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Maa-pealne parkimine
Tekkivale uuele tänavale oleme paigutanud väiksel määral pikiparkimist mõlemas suunas ( kokku 
16 kohta).  
Need parkimiskohad on suunatud ala lühiajaliselt külastavatele inimestele.  
Hoonete esimese korruse kaubanduspindade edukaks funktsioneerimiseks oleme Turu tänava poole 
planeerinud kaks nö parkmise taskut (9 kohta), kus on lubatud lühiajaline parkmine. 
Lina tänava pikendusele on ette nähtud 45 kraadise nurga alla parkmiskohad ( 15 kohta), mis on 
suunatud hotelli ja spa külastajatele. 
Turu tn 16 ette on nähtud 27 maapealset parkimiskohta, mis rahuldavad ärihoone parkimise 
vajaduse. 
Planeeringuala kaguotsa salong-kaubandushoone ja sadamahoone parkimiseks on ettenähtud 
13-kohaline parkla.

Mahtude liigendamine
Pikkade külgedega mahud ei loo hubast ja vaheldusrikast linnaruumi. Oluline on liigendamine ka 
otseste tuulekoridoride lõhkumiseks.

Haljastus
Vastavalt üldplaaneringule oleme näinud ette kaks puude alleed: üks piki Turu tänavat ja teine 
piki promenaadi. Lisaks puiesteedele on olulised kõrghaljastatud kohad Turu 16 ja 16a kruntide 
Turu tänava ja jõe poolsetes otstes, kuhu oleme ette näinud keskmise-kasvuliste puude grupid. 
Planeeringuala kaguotsas, kergliiklusteede ristumiskoha lähedal oleme näinud ette mänguväljakud 
ning piknikulauad, mille ümbrus on jäetud murukatte ja madalama haljastusega alaks. 
Äri-elu hoonete vahele olema ette näinud tõstetud peenardega madala haljastuse, mis ilmestab 
tänavaruumi. Neid alasid on võimalik soovi korral kindlasti ka suurendada. Sarnased tõstetud 
pinnaga haljastusalad on ette nähtud ka Turu tn 16 ärihoone välialale.
Oleme taganud nõutud 10% haljastust (ligikaudu 2000m²) Turu 18 krundi pinnast.

Maa-alune parkimine
Äri-elu hoonete maa-alune parkimine on lahendatud etapiviisiliselt. Esimeses etapis on võimalik 
rajada kõige linnapoolsem hoone koos maa-aluse parklaga (65 kohta) ja allasõidu pandusega ( 
ligipääsuga jõe poolt). 

Edasistes etappides saab rajada ülejäänud kaks hoonet ning laiendada ka maa-alust parklat nii, 
et kokku mahub sinna ligikaudu 155 autot. Soovi korral on teises etapis võimalik hoonetele rajada 
alternatiivsed allasõidud jõe poolt. 

Kolm ristisuunalist mahtu
Äri-elu hoonete osas oleme näinud ette 3-st hoonest koosneva tervikliku kvartali. Hooned 
paigutuvad jõe ja Turu tänavaga risti. Selliselt suudame luua hea Turu tänava ja jõeäärse 
promenaadi sidususe, jaotada arenduse mõistliku suurusega osadeks (etappideks) ning pakkuda 
linnaruumilist vahelduvust Turu tänaval ja promenaadil liikujatele. 
Hoonete laius ning omavaheline kaugus on 17,5m, mille dikteerib maa-alune parkla. Samuti on 
antud hoone laius mõistlik nii korterite kui ka äripindade jaoks.

Hoonemahtude otsade langetamine
Antud kohas võiks Emajõe äärne promenaad saada endale madaltiheda hoonestusega serva. 
Seetõttu on 4.-6. korruse osas planeeringu äri-kaubandus-eluhooned ette nähtud terrassmajadena, 
mis muudab promenaadiga külgneva serva kergliiklejate suhtes sõbralikumaks ning loob ülemise 
korruse korteritele suurepärased jõevaatega rõdud. Sarnane, kuid väikeses mahus terrasside 
maastik on ka Turu tänava poolsel küljel. 
Mahtude otste madalamaks viimine toob ka rohkem päikest jõeäärsele promenaadile.

Vaated
Äri-elu hoonete puhul on oluline vaatekoridoride tagamine. Pikkade mahtude liigendus ning 
nurkade kärpimine aitavad võimalikult paljudele korteritele ja büroopindadele tagada head vaated.

Korstna väljak
Oluline on alale anda sümbolväärtus, mis tõmbaks kohalikke ja turiste seda külastama. Pelgalt 
korsten antud ala koheselt käima ei tõmba. Oleme korstna ümber planeerinud ringja väljaku. 
Väljaku peal ja servades saaksid olla endiste tsisternide läbimõõdus ringjad linnaruumilised 
elemendid. Elementideks saaksid olla välipaviljonid, kiirtoidu-kohad, pinksimängimise alad, 
purskkaevud, haljastuse elemendid, linnamööbel, rattahoidjad jne. Selliselt tuuakse antud asukoha 
tehnomaastikuline mälupilt uuel kujul avalikku ruumi. Mõned ringjad elemendid saaksid ollagi 
seotud ka katlamaja kunagise tegevusega: nö välimuuseum, kus inimesed saaksid aimu katlamaja 
ajaloost ja funktsioneerimisest. Korsten saaks muutuda vaateplatvormiks: 8m läbimõõduga 
korstnasse saaks rajada trepi või isegi lifti. Väljak avaneb õhtupäiksesse.

Kvartali tänavad ja linnaruumiline seotus
Kesklinnale omaselt võiks ala olla avatud, mitte suletud. Tekkivad väiketänavad loovad kvartali 
keskele mõnusa skaalaga avaliku ruumi. Oluline on siduda kokku Turu tänava ja promenaadi 
liikumised.
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Lõige A-A  1:750

Lõige B-B  1:750

Tehnilised näitajad

AADRESS Hoone nr. Ehitusalune pind Brutopind Krundi pind. Korruselisus Kasut. Otstarve Parkimine maapealne Parkimine maa-alune Hoone suht. kõrgus Parkimise norm (äri/elu = 60/40) Parkimiskohtade arv
           
Turu tn 16   3847   3644         27    
  1  1371   3807    3  Kaubandus-äri        11,5   32 (1/140)    27
  2  40   40    1  Alajaam         3  

Turu tn 16a   702     3024       10    
  3  702   702    1  Kaug. külmajaam        5  

Turu tn 18   22802   22857  20218       53    160            
  4  1197   6435    3-6  Kaub-äri-elu        22,1   70 (1/140 äri, 1/60 elu)  65
           
  5  1011   5267    3-6  Kaub-äri-elu        22,1   58 (1/140 äri, 1/60 elu)  55
           
  6  749   3692    3-6  Kaub-äri-elu        22,1   40 (1/140 äri, 1/60 elu)  35
           
  7  1945   1100    1  SPA-Siseujula           11 (1/100)    8
       6000    1-6   Hotell         22,9   15 (1/400)    10
  8  308   308    1  Kaubandus        5   3 (1/120)    7
  9  55   55      Vaateplatvorm-kohvik       90  

Turu tn 18a   74,6     374       
  10  91,2   74,6      Sadamahoone        4   3     6
KOKKU    469,2   27425,6 27260       
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VAADE KIRDEST

VAADE EDELAST

Vaade jõelt  1:750

Vaade Turu tänavalt  1:750


