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Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on südalinna kultuurikeskuse jaoks ette nähtud 8840 m2 

maa-ala Tartu Keskpargis. Tartu Keskpark on väheste lisafunktsioonidega park Tartu 

kesklinnas, mida kasutatakse enamasti läbi kõndimiseks. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli 

analüüsida Keskpargi hetkeolukorda ja töötada välja uus kujunduslahendus, mis säilitaks pargis 

võimalikult palju kõrghaljastust ning luua Keskparki positiivse loodusmõjuga südalinna 

kultuurikeskus. Tartu Keskpargi kujundamine jaotati mitmeks etapiks: uuriti erinevaid 

teaduslikke artikleid ja kirjandust, külastati Keskparki, kus uuriti ala probleeme, häid omadusi 

ning hetkelist olukorda. Lisaks arvutati soojussaare efekti Keskpargis ja selle ümbruses ning 

hinnati millise temperatuuri muutuse tooks südalinna kultuurikeskuse ehitamine Keskparki 

võrreldes hoone ehitamisega Kaubamaja parkla, Turuhoone parkla ning Vabaduse puiestee 

kohale. Viimasena koostati uue Keskpargi kujundus ja toodi välja erinevad kultuurikeskuse 

asukoha võimalused. Töö tulemusena pakuti välja erinevaid võimalusi, kuidas südalinna 

kultuurikeskus rajada Keskparki nii, et pargis säiliks võimalikult palju kõrghaljastust ning tekiks 

minimaalne soojussaare efekt. Lisaks sellele kujundati Keskpark nii mitmekesise taimestikuga 

ökoloogiliseks alaks kui ka tegevusrohkeks linnapargiks. 

Märksõnad: Tartu Keskpark, kujundusprojekt 
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According to Tartu city’s general plan the culture centre has a defined area of 8840 m2 in Tartu 

Keskpark. Tartu Keskpark is a park in Tartu downtown, that has few features and is mostly used 

for walking through. This dissertations objective was to analyse the current situation in Tartu 

Keskpark and create a new design solution that would keep as many of the trees as possible. 

Also to provide different solutions for a culture centre with positive natural impact. The design 

of the culture centre in Tartu Keskpark was divided to multiple stages: different literature and 

scientific articles were studied, visits to Keskpark were made, where area’s existing situation, 

different problems and positive aspects were examined. In addition the urban heat island effect 

in Keskpark and the surrounding areas was analyzed to determine how culture centre would 

impact the temperature if the building was built to Keskpark compared to building it above 

Vabaduse puiestee, Kaubamaja parking lot and Turuhoone parking lot. Last the new design of  

Keskpark was proposed in addition to different location options for the culture centre. As the 

result of this thesis different options were offered how to establish culture centre in Tartu 

Keskpark in a way that would preserve as much of the tall landscape as possible and minimal 

urban heat island effect would take place. In addition Keskpark was designed to be an ecological 

area with diverse vegetation and also have different possibilities for activities.   
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev töö on Eesti Maaülikooli Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujundamise õppekava 

bakalaureuse kraadi lõputöö.  

 

Keskpark on Tartu kesklinnas asuv kõrgete pärnaalleedega park, mida kasutab igapäevaselt 

palju inimesi. Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on südalinna kultuurikeskuse jaoks ette 

nähtud 8840m2 maa-ala Tartu Keskpargis. Töö eesmärgiks on analüüsida Keskpargi 

hetkeolukorda ja töötada välja uus kujunduslahendus, mis säilitaks pargis võimalikult palju 

kõrghaljastust ning luua Keskparki positiivse loodusmõjuga südalinna kultuurikeskus. 

Eesmärgiks on kujundada ka ökoloogiliselt mitmekesine, multifunktsionaalne ning atraktiivne 

linnapark kõigile. Antud töö käigus analüüsiti ka erinevate kujunduslahenduste mõju 

pinnatemperatuurile.  

 

Kujunduslahendus toetub Tartu linna ja Keskpargi ajaloo, barjääride ja ligipääsude, müra, 

vaadete, rohevõrgustiku, karakteralade ja olemasolevate funktsioonide analüüsile. Lahendus on 

välja toodud neljal erineval plakatil. Lisaks annavad parema ülevaate ja ettekujutuse lõiked, 

vertikaalplaneering, istutusplaan, vaated ja konstruktsioonjoonis. 

 

Bakalaureusetöö valmimisele aitasid kaasa töö juhendaja Peeter Vassiljev ning õppejõud Kadri 

Maikov, Mana Taheri Talesh ja Gloria Niin.  
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INTRODUCTION 

 

This dissertation is a bachelor’s thesis of the Estonian University of Life Sciences 

Environmental Planning and Landscape design curriculum.  

 

Keskpark is a park with high alleys of small-leaved lime trees located in the city centre of Tartu, 

which is used by many people daily. According to the general plan of Tartu city, a land of 

8840m2 in Keskpark is reserved for the new culture centre. This dissertations objective is to 

analyse the current situation in Tartu Keskpark and create a new design solution that would keep 

as many of the trees as possible. The goal is to provide different solutions for a culture centre 

with a positive natural impact and also create a biologically diverse, multifunctional and an 

attractive city park for everyone. Also the influence of different designs and the effect to the 

surface temperature has been analysed.  

 

The design relies on the history of Tartu and Keskpark, also the analyses of entrances and 

barriers, noise, green infrastructure, views, regions with different characters and the current 

functions of the park. The solution is shown on four different posters. In addition, illustrative 

sections, surface regrading scheme, constructional drawing, views of different areas and a 

planting plan give a better overview of the work.  

 

The making of this Bachelor’s thesis was created with the help of  my supervisor Peeter 

Vassiljev and professors Kadri Maikov, Mana Taheri Talesh and Gloria Niin.   
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS  

 

1.1 Linnaparkide ajalugu 

 

Linnapargid pakuvad mugavat keskkonda erinevate vaba aja tegevuste jaoks ning tõstavad koha 

mainet ja väärtust. Pargid rahuldavad mitmete erinevate rühmade vajadusi ja huve: mehed ja 

naised, noored ja vanad, sportlikud ja mittesportlikud, ning erinevad rahvus- ja kultuurirühmad. 

Selline laiaulatuslikkus teeb linnaparkidest väga tähtsa koha nii sotsiaalses kui ka füüsilises 

mõttes [1].  

 

16. sajandil jäljendasid pargid loodust, enamikel juhtudel olid hooned ning teised ehitatud 

elemendid pargi keskkpunktiks. 17. sajandil said väga populaarseks inglise aiad, näiteks avati 

sellel ajal kuninglik territoorium Hyde Park Londonis avalikkusele. Järgmisel sajandil hakkasid 

Saksamaa vürstid vanu kaitserajatistele mõeldud alasid muutma, mille käigus tekkisid rohkem 

inimestele mõeldud aiad. Esimesed sellised aiad avati Münchenis 1789. 18. sajandi lõpuks olid 

pargid üldiselt seotud linnadega, sellel ajal hakati linnaparke ehitama tööstuslinnadesse 

Suurbritannias [2].  

 

Haljastatud keskkondi on kasutatud sotsiaalsete probleemide lahendamiseks juba ammusest 

saati. Esimeste linnaparkide arendamisest 19. sajandist alates on planeerijad kasutanud 

rohealasid, et lahendada linnade majanduslike-, poliitilisi- ja kultuurilisi probleeme. Rohealad 

on alati olnud osa linnastumisest: 19. sajandil koos linnastumisega planeeriti uusi tänavavõrke 

ja linnaparke. Linnaparkide arengut mõjutasid ka demograafilised tegurid. Euroopas ja Põhja-

Ameerikas elanike arv aina kasvas sisserännakute tõttu ja rahvastiku arv linnades tõusis. 

Suurenenud elanike arv tähendas linnade laienemist ja olemasolevate ruumiliste piiride, näiteks 

vaeste ja rikaste linnaosade omavahelist segunemist [3]. 20. sajandi alguses muutusid pargid 

oluliselt tähtsamaks kinnisvara väärtuse, turismi ning rahvatervisele pakutavate eeliste tõttu. 

Lisaks hakkasid ettevõtted ja linnajuhid mõistma, et tootlikkuse tõstmiseks on vaja töötajatel 

parkides puhata ja lõõgastuda [4].  
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Kunagi arvati, et linnapargid peaksid olema looduslikud kohad, mis soosiksid ühiskonna 

edendamist. Nende põhimõtete tulemusel hakati sarnaselt linnadele moderniseerima parke, mis 

tähendas, et parkide osad muutusid rohkem spetsiifiliseks. 1995. aastal tehtud uuringutel leiti, 

et San Francisco Golden Gate pargis (joonis 1) algasid sellised muutused juba 1880. aastatel, 

nimelt parki lisati lastele mõeldud mänguväljakuid, jõulinnakuid nii noortele kui ka 

täiskasvanutele ja lisaks istutati ka erinevaid ilutaimeliike. Need muutused kehtivad üldisatult 

enamike parkide kohta Ameerika Ühendriikide suurlinnades [5].  

 

 

Joonis 1. Golden Gate park San Franciscos, 1892 [6] 

 

2008. aastal Galen Granzi poolt kirjutatud artikli põhjal [7] Ameerika ühendriikide linnaparkide 

ajalugu jaguneb neljaks mudeliks ning annab ka oma nägemuse viiendast mudelist: 

1) „The Pleasure Ground“, see tähendab üldiselt suurt parki, mis asub linna ääres. Pargi 

ülesanne oli jäljendada loodust, kuid mitte liiga metsikul moel. See oli metsiku looduse 

ja linnalooduse vahepealne ala. Pargis tehti palju sporti, kuid pargi disain aitas kaasa ka 

passiivsele looduse nautimisele. Kahjuks seetõttu, et park oli linna ääres, ei saanud 
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töölisklass seda kunagi kasutada, sest sinna minek oli liiga pikk ja kallis. Selline mudel 

võttis aset aastatel 1850-1900.  

2) „The Reform Park“, 19. sajandi lõpul üritati võtta „The pleasure ground“ printsiip, teha 

see väiksemaks ning asetada inimestele lähemale, kus kõigil oleks seda võimalik 

kasutada. Sellel ajal planeeriti ka mänguväljakuid lastele, et neid tänavatel mängimast 

ära saada. Seega ühendati kaks ideed, millest sai „The Reform Park.“ Selle pargi 

eesmärk oli kõik inimesed kokku tuua, kuna sel ajal oli riiki sisenemas palju immigrante. 

Park oli organiseeritud ning sümmeetriline.  

3) „Recreational Facility“, see mudel võttis aset 1930. – 1965. aastal. „Recreation“ ehk 

virgestus viitas tegevusele alal. „Facility“ ehk asutus, sest enam ei olnud see looduslik 

park, kus oleks palju rohealasid ja nende ümber palju maad. Näiteks staadionit hooldati 

parkide osakonna poolt. Seega staadionit ja seda ümbritsev parklat hakati kutsuma 

pargiks, kuigi ta seda ei olnud.  

4) „The Open Space System“ algas 1960. aastate keskel. Oli tekkinud uus suhtumine – vaba 

aja veetmine on potentsiaalselt kõikjal. Tänavad, katused, mahajäetud raudteed, 

ülekäigurajad, väljakud või pargid, igal ruumil on potentsiaalne rekreatsiooni väärtus. 

Näiteks hakati tegema kontserteid parkides. 

5) „The Model of The Future“  ehk artikli kirjutaja nägemus tulevikust on kasutada parke 

jätkusuutlikumal viisil. Näiteks Hiinas kasutatakse mõndasid parke tulu teenimiseks, kus 

kasvatatakse bambust, millest valmistatakse lehvikuid või hambaorke. Tiikidest 

püütakse kala kolm korda aastas, mis tähendab, et parke kasutatakse ära produktiivsel 

viisil. Sellega saaks inimestele näidata, kuidas saab ära kasutada maastikke, mille 

tagajärjel saaksid seda inimesed oma õuedes kasutada. Näiteks 19% olmeprügilast ja 

jäätmetest pärineb õuedest – niidetud muru, oksad, lehed jms. Kui pargid suudaksid ette 

näidata, kuidas multšimine võib olla kasulik, võiksid sellest õppust võtta ka 

linnaelanikud, mille tulemus oleks kokkuvõttes kõikidele parem.  
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1.2 Jätkusuutlik park 

 

Jätkusuutlikkuse mõistet võivad erinevad inimesed tõlgendada erinevalt, kuid kõige sagedamini 

tsiteeritud definitsioon on artiklist [8] Our Common Future: „Säästev areng on areng, mis vastab 

tänapäeva vajadustele, ilma ohustamata tulevasi põlvkondi ja nende vajadusi.“  Jätkusuutlikkus 

on linnaplaneerimises väga olulisel kohal ning linnapargid mängivad selles olulist rolli. 

Linnastumisega kaasnevate probleemide tõttu on rohealad elukvaliteedi seisukohalt üha 

tähtsamad. Jätkusuutlikkuse ja linna taastamise strateegiaid kasutatakse peamiselt 

inimtekkeliste asutuste peal, kuid viimasel ajal on näha märgatavat kasvu huvis looduse arengu 

vastu. Jätkusuutlikkut parki planeerides peab arvestama majanduslike, keskkondlike ja 

sotsiaalsete tegurite tasakaalustamisega viisil, mis tagab tulevastele põlvkondadele ressursside 

olemasolu ja terve keskkonna [9].  

 

Michel Jacobsi sõnul [9] on jätkusuutlikku arendamise põhimõtted järgmised:  

1) Keskkonna ja majanduse integratsioon. Erinevate majanduslike otsuste tegemisel peab 

arvestama selle mõju keskkonnale.  

2) Põlvkondadevaheline kohustus. Praegused otsused peavad arvestama nende mõjuga 

tulevastele põlvkondadele.  

3) Keskkonna kaitsmine. Kivimite, metsa, vee ja muude loodusvarade kaitsmine ja 

säästmine.  

4) Elukvaliteet: inimese elukvaliteeti ei saa hinnata vaid tema majandusliku olukorra järgi.  

5) Sotsiaalne õiglus. Igaühel on õigus puhtale keskkonnale.  

6) Kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine. Seehulgas paigavaimu hoidmine ja koha 

väärtustamine.  

7) Põlvkonna sisene tasakaal. Erinevuste vähendamine erinevate rühmade seas; noored ja 

vanad, rikkad ja vaesed.  

8) Osalemine. Poliitiliste otsuste tegemisel peavad erinevad seisukohad olema kuuldavad.  

 

Portugalis, Portimão linnas arvestatakse linnapargi planeeringus inimeste erinevate huvidega: 

alad füüsilise tegevuse jaoks, puhkealad aktiivseks ja passiivseks ajaveetmiseks ning 

looduslikud alad. Lisaks sellele keskendutakse ka keskkonna jätkusuutlikkusele, arvestades 
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erinevate keskkonnaväärtustega nagu õhk, vesi, maa ning elupaikade kaitse [10]. Kesk-Tšiili 

väikese linna Nincauga uue linnahalli (joonis 2) eesmärk on luua ruum, kus on võimalik 

korraldada erinevaid avalikke üritusi. Väljak asub vana avaliku pargi ja mitmete ajalooliste 

hoonete lähedal, mis võimaldab väärtustada nii looduslikku kui ka inimtekkelist kohalikku 

pärandit [11].  

 

 

Joonis 2. Kesk-Tšiili, Nincauga linnahall. [11] 

 

Tänapäeval jätkusuutliku pargi eesmärk on eelkõige hoida nii inimeste kui ka taimede tervist. 

Parkhill greens pargis (joonis 3) on erinevate disainistrateetiatega antud pargile mitmeid 

võimalusi edendada sotsiaalset ja elavat elu pargi külastajatele. Pargis on tasakaalus nii 

ökoloogilised kui ka inimlikud vajadused: hallatakse vihmavett, leevendatakse linna soojussaare 

efekti ning samas ka pakutakse tegevusi igas vanuses inimestele. Pargis on korvpalliväljak, 

purskkaev, mänguväljak, laiad kergliiklusteed ning suur muruplats [12].  
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Joonis 3. Parkhill greens, Shenzhen, Hiina. [12]  

 

Pargi suurus pole võrreldes varasemaga nii oluline, vaid tähtis on see, et pargid oleksid seotud 

rohekoridoridega. Jätkusuutlikus pargis peaks saama teha erinevaid tegevusi, näiteks jalutada, 

õppida, linde vaadata, jalgrattaga sõita ning aktiivselt puhata [13]. Selline park on näiteks Hiinas 

asuv Zhangjiangi park (joonis 4), kus on võimalik teha eelnevalt mainitud tegevusi ning lisaks 

sellele saab seal ka joosta, nautida erinevaid kunstiteoseid, uurida taimi ja püüda kala [14].  

 

 

Joonis 4. Zhangjiang park Hiinas. [14]  
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Park peaks olema ka esteetiline ja mitmekesise haljastusega, kus on vett läbi laskvat pinnast 

ning lisaks sellele võiks pargis olla ka isemajandav osa, mis ei vaja inimeste hoolt. Selline park 

asub Taanis, Kopenhaagenis (joonis 5). SUND Nature Park on kaasaegne ülikoolilinnaku park, 

mis toetab õppeelu tõstes üliõpilaste ning teadlaste loovust ja elukvaliteeti. Samas pakub park 

ka erinevaid looduslikke, funktsionaalseid ja sotsiaalseid väärtusi. Pargis on ka isemajandav 

osa, kus kasvavad erinevad taimed ning millest saavad kasu putukad, mesilased, liblikad ja 

muud loomad [15]. Jätkusuutlikust pargist saavad seega kasu elanikud, elusloodus, linnad ja ka 

kogu planeet [13].  

 

 

Joonis 5. SUND Nature Park, Kopenhaagen, Taani. [15]  

 

 

1.3 Linna soojussaare efekt 

 

Soojussaare efekt mõjutab miljoneid inimesi üle maailma. Kõrgetel temperatuuridel, mis 

linnades tekivad on sageli tugevad negatiivsed tagajärjed inimese tervisele ja heaolule [16]. 

Lisaks tervisele ja heaolule mõjutab linna mikrokliima õhu kvaliteeti, hoonete energiakasutust 

ning linna jätkusuutlikkust. Linnades, kus ehitamise ja linna arengu tempo on kiire, tekivad 

erinevad mikrokliimaga seotud probleemid nagu näiteks soojussaare efekt  [17].  
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Koos globaalse temperatuuri tõusuga peavad linnaelanikud elama soojussaarte mõjudega. 

Linnadesse hoonete ehitamine ja sillutatud alade loomine toob kaasa suurenenud energia 

tarbimise, elanike ebamugavuse ja potentsiaalse suremuse tõusu kuumastressi tõttu. Mitmed 

linnad on jõudnud juba järeldusele, et praegune linnastumise trend ei ole jätkusuutlik. Positiivne 

on see, et linnad on pidevas muutumises, mis võimaldab neid trende heas suunas mõjutada [18].  

 

Inimtekkelised materjalid ning suurenenud antropogeenne kuumus on peamised soojussaare 

efekti põhjustajad. Sillutatud alad ja katused valdavad suurt osa linnapinnast, mis on paljastatud 

päikesekiirgusele. Asfalt on kõige levinum teekattematerjal, millel on tugev mõju kuumasaare 

efekti tekkimisele. Rohealade lisamine parkidele ja katusteaedadele on korduvalt näidanud 

positiivset mõju soojussaare efektile ja temperatuuri langusele [16]. Soojussaarte peamiseks 

põhjuseks on linnaehitistest eralduv soojus, kuna hooned neelavad päikesekiirgust ja kiirgavad 

seda tagasi. Seetõttu linnades soojussaared tekivad piirkondadesse, kus on palju veekindlaid 

pindasid, mis kiirgavad päikesekiirgust tagasi ja kus on vähene taimestiku olemasolu. 

Soojussaare efekti vähendamiseks kõige levinumad viisid on haljasalade nagu näiteks parkide, 

alleede ja katusehaljastuse suurendamine. Taimestik omab temperatuuri reguleerimisel väga 

olulist rolli. Taimestiku olemasolu tähendab seda, et evaporatsiooni mõjul vähendatakse 

ümbruses olevat soojust. Samuti pakuvad kõrgemad taimed varju, mille tõttu ei jõua 

päikesekiirgus maapinnani [19].  

 

 

1.4 Haljasala roheväärtus 

 

On olemas mitmeid erinevaid linna haljasalade süsteeme, mõned neist on: bioloogiline koridor, 

ökoloogiline võrgustik, rohevöö, roheline infrastruktuur, roheala ja kaitsekoridor [20]. Linna 

haljasalad tagavad tähtsa ühenduse linna ja looduse vahel. Haljasaladel on suur ökoloogiline 

väärtus, mis on paika pandud eelkõige linnainimeste vajaduste järgi. Linnaelanike nõuded 

keskkonnakvaliteedile on tõusnud. Linnades elamine, töötamine ja õppimine tõstab inimese 

vajadust aega veeta looduslikel aladel, et lõõgastada keha ja hinge [21].  
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Linnade haljasaladel on mitmeid kasulikke väärtuseid. Haljasalad vähendavad müra, 

puhastavad õhku ja käitlevad pinnavett [20]. Selline park asub Saksamaal Duisborgi linnas. 

Maastikupark Duisburg-Nord (joonis 6) on 230 hektarit suur, kus vanasti asusid 

rauasulatuskojad. Koos mitmete lähedal asuvate kinnistutega on ala muudetud ühtseks 

maastikuvööndiks. Kinnistul on mitmekesine taimestik ja loomastik, kus leiab ka ohustatud 

liike. Piirkonda jäänud vanad tööstushooneid kasutatakse tänapäeval ärihoonetena, kodudena ja 

monumentidena [22].  

 

 

Joonis 6. Duisburg-Nord maastikupark, Põhja-Duisburg Saksamaa. [22]  

 

Pargis on palju tähelepanu pööratud ka veesüsteemile, nii drenaaživesi kui ka äravooluvesi 

katustelt ja pindadelt juhitakse kokku veehoidlatesse ning peale filtreerimist lastakse vesi jälle 

tagasi pargi veesüsteemi. Samuti kasutatakse ära vanu puhastusseadmeid ja teisi elemente. 

Näiteks on vana gaasimahuti täidetud veega, kus käivad sukeldujad sukeldumas. Alale on 

rakendatud mitmeid veeteid ja need on muudetud hästi nähtavaks, et tuua veekeskkond 

inimestele lähemale. Lisaks sellele on külastajatele loodud erinevaid veega seotud lahendusi, 

millega saab katsetada ja mängida (joonis 7) [22].  
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Joonis 7. Lapsed veega mängimas Duisburg-Nord pargis. [22]  

 

Samuti on haljasalad toitainete ringluse osa, töötavad keskkonnamuutuste indikaatorina ning 

bioloogilise mitmekesisuse keskusena. Lisaks sellele on linnade haljasaladel kultuurilised ja 

sotsiaalsed väärtused, kus saab harrastada tervisesporti, puhata, mängida ja ennast harida. 

Haljasalad annavad linnale struktuuri, mis ühendab omavahel erinevad linnamaastiku osad [20].  

 

Tänapäevases muutuvas maailmas inimese väärtused muutuvad koos linnastumisega. Lisaks 

inimeste elustiili muutumisele, on tekkinud inimestel uued kasutusharjumused ja vastavalt 

sellele on loodud uusi alasid. Need muutused erinevad igas riigis kultuursete, majanduslike ja 

geograafiliste põhjuste tõttu. Linnastumisega muutusid maapiirkonnad tasapisi linnadeks ja 

sillutatud alad hakkasid domineerima linnapilti. Sellistel aladel eksisteeris rohealasid väga vähe. 

Kiire linnastumise tagajärjel tekkis ebaloomulik keskkond, mis mõjutas inimeste füüsilist ja 

vaimset arengut ning inimestel tekkis igatsus ja tahtmine olla looduslikel aladel. Tänapäeval on 

linnade rohealadest saanud väga vajalikud elemendid, millel on tohutu ökoloogiline, esteetiline 

ja rekreatiivne väärtus. Mitmed uuringud on näidanud, et linnapargid ja rohealad on 

võtmekomponendid linnaruumis [23].  
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1.5. Linnapargid ja nende bioloogiline mitmekesisus 

 

Pargid on linnapildis eriti olulised bioloogilise mitmekesisuse levialad [24]. Looduslike alade 

olemasolu tõstab elukvaliteeti mitmel määral. Peale mitmete keskkonna- ja ökoloogiliste 

teenuste (õhu tolmust puhastamine, kuumasaare efekti vähendamine jt.), linnaloodus tagab 

tähtsa sotsiaalse ja psühholoogilise kasu inimkonnale, mis rikastab inimeste elu tähenduste ja 

emotsioonidega [25]. Linnaparkide bioloogilist mitmekesisust ja taimkatet mõjutavad erinevad 

keskkonnategurid ja maa kasutamise viisid [26]. Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine 

linnades võib avaldada positiivset mõju elu kvaliteedile ja linnaelanike harimisele, seeläbi 

hõlbustades looduslike ökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse säilimist [27]. Al Fay park 

(joonis 8) on mitmekesine park Abu Dhabis, kus pakutakse nii bioloogilisi-, keskkonna- kui ka 

sotsiaalseid hüvesid. Puude tihedus, pinnase kujundus, kohalike liikide kasutamine ja 

sademevee kasutamine on vähendanud taimede kastmist 40% võrra. Lisaks sellele meelitab park 

ligi erinevaid loomi nagu näiteks tolmeldajaid ja linde, luues ökoloogiliselt mitmekesise pargi, 

mille mikrokliima võimaldab parima keskkonna mängimiseks, sportimiseks ja vaba aja 

veetmiseks [28].  

 

 

Joonis 8. Al Fay park Abu Dhabis. [28]  
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Belgias, Flandersi linnas läbi viidud uuringud näitasid, et linnades ja äärelinnades olevad pargid 

võivad olla väga liigirikkad, eriti kui tegemist on erinevate pool-looduslike kooslustega [29].  

Indias, Bangalore linnas tehti uuringud 127 erineva ala kohta, et saada ülevaade puude jaotuse 

kohta parkides. Tulemuseks oli, et üldiselt on puude jaotus domineeritud kõige levinumate 

liikide poolt. Uuemad pargid olid bioloogiliselt mitmekesisemad ning liigirikkamad, kuid 

vanades parkides oli puid vähem, kuid need olid suuremad. Samuti erinesid vanad pargid 

liigilise koostise poolest, näiteks oli vanades parkides rohkem suurte võradega puid. Uuring 

näitas, et suurte võradega liike vahetati järk-järgult välja väiksemate puude vastu, sest neid on 

lihtsam hooldada, kuid väiksemate võradega puud ei pruugi anda sama keskkonnalist ja 

ökoloogilist kasu, mis suurte võradega puud. Jõuti järeldusele, et kõige kasulikum oleks jätta 

alles suured puud, kuid istutada juurde ka väiksemaid, mis tõstaksid pargi bioloogilist 

mitmekesisust ning maksimeeriksid ökosüsteemi- ja keskkonnateenuseid [30].  

 

Joonisel 9 on näidatud pildiseeriat [31], mis pärineb artiklist “Perception of the Vegetation 

Cover Pattern Promoting Biodiversity in Urban Parks by Future Greenery Managers.  Artiklis 

on lahti seletatud, milline peaks olema linnapark, kus on üritatud tõsta ja taastada bioloogilist 

mitmekesisust.  
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Joonis 9. Bioloogiliselt mitmekesine kavandatud linnapark. [31] 

 

Piltidel A-C on kõrged puud: niidetud muruga, niitmata muruga või looduslikku metsa 

meenutava alaga. Piltidelt F,I,L ja O saab näha erineva iseloomuga alasid: kõrgete puude kobar, 

võsa, lilleniit ja muru. Piltidel D-F on toodud välja erinevad põõsastikud: pildil D on isetekkinud 

põõsad koos ilupõõsastega, pildil E on ilupuud, kuhu on spontaanselt kasvanud põõsad ning 

pildil F on looduslik tihnik kõrgete rohttaimede kooslusega. Piltidel G-I on kujutatud kõrgete 

taimede äärekooslused, J-O on näha erinevaid rohumaasid, mõni neist on niidetud, mõni on 

vähem niidetud ja mõnda pole üldse niidetud.  
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1.6. Rohekatused 

 

Rohekatuseid kasutatakse paljudes linnades linnastumisega kaasnevate probleemide vastu 

võitlemiseks [32]. Rohekatuste mõte on mõjutada erinevaid ökosüsteemiteenuseid: soojussaare 

efekti maandamine, sademevee juhtimine ning hoonete temperatuuri reguleerimine [33]. Samuti 

pakuvad rohekatused toitu ja elupaikasid erinevatele lindudele ja putukatele [34]. Šveitsis, 

Baselis uuriti 17 erinevat rohekatust pärast nende valmimist esimese 3 aasta jooksul. Uuringus 

tuvastati 78 ämbliku- ja 254 mardikaliiki, millest osa kuulus ohustatud liikide alla. Teises 

uuringus leiti erinevad orhideeliigid ja muud haruldased ning ohustatud taimeliigid 90-aastasel 

rohekatusel [35].  

 

Hooned põhjustavad sageli keskkonnaprobleeme. Neid probleeme saab teatud määral 

leevendada hoonete pinnaomaduste muutmisega [36]. Taimestiku lisamine katustele võib 

vähendada hoonete negatiivseid efekte ökosüsteemidele, seehulgas vähendades ka hoone 

energiatarbimist [34]. Selline park on Bryant Park New Yorgis (joonis 10). Bryant parki 

kasutatakse Ameerika Maastikuarhitektide seltsi poolt jätkusuutliku pargi näitena. Park hakkas 

1900. aastatel halvenema, kuid esimesed renoveerimistööd ei toonud kauakestvat tulu. 1979. 

aastal New Yorgi avaliku raamatukogu hoone laienemisega planeeriti ümber ka olemasolev 

park. Vana pargi eemaldamise käigus ehitati maa alla raamatukogu hoiuala ehk pargist sai selle 

rohekatus. Rohekatus vähendab hoone energiakulusid ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

Lisaks sellele on kogu pargis kasutatud looduslikke ja taaskasutatud materjale: sillutis ja  

skulptuurid on tehtud taaskasutatud kivist ning samas on ka säilitatud ajaloolisi elemente 

(piirded, vundamendid jt) [37].  
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Joonis 10. Bryant Park New Yorgis. (36) 

 

Rohekatused ja roheseinad  on esteetilised ja kui inimesed vaatavad loodust ja erinevaid taimi, 

on sellel kaudselt kasulik mõju ka tervisele. Hästi kujundatud rohealad võivad alandada stressi, 

vähendada lihaspingeid ja vererõhku ning suurendada üleüldiselt positiivseid tundeid [35].  

 

Rohekatuse pinnas põhineb tugevalt mineraalsel baasil, väikeses koguses on orgaanilist ainet 

(umbes 10% kogumassist). Mineraalkomponendi päritolu ja kaal varieerub olenevalt katuse 

kandevõimest. Kaks levinud materjali, mida kasutatakse on savigraanulid ja purustatud tellis 

[39]. Peamiselt valitakse mineraalkomponendid kliimavööndi, materjalide kättesaadavuse, 

katusele planeeritud taimede ning eeldatava hoolduse intensiivsuse järgi [35]. Taimsest 

materjalist peetakse parimaks kohalikke taimi, kuna need on harjunud kohaliku kliima ja muude 

loodusmõjudega. Rohekatustel on õhuke pinnasekiht ning üsna karmid keskkonnatingimused, 

mistõttu on seal ka paljudel kohalikel taimedel raskusi [39]. Niiskus, põud, äärmuslikud 

temperatuurid, intensiivne tuul ja valgus kõik võivad mõjutada taimestikku ja substraati 

negatiivsel moel [33].  
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1.7. Kujundusala 

 

1.7.1. Ala asukoht 

 

Käesolev bakalaureusetöö keskendub Tartu Keskpargi alale, kuhu on plaanitud rajada südalinna 

kultuurikeskus. Tartu Keskpark asub linna südames, mis on väga rahvarohke ja suure 

külastatavusega paik. Antud ala paikneb Tartu kesklinnas Vabaduse puiestee, Poe tänava, Küüni 

tänava ja Uueturu tänava vahel (joonis 11). Keskpargi vahetus ümbruses asuvad Tartu 

Kaubamaja, Tartu Turuhoone, Kaubahall ning nõukogudeaegsed elumajad. Ala lähedal asuvad 

samuti Emajõgi, Tartu Raekoda, Kaarsild, Kvartali ja Tasku ostukeskused, Uueturu park ja 

Pirogovi park.  

 

 

Joonis 11. Ala asukoht Tartu kesklinnas. (Ortofoto: Maa-amet 2022) 

 

 

1.7.2. Ajalugu 

 

Tartu Keskpargi asemel asus enne teist maailmasõda Tartu Kaubahoov (joonis 12). Kaubahoov 

hävis 1941. aasta juulis ning seejärel nimetati ala Pritsumaja kvartaliks sealse tuletõrjehoone 

olemasolu tõttu. Seegi hävis 1944. aastal pommitamise tõttu ja seejärel tühjendati ala varemetest 

[40]. Pärast sõda rajati Tartu linna peaarhitekti Arnold Matteuse juhtimisel varemete asemele 

Tartu Keskpark, kuna hoonete taastamiseks ei olnud piisavalt ressursse [41]. Parki istutati 

pärnad, kuused, hobukastanid ning erinevad põõsad [40].  



24 

 

 

  

Joonis 12. EV Topo 25T 1923-1935. (Alus: Maa-amet 2022)  

 

Tartu on suure kultuuriväärtusega linn, kust võib leida mitmeid muinsuskaitse all olevaid 

objekte, mõningad objektidest on rajatud muinasajal ning osad ka tänapäeval. Tartu 

muinsuskaitseala teeb eriliseks linna reljeef: Emajõe org, ümber Toomemäe rajatud vallikraav 

ning osaliselt säilinud muldkindlused on vorminud Tartust omapärase maastikuga asula.  

Vabariigi Valitsuse korralduse Tartu muinsuskaitseala kaitsekord eelnõu seletuskirjas [42] on 

välja toodud, et „Tartus on hästi säilinud ajalooline tänavatevõrk, hoonestus- ja 

krundistruktuur ning linnakindluse maapealsed osad, sealhulgas bastionaalvöönd.“ 

Muinsuskaitseala eesmärk Tartus on vanalinna, seda ümbritseva Toomemäe, bastionaalvööndi 

ja eeslinna alade säilitamine, esiletoomine ning nendes alades jätkusuutlik arendamine. 

 

Maastikuarhitekt Mart Hiob kirjutab artiklis [43] „Süku muinsuskaitse vaatevinklist“, et hetkel 

kavandatud südalinna kultuurikeskuse alal, Vabaduse puiesteel ning jõeäärsel piirkonnal olid 

kunagi kaalukoda ning väike kaubahoov, mis toimis avara turuplatsina, kuhu suurte hoonete 

rajamine oleks vastuoluline ajalooliste arengusuundadega. Seega üldplaneering selle ala kohale 

hoonestamise on ka välistanud. Keskpark oli osaliselt hoonestatud juba enne 1700. aastat. Poe 

tänava ääres asuv keskaegne linnamüür ning Poe tänava ja Vabaduse puiestee nurgal asuvad 

bastioni alumised osad on eraldiseisvad mälestised, mis on maa sees säilinud. Seetõttu pole 

muinsuskaitse kohaselt nende lammutamine lubatud. Poe ja Vallikraavi tänava vahele võib 

hoonet rajada vaid siis, kui arheoloogiliste uuringutega leitud väärtuslikud objektid jäävad 
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puutumata. Säilinud linnamüüri ja bastioni osade kohale hoone ehitamine on samuti keelatud. 

Muinsuskaitse põhjal on parim ala südalinna kultuurikeskuse hoonestamiseks Vallikraavi-

Küüni-Uueturu-Vabaduse kvartal, sest sealt uuringute käigus väärtuslike objektide leidmine on 

kas väike või ebaoluline, sest seal asunud ärihooned on juba uue aja ehitised, seega pole 

muinsuskaitseliselt nende lammutamine keelatud.  

 

 

1.7.3. Keskpargi praegune olukord ja funktsioon 

 

Keskpargi suurus on 1,9 hektarit [44] ning sealt viivad läbi diagonaalsed teed, mida sageli 

kasutatakse pargist läbi kõndimiseks. Pargi Küüni tänava poolselt küljel asub laste mänguväljak. 

Kuna pargil on vähe lisafunktsioone, kasutataksegi seda peamiselt ühest sihtpunktist teise 

liikumiseks või jalutamiseks. Pargi kõrval asuv Vabaduse puiestee on viimastel aastatel suviti 

olnud suletud autoga liiklemiseks ühe kuu vältel, sel ajal toimuvad Vabaduse puiesteel erinevad 

üritused, samuti on mitmeid erinevaid vaba-aja veetmise võimalusi ning avatud on ajutiselt 

erinevad söögikohad.  

 

Keskpargis on 18 liiki puittaimi. Parki on istutatud püramiidtammed, ginnala vahtrad, torkavad 

kuused, engelmanni kuused, kuid pargi muudavad omapäraseks ühe- ja kaherealised 

pärnaalleed, mis ümbritsevad parki neljast küljest [44]. Alal leidub ka erinevaid põõsaid nagu 

näiteks sirel, ebajasmiin ja läikiv tuhkpuu [45].  

 

Südalinna kultuurikeskuse planeerimine Tartu Keskparki on ühiskonnas tekitanud palju 

poleemikat ning ideele on ka mitmeid vastaseid. Eelkõige tuuakse negatiivse aspektina välja 

pargi poolt pakutavate ökosüsteemide kadumist, millest on räägitud peatükkides „1.5 

Linnapargid ja nende bioloogiline mitmekesisus“ ning „1.4 Haljasala roheväärtus“. Esmapilgul 

parki vaadates on näha, park ei ole praegusel kujul eriti liigirikas (joonis 9) ning ei paku ka palju 

tegevusi inimestele. Antud töö eesmärgiks on leida lahendus, mis võimaldaks nii südalinna 

kultuurikeskuse ehitamist kui ka pargi olukorra paranemist. Järgnevas peatükis on täpsemalt 

kirjeldatud, kuidas tööd on tehtud ning toodud välja ka need probleemid, mis pargi puhul 

lahendamist vajaksid.  
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2. METOODIKA JA ANDMETE KOGUMINE 

 

Tartu südalinna kultuurikeskuse kujundus Tartu Keskparki jaotati mitmeks etapiks. Esimeses 

etapis uuriti erinevaid teaduslikke artikleid ja kirjandust linnaparkide ajaloo, jätkusuutlike 

parkide, linna soojussaare efekti, haljasala roheväärtuse, linnaparkide ja nende bioloogilise 

mitmekesisuse kui ka rohekatuste kohta. Samuti tutvuti Keskpargi kui ka selle ümbruse 

ajalooga.  

 

Teine etapp koosnes külastustest Keskparki, kus uuriti ala probleeme, häid omadusi ning 

hetkelist olukorda. Külastuste kui ka Maa-ameti ortofotode põhjal koostati mürakaart, 

rohevõrgustiku analüüs, barjääride ja ligipääsude analüüs, karakteralade analüüs, alale tekkivad 

vaated ning olemasolevate funktsioonide analüüs.  

 

Kolmandas etapis analüüsiti soojussaarte efekti Keskpargis ning selle ümbruses. Arvutati, 

kuidas mõjutaks maapinna temperatuuri muutust südalinna kultuurikeskuse ehitamine parki 

ning milline oleks mõju maapinna temperatuurile hoone ehitamisel Vabaduse puiestee, 

Kaubamaja parkla ja Turuhoone parkla kohale. Arvutused tehti hoonete kõrguse, puuvõrade-, 

haljastuse-, sillutatud ala- ja hoonete osakaalu põhjal 10 000 m2 kohta. Tulemused toodi välja 

tabelina, kus võrreldi temperatuuri muutusi.  

 

Viimases etapis koostati esmalt uue kujunduse kontseptsioon. Seejärel valmistati Vectorworks 

programmis kujundusplaan ja istutusplaan. Adobe Photoshop programmi abil koostati 

pargivaated, Autodesk Autocad programmi abil tehti konstruktsioonjoonis ning vertikaalplaan, 

lõiked tehti nii Adobe Photoshopis kui ka Autodesk Autocadis ning kultuurikeskuse vaadete 

tegemiseks kasutati Lumion programmi. Töö lõppfaasis koostati Adobe Photoshopis neli postrit, 

millest esimene koosneb analüüsidest ning kontseptsioonist, teine kujundusplaanist ja lõikest, 

kolmas pargis olevatest vaadetest ja lõigetest ning viimane pargis olevast vaatest ning 

erinevatest kultuurikeskuse asukoha võimalustest.  
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2.1 Analüüsid 

 

2.1.1. Vaated 

 

Vaadete analüüsi (joonis 13) jaoks uuriti kujundusala ümbrust ja märgiti kaardile tekkinud 

vaated, kus Keskpark oli nähtav. Kollasega on märgitud 8 vaadet, millest 5 on Keskpargist 

põhjapool ning 3 lõunapool. 3 vaadet tekivad sildade pealt, 1 vaade teiselt poolt Emajõge, 1 

Vabaduse puiesteelt, 1 Vallikraavi tänavalt, 1 Uueturu pargist ning 1 vaade Vanemuise teatri 

treppide eest.  

 

 

Joonis 13. Vaadete analüüs. (Alus: Maa-amet 2022)  

 

 

2.1.2. Rohevõrgustik 

 

Rohevõrgustiku analüüsil (joonis 14) analüüsiti Tartu kesklinna ümbruses olevaid rohealasid ja 

loomadele eksisteerivaid barjääre. Helerohelisega on märgitud Toomemäel asuv tuumala ning 
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tumerohelisega on toodud välja kõik alad, kus on haljastust. Punasega on tähistatud alad, kus 

asuvad barjäärid, millest lennuvõimetud loomad mööda ei saa, kes muidu ühest rohealast teise 

liiguksid. Erinevad barjäärid putukate ja lindude elutegevust üldjuhul ei häiri. Barjääre tekitavad 

tihedalt paiknevad hooned, aiad, jõgi ja suuremad asfaltteed. Analüüsist võib järeldada, et 

Toomemäelt Keskpargi suunas liikumine on loomadel raskendatud väikeste avade tõttu. 

Keskpargist ida ja kagu suunas liikumise muudab keerukaks suur sillutatud ala ning tihe 

autoliiklus.  

 

 

Joonis 14. Rohevõrgustiku analüüs. (Alus: Maa-amet 2022) 

 

 

2.1.3. Mürakaart  

 

Analüüsitud on Keskpargi ning parki ümbritsevat mürataset (joonis 15), müra mõõdeti 

detsibellides kasutades telefonirakendust Decibel X – Pro Sound Meter. Sinine värv tähistab 

kõige suurema müratasemega alasid ehk alasid, kus müra tugevus ületab 60 detsibelli. Jooniselt 

on näha, et suurim müratase on Riia tänaval, Turu tänaval ja Vabaduse puiesteel. Keskpargis 

Vabaduse puiestee poolses ääres on müratase 51-60 detsibelli, parki sissepoole liikudes müra 
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väheneb 46-50 detsibellini ning pargi keskel on müratase alla 40 detsibelli. Küüni tänaval, kus 

sõidukitega liikuda ei saa, on müratase 41-45 detsibelli, üsna tiheda autoliiklusega Kaubamaja 

parklas tekkiv müratase on 46-50 detsibelli.  

 

 

Joonis 15. Mürakaart. (Alus: Maa-amet 2022) 

 

 

2.1.4. Pargi funktsioonid 

 

Analüüsis uuriti erinevaid pargi funktsioone (joonis 16). Keskpargi Küüni tänava poolsel küljel 

asub populaarne mänguväljak, mille asukoha plussiks on ka see, et mänguväljaku alale paistab 

ka rohkelt päikesevalgust. Pargi keskel teede ristumiskohas on pargi külastajatel võimalik 

pinkidel jalga puhata. Hiljuti on lisatud Keskparki vineerist konstruktsioonidega rulapark, mis 

on noorte pargikülastatavust märgatavalt tõstnud. Lisaks joonisel välja toodud funktsioonidele 

on pargis võimalik ka muru peal istuda ja pikutada, kuid peamiselt kasutatakse parki siiski 

sellest läbi liikumiseks.  
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Joonis 16. Pargi funktsioonide kaart. (Alus: Maa-amet 2022) 

 

 

2.1.5. Karakteralad 

 

Analüüsitud on erinevate karakteritega alasid Keskpargi ümbruses (joonis 17). Punase ruuduga 

on märgitud kujundusala, tumedama rohelisega on näidatud rohealad, kus käib igapäevaselt 

palju inimesi läbi ning heledama rohelisega on välja toodud väiksema läbikäimisega roheala. 

Kõige heledama rohelisega on tähistatud Toomemägi. Kollane värv näitab elu- ja kortermajade 

paiknemist ning kollakas-pruuni tooniga on tähistatud ärihooned ja kortermajad. Punasega on 

näidatud Raekoja platsi paiknemine ja roosa värvusega on tähistatud tihedalt asutatud hooned 

kesklinnas, mille ümbruses on sageli rohkelt jalakäijaid. Lillaga on märgitud suured ärihooned, 

mille ümbruses on tihe autoliiklus ning sinisega on tähistatud kõrged kortermajad ja ärihooned.  
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Joonis 17. Karakteralade analüüs. (Alus: Maa-amet 2022)  

 

 

2.1.6. Barjäärid ja ligipääs 

 

Antud analüüsis on välja toodud Keskparki ümbritsevad barjäärid ning ligipääsetavus (joonis 

18). Punase joonega on märgitud füüsilised barjäärid, millest näeb läbi, kuid ei ole võimalik üle 

ega läbi kõndida. Sinisega on välja toodud nii füüsilised kui ka visuaalsed barjäärid, siinpuhul 

näiteks kõrged hooned. Sinised nooled näitavad ligipääsu parki, mis on läbitavad kõikidele 

liiklejatele ja liiklusvahenditele (v.a autod jm suuremad mootorsõidukid). Punased nooled 

tähistavad ligipääse, mis on läbitavad vaid jalakäijatele. Vabaduse puiesteel asuva bussipeatuse 

kõrval asub hetkel kaks treppi ehk ligipääs kõigile ei ole antud kohas võimaldatud. Vähene 

ülekäiguradadade olemasolu Vabaduse puiesteel muudab parki ligipääsetavuse teiselt poolt 

tänavat füüsilise barjääri tõttu keerulisemaks.  
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Joonis 18. Barjääride ja ligipääsude analüüs. (Alus: Maa-amet 2022)  

 

Peeter Vassiljevi, Raili Arumetsa ja Raiko Jaeski (2020) tehtud kolme kesklinna pargi 

kasutajavaatlusest (joonis 19) selgub, et Keskpargis enim kasutatavad teed on pikemad 

diagonaalselt parki läbivad teed ning Kaubamaja parkla kõrval olev tee. Keskpargist väljaspool 

jalutatakse kõige rohkem Emajõe ääres.  
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Joonis 19. Keskpargis ja selle ümbruses jalutavate inimeste analüüs.   

 

 

2.1.7. Analüüside kokkuvõte 

 

Tartu Keskpark ning selle ümbrus on väga tiheda liiklusega rahvarohke paik. Hetkel kasutatakse 

parki peamiselt läbi liikumiseks ning lisategevusi- ja funktsioone pargis on vähe. Kõige rohkem 

kasutatakse pikemaid diagonaalselt parki läbivaid teid. Pargis saab istuda pinkidel, veeta aega 

mänguväljakul, rulapargis või istuda muru peal. Parki tekivad mitmest kohast vaated, kui need 

ei ole blokeeritud kõrgete hoonete poolt. Vabaduse puiestee Emajõe poolsest alast on parki tulek 

raskendatud kuna parki minemist takistab füüsiline barjäär, lisaks sellele ei ole Vabaduse 

puiestee bussipeatuse kõrval asuvad sissepääsud kõigile läbitavad. Keskpargi ümbruses on 

tiheda autoliikluse tõttu kõige kõrgem müratase Riia tänaval ja Vabaduse puiesteel. 

Lennuvõimetutel loomadel on Toomemäelt Keskparki ning Keskpargist ida ja kagu suunas 

liikumine raskendatud.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Südalinna kultuurikeskus 

 

3.1.1. Südalinna kultuurikeskuse kontseptsioon 

 

Hetkel on vastavalt Tartu linna üldplaneeringule südalinna kultuurikeskus planeeritud keset 

Keskparki (joonis 20), kultuurikeskuse suurim lubatud hoonestusala on 8840 m2 [46]. Selline 

hoonestus eemaldaks umbes pool pargist ning koos sellega kaoks ka seal paiknev kõrghaljastus 

ning muruala. Samuti tuleks eemaldada tihedat kasutust leidvad parki läbivad diagonaalsed teed.  

 

 

Joonis 20. Täismahus südalinna kultuurikeskus Keskpargis.  
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Kujundusidee eesmärgiks on pakkuda lahendusi kultuurikeskuse rajamiseks olemasolevale 

sillutatud alale ehk Kaubamaja parkla, Vabaduse puiestee ning Turuhoone parkla kohale. Hoone 

oleks ehitatud 5-meetri kõrguste sammaste peale, mis võimaldaks hoone alt läbi sõitmist ning 

samuti oleks kultuurikeskus ühendatud Kaubamajaga. Sellisel juhul jääks alles pargi 

kõrghaljastus ning tähtsamad teed, lisaks muutuks ka Keskpargi kujundus ja funktsioon - 

valmiks ökoloogiliselt mitmekesine, tegevusterohke ning uudistama kutsuv linnapark. 

Südalinna kultuurikeskuse ehitamisel sillutatud ala kohale kaoksid ära vaated Vanemuise 

treppide (joonis 21) ning Tasku eest (joonis 22).  

 

 

Joonis 21. Vaade Vanemuise treppide eest.  
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Joonis 22. Vaade Tasku keskuse eest.  

 

Kujundatud on 4 erineva asetuse ja kujuga kultuurikeskust. Need 4 varianti on: 

1) Ristikujuline kultuurikeskus (8840 m2); 

2) Y-kujuline kultuurikeskus (7600 m2); 

3) T-kujuline kultuurikeskus (7175 m2); 

4) L-kujuline kultuurikeskus (5000 m2). 

 

Ristikujuline kultuurikeskus (joonis 23) on maksimaalses lubatud suuruses ning see asetseks 

Turuhoone, Kaubamaja parkla ning Vabaduse puiestee kohal. Y-kujuline Süku (joonis 24) on 

pindalalalt natukene väikesem, eemaldades Vabaduse puiestee kohale ulatuva hooneosa. Y-

kujulise hoone puhul saaks suviti toimuvat autovabaduse puiestee üritust täismahus edasi 

korraldada. Tartu Turuhoone on kultuurimälestis, seega on vajalik, et vaated hoonele ka 

säiliksid, mistõttu tehti ka T-kujuline hoonedisain (joonis 25). T-kujulise hoone korral säiliksid 

vaated Turuhoonele nii Kaarsillalt kui ka teiselt poolt Emajõge. Neljanda võimaliku variandina 

kujundati L-kujuline kultuurikeskus (joonis 26), mis jätaks võimaluse korraldada autovabaduse 

puiestee üritust ning samas säiliksid ka vaated Turuhoonele, kuid kultuurikeskuse pindala oleks 

sellise kujunduse puhul 5000 m2.  
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Joonis 23. Ristikujuline kultuurikeskus (8840 m2).  

 

 

Joonis 24. Y-kujuline kultuurikeskus (7600 m2).  
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Joonis 25. T-kujuline kultuurikeskus (7175 m2).  

 

 

Joonis 26. L-kujuline kultuurikeskus (5000 m2).  
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3.1.2. Temperatuuri muutuste analüüs 

 

Antud analüüsi teostamiseks on kasutatud üheksat 100x100m (10 000m2) ruutu Keskpargis ning 

selle ümbruses (joonis 27). Arvutuste põhjal on analüüsitud, millise maapinna temperatuuri 

muutuse tooks südalinna kultuurikeskuse ehitamine parki ning kuidas mõjutaks maapinna 

temperatuuri hoone ehitamine Vabaduse puiestee, Kaubamaja parkla ja Turuhoone parkla 

kohale ning missugune oleks mõju maapinna temperatuurile rohekatusega kultuurikeskuse 

ehitamisel koos ümber kujundatud pargiga.  

 

Antud töös on maapinna temperatuuri prognoosimiseks kasutatud Laura Remmelga 

magistritöös „Tallinna linnamaastike vastupidavus muutuvale kliimale: maapinna parameetrid 

ja nende mõju soojussaare efekti tekkele“ [47] kirjeldatud valemit, kus arvutused on tehtud 

maakatte parameetrite põhjal. Arvutusteks on kasutatud järgnevat valemit: lähtetemperatuur 

31.853 + (puuvõradega kaetud pindala osakaal x -0.062) + (haljastatud pindade osakaal x -

0.006) + (kõigi sillutatud pindade osakaal x 0.05) + (hoonete pindala osakaal x 0.042) + 

(keskmine hoonete kõrgus x 0.033).  

 

 

Joonis 27. 100 x 100m ruudustik Keskpargis ja selle ümbruses. (Metsanduslik valevärvi 

ortofoto: Maa-amet 2022) 
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Tabelis 1 on võrreldud on pinnatemperatuuri muutust ühel palaval suvepäeval (31.85 °C)  

kolmes erinevas tulbas: kultuurikeskuse ehitamine parki, kultuurikeskuse ehitamine sillutatud 

ala kohale ning rohekatusega kultuurikeskuse ehitamine sillutatud alale koos pargi ümber 

kujundamisega. Võrreldud on täismahus (8840 m2) kultuurikeskuse hoonestamist ning 

temperatuuri muutused on välja toodud protsentidena.  

 

Esimeses kolmes ruudus (joonis 27) kultuurikeskus prognoositavat pinnatemperatuuri ei 

mõjuta, kuna hoone sinna ei ulatu. Nende kolme ruudu osakaal on peamiselt sillutatud alad ja 

hooned, seega on temperatuuri muutus võrreldes lähtetemperatuuriga üsna kõrge, nimelt ruudus 

number 1 on temperatuuri tõus 2,4%. See näitab, et 10 000 m2  täiesti sillutatud ja hoonestatud 

alal tõuseb pinnatemperatuur ühel palaval suvepäeval 2,4%.  

 

Südalinna kultuurikeskuse ehitamisel keset Keskparki oleks pinnatemperatuuri muutused 

ruutudes 4, 5 ja 8. Suurim temperatuurivahe on ruudus number 5, kus temperatuuritõus on 1.7%. 

Kultuurikeskuse ehitamisel sillutatud ala kohale tõuseks temperatuur ruutudes 6 ja 8.  

Rohekatusega kultuurikeskuse ehitamisel sillutatud ala kohale ja pargi ümber kujundamise 

korral oleks mõju maapinna temperatuurile positiivne ehk temperatuur langeks viies erinevas 

ruudus, kõige suurem temperatuuri langus on 1% (9. ruut). Ülejäänud alades jäävad 

temperatuuri langused vahemikku 0.2-0.6%.  
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Tabel 1. Maapinna temperatuuri muutus maakatte parameetrite põhjal 

Ruudu 

nr. 

Alg- 

temperatuur 

Temperatuuri muutus 

kultuurikeskuse 

ehitamisel Keskparki 

 

Temperatuuri muutus 

kultuurikeskuse 

ehitamisel sillutatud 

ala kohale 

Temperatuuri muutus 

rohekatusega 

kultuurikeskuse 

ehitamisel sillutatud 

ala kohale koos uue 

pargi kujundusega  

1 32.62 °C 0% 0% 0% 

2 32.39 °C 0% 0% 0% 

3 32.37 °C 0% 0% 0% 

4 32.34 °C 0.7% 0% -0.4% 

5 31.84 °C 1.7% 0% -0.6% 

6 32.07 °C 0% 0.4% -0.5% 

7 32.63 °C 0% 0% 0% 

8 32.59 °C 0.2% 0.3% -0.2% 

9 32.49 °C 0% 0% -1% 

 

 

3.2. Kujundusala kontseptsioon  

 

Keskpargi kujundamise ning südalinna kultuurikeskuse linnapilti paigutamise kontseptsioon 

lähtub Tartu ja Keskpargi ajaloost ning müra, barjääride ja ligipääsude, rohevõrgustiku, 

olemasolevate funktsioonide ning vaadete analüüsidest. Eesmärk on tõsta pargi ökoloogilist 

mitmekesisust, säilitadades võimalikult palju kõrghaljastust, luua mitmeid erinevaid viise pargis 

aja veetmiseks, pakkuda inimestele mugav ja efektiivne pargi läbimise võimalus, rajada 

positiivse loodusmõjuga kultuurikeskus ning atraktiivne ja multifunktsionaalne linnapark.  

 

Pargis on hetkel 18 liiki erinevaid taimi, seega tuleb pargi taimeliikide arvukust tõsta, mis 

omakorda tooks parki mitmeid erinevaid loomi - imetajaid, putukaid, kahepaikseid ja linde, 

tõstes seega nii taimede kui ka loomade ökoloogilist mitmekesisust.  

 

Liikumisanalüüsi (joonis 19) põhjal hetkel parki läbivad teed on loogilised ja neid kasutatakse 

palju. Enim kasutatavaid diagonaalseid teid tuleks laiendada 4-meetri laiuseks ning kasutada 

näiteks halle kõnniteeplaate (400 x 400 x 50 mm). Teede laiendamine muudaks pargi läbimise 

mugavamaks ning ohutumaks nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Vähem kasutatavad teed 

diagonaalsed teed jätta samuti alles, kasutades samasugust sillutist nagu laiematel diagonaalsetel 
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teedel, kuid Poe tänavalt Kaubamaja parkla suunas liikuv tee teha kolme meetri laiuseks, 

pinnakattematerjalina kasutada graniitkillustikku. Analüüsis selgus, et jõeäärset ala kasutatakse 

väga palju ning barjääride ja ligipääsude analüüsi põhjal järeldati, et mugavat ühendust jõeäärse 

ala ja Keskpargi vahel takistab autotee ilma väheste ülekäiguradadega. Seega muudaks pargi 

külastamise mugavamaks uus ülekäigukoht, mis viiks pargi keskele. Ka barjääride ja 

ligipääsude analüüsi (joonis 18) põhjal järeldati, et Keskparki tuleks tagada parem ligipääs. 

Vabaduse puiestee juures olevatest treppidest ei pääse kõik liiklejad liiklema, seega ühe trepi 

muutmine kaldteeks garanteeriks ligipääsu kõikidele liiklejatele.  

 

Pargi funktsioonide analüüsi (joonis 16) põhjal on pargis hetkel vähe lisategevusi, seega tuleks 

pakkuda huvitavaid tegevusi erinevatele vanusegruppidele, et park oleks atraktiivne ning kutsuv 

kõigile inimgruppidele.  

 

Mürakaardi (joonis 15) põhjal tehtud soovitus oleks langetada Vabaduse puiesteel 

kiirusepiirangut kiiruseni 30 km/h, vähendades seega kõrget mürataset autoteel ning lisaks tõsta 

ka turvalisust.  

 

Temperatuuri muutuste analüüs viitab Tartu üldplaneeringu põhjal parki kavandatud 

kultuurikeskuse toomisel temperatuuri tõusu ning suure osa pargist ja sellega kaasneva 

haljastuse eemaldamist. Jätkusuutlikum lahendus oleks südalinna kultuurikeskus ehitada 

Kaubamaja parkla, Vabaduse puiestee ja Turuhoone parkla kohale, antud töös on välja pakutud 

neli erineva kujuga südalinna kultuurikeskuse lahendust.  

 

Ajaloolise vallikraavi sümboliseerimiseks on antud töös projekteeritud Küüni tänava poolt 

Vabaduse puiestee suunas suubuv sademevett koguv kraav, mis ühtlasi toimiks ka ökoloogilise 

mitmekesisuse tõstjana ning pakuks uudishimulikele veeäärset tegevust.  
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3.2.2. Kujundusala tsoonid  

 

Uus Keskpark on jagatud funktsioonide põhjal kaheks: passiivsemate tegevustega ökoloogiliselt 

mitmekesine looduslik pool ning aktiivsemate tegevustega pool. Uue kujundusala kontseptsioon 

koosneb 19 erinevast tsoonist (joonis 28): 1) põõsaste ja kõrgete puude rinne, 2) taimepeenar, 

3) keskmise kõrgusega (8-12 m) puuallee koos niiduga, 4) madala (< 2 m), keskmise ja kõrge 

haljastusega ala, 5) kõrgete puude (> 12 m) üherealine allee, 6) võrkkiikedega puhkeala, 7) 

niiskuslembeliste taimedega kraav, 8) niidetud muruala, 9) kõrgete puude kaherealine allee, 10) 

okaspuude ala, 11) mänguväljak, 12) rulapark, 13) välijõusaal, lauatennise ja petanki ala, 14) 

näituseala, 15) väljak, 16) kadakate ja niidukooslus, 17) hekk, 18) rahustatud liiklusega ala ja 

19) Südalinna kultuurikeskus.  

 

 

Joonis 28. Uue Keskpargi kujunduse kontseptsioon.  
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3.3. Kujundus 

 

Keskpark on kujundatud ökoloogiliselt mitmekesiseks ning multifunktsionaalseks linnapargiks. 

Uus kujundus (lisa 5)  jagab pargi kaheks: passiivne ökoloogiliselt mitmekesine pargiosa ning 

aktiivsete tegevustega osa. Ökoloogiline pargiosa loob elukohti mitmesugustele loomadele: 

imetajatele, putukatele, lindudele ja kahepaiksetele. Vabaduse puiesteel oleks uus alandatud 

kiirusepiirang 30 km/h ning lisatud ülekäigurada, ühendades park teisel pool Vabaduse 

puiesteed asuva jõeäärse alaga lisades juurde turvalisust ja vähendades kõrget mürataset. Uus 

Keskpark on mõeldud igas vanuses külastajatele, kus leiduks palju tegevusi, elamusi, 

emotsioone, võimalusi ning mitmekesisust.  

 

 

3.3.1. Aktiivsete tegevustega pargiosa 

 

Aktiivsema ajaveetmisega pargiosa (joonis 29) moodustavad väljak, näituseala, 

mänguväljakuala, rulapark ning välijõusaali-, lauatennise- ja petankiala. Alad on jaotatud 

kolmnurkseteks tsoonideks, mis hõlmavad umbes veerand pargist. Diagonaalselt läbivad ala 

nelja meetri laiused kergliiklusteed, mille kõrvale on asetatud kõrgemad valgustid, muutes 

enimkasutatavad teed ka pimedamal ajal valgeks ja turvaliseks.  

 

Näituseala ning välijõusaali-, lauatennise- ja petankiala vahel on 3-meetrine tee, samuti eraldab 

neid tsoone pingirida koos konteinerhaljastusega. Mänguväljakut ja rulaparki eraldatud ei ole, 

kuid nende vahelt viib läbi samuti kolmemeetrine tee. Küüni tänava, mänguväljaku ja rulapargi 

vahel eraldab ala alles jäetud hekk. Mänguväljakut ja rulaparki ääristavad pingid koos 

konteinerhaljastusega, eraldades neid kergliiklusteest. Rulapark on sillutatud betooniga, kuid 

alalt leiab ka erinevat konteinerhaljastust ning puid. Mänguväljaku ja välijõusaali pinnakatteks 

on graniitkillustik fraktsiooniga 2-4 mm. Mänguväljak on planeeritud päikesepaistelisse kohta, 

kuid pakub ka erinevate puudega varjulisemaid kohti. Üheks selliseks puuks on head 

ronimisvõimalust pakkuv harilik vaher (Acer platanoides).  
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Joonis 29. Pargi aktiivsete tegevustega osa.  

 

Välijõusaali läheduses on võimalus mängida ka lauatennist ning petanki. Petankiväljak on neli 

meetrit lai ja viisteist meetrit pikk ning sama pinnakattega, mis ülejäänud ala. Lauatennise 

laudade vahe on neli meetrit ning lauad on valmistatud betoonist.  

 

Näituseala pinnakatteks on murupind, kus on paigutatud 1,5 x 3 x 2,5 m klaasist kuubikud, mille 

jaoks inspiratsioon on saadud talvel Tartu raekoja platsil paiknevatest kasvuhoonetest  (joonis 

30). Näituseala on seotud südalinna kultuurikeskusega ning ruumides saab näidata erinevaid 

eksponaate, näiteks skulptuure, maale jpm. Ruumid on lukustatud, kuid eksponaatidele 

vahetamiseks või emaldamiseks on ligipääs kultuurikeskuse töötajal.  
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Joonis 30. Klaasist kasvuhooned Tartu raekoja platsil. [48]  

 

Keskpargi väljak koosneb erinevatest elementidest, mida saab vajadusel ka välja vahetada. 

Eesmärk on pakkuda mitmesuguseid võimalusi erinevatele inimgruppidele. Väljakult võib leida 

näiteks pinke, millel on võimalik ka rulaga sõita ja ka kunstipäraseid mängulisi elemente. Üheks 

näiteks võib tuua Baltimore bend mänguvaljaku (joonis 31) Almeres, Hollandis, seal on 

sümbioos pargist, mänguväljakust ja kunstist. Pargi inspiratsioon tuli Almere linna 

arhitektuurist ja ümbruskonnast. Pargi kujundamisel on arvestatud kõikide vanusegruppide 

soovidega: lapsed saavad kasutada oma fantaasiat luues ise oma mängukeskkond ning 

vanematel on hea vaade oma laste üle mänguväljaku avatud kuju tõttu [49].  
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Joonis 31. Almere, Hollandi mänguväljak. [49]  

 

Väljakule saab samuti paigutada lava (joonis 32), kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi 

ja kontserte, mis muudavad pargi atraktiivsemaks ja toovad parki rohkem inimesi. Seistes näoga 

lava suunas, paistab päike päevasel ajal selja tagant ning õhtul külje pealt ning ei sega seega 

kontserdi ega ürituse vaatamist või kuulamist. Lavale on vaade ka mänguväljakult, rulapargist, 

välijõusaali alalt ning näitusealalt.  
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Joonis 32. Vaade väljakul asuvale lavale.  

 

 

3.3.2. Ökoloogiliselt mitmekesine pargiosa 

 

Ökoloogiliselt mitmekesise pargiosa moodustavad põõsaste ja kõrgete puude rinne, 

taimepeenar, keskmise kõrgusega puuallee koos niiduga, madala-, keskmise-, ja kõrge 

haljastusega ala, kõrgete puude rida, võrkkiikedega puhkeala, niiskuslembeliste taimedega 

kraav, niidetud muruala, kõrgete pärnade allee, okaspuude ala, kadakate- ja niidukooslus ning 

hekk.  

 

Keskparki on lisatud üle 50 erineva taimeliigi. Erinevad taimekooslused moodustavad erinevate 

iseloomudega alasid. Näiteks on pargis okaspuude tsoon, kõrgete pärnadega varjuline ala, 

niidetud muruga plats ning kraav niiskuslembeliste taimedega. Igal alal on eesmärk viia 

külastaja uue tundega alasse, kus saab uurida ja tundma õppida mitmesuguseid taimi. Taimede 
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mitmekesisus meelitab parki öökulle, nahkhiiri, mesilasi, linde, konnasid, nugiseid ja muid 

loomi.  

 

Taimede ette on asetatud immutatud puidust postid, mille küljes on õppesildid (lisa 2), kus on 

taimi kirjeldav tekst, mis võimaldab saada lisainformatsiooni erinevate taimede kohta.  Taimed 

asetsevad keskmisel männikoore multšil, mille suurus on 15-50 mm. Erineva haljastuse 

valimisel on arvestatud taime valgusnõuetega, taime kõrguse ja laiuse, õitsemisaja ning 

mullanõuetega. Varjutaimed on paigutatud suurte võradega kõrgete puude alla, niiskust ja 

märjemat mulda nõudvad taimed on asetatud kraavi äärde.  Erinevates tsoonides on ka 

arvestatud õitsemisajaga, et igal aastaajal oleks midagi vaadata, nuusutada ning kompida.  

 

Ühelt ökoloogiliselt alalt teise viib 2,5 meetri laiune looklev graniitkillustikust tee, mille 

eesmärk on külastajatele pakkuda mõnusat jalutuskäiku pargis läbi erinevate alade. Tee on 

ääristatud immutatud puitäärisega mõõtmetega 22 x 100 mm, mille vastu toetub kinnitusvai 

sammuga kaks meetrit (lisa 2). Graniitkillustiku fraktsioon on 2-4 mm ning kihi paksus on 30 

mm, seejärel tuleb 50 mm paesõelmete kiht fraktsiooniga 0-4 mm, järgnevalt 50 mm paksune 

paekillustik fraktsiooniga 8-16 mm ning viimasena jämekillustiku kiht, mis on 100 mm paks 

ning jämekillustiku fraktsioon on 32-64 mm. Tee kõrval on madalad kollase valgusega 

lambipostid, mille õrn valgus loob pargis elamise võimaluse ka nahkhiirtele.  

 

Põõsaste ja kõrgete puude rinne koosneb juba olemasolevatest hariliku pärna (Tilia cordata) 

puualleest ning sõltuvalt asukohast varju või poolvarju tahtvatest põõsastest nagu näiteks 

punalehine kibuvits (Rosa glauca), kaunis veigela ’Variegata’ (Weigela florida ’Variegata’) ja 

magesõstar (Rosa multiflora). Aluspind on kaetud keskmise männikoore multšiga (15-50 mm).  

 

Taimepeenar (lisa 1) koosneb erinevatest kuni 90 cm kõrgustest taimedest, mille juhttaimeks on 

hallikas kaunpõõsas (Amorpha canescens). Samuti leiab peenralt pinnakattetaimi nagu näiteks 

pehme kortsleht (Alchemilla mollis), kõrrelisi nagu näiteks hiina siidpööris ’Gracillimus’ 

(Miscanthus sinensis ’Gracillimus’) ja lilli, näiteks aed-leeklill ’Early pink’ (Phlox paniculata 

’Early pink’).  
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Keskmise kõrgusega puualleelt (joonis 33) leiab umbes 10 m kõrguseid puid koos loodusliku 

niidukooslusega. Puuallee koosneb puudest nagu pajulehine astelpaju (Hippophae salicifolia), 

sanglepp ’Laciniata’ (Alnus glutinosa ’Laciniata) ja ginnala vaher (Acer ginnala).  

 

 

Joonis 33. Vaade puualleele ja põõsarindele.  

 

Madala, keskmise ja kõrge haljastusega ala kaunistavad kõrgemad puud, 2-3 m kõrgused põõsad 

ning madalad põõsad, puhmikud, kõrrelised ja lilled. Taimed õitsevad kevadest sügiseni, tuues 

erinevatele aastaaegadele ilusaid värve ja meeldivaid lõhnasid.  

 

Kraavialal (joonis 34) on Küüni tänava poolt Vabaduse puiestee poole suunduv kraav koos 

niiskuslembeliste taimedega, milleks on näiteks kollane võhumõõk (Iris pseudacorus), harilik 

vesikanep (Euphatorium cannabium) ja harilik kalmus (Acorus calamus). Kraav on keskelt 

kitsam ning kraavi keskele on laotud erineva suurusega maakivid. Kui vesi tõuseb kividest 

kõrgemale, siis saab vesi valguda teise kraavi edasi (lisa 3). Kraav on Küüni tänavalt Vabaduse 

puiestee poole kaldu, kõrguste vahe on umbes 80 cm. Kraavi ületamiseks on kaarjas puidust 

sild.  
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Joonis 34. Kraav koos haljastusega kujundusplaanil.  

 

 

Joonis 35. Kraavi lõige pikkupidi.  
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Kuivemal perioodil tulevad vee alt välja kraavi teises osas pesubetoonist betoonplaadid (400 x 

400 x 80 mm), see toob alale juurde mängulisust ning põnevust, inimesed saavad hüpata ühelt 

plaadilt teisele, uudistada kraavipervel kasvavaid taimi ning mängida veega (joonis 36).  

 

 

Joonis 36. Kraavi lõige ristipidi.  

 

Kraavi põhja- ja lõunapoolt ääristavad võrkkiikedega puhkealad, (joonis 37), mis tekitab 

ideaalse võimaluse laenutada südalinna kultuurikeskusest üks raamat ning minna seda võrkkiike 

nautima. Alalt võib leida erinevat liiki puid: harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum), 

harilik vaher (Acer platanoides), harilik haab (Populus tremula) ning samuti ka põõsaid: suur 

läätspuu (Caragana arborescens), siberi kontpuu (Cornus alba ’Sibirica Variegata’) ja 

rohkeõieline kibuvits (Rosa multiflora), mis ümbritsevad võrkkiikesid, tekitades seega 

privaatsema ala, kus puhata.  
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Joonis 37. Vaade võrkkiikedele ja kraavile.  

 

Niidetud muruala kaunistab soolopuu, mille all saab pidada pikniku, viia läbi näiteks joogatundi 

või nautida ilma. Murualale saab samuti asetada erinevaid liigutatavaid elemente, näiteks toole, 

mis annaks võimaluse viia läbi pargis ka erinevaid koolitusi või koosolekuid.  

 

Okaspuude alal on erinevaid kuuski, kadakaid, mände, nulge, tsuugasid ja lehis. Ala on kaetud 

keskmise suurusega männikoore multšiga (15-50 mm).  

 

Kadaka- ja niidukooslus koosneb erinevat liiki kadakatest ning niitmata alast. Inspiratsiooni on 

saadud Saaremaa looduslikest niitudest (joonis 38), kus kasvavad kadakad.  
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Joonis 38. Saaremaa rannikul asuv niidu- ja kadakakooslus. (Ortofoto: Maa-amet 2022) 

 

Hekialale on alles jäetud seal praegugi asetsev taimestik, mis eristab ruumi Küüni tänava, 

mänguväljaku ja rulapargi vahel. Heki keskpunktis on kuuemeetrine vahe ning kolme meetri 

laiune sillutatud tee, kust saab parki siseneda.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tartu Keskpargi asemel asus enne teist maailmasõda Tartu Kaubahoov, mis hävis 1941. aasta 

juulis ning seejärel nimetati ala Pritsumaja kvartaliks sealse tuletõrjehoone olemasolu tõttu. 

Seegi hävis 1944. aastal pommitamise tõttu ja seejärel tühjendati ala varemetest. Pärast sõda 

rajati Tartu linna peaarhitekti Arnold Matteuse juhtimisel varemete asemele Tartu Keskpark. 

Nüüdseks on Keskpark kõrgete pärnaalleedega, kuid väheste funktsioonidega park, mida 

kasutab igapäevaselt palju inimesi.  

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli kujundada Tartu kesklinnas asuvasse Keskparki positiivse 

loodusmõjuga südalinna kultuurikeskus ning muuta Keskpark ökoloogiliselt mitmekesiseks, 

multifunktsionaalseks ning atraktiivseks pargiks.  

 

Tartu südalinna kultuurikeskuse kujundus Tartu Keskparki jaotati mitmeks etapiks. Esimeses 

etapis uuriti erinevaid teaduslikke artikleid ja kirjandust. Teine etapp koosnes külastustest 

Keskparki, kus uuriti ala probleeme, häid omadusi ning hetkelist olukorda. Kolmandas etapis 

analüüsiti soojussaarte efekti Keskpargis ning selle ümbruses. Arvutati, kuidas mõjutaks 

maapinna temperatuuri muutust südalinna kultuurikeskuse ehitamine parki ning milline oleks 

mõju maapinna temperatuurile hoone ehitamisel Vabaduse puiestee, Kaubamaja parkla ja 

Turuhoone parkla kohale. Viimases etapis koostati uue kujunduse kontseptsioon, 

kujundusplaan, istutusplaan, vaated, konstruktsioonjoonis, vertikaalplaan ja lõiked. 

Illustratiivsetest joonistest koostati neli erinevat postrit.  

 

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on südalinna kultuurikeskuse jaoks ette nähtud 8840 m2 

maa-ala Tartu Keskpargis. Töö tulemuses pakuti välja erinevaid võimalusi, kuidas südalinna 

kultuurikeskus rajada Keskparki nii, et pargis säiliks võimalikult palju kõrghaljastust ning tekiks 

minimaalne soojussaare efekt. Lisaks sellele kujundati Keskpark mitmekesise taimestikuga 

ökoloogiliseks alaks kui ka tegevusrohkeks linnapargiks.    
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SUMMARY 

  

Before the Second World War instead of Tartu Keskpark there was Tartu Kaubahoov, which 

was destroyed in July of 1941. After that the area was named Pritsumaja quarter because of the 

existing fire station, which was also destroyed in 1944 because of the bombing. After the war 

Tartu city’s main architect Arnold Matteus designed Tartu Keskpark instead of the ruins. 

Nowadays Keskpark is a park with high alleys of common linden that is used daily by many 

people, but the park itself has very few additional features.  

 

The aim of this Bachelors thesis was to design a culture centre with positive natural effect to 

Tartu Keskpark and also change the park into a biologically diverse, multifunctional and an 

attractive place. 

 

The design of culture centre in Tartu Keskpark was divided to multiple stages. In the first stage 

different literature and scientific articles were studied. The second stage consisted of visits to 

Keskpark, where area’s existing situation, different problems and positive aspects were 

examined. In the third stage the urban heat island effect in Keskpark and the surrounding areas 

was analyzed to determine how culture centre would impact the temperature if the building was 

built to Keskpark compared to building it above Vabaduse puiestee, Kaubamaja parking lot and 

Turuhoone parking lot. The last stage consisted of the construction of the design concept, design 

plan, planting plan, views, structural drawing, vertical plan and section views. Four different 

posters were made of the illustrations.  

 

According to Tartu city’s general plan the culture centre has a defined area of 8840 m2 in Tartu 

Keskpark. As the result of this thesis different options were offered how to establish culture 

centre in Tartu Keskpark in a way that would preserve as much of the tall landscape as possible 

and minimal urban heat island effect would take place. In addition Keskpark was designed to 

be an ecological area with diverse vegetation and also have different possibilities for activities.   
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Amorpha canescens

Miscanthus sinensis 
'Gracillimus'

Echinacea purpurea

Calluna vulgaris

Rudbeckia laciniata 
'Herbstonne'

Brunnera macrophylla

Alchemilla mollis

Geranium macrorrhizum 
'Bevan's Variety'

Aster dumosus 'Kristina'
7 isendit m² kohta

Phlox paniculata 'Early pink'
3-5 isendit m² kohta

Alchemilla conjucta
8-11 isendit m² kohta
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45°

Keskmine männikoore multš 15-50mm

Immutatud puidust post, 20-25cm ümbermõõt

Immutatud puitääris 22x100mm
Ulatub 30mm maapinnast välja 0.

90
m

0.30m

Graniitkillustik fr 2-4mm, kihi paksus 30mm

Paesõelmed fr 0-4mm, kihi paksus 50mm

Paekillustik fr 8-16mm, 50mm kihi paksus

Jämekillustik fr 32-64mm, kihi paksus 100mm

Kinnitusvai sammuga 2m, +- 50cm

2.50 0.15

Pealkiri Autor Juhendaja

A3 01.05.20221:100

Konstruktsioonjoonis Keith Oras Peeter Vassiljev
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Barjäärid ja ligipääsud

Kujundusala asukoht

Mürakaart Rohevõrgustik

ASUKOHT

Autor: Keith Oras
Juhendaja: Peeter vassiljev
Bakalaureusetöö, PK.1612

KJ3
EMÜ 2022

Vaated alale

Olemasolevad funktsioonid

Täismahus 
hoonestusala üldplaneeringust

1. Põõsad ja kõrged puud
2. Taimepeenar
3. Puuallee koos niiduga
4. Madala- keskmise- ja kõrge haljastusega ala
5. Kõrgete puude üherealine alle
6. Võrkkiikedega puhkeala
7. Niiskuslembeliste taimedega kraav7. Niiskuslembeliste taimedega kraav
8. Niidetud muruala
9. Kõrgete puude kaherealine allee
10. Okaspuud
11. Mänguväljak 
12. Rulapark
13. Välijõusaali, lauatennise ja petanki ala
14. Näituse ala14. Näituse ala
15. Väljak
16. Kadakate ja niidukooslus
17. Hekk
18. Rahustatud liiklusega ala
19. Südalinna kultuurikeskus

Kontseptsioon

Positiivse loodusmõjuga südalinna 
kultuurikeskuse rajamine Tartu Keskparki
Keskpark on Tartu kesklinnas asuv kõrgete pärnaalleedega park, mida 
kasutab igapäevaselt palju inimesi. Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule
on südalinna kultuurikeskuse (süku) jaoks ette nähtud 8840m² maa-ala 
tartu Keskpargis. 

Töö eesmärgiks on analüüsida Keskpargi hetkeolukorda 
ja töötada välja uus kujunduslahendus, mis säilitaks 
pargis võimalikult palju kõrghaljastust ning luua Keskparki 
positiivse loodusmõjuga südalinna kultuurikeskus. 
Lisaks sellele kujundada ökoloogiliselt mitmekesine, 
multifunktsionaalne ning atraktiivne linnapark kõigile.

1

SÜKU
8840m²



Kujundusplaan
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Keskparki risti läbiv kraav kogub sademevett ning loob
keskkonna niiskuslembelistele taimedele, tuues parki 
rohkem ökoloogilist mitmekesisust.

Kraavi mõlemas tipus paiknevad põõsastega eraldatud 
võrkkiigealad annavad külastajatele võimaluse puhata 
ning nautida näiteks sükust laenutatud raamatut.

A
A’

 4-meetri laiused kergliiklusteed lubavad mugava läbikäigu.

Okaspuude ala säilitab roheluse pargis ka talvisel hooajal.

Rahustatud liiklusega Vabaduse puiesteel on uus kiiruspiirang 30 km/h
ning lisatud ülekäigurada ühendab keskpargi jõeäärse alaga.

Niidetud murualal saab pidada pikniku, 
pidada joogatunde või nautida päikest.

T-kujuline süku (7175 m2) sillutatud ala kohal vähendab 
soojussaare efekti ning säilitab vaated turuhoonele.

Ökoloogiliselt mitmekesine pargipool koosneb üle 50 erinevast taimeliigist 
ning toob parki mitmesuguseid erinevaid loomi: putukaid, imetajaid, 
linde ja kahepaikseid. Taimestiku vahel on looklevad graniitkillustikust
teed, kus saab jalutada, mitmekesist taimestikku uurida ja tahtmise korral 
ka ennast harida olemasolevate õpetlike taimesiltide abil. 

Aktiivsete tegevustega pargipool võimaldab mitmeid erinevaid 
ajaveetmise võimalusi: mänguväljak, rulapark, välijõusaali-,
lauatennise- ja petankiala ning näituse ala.

Näituseala on ühendatud sükuga, kus klaasist kuubikutes 
näidatakse erinevaid skulptuure, maale või muid eksponaate.

Väljak toimib multifunktsionaalse alana, kus on lava ürituste jaoks,
rulatatavad pingid ning muud kunstilised ja mängulised elemendid, mida 
saab aeg-ajalt välja vahetada uute elementide vastu.
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alad lähemalt

Vaade kraavile ja võrkkiigealale

Vaade puualleele koos niiduga

Kraav kujundusplaanil
Keskpargis asuv kraav koosneb
kahest osast (lõige C-C’), mida
ühendavad erineva suurusega 
maakivid. Kraavi suubuv 
sademevesi liigub üle kivide
ühest osast teise piisava vee 
olemasolu korral. Kuivemalolemasolu korral. Kuivemal
perioodil tulevad vee alt välja
betoonplaadid (lõige B-B’), 
mis toob alale  elavust ja 
mängulisut. See võimaldab 
külastajatel uudistada vett
ning sealseid taimi. 
Kraavi ületab 10-meetrine Kraavi ületab 10-meetrine 
kaarjas puidust sild. 
Kraavi mõlemas tipus asuvad
põõsastegavõrkkiigealad.
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Kraavi lõige pikkupidi

1:100

B B'

C

Kraavi lõige ristipidi
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LEGEND
Suur parthein

Harilik vesikanep

Ubaleht

Kollane võhumõõk

Soovõhk

Harilik angervaks

Harilik kalmus

Hambuline kobarpea

Sild

Maakivid

Betoonplaadid 1:250



Vaade väljakul asuvale lavale

L-kujuline süku (5000 m²)

T-kujuline süku (7175 m²)

4

Y-kujuline süku (7600 m²)

Ristikujuline süku (8840 m²)

Erinevad süku kuju võimalused

T-kujuline süku 
kaotab
täismahus 
autovabaduse 
puiestee 
korraldamise 
võimaluse,  kuid
säilitab vaated säilitab vaated 
turuhoonele.

Ristikujuline 
süku näitab 
maksimaalse 
võimaliku 
hoonemahuga
kultuurikeskust.  

Y-kujuline süku 
katab vaated 
turuhoonele, 
kuid jätab alles 
autovabaduse 
puiestee 
korraldamise
võimaluse.võimaluse.

L-kujuline süku 
võimaldab 
vaated turu-
hoonele ning 
jätab  alles
autovabaduse 
puiestee 
korraldamise 
võimaluse, kuid 
on väikese 
hoone-
mahuga. 

Väljakul asuv lava 
võimaldab korraldada  
erinevaid üritusi nagu 
näiteks kontserte, 
tantsupidusi ja
etendusi. 

Väljakult leidub  
erinevaid kunstilisi ja 
mängulisi elemente, 
mis loovad  alast 
multifunktsionaalse 
ning põneva koha 
Keskpargis.Keskpargis.
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