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Linnaehituslik idee 

Võistlusala asub Tartu atraktiivses ja muutuvas linnaruumis. Kavandatava krundiga külgnevad Ahhaa 

keskus, Zeppelini keskus, Aura veepark, spordikool ja Emajõgi. Planeeritav ala moodustab olulise 

seose jõeäärse haljasala ja kesklinna kvartalite vahel.  

Linnaehituslikult oleme vältinud perimetraalse hoonestuse loomist, et tuua alale rohkem avatust ja 

mitmekesisemat ruumi. Seega kasvab planeering välja ideest luua ainult sellele kohale iseloomulik 

hoonete ja maastiku seos. 

Planeeringu olulisemateks ideedeks on kvartali läbitavus, haljasalade ja väljakute mitmekesisus ja uue 

hoonestuse avatus jõevaadetele ja päikesele.  Maastik jätkub fragmentidena Emajõe kaldapealsel ja 

katuseterrassidel. 

Arhitektuurne idee 

Uushoonestus jaguneb suures plaanis kaheks alaks. Kaluri tänavaga külgneb büroohoone, mille 2 maa-

pealset korrust on kaubandus- ja teenindusfunktsiooniga. Väike-Turu tänava serva tekib kahest 

kortermajast piiratud Emajõele avanev pargiala. Kõik hoone mahud on planeeritud selliselt, et tagada 

korteritesse jõevaated ja maksimaalselt päikesevalgust. Välditud on otse põhja avanevat hoone külge. 

Kvartali nurkades on hoonestus kitsa mahuga, et võimaldada vaateid mitmesse suunda ja ühtlasi loob 

see võte kitsa ja dünaamilise mahuliigenduse kvartali kõigis neljas nurgas. 

Oluline on planeeringu tasandil tagada kaugvaated korteritest ja büroodest, mida antud planeeringu 

skeem väga hästi võimaldab.  

Ärihoone 

Kaluri tänavaga külgnev hoone moodustab kõigist kolmest küljest aktiivse hoonestuse ja on seega 

loodava kvartali funktsionaalseks südamikuks. Loodest kagu suunas kulgeb uus promenaadi siht, mis 

suundub kesklinnast otse jõe äärde ning moodustab mugava jalakäigu ja kergliiklusühenduse täna 

eraldatud linna tsoonide vahel. Büroohoone sisemus on ratsionaalse ülesehitusega, et luua siia nii 

suuri kui väikeseid büroopindasid vastavalt ajas muutuvale vajadusele. Kolme trepikojaga on 

võimalik hoone vajadusel eraldi funktsionaalseteks osadeks jagada. Hoone pidulik hall 1. korrusel on 

ühendatud kõigi kolme trepikojaga ning see moodustab hoone funktsionaalse südamiku. 

Elamud 

Uuselamute loomisel on kaks põhilist kvaliteeti: kammerlik õdus mõõtkava ja avatus jõele. Elamule 

iseloomuliku miljöö tekitamiseks on hoone maht liigendatud selliselt, et erinevatest korteritest 

avaneksid vaated Emajõele. Majade maapinnakorrusel on äripinnad, mis muudavad hoonestuse 

aktiivseks ka külgneva tänava suhtes. Hooned on käsitletavad terrassmajadena, mille astmeliselt 

langev maht madaldub Emajõe suunas. Hoonestus moodustub põhiosas 2-toalistest korteritest, mis 

vaatamata oma suurusele on kõik varustatud rõdude, panipaikade ja mitmes suunas avanevate 



kaugvaadetega. Hoone otstes on suuremad läbi maja ulatuvad korterid, mis külgnevad jõe suunas 

suurte terrassidega. 

Energiatõhusus ja ruumikvaliteet 

Hoonete energiatõhususe saavutamiseks on kasutatud suhteliselt kompaktseid ehituskehandeid. Kõigi 

hoonete katustele on planeeritud päikesekollektorid. Kortermajade lõunakülgede rõdud toimivad 

passiivse varjestusena, et vältida korterite kuumenemist suvel. Samas on kasutatud nii korterites kui 

büroohoones suuri klaaspindasid, et tagada Eesti pimedas kliimas maksimaalne päevavalguse 

kasutamine ka siseruumis. Otsitud on mõistlikku tasakaalu energiatõhusa hoonemahu ning kvaliteetse 

avatud ja liigendatud ruumi vahel. 

Liiklus ja parkimine 

Võistlusala on piiratud ida ja lääne küljelt olemasolevate tänavatega. Parkla sissesõit on planeeritud 

planeeringu põhjaküljelt olemasoleva parklaga külgnevalt alalt. Selliselt võtab sissesõit ära 

võimalikult vähe kvaliteetset ruumi ja võimaldab sissesõitu nii Kaluri kui Väike Turu tänavatelt. 

Parkimine on lahendatud keldri mahus, kus parkimiskohtade võrk järgib pealmaa hoonete 

ehituslikku loogikat. Parklast otse on tagatud pääsud hoonetesse. Liiklus toimub vaid kvartali 

perimeetril, kogu loodav maastik kvartali sees on õueala ja autodele suletud. 

Maastik ja välialad 

Maastiku loomisel on märksõnaks mitmekesised ja eriilmelised välialad, mis oma külgnemistega 

looksid vaheldust ja kontrasti ruumis liikuvale inimesele. Välialadel on oluline maastiku vahelduv 

kvaliteet. Selle tõttu on väliala jagatud teemade kaupa tsoonideks, millel kõigil on erinevad 

loomisprintsiibid. Läbivateks teemadeks on välimööbel, mänguväljaku inventar ja valgus, mis kogu 

maastiku ulatuses varieeruvalt moodustab sidusa süsteemi. 

Õhtuvalguse plats 

Kõige linnalikum on väliruum ärihoonet ümbritseval alal - Kaluri tänavaga külgnev kolmnurkne 

linnaplats, mis osaliselt on kaetud hoone 3.- 4. korruse konsoolse mahuga. See õhtupäikesele avatud 

kohvikutest ja toitlustusest ümbritsetud plats peaks moodustama õhtuse linnamelu keskuse. Samad 

kohvikud avanevad oma teise fassaadiga kahe diagonaalis kulgeva jalakäigupromenaadi suunas, 

muutes ka need rajad funktsionaalselt mitmekesiseks. 

Diagonaalpromenaadid 

Kogu planeeringut seob üheks tervikuks kokku kaks diagonaalis kvartalit läbivat jalakäijate ja kergliikluse 

promenaadi, mis peaksid looma aktiivsust kvartali sisse. Need sihid on ruumiliselt kergesti loetavad ja 

siia on koondunud aktiivsem välisvalgustus ja välimööbel. 

Väike park lõunavalgusega 

Tore õdus nurgake, kus aega veeta on lõunasse avanev väike pargimaastik. See tuulevaikne ala on 

päikesele avatud kella 10st hommikul kuni 6ni õhtul. See on elamu ette kuuluv park, milles on ruumi 

istumiseks, mängimiseks ja niisama uitamiseks. See pargiala koondab endas taimi, mis tahavad 

päikeselist elukeskkonda. See pargiruum on tänava ääres piiratud puude grupiga.  

Suur kaldapealne 



Suur pargiala moodustub planeeritava ala idaservast ja Emajõe äärsest kaldapealsest, mis külgneb 

Väike-Turu tänavaga. See maastik seob loogiliselt Tartu kesklinnast jõe kaldale liikuja kulgemistee Väike-

Turu tänava kaudu. Teeme ettepaneku ühes lõigus ala läbiv autotee sillutada erinevalt, et sisse tuua 

õueala ja liiklust rahustav lõik. Kuna loodav pargiala on küllaltki suur, siis selles ruumis on valgust kogu 

päeva vältel. Põhiliseks fookuseks selles pargis on jõega külgnev trepistik, mis võimaldab istuda vahetult 

jõe kaldal ja nautida pikki maastikuvaateid.  

Valgustus ja välimööbel 

Oluline teema mitmefunktsioonilise linnakvartali loomisel on välisvalgustus ja mööbel. Valgustuse abil 

saab rõhutada välialade variatiivsust. Kõige eredamalt ja ühtlasemalt on valgustatud diagonaalis 

kvartalist läbikulgevad diagonaalteed, mis moodustavad omamoodi kvartali rist-selgroo. Siit kulgevad eri 

suundades muud teemad ruumi eri suundades laiali. Ka piki Kaluri tänavat on jalakäijate tsoon 

heledamalt valgustatud, mis omakorda platsi sügavusse sumbub, andes ruumi hoone alumistelt 

korrustelt tulevale siseruumi helendusele.  

Kaks pargimaastikku on sumedama valgusega, milles on aktsendina välja valgustatud puid ja taimi. Kõige 

sumedama valgusega on vahetult jõega külgnev pargiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehnilised näitajad: 

Parklakorrus: 

Parklakorruse neto   4936 m² 

Parkimiskohti   144 kohta 

 

Hoone 1: 

Eluhoone neto   3940 m² 

Äripindade neto  556 m² 

 

Hoone 2: 

Eluhoone neto   2403 m² 

Äripindade neto  401 m² 

 

Hoone 3: 

Äripindade neto   8737 m² 

 

Elupind kokku:   6343 m² 

Äripind kokku:   9694 m² 

Maapealne kasulik pind  16 037 m² 

 

Maapealne brutopind  14 661 m² 

Maa-alune brutopind  5179 m² 

Brutopind kokku  19 840 m² 

Brutopind korruseti 

-1 K 5179 m² 

1. K 2784 m² 

2. K 2841. m² 

3. K 2996 m² 

5. K 2784 m² 

6. K 2540m² 

7. K 435m² 

8. K 281m² 

 19840 m² 
 

Ehitisealune pind  3184 m² 

 


