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1 ALA ANALÜÜS

Väike-Turu 7 asub selgelt väljakujunemata linnaehtuslikus asukohas. Selge lõpetuseta on Kaluri tn 

kergliiklustee, krundiga külgneb suur Zeppelini avaparkla, milda on võimalik tuleviku planeeringutega 

paremini korraldada (eelkõige vajab lahendust kergliikluse loogiline sidumine ümbrusega). Väike-Turu 7 

kinnistul on parimad vaated põhjaküljel ning parimad valgustingimused lõunaküljel. Soovitud 

arendusmahu korral jääb kinnistule maapinna tasandil väga vähe ruumi avaliku ruumi arendamiseks. 

Arhitektuuriliselt paikneb krunt Ahhaa keskuse ja Tigutorni kompleksi mõjutsoonis, ümbritsev 

arhitektuurne kontekst on eriilmeline. Väike-Turu tänavat ääristav kergliiklus saab tulevikus toimuma 

peamiselt jõepromenaadi mööda.

2 JÕEVEERE KONTSEPTSIOON

Soovitud suurusega ehitusmahtu realiseerides jääb kinnistule väga vähe vaba ala avaliku ruumi 

arendamiseks. Seetõttu on välja pakutud avar katuseväljak, mis toimib keskuse pikendusena 

väliruumis, sündmusruumina, jõe vaatlemise platvormina, kortermaja hoovina ning Kaluri tänava 

avaliku ruumi pikendusena. 

Juurdepääs katusemaastikule toimub lisaks välitrepistikule liftide ja eskalaatorite abil keskusest. 

Väliruumi trepistiku saab edasises töös kavandada detailsemalt läbitöötatud nö elamusruumina, mille 

läbimine ei ole pikk ja igav tõus, vaid tegevusi ja peatumisi täis põnev ja esteetiline ruumiline teekond e 

tegemist on ideeliselt väljaku pikendusena. Keskuse peafuajesse pääseb ka trepistiku poolelt kõrguselt. 

Väljaku kasutatavuse tagab mitmekülgsus: head ühendused kortermaja hoovi ning väljakut ääristava 

keskuse väliruumi aktiveerivate funktsioonide - kohvikute ja restoranidega. Tõmbenumbrina töötavad 

eri sihtrühmadele suunatud väljakutsoonid.

Väljakul saab korraldada välikino, kontserte ja esinemisi ning seda saab kasutusele võtta aktraktiivse 

noortele suunatud vabaaja alana. Suvisel hooajal saab väljakule kujundada piknikuplatsi võimalused 

kontoripindadele ja linlastele. Talvisel hooajal võib platsi kasutada lumelinna, jõuluturu jm ajutiste 

tegevuste võimaldamiseks. Referentse trepistiku kujundusvõimalustele:
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3 VASTAVUS LÄHTEÜLESANDELE

Võistlusülesandes on soovitud segafunktsioonidega hoonestust - mitmeotstarvelist vabaajakeskust 

ning kortereid, kuid funktsioonide osakaalud on täpsustamata. Nii on pakutud välja paindlik 

hoonemaht, milles saab funktsioone kergesti ümber mängida.

Jõeveere keskus pakub välja korterite osakaalu vähendamise (töös on 28 korterit), kuna kõiki soovitud 

tingimusi on suure korterite osakaalu juures raske täita st piisavat parkimiskohtade osakaalu ühel maa-

alusel korrusel, etapilist ehitust sellisel viisil, et korterite osa oleks selgelt eraldatud ja müük etapilisuse 

kontekstis lihtsalt korraldatav. Suurema korterite mahuga hoonestus on võimalik vaid keskuse 

funktsioonide ristkasutusel, mis toob alati kaasa teatava keerukuse. Vajaduse korral on seda võimalik 

teha ja asendada nt osa kõrgematele korrustele pakutud kontoripindu korteritega, tehes selleks 

vajalikud muudatused ruumiplaanidel ning trepikodade/liftide paigutuses. Ka kontoripinnad on 

pakutud välja tinglikult - need on parimad kohad, mida kontoritena kasutada, kuid vajadusel saab neid 

mõtestada ka keskuse muude funktsioonide osana.

Töö vastab Tartu linna Üldplaneeringule ja võistlustingimustele, kus Väike-Turu 7 on märgitud kui "äri- ja

teenindusettevõtete maa ala" ning toetava funktsioonina on lubatud kuni 40% osas kortereid. 

4 ARHITEKTUURSED PRINTSIIBID

Detailplaneeringu lähtepunktiks koostatava võistluse juures on autorid pidanud kõige olulisemaks 

toimiva mahulise kompositsiooni leidmist ning keskkonda rikastava lisandväärtuse leidmist. Hoone on 

planeeritud lihtsa kompositsiooniga, et võimaldada igas ehitusetapis terviklikku hoonet. Võistlustöös ei 

ole fassaadide kujundus rangelt paika pandud ning mahu detailsemal kujundamisel on jäetud ruumi 

erinevatele ideedele. Autorite taotluseks on siduda Jõeveere keskuse arhitektuurikeel ümbritsevate 

mahtudega - nii on töös kasutatud vähesel määral ringi-geomeetriat, et otsida sidet Ahhaa keskusega 

ning lihtsamaid hoonevorme tänaste teiste ümbritsevate hoonetega suhestumiseks.

Katuseväljak avab end loogilises suunas - Kaluri tn kegliiklusteele, päevasele- ja õhtusele päikesele. 

Esimesel korrusel astub hoone Kaluri tn ja Zeppelini keskuse küljes tagasi, et võimaldada ruumi 

kohvikute laudadele. Kergliiklusteed pikendatakse Jõeveere keskuse eest kuni tulevikus rajatava 

jõepromenaadini. Nii on põhjendatud Zeppelini tn poolse konsooli loomine, mis annab hoone 

suuremale mahule vajaliku efekti ja loob ruumilise intriigi.

Keskuse siseruumi kese koondub liftide ja eskalaatorite kõrval kahel korrusel, kuhu moodustub nö 

keskne fuajee, mis mahutab pop-up müügipindu, kus kahe korruse vahel avaruse lisamiseks väiksemad
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valgusavad ja katuse valgusšahtid. Liftid ja eskalaatorid asuvad katuseväljaku kõrval, nii saab liikudes 

jälgida väljakul toimuvat. Müügipindade paigutus on paindlik ja lähtub täpsemast rentike soovitud 

ruumiprogrammist. Väike-Turu tn poolne juurdepääs fuajeealasse korraldatakse pärast jõepromenaadi 

valmimist.

Fassaadimaterjalide valikul pakume välja tuhmima kuldse viimistlusega messingviimistluse nt 

komposiitplaadi pind (seostub Ahhaa keskuse katuse ja Zeppelini plekkpindadega), betoonpinnad ning 

tumedamad fassaadiplaadid. Ulatuslikumalt võib kasutada ka reljeefset või trükipinnaga 

betoonpaneeli. Katusemaastiku pind teostatakse erilahendusega betoonplaatidest, mille ruudustikku 

ilmestavad vajalikud väikevormid. Esimese korruse klaasfassaadid on kavas rikastada detailidega, 

millesse praguses töös ei ole laskutud (kergelt eri tooni, läbi paistvad- ja läbi paistmatud klaaspinnad, 

katteliistude eridisain jne). Refetentse messingviimistluse ja väljakujunduse kohta:
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5 VÄLIRUUMI KUJUNDAMINE, HALJASTUS

Katuseväljaku kujunduse täpsemad lahendused töötatakse välja edasises töös. Katusele on planeeritud

kohvikute ja restoranide väliosa, avalikud istumiskohad suunatud parimate vaadetega, lauatennise 

platsid, ehk ka noortele väiksem rulatamise ala, samuti piknikuvõimalused peamiselt piirkonna ajas 

kasvava kontoritöötajate hulgale ja linlastele. Väljak kujundatakse selliselt, et tagatud oleks ka suurema 

platsi valmisolek rahvarohkemateks kogunemisteks - välikino, esitlused-kontserdid, miniturg, 

tänavagalerii jms. Katusele lisatakse konteinerhaljastust ja osaliselt katusepinna madalhaljastust. 

Korteritele on loodud piiratud privaatne hooviala, kus on esimese korruse korterite väliterrassid, laste 

mänguala, haljastust ja istumiskohti. 

Kaluri tn ja Zeppelini poolsele küljele on planeeritud aktiivne front e kohvikute, restoranide ja 

väikepoodidega funtsioonid, mida ääristavad statsionaarsed vandaalikindlad laudade ja toolide alad 

koos madalhaljastusega. Madalhaljastuse suuremad tsoonid on planeeritud ka Zeppelini poolsele 

küljele. Jõepoolne hoone serv kujundatakse metsikuma haljastusega - vähem hooldust vajavate 

põõsaste ja taimede mitmekesise kooslusena.

Keskuse reklaamtahvlid ja infoviidad lahendatakse edasise töö käigus, kontorite hoonemahu 

kompositsiooni ja liigenduse juurde jäädas saab kasutada musti seinapindu, et sinna markeerida 

suuremõõtmelises graafikas rentnike tähiseid - esteetiline ühtlus tagatakse monokroomse 

kujundusega. Esimese korruse infograafikat lahendatakse klaasfassaadidel kleebistrükis. Referentse 

loovate linnamängude-istumisvõimaluste ning Väike-Turu tn küljele kavandatud metsikuma haljastuse 

kohta:
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6 HOONE KONSTRUKTSIOONID

Maa-alune parkla rajatakse kessoon-meetodil veekindlaast raudbetoonist arvestades kolme ehitusetapi

tugevusvaru. Keskus on esialgu kavandatud raudbetoonist post-plaat süsteemis, Zeppelini tn suunalise 

konsooli jaoks rajatakse terasest sõrestikud, mis jooksevad piki Kaluri tn suunda. Kortermaja osa 

lahendatakse teisel korrusel suurema sildega raudbetoontalade- ja plaadiga, elamu osas kandvate 

eraldusseinte ja välisseinte näol raudbetoon või puitelementidest. Keskuse Kaluri tn poolse konsoolse 

osa välissein on teisel korrusel kergkonstruktsioonist. Kaaluda võib ka konsoolsete osade postidega 

toestamist.

Hoone suur maht ja hea kompaktsus võimadab nõudliku energiaklassi saavutamist. Hoonete katusele 

saab planeerida ka väiksemas mahus päikesepaneele. Kaubanduskeskuse 1k klaaspindadest on osad 

pinnad tummmad ja soojustatud, kõrgema mahu klaaspindade peal on väljaulatuvat varjestust, mida 

võib edasises töös vajadusel täiendada eri tüüpi ribivarjestusega.

7 HOONE LOGISTIKA

KAUBANDUSKESKUS

Peasissepääse on esimesel korrusel kolm: Kaluri tn jalakäijate tänavalt, Zeppelini keskuse parkla poolt 

ning Väike-Turu tänavalt (tulevikku suunatud juurdepääs). Täiendavalt pääseb keskuse peamisse 

liikumisalasse katuseväljaku kaudu. Maa-alusest parklast pääseb keskusesse läbi kolme treppide ja 

liftidega varustatud vertikaalühenduse kaudu: kaks pääsu viivad kuni 2. korruseni ja kaks kõikidele 

korrustele. 3-7. korruseni kasutatakse evakuatsiooniks häire korral automaatikaga avanevat 

kontoripindade trepikoda.

Kohvikutele, restoranidele ja kauplustele saab otse juurdepääse korraldada Kaluri tn ja Zeppelini 

keskuse küljelt, sh katusele viiva trepistiku poole kõrguse pealt. Lisaks Väike-Turu tänavalt ja 

katuseväljakult. Liikumispiirangutega inimesed (väikelastega pered, vanurid, invaliidid) pääsevad 

katuseväljakule keskusest lifti kaudu.

TEENINDUS

Laadimisala juures paikneb esmane laopind, kust viiakse kaup edasi kahe teeninfusliftiga (lao kõrval ja 

hoone keskel). Esimese korruse kohvikute ja restoranide teenindus võib väikebussidega toimuda ka 

vahetult ruumide kõrval kergliikluse tänavasillutisel (kellaajalised kasutuspiirangud).
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KONTORID

Peasissepääs kontoritesse on võimalik läbi Kaluri tn nurgal asuva eraldiseisva trepikoja otse õuest. 

Sama trepikoda on ühendatud maa-aluse parklaga. Täiendavalt saab kontoripindadele läbi keskuse 

peamise liikumisvertikaali - nii lifti kui eskalaatorite abil. Maa-alusest parkast tulles pääseb üles samade

ühenduste kaudu. Kontoritele eraldatud trepikojas on liikumispiirang külastajatele, külalised lastakse 

sisse kaasaegsete elektrooniliste lahenduste abil.

KORTERID

Korterite peasissepääs on paigutatud Väike-Turu tn poolse. Autodega liikumisel pääseb maa-alusest 

parklast otse trepikotta, kus asub ka lift. Täiendavalt on korterite sissepääs keskuse katuseväljakult, kus 

asub kortermaja privaatne eraldatud hoov. Sealtkaudu on mugav liikuda ka otse keskusesse. Korterite 

jalgrataste hoidla asub peatrepikoja kõrval esimesel korrusel. Panipaigad on lahendatud lifti 

juurdepääsuga teisel korrusel.

JALGRATTURID

Keskuse jalgrataste väliparklad asuvad kõigi kolme esimese korruse peasissepääsu kõrval. Keskusele 

tingimustes nõutud siseruumi parkla pannakse paika täpsema ruumiprogrammi selgudes.

8 AUTOLIIKLUS JA PARKIMISKORRALDUS

Parkimine on lahendatud krundisiseselt maa-aluses parklas, juurdepääsuks on kahesuunaline kaetud 

ramp. Ligipääs parklasse on Väike-Turu tänavalt Tigutorni ja uue hoonemahu vahelt olemasoleva avara 

tee kaudu. Parklas on kokku kohti 132-le autole (1 koht / 142 m2 brutopinna kohta). Invakohtade arv 

nõutud 1% ja min. 2 kohta.

Kaubaautode ligipääs on parkla ligipääsu kõrval, kus on piisavalt ruumi väikese ja keskmise suurusega  

(ca 7,3-8,1m) haagisveokitele. Manööverdamine toimub olemasoleva juurdepääsutee kaudu (tagatud 

läbisõidu 4,0m kõrgus, auto tüüpkõrgus ca 3,2-3,7m). Täispikkuses haagisega raskeveokite ligipääsuga 

ei ole arvestatud, sest see võtaks ebamõistlikult suure osa esimese korruse ehituspinnast.

Parkimiskorralduse põhimõtted on samad kõigis kolmes ehitusetapis. Vajadusel saab rajada ka teise 

maa-aluse parkimiskorruse. 
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9 ETAPILISUS

Hoone on kavandatud kolmes etapis. Eesmärgiks on seatud iga etapi arhitektuurne terviklikkus. 

Vajadusel saab ehitusetappe ringi planeerida.

1. Etapp. Brutopind maa-all 4748m2 ja maa peal 9591m2. Rajatakse täies mahus maa-alune parkla 

ning kahekordne kaubandusmaht koos väiksema neljakordse mahuga. Rajatakse keskuse põhiline 

struktuur kahel korrusel. Teeninduskülg on samas asukohas nagu teises ja komandas etapis. Keskuse 

tehnilised ruumid lahendatakse maa-alusel korrusel.

2. Etapp. Brutopind 4336m2. Laiendatakse keskust kahel korrusel ning lisatakse kortermaja. 

Põhilogistika säilib nii, nagu esimeses etapis. Kortermaja tehnilised ruumid integreeritakse panipaikade 

juurde, ventilatsioon lahendatakse korteripõhiste seadmetega.

3. Etapp. Brutopind 4698m2. Laiendatakse keskust ehitades peale 5-7 korrus. Seitsmes korrus on 

väiksemas mahus. Kõrgema osa pind jääb DP-ga lubatud ehitisealusest pinnast 10% piiridesse. 

Seitsmenda ja kaheksanda korruse asemel on liigkõrge mahu vältimiseks jäädud ühe ja suurema 

lisakorruse juurde.

10 TEHNILISED NÄITA JAD

BRUTOPIND KORRUSTE KAUPA
KORRUS PINDALA (m2)
0 korrus 4748

1 korrus 3661

2 korrus 4219

3 korrus 2457

4 korrus 2500

5 korrus 2527

6 korrus 2525

7 korrus 736

23374  m2
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BRUTOPIND KATEGOORIA KAUPA
KATEGOORIA PINDALA (m2)
KESKUS 12546

KESKUS/KONTORID 3267

KORTERID 2404

MAA-ALUNE PARKLA 
TEHNOPIND

4357
800

23374  m2

BRUTO- JA NETOPINNA SUHE
MAAPEALNE
BRUTOPIND

18625 m2 

NETOPIND ~0.85
EHITISEALUNE PIND
KRUNDI PIND

15831 m2 

4700 m2

5663 m2

Seletuskirja koostasid - Kolm Koma Arhitektid, Urmo Mets ja Lisette Tiirk
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