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 Hoone on paigutatud detailplaneeringuga määratud hoonestusalale, kinnistu kaguservale. 
Detailplaneeringuga on määratud ka peasissepääsu paiknemine hoone põhjanurgas, varikatusega kaetav ala 
Kalda tee poolses servas ning parkla ja autode kinnistule pääsude asukohad Kaunase pst pikenduselt. Võrreldes 
detailplaneeringuga on asendiplaanilist lahendust parkimise osas muudetud minimaalselt. Vaid planeeritava 
varikatuse alune on jäetud kogu ulatuses jalakäiatele ja asendavad parkimiskohad on leitud hoone loodeküljele. 
Varikatus annab jalakäiatele varju kogu hoone Kalda tee poolse külje ulatuses ning selle alla on leidnud koha ka 
jalgrataste parkla. Autode äraviimine varikatuse alt teeb sissepääsu esinduslikumaks ja pilkupüüdvamaks. Ostukärude 
majakesest on loobutud ning kärude parkimine on toodud otse peasissepääsu kõrvale, loodeküljele jääva varikatuse 
alla, tagades sedasi kliendile võimalikult mugavalt käru hankimise ja välistades käruga läbi lörtsise parkla kulgemise.
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 Kogu lähipiirkonna ainus rekreatsioonipotentsiaaliga 
(olgugi et väga tilluke) ala asub kinnistu lõunanurgas. Ala 
piirneb põhjast jalakäijate kiire ja projekteeritud kauplusega, 
idast ärimaa kinnistuga Kalda tee 35 ning lõunast ja 
läänest Kalda tee 41/43 kinnistule juurdesõiduteega. Olles 
samaaegselt ka läbi Annelinna kulgeva jalakäijate-jalgratturite 
tee Emajõepoolseks finišiks, väärtustasime seda veel 
pentankiradade, istepinkide ja skulptuuriga. Tagamaks sujuva 
pääsu Annelinnast tulevatele jalakäijatele naaberkinnistul 
oleva kaupluse suunal projekteerisime ala läbima veel ühe 
diagonaalse jalgteelõigu asendamaks hetkel isetekkelist 
otseteed üle Kalda tee 35 kinnistu. Jalgteed ja pisike plats 
valgustatakse madalate pargivalgustitega, sõiduteede 
ääred haljastatakse varju pakkuvate lehtpuudega, ning 
planeeritud sorteeritud jäätmete kogumise plats eraldatakse 
rekreatsiooninurgast hekiga. Kõrghaljastust on plaanis lisada 
veel Kaunase pst. pikenduse äärde ja parkla haljassaartele.  
Kuna Kalda tee 41/43 parkla ja Lidli parkla asuvad teineteisega 
kõrvuti, siis ei saa kindlasti välistada ka naaberhoonete parklate 
ristkasutust ehk klientide liikumist ühelt kinnistult teisele.
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 Plaanilised erinevused Lidli tüüprojektist seisnevad ainult kassiiriruumi paigutamises olmeploki 
ruumide juurde ja olmeploki nihutamises peasissepääsu nurgast kaugemale. Kassiiriruumi ümberpaigutamine 
peafassaadist eemale annab võimaluse laiendada otsaseina klaasfassaadi kogu hoone laiusesse ja isegi 
pöörata selle kassade ees oleva ala võrra ümber nurga. Selline lahendus tõstab poe vaadeldavust peamiselt 
vaatesuunalt, ehk Kalda teelt ja mõjub eriti effektselt just pimedal ajal, mil kogu poes sees toimuv on 
kenasti tänavale nähtav. Olmeploki nihutamine omakorda toob parklasuunalt rohkem nähtavaks poe 
peasissepääsu ja tekitab kärude paigutamise nurga kõige loogilisemasse asukohta- otse peaukse kõrvale. 

  Kauplusesaali kaguküljel olevad evakuatsiooniuksed 
valmistatakse klaastahvlitega ja ehitatakse topeltlaiade 
ja kogu müügisaali kõrguste klaasfassaadide 
osadena tagades poesaali vaadeldavuse osaliseltki 
jalakäiate kiire poolsest küljest ehk luues visuaalse 
sideme jalakäiate kiirel liikujate ja müügisaali vahel.
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   Projekteeritud kaupluse kõige iseloomulikumaks 
arhitektuurseks elemendiks võib pidada nn. 
volditud varikatust nii peasissepääsu ees ja Kalda 
tee poolses küljes ning varikatuse jätkumist 
katusekarniisina kogu hoone perimeetril. Karniis ja 
varikatus viimistletakse painutatud karbikujuliste 
teras- või- alumiiniumplekist ribidega, mis 
toovad pindade murdumised eriti hästi esile.  

 Hoone vällisseinad kaetakse perforeeritud 
metallist kassettidega, mis varustatakse 
ka taustvalgusega. Perforeeritud materjal 
annab hoonele õhulisust ja põnevust ning 
taustvalgus, millel saab programmeerida 
nii värvust, kui ka intervalli annab juurde 
lugematuid võimalusi muidu ehk liig lakoonilise 
tagafassaadi ilmestamiseks pimedal ajal.
       
 Kaubaautode laadimisala varjatakse valgest 
betoonist variseinaga, mille viltune ülemine 
serv sobitub karniisi volditud vormiga.
Parklapoolne olmeploki sein viimistletakse 
samuti klaasfassaadiga ja selle peale (või 
ka sisse) kujundatakse alad reklaamidele.

Tehnilised näitajad: 

 Kinnistu pindala 10879 m2

 Ehitusalune pindala 2912 m2

Haljasalade pindala 2217 m2 

(20%)
 Parkimiskohtade arv 133
 Hoone brutopindala 2513 m2

 Hoone netopindala 2260m2

 Hoone maht  16960 m3


