemasolev turuala, mis asub Lõunakeskuse peasissepääsu ees, on paigutatud Lõuna-

keskuse taga asuva autoparkla asemele (joonis 19 ja 20). Uuel väliturul on viis fikseeri-

tud katusealust müügikohta, kus toimub erinevate toodete müümine. Katusealuste suuru-

seks on 10 x 10m ning ühe müügipunkti all saab oma tooteid pakkuda kaheksa erinevat 

müüjat.  

Väliturualale on paigutatud ka betoonist ringikujulised istutuskastid ning puhkamiseks 

mõeldud kohad külastajatele, et siduda ringteemat maapinnal asuvate istekohtadega.     

Istutuskastidesse on istutatud neli erinevat taimeliiki: Pojeng ’Allertie’, lühikarvane   

kastik, aedleeklill ning suurelehine brunnera (lisa 2, istutusplaan). Muldkihi paksuseks 

antud istutusringides on 0.7m, et tagada juurtele piisav kasvuruum. Väliturule pääseb ligi 

kahest kohast, Lõunakeskuse seest (läbi riidepoe Terranova) ning Lõunakeskuse tagant 

mööda seal asuvat kaldteed. 
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Joonis 19. Vaade uuele väliturule 

        

         

Joonis 20. Lõige uuest väliturust 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töö eesmärk oli siduda Lõunakeskuse ümber olevad tühjad alad keskuse sees 

toimuvate tegevustega, et tekiks ruumina ühtne tervik. Projektala kontseptsioon on 

iseseisev ning tugineb teostatud analüüsidele, milleks olid erinevad ruumi ja 

karakteralade analüüsid ning barjääride ja kergliiklusteede kasutamine. Välja pakutud 

kujunduslahendus lisab Lõunakeskuse ümber rohkem tegevusi, mis on tugevalt seotud 

ostukeskuse sees pakutavate tegevustega. Antud lahendused on kasutajasõbralikud 

ning sobilikud kõikidele ostukeskuse külastajatele. 

 

CONCLUSION 
 

The aim of this work was to connect the empty areas around Lõunakeskus with the 

activities taking place inside the centre in order to create a unified space. The concept 

of the project area is independent and is based on the performed analyses, which were 

different analyses of space and characters, and the use of barriers and light traffic 

routes. The proposed design   solution adds more activities around Lõunakeskus, 

which are strongly related to the activities offered inside the shopping centre. These 

solutions are user-friendly and suitable for all visitors to the shopping centre. 
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