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TELJED 
Lidl’i Tartu pood asub väga soodsas asukohas, Kalda tee ja Jalakäijate kiire ristumiskohas. 
Praegu toimib ühenduskanalina hästi Kalda tee ja Jalakäijate kiire kortermajade vaheline osa, 
samas on üle Anne luha läbi ajaloo jalakäijate kiire pikendamist planeeritud, nõnda et see 
viiks jalgsi käijad ja jalgratturid kesklinna välja. Seetõttu pidasime oluliseks, et Lidl’i kauplus 
suhestuks nii jalakäijate kiire kui Kalda teega, neid mõlemaid võimalikult palju väärindades. 

 
HALJASTUS JA MAASTIKUARHITEKTUUR 
Lidl’i poe näol on tegemist taskukohase poeketiga ja seepärast peab planeeritav maht olema 
kvaliteetse, kuid mitte priiskava arhitektuurse lahendusega. Kuna toidukaup ei vaja 
eksponeerimiseks suuri klaaspindu, pöörame lahenduses palju tähelepanu tänapäevasele 
haljastusele, millega on ümbritsetud hoone tagasihoidlikumad küljed. 
Looduslikult asub võistlusala Emajõe mõjualas ning selle ümbrus on taimestiku osas olnud 
pikalt iseorganiseeruv ja -arenev. Enamasti mõjub säärane loodusliku ilmega maa-ala linnas 
tühermaana, suures mastaabis on tegu aga elurikkuse reservaadiga, mida linnas kipub aina 
vähemaks jääma. Võistlustöö maastikuarhitektuurilahenduse lähtekoht on säilitada ja 
soodustada võimalikult palju juba olemasolevat isearenevat ja peaaegu hooldusvaba 
taimekooslusi.  
  



 

 
ARHITEKTUUR 
Hoone disain lähtub Lidl’i brändi põhiväärtuste analüüsist. Lidl’i soovi pakkuda kvaliteetset 
kaupa võimalikult tarbijasõbralike hindadega on eriline ja teda teistest kaubanduskeskustest 
eristav lähenemine. Meid inspireeris poeketi teadlik otsus efektiivsuse suurendamiseks 
tööprotsesse lihtsustada ja eksponeerida tooteid neid transpordiks pakendatud pappkastides. 
 
Pappkasti idee on kantud üle arhitektuursesse mahtu. Lidl’i Kalda tee pood on justkui 
hiiglaslik kvaliteetset kaupa täis kast: väljastpoolt lihtne ja taskukohane, seestpoolt soe ja 
kutsuv.  

 
Kasti avamisega Kalda tee aktiivsemasse otsa tekib osaliselt pealt kaetud linnaplats, mille 
soojade materjaliga kaetud sisepinnad on kasti servadest pappkasti avatava kaane kombel 
painutatud väljapoole, kutsudes möödujaid kauplust külastama. 

 
Samavõrra tähtsad on ka hoone küljed, eriti selle jalakäijate kiire poolne lõunapäikesele 
avatud külg, mis on liigendatud madala, kuid tiheda lausalise haljastusega, selles küljes on 
lahendatud ka rekreatiivsed funktsioonid. Tahame öelda – tähtis ei ole mitte väline kest, vaid 



sisu. Hoone lihtne ja tagasihoidlik välisfassaad toob kontrastselt välja sooja ja kutsuva 
kaupluse interjööri, mis on kaetud puitribidega vahelduvate valgustitega. 

 
Hoone fassaad on kaetud Ruukki design Paris profiilplekiga, mis jäljendab lainepapi rütmi 
suuremas skaalas. Hoone külgfassaadid on kaetud lausistutatud põõsastikuga, mis loovad 
sõbraliku puhvri hoone ja kõnnitee vahele, hoonet turvaliselt kaitstes.  
KONSTRUKTSIOON: 
Hoone kandekonstruktsioon on lahendatud betoonpostidega, millele toetuvale talastikule 
toetuvad metallfermid, mille vahed on sillatud kandva profiilplekiga, mis kannab lage. Hoone 
seinad on sändvitš paneelidest, mida katab väljastpoolt Ruukki design Paris profiilplekk. 
Hoone Kalda tee poolset varikatuse alumine pool on nn puhta konstruktsioonivaba 
lahendusega, varikatust kandev konstruktsioon kannab katust pealtpoolt. 
 
REKLAAMID: 

 
Hoone seintele on kantud „templi“ stiilis reklaamkirjad, mida täiendavad hoone Kalda tee 
poolsel küljel avatud külgseintel valgustorust painutatud (või siis pinda sisse süvistatud ja 
tagant poolt valgustatud Lidl’i stiliseeritud reklaamlogod. Lidl’i originaalkujul logod on 
paigutud kastidele, mis sisaldavad endas toetavaid funktsioone (rataste parkla) jmt.  
PARKIMINE: 
Parkimislahendus on välja töötatud vastavalt detailplaneeringule. Kuna hoone on lahenduselt 
veidi laiem kui detailplaneeringus näidatud hüpoteetiline hoone on parkimislahendus pööratud 
risti detailplaneeringus näidatuga. Nõnda saab rohkem parkida. Parkimiskohtade arv on 148. 
 
 
 RUUM  m²  
dušš  3,57  
hoone sissepääs  208,51  
kassaruum  9,75  
klientide wc  8,98  
koosolekuruum  9,45  
ladu  48,96  



ladu  74,40  
ladu  192,31  
müügisaal  1 369,66  
pagar  82,09  
PU-ala  243,54  
puhkeruum  46,26  
riietusruum  25,41  
serveriruum  8,84  
taararuum  63,62  
tehnikaruum  7,13  
tehnoruum  10,85  
wc  3,90  
wc  3,99  
wc  3,99  
videoruum  8,12  
KOGU NETOPIND 2 433,33 m² 
KOGU BRUTOPIND 2752,74 m² 
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