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1 ALA ANALÜÜS

Tänane kesklinn ja Sadama kvartal on ruumiliselt isoleeritud, eelkõige Turu - Riia ristmiku ja puuduva 

kaldapromenaadi tõttu. Lahendades need kitsaskohad luuakse eeldus terviklikult tajutava ja palju 

avarama kesklinna tajumiseks.

Sadamaala tähendus Tartu linnaruumis täna on märgatav vaid tänu turule. Ei ole loogiliselt läbitavat 

kallasrada, kvartali sidusus jõega on minimaalne ja kergliiklussild lõikab suure osa kvartalist 

tunnetuslikult pooleks.  Segipaisatud ebakvaliteetne hoonestus ning suur avaparklate osakaal on täna 

suurimad ruumilised probleemid. Võistlusala planeeringulahendus peab adresseerima võimalikult palju

kogu Sadama kvartali probleeme ja lahendama eelkõige logistilised probleemid.

Samas on alal just tänu eelmainitule suur potentsiaal: see on kergliikluse transiitkoridorina aktiivselt 

kasutatav; turg on oluline tõmbekeskus ja teater toob kvartalisse ka õhtuseid külastajaid. Kallastrajale 

pööratuna paneb teatrihoone funktsioon märkama jõge ja vaadet sellele kui väärtuslikku 

ruumielementi. 

Võistlusala iseloomustab mitmekülgselt märksõna LAVA – oma asukoha ja funtsioonide tõttu on 

piirkond hästi vaadeldav. Seestpoolt tähistavad lava avaturg ja teater, aga ka jõe kaldad, mis pakuvad 

vaateid väljapoole Sadama kvartalit. Võistlusala on ka Ülejõelt väga hästi vaadeldav, mistõttu on oluline 

tekkiva hoonestuse kesklinlik ja atraktiivne karakter. 

2 UUS PLANEERINGULAHENDUS

PUU TÄNAV teeb võrreldes üldplaneeringuga kaks olulist piirkonda struktureerivat 

muudatusettepanekut: avaturu nihutamine Turu silla ja tänase sadama kõrvale ning ajaloolise Puu 

tänava sihi taastamine kergliiklusteena. 

1. Avaturu uut asukohta toetavad järgmised argumendid:

OPTIMAALSEM LIIKLUSSKEEM

Turu praeguse asukoha puhul toimub autoliiklus Soola 5 ja 5b kinnistutele piki kaldapromenaadi, 

saades nii oluliseks barjääriks ja häirivaks teguriks tulevikus ilmselgelt ülipopulaarseks kujunevale   

kaldapromenaadile. Autoliikluse juhtimine Turu silla alt on ka iseenesest problemaatiline - maapind on 

seal juba täna liiga madal ning sillaaluse läbisõidu kõrgus piiratud. Teise võimalusena saab liiklust 
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juhtida läbi tänase avaturu ala, häirides aga samal viisil turu toimimist. 

KELLAAJALISUS

Avaturu tänases positsioonis saab turu ühendada kaldapromenaadi küljega, mis on avatud 

päikesevalgusele alles õhtusel ajal, siis kui turu aktiivsus vaibub. Seevastu Turu silla poole avatud 

positsioonil tekib turuga lõimitud kaldapromenaad, mis on päikesevalgusele avatud just hommikul ja 

päevasel ajal ehk turu kõige aktiivsemal ajal.

SADAMA, TURU JA SILLA SÜNERGIA

Uuel turu positsioonil on suur potentsiaal areneva sadama ja turu aktiivseks lõimimiseks. Lõimimise 

potentsiaalis peitub suur väärtus, mis tagab jõelinna ruumiliseks arenguks parimad võimalused. 

Säilitades tänase sadama asukoha, on eralaevade ja turul kauplevate paatide arenguid lihtsam ja 

perspektiivikam suunata. Uus turu positsioon loob ka mängulise ning ruumiliselt põneva olukorra 

kergliiklussilla ja turu sidumiseks. Silda on tulevikus võimalik turu, promendaadide ja kõrvaloleva 

hoonestusega täiendavalt ühendada.

2. Puu tänava taastamine

Ajalooline tänavavõrk kujuneb üldiselt jalakäijaid arvestavalt. Planeeringuala ja lähiümbruse hoonestust

liigendasid ajalooliselt Kaluri ja Puu tänav. Kaluri tänava siht on tänaseks hoonestatud ja läbipääsmatu, 

Puu tänava siht on aga puiesteena loetav tänase hotell Dorpati põhjaküljes.  Puu tänava sihi saab 

taastada ning selle kasutuselevõtt lahendab mitmeid probleeme. 
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Uus tänavasiht lahendab mitmeid ühenduvuse probleeme. Esiteks, planeeringu realiseerudes saab 

peamiseks kergliiklusühenduseks telg KESKLINN - PUU TÄNAV - TURU SILD. See tähendab ühtlasi Tasku 

keskuse ja Dorpati hotelli vahelise kergliiklusühenduse marginaliseerumist, sealse Soola tänavaga 

ristumise puudused saavad parandatud Puu tänava, uue väljaku/minipargi ristumisel võistlusalal. 

Teiseks, Puu tänav liigendab Väike-Turu tänava äärde jääva võistlusala serva, tekitades nii paremad 

võimalused hoonestust liigendada. Väike-Turu tänava äärde tekib hoonestusfront, mis vormistab 

tänava linlikult tihedaks, uus parkimishoone (esimesel korrusel äripind) annab uuele väljakule ja 

minipargile linlikult head proportsioonid.

Kolmandaks, planeeringuala realiseerumisel tekib kergliikluses vajadus ka ala kiireks läbimiseks kagu-

edela suunas, mida saab hästi pakkuda Puu tänava kergliiklustee, mis omakorda võimaldab ümbritseva

uushoonestuse esimesed korrused kavandada aktiivse tänavafrondiga panustades nii ühtlaselt aktiivse 

kesklinna tekkele.

3. Minipargi loomine ja uus väljak

Minipark on kavandatud tänase turu värava kohale. Park on sisuliselt kogu Sadama kvartali 

keskpunktiks, andes nii kogu alale juurde vajalikku kõrghaljastatud ruumi. Samuti toimib 

kõrghaljastusega ala ruumilise "servana", andes kavandatud väljakule vajaliku ruumiliselt defineeritud 

külje. Nii tekib väljak atraktiivsele asukohale, mida ümbritseb park, aktiivsete frontidega Soola tn 

uushoonestus ning avaturg. Väljak ja turg toimivad koostöös vajalike pikendustena ühe või teise kasuks.

3 ARHITEKTUURSED PRINTSIIBID

Arhitektuuri oluline ülesanne kogu kvartali lõikes on tihendada ja pingestada hoonetevahelist ruumi nii,

et tekiks linnalik fassaadidega defineeritud ja liikumisi mittepiirav avalik ruum. Kohati täidab ruumi 

tihendamise ülesannet ka kõrghaljastus. 

Uue südalinna kvartali hoonestus peab olema eristuv ja kõrgetasemeline. „EI“ igavatele pikkadele 

fassaadidele. „JAH“ liigendustele nii ruumis kui materjalis. Võistlustööga moodustub alale 6 erineva 

karakteriga hoonestusgruppi, mis pakuvad eri variatiivsusega arhitektuuri ja loovad eeldused 

omanäolise ruumi tekkeks. Välditud on pikkade liigendamata fassaadide teket. Projekteerimisel tuleb 

arvesse võtta, et üks fassaadikäsitlus ei jätkuks enam, kui 30 m-fassaadil. Seda tuleb järgida ka äri- ja 

parkimishoone projekteerimisel, mille fassaadid peavad olema jaotatud kolmeks eri pinnaks. 
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Äripindade osakaal ja hea kergliikluse võrk loovad soodsad tingimused aktiivsete tänavafrontidega 

hoonestuse tekkeks kogu ala ulatuses. Ka parkimishoone esimesel korrusel paiknevad 80% ulatuses 

äripinnad. 

Moodustavad 6 hoonestusgruppi:

TURG JA PROJEKTITEATER / ÄRIHOONE

Turu kompleksi hoonestus võimaldamab väljas kauplemise hooaega venitada pea aastaringseks. 

Turukompleksi moodustab peahoone koos varikatusega, mille alla tekib statsionaarne väliturg, 

hooajaline pop-up turg Soola tänava ääres ning logistikaosa hoone Soola tänava poolsel küljel. 

Statsionaarne väliturg on piirdega suletav kauplemiseväliseks ajaks. Seal paiknevad nii letid kui pisemad

välikioskid. Turuhooneesise väljaku ja kaldapromenaadipoolsed hoone frondid peaksid olema aktiivsed 

ka õhtutundidel. Seal asuvad baarid, restoranid ja kauplused. Kaldapromenaadil, turu jõepoolsel küljel 

paikneb jõeturg, kus kaubeldakse nii paatidelt, paadisillalt, kui ka kaldaastmestikule paigutatud lettidelt.

Pop-up turuplatsi kasutatakse teisaldatavatelt lettidelt kauplemiseks hooajaliselt- nii suvisel ajal, kui ka 

jõuluturuna talvel. Lette talveks teisaldades saab ruumi kasutada liuväljana. Jää tooraine on jõevesi ja 

mõne plusskraadi korral saab külma tekitada turu soojuspumpade abil. Välja pakkuda võib veel 

lumelinna või kelgumäe tekkimise.

Soola tänava lõpetab ärihoone/projektiteatri maht. Selle madal ja kõigist külgedest vaadeldav maht on 

osa väljakust. Hoone funktsiooniks oleme pakkunud projektiteatrit, mis Sadama teatri lammutamise- 

järgselt säilitaks kvartali eripalgelisust ja olla erinevate teatriliikumiste üheine „kodu“. Selleks on 

loomulikult vaja aktiivgruppide ühist algatust. Teise stsenaariumi kohaselt on hoone avalikkusele 

suunatud ärihoone.

SOOLA 5, AS GIGA HOONEGRUPP 

AS Giga kruntide hoonestus on nihutatud ala lääneservale. Kaks kvartalit moodustavad terviku, mille 

olulisemateks joonteks on poolprivaatsed sisehoovid, vaated jõele ja kvartali aktiivne perimeeter, kus 

paikneksid meelelahutus, teenindus ja kaubanduspinnad.  

Kuna Soola 5 on hästi vaaldedav Fortuuna tänavalt ja Võidusillalt, on tegemist tõelise postkaardivaatega

– seetõttu on oluline tagada ka planeeringuliste võtetega atraktiivse arhitektuuri võimaldamine. 

Arhitektuurne ja planeeringuline liigendus tuleneb ideest pakkuda dünaamiliste kaldkatusevormidega 

hoonemahtusid, mis moodustaksid skulpturaalse terviku. Mahtude liigenduspõhimõte järgib kahte 
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ideed: tagada korteritest maksimaalselt jõevaateid ning võimaldada rohkem päikesevalgust kvartali 

sisemuses (hoonmahud on madalamad just lõunapäikese langemise küljes). Hoonemahud on 

madalamad ka jõepromenaadi küljel. 

Üldplaneering on alale üldiselt määranud hoonestuse kõrguseks  3-5 korrust. Planeeritud lahendus 

järgib keskmist korruselisust 5, kuid dünaamika saavutamiseks on planeerinud osad hoonemahud 

madalamaks/kõrgemaks. Madalaimad hoonemosad on 2,3 ja 4 korrust ning kõrgeimad 7 korrust. Soola 

tänava pikenduse lõpus asuva hoone kõrgus on maamärgi potentsiaaliga ning seetõttu on lubatud 

katusele kõrgemat arhitektooni. Arhitektooni paigutus on põhjendatud ka ilmakaartega - põhjatipus 

paiknedes ei varjuta see teisi hooneid (vari langeb jõele).

Hoonegrupi parkimine tagatakse juurdepääsuga Soola tänavalt maa-aluses parklas. Tänaval on 

äripindade ette rajatud väike arv parkimiskohti ning ette nähtud peatumiskohad taksodele. 

VÄIKE-TURU 4 JA 10 GRUPP

Krundipiirid on ümber jagatud, et tagada mõlemale kinnistule autoga ligipääs ning vaated sisehoovist 

jõe suunas. Hoonegrupiis on neli lamekatustega hoonemahtu, kahe esimese korruse äripinnaga. Grupi 

iseloomuks on hooviküljel astmeliste terrassidena tõusev hoonemaht, mis tagab kogu kinnistul 

parimad vaated jõele. Tänased krundipiirid säilitades saaks jõevaate vaid üks kinnistu. Hoov on jäetud 

lahti poolavalikuks ruumiks.

Oluline on Turu silla küljele tekkiv atraktiivne tänavafront, kuhu paremaks ligipääsuks saab planeerida 

sillalt täiendavaid treppe/panduseid. Ka kogu ülejäänud esimene korrus peaks olema ümbritsevate 

tänavatega suhtlev ja aktiivne sh jõepromenaadi külg.

Hooneid saab rajada vajadusel neljas etapis. Soovitav on maa-alune parkla rajada kahe kinnistu peale 

jagatud sissepääsuga (nt maa-aluse parkla kaudu servituudi seadmine).

VÄIKE-TURU 8 JA 12 GRUPP

Planeeritud on kaldkatustega dünaamilised hoonemahud. Krundi nr 8 esimesel korrusel on ühine 

äripind ning peal kolm eraldi hoonemahtu. Kõrgemate korruste korterid on paigutatud jõe poole. 

Jõepoolse krundi nr 12 hoone on eraldiseisev, esimesel korrusel äripinnaga ja järgnevatel korrustel 

korteritega. Hoonegrupi välisperimeeter on esimesel korrusle aktiivne sh ka jõepromenaadi külg. 

VÄIKE-TURU 6 GRUPP
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Väike-Turu ja Puu tänava vahele jääv hoone on planeeritud tagasiastuvate lamekatustega 

hoonemahuna. Hoone on madalam Puu tänava pool ja kõrgem Väike-Turu küljel. Esimesel korrusel on 

ühine suurem aktiivse frondiga äripind ja selle peal kolmeks mahuks liigendatud mahud. Kogu 

hoonesse on kavandatud äri-/büroo funktsioon. 

VÄIKE-TURU 2A JA 2B: ÄRI- JA PARKIMISHOONE NING AVAPARKLA 

Kavandatud on lamekatustega hoonemaht, mis on kogupikkuses liigendatud kolmeks väiksemaks 

osaks. Esimesel korrusel on aktiivse frondiga äripind ning peale kavandatud kuni 4 parkimiskorrust. 

Fassaadide liigendamine kolmeks mahuks peaks detailplaneeringus andma piisavad suunised, et tekkiv

hoone ei näeks arhitektuuriliselt välja kui tüüpiline parkimishoone. Võimalik on ka hoone väljakupoolne

otsakülg planeerida läbi 5-korruse büroopinnana. 

Esimeses etapis on mõlemal kinnistul avaparklad, mis on liikluse hajutamiseks ja Puu tänava 

kergliikluse säilitamiseks eraldi pääsudega.

4 MAASTIKUARHITEKTUURNE LAHENDUS

Planeeringuala haljastus täna terviklikke rohealasid ei moodusta, see on hõre ja pigem madala 

väärtusega. Uue planeeringuga lisame juurde eripalgelisi haljasalasid, mis ääristavad kergliiklusteid, 

piiravad sõiduteid, loovad linnaväljakule vormi ja tekitavad tihedust. Haljastuse rajamisel teeme 

ettepaneku arvestada taimmaterjali valikul varieeruvat liigilisust ning vahelduvaid kõrgusi ja iseloome. 

Olemasolevat väärtuslikku kõrghaljastust säilitame niipalju kui võimalik. Haljastuse kavandamisel 

lähtume põhimõttest, et tihe ja konsentreeritud haljastus koostöös arhitektuuriga loob linlikku tihedust,

suunab vaateid ja piirab liiklust. 

VÄLJAKUALA

Turu ette, Soola tänava äärde tekib planeeringuala kese – linnaväljak. Tänase turu värava kohale on 

kavandatud okaspuudega  minipark, mis toimib ala ruumilise "servana". Nii tekib väljak atraktiivsele 

asukohale, mida ümbritsevad rohealad, Soola tn aktiivsete frontidega uushoonestus ning avaturg. 

Väljaku juhatab linna poolt sisse võimalik skulptuur ja vee-element ning mida jõe poolt ääristab 

kaldapromenaad. Väljak on kasutatav teisaldatavate lettidega avaturuna turuhoone juures ning 

ülejääänud osas plats, mida liigendavad mobiilsed istmetena toimivad haljaskastid. Talvisel ajal saab 

alale rajada liuväljaku. 
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PUU TÄNAV

Puu tänav keskendub jalakäijale ja kergliiklejale, mistõttu on oluline luua inimsõbralik varieeruva 

iseloomuga tänav. Puu tänav on jagatud selgelt lõikudeks, kus nii väikevormid, haljastuse tihedus ja 

paiknemine muutub. Selgelt on eristatud rattatee, mis annab jalakäijatele vaba kulgemise.

Puu tänava erinevat iseloomu kajastavad näitepildid

TASKUPARGID

Võistlustöö pakub välja ka taskuparkide idee: kontsentreeritud haljasalad, kus taimestik on tihe ja 

mitmekesine. Sellised taskupargid tekiksid elu ja ärikvartalite vahele ning paiguti ka avalikele aladele. 

Taskupargi näide

KALLASRADA

Kaldaplaneeringu aluseks oleme võtnud KINO maastikuarhitektide töö selles lõigus, mille põhilisteks 

elementideks on kallasraja rajamine, jõekalda kindlustamine ja kasutamine, kaldataimestik ning 

väikevormid. Teeme ettepaneku suurendada kallasrajal haljastuse osakaalu võrreldes KINO 

lahendusega. 
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Turu tegevus laieneb ka kallasrajale ning jõele tekib ujuvturg. Kogu võistlusala kallasrada on 

potentsiaalne väikelaevanduseks sobiv sildumisala, kuhu võib tekkida ka hobipaadindust teenindav 

klubilik sadamahoone mõne planeeritava hoone mahus. Kallasrada sulgevat sadamahoonet ei 

planeerita.

5 AUTOLIIKLUS JA PARKIMISKORRALDUS

 Võistlustöö eesmärgiks on kergliikluse kvaliteedi ja osakaalu tõstmine selliselt, et autoliiklus mõjutaks 

tekkivat avalikku ruumi võimalikult vähe, kuid kogu alale oleks tagatud piisav ligipääsetavus.

Võistlusalale on juurdepääs läbi nelja juurdepääsutänava – see hajutab perspektiivse liikluskoormuse. 

Konsulteerides liiklusspetsialistidega, vaatlesime esialgseid tuleviku liikluskoormusi, mille pinnalt saab 

järeldada, et pakutav liikluskeem ei tingi ümbritseva liiklustaristu muutmist ning Üldplaneeringus antud

liikluslahendus peab vett. Turu tänavast jõe poole jäävat ala laiemalt käsitledes on aga soovitav 

planeerida kahesuunaliseks  Sadama tänav, mis vähendaks bussijaama juures kvartalist väljuvat 

autovoogu.

ÕHTUSE TIPPTUNNI LIIKLUSKOORMUSED, STRATUM OÜ
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Autoliiklus planeeringualal toimib shared space põhimõttel. See tähendab, et kõik liiklejad teel on 

võrdsed ja võrdsustatud läbi ruumiliste elementide. Autoteed ei ole asfalteeritud ning sõiduala ei ole 

äärikividega defineeritud. See paneb autoliiklejaid sõidukiirust aeglustama ja sunnib kergliiklejatega 

rohkem arvestama. 

Soola tänav jätkub jõekaldani. Selle kaudu on ligipääs maaalustesse parklatesse elamute all. Soola 

tänava ääres on parkimiskohad esimese korruse äripindade klientidele.  Ka turu teenindus käib 

põhiosas Soola tänava kaudu. Turu parkimine on lahendatud avaparklas planeeringuala keskosas ja 

parkimishoones Väike-Turu tänava ääres. Seejuures on mõlemad parklad omavahel ühenduses ja 

avaparkla võib tulevikus asenduda parkimismajaga.

TURG JA PROJEKTITEATER/ ÄRIHOONE

Turu teenindus on eeskätt lahendatud Soola tänavalt lähtuva juurdepääsu teega. See viib turuhoone ja 

projektiteater/ärihoone vahelisele alale. Sinna on planeeritud turu laadimisala, mida saavad 

samaaegselt kasutada kaks 12m pikkust veokit. Samast toimuks ka ärihoone/teatri teenindus. Lisaks 

saab turu välialasid teenindada kellaajalise piiranguga ka jalgteedelt ja ühisalalt nii väljaku, kui ka silla 

poolt.
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SOOLA 5, AS GIGA HOONEGRUPP

Parkimislahendus arvestab võimalusega elamute ja ärihoonete alla rajada üks maaalune kessoonina 

projekteeritud parkimiskorrus. Juurdepääs on Soola tänavalt jagatud ruumi kaudu (kiiruspiiranguga 

õueala). Maa peal on äripindade ees ka väike arv parkimiskohti külastajatele. Soola tänavale on ette 

nähtud peatumiskohad taksodele. Märgistamata kohtades ei ole parkimine lubatud.

VÄIKE-TURU 4 JA 10 GRUPP + VÄIKE-TURU 6, 8 JA 12 GRUPP

Juurdepääs hoonetele on planeerunguala kaguosast uue tänava kaudu – ühesuunalise tänava kaudu. 

Parkimine on korraldatud maa-alusel parkimisokorrusel. Lisaks on maa peal parkimiskohad linlastele ja

äripindade külastajatele. 

Planeeritud ühesuunalinse tänava saaks teostada ka lühemalt ja kahesuunalisena, kuid 

planeeringulahendus tagab parema ligipääsetavuse kõikidele hoonetele, ka nende etapiviisilise ehituse 

korral. Tagab loogilise ja intuitiivselt selge läbisõiduga liikumise ning võimaldab linlastel 

kaldapromenaadi lähenduses peatuda.

VÄIKE-TURU 2A JA 2B: ÄRI- JA PARKIMISHOONE NING AVAPARKLA 

Esimeses etapis on mõlemal kinnistul avaparklad, mis on liikluse hajutamiseks ja Puu tänava 

kergliikluse säilitamiseks eraldi juurdepääsudega uuelt planeeritavalt tänavalt ja Väike-Turu tänavalt. 

Stratum OÜ liiklusspetsialistide hinnangul ei vaja 69 kohaga avaparkla kahte eraldi pääsu. Väike-Turu 

tänava poolne avaparkla ei sega tänase bussipeatuse säilimist ja liiklust. Teises etapis juurdepääsud 

säilivad ning Väike-Turu tänava äärde tekib esimese korruse äripinnaga parkimishoone. Äripinna 

teenindamiseks saab kasutada Väike-Turu tänava poolset sillutatud kergliiklusala (lahendatakse 

detailplaneeringu koostamisel).
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6 KRUNTIDE JAOTUS JA EHITUSÕIGUS

Peamiseks põhimõtteks kruntide moodustamisel oli lähteülesandes toodud reeglistik.  Suurimaks 

muutuseks on turu ja elamualade ümberpositsioneerimine.  Lähtutud on põhimõttest, et hoonestatav 

ala kinnistute lõikes jääks proportsionaalselt võrdeseks tänapäevasega. Turu kinnistu on tänase 

suurusega võrreldes vähesel määral väiksem, kuid sellele lisaks tuleb arvestada jõeturuks ettenähtav 

kaldavööndi kinnistu territoorium.

OLEMASOLEV UUS STRUKTUUR
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AADRESS NR KRUNT
m2

EHITUSAL. 
m2

KORRUS OTSTARVE BRUTO 
m2

PARKIMINE

SOOLA 5 8920 22463

1 1285 1 ÄRI 1285 142

2...5 KRT 2005

2 2...6 KRT 2239

3 1444 1 ÄRI 1326

2...5 KRT 2040

4 2...6 KRT 2572

5 1364 1 ÄRI 1287 110

2...6 KRT 2280

6 2...6 KRT 2720

7 1138 1 ÄRI 984

2...7 KRT 2335

8 2...5 KRT 1390

SOOLA 5B 9 1359 626 -1...2,5 ÄRI/ÜH 1624 TURU P

SOOLA 10 10 7345 3525 -1...2,5 ÄRI 5567 TURU P

VÄIKE-TURU 2B 2058 - - avaparkla - 69

VÄIKE TURU 2A 20 2124 1244 1 ÄRI 1244 170

2...5 parkimish. 4976

VÄIKE-TURU 4 1803 3036

11 480 1...3 ÄRI/BÜ 1290 59

4...5 KRT 522

14



12 387 1...2 ÄRI/BÜ 774

3...4 KRT 450

VÄIKE-TURU 10 1834 3090

13 483 1...3 ÄRI/BÜ 1264 59

4...5 KRT 522

14 438 1...2 ÄRI/BÜ 854

3...4 KRT 450

VÄIKE-TURU 8 1594 1806 30

15 726 1 ÄRI/BÜ 726

2...4 BÜ 160

16 2...3 KRT 200

17 2...5 BÜ 720

VÄIKE-TURU 12 18 728 198 596 10

1 ÄRI/BÜ 198

2...3 KRT 398

VÄIKE-TURU 6 19 2052 1087 1...5 ÄRI/BÜ 3907 40

KÕIK KOKKU 43333 689

Brutoruutmeetrites ei ole arvestatud parkimiskorruste brutopinnaga

7 ETAPILISUS

Planeeringulahendust saab ellu viia etapiliselt nii, et tänane olemasolev hoonestus funktsioneerib ka 

uues kontekstis. Eraomanduses olevate kinnistute arendamise etapilisus on spekulatiivne ja sõltub 

omanike tahtest, kuid võimalik on kõiki hoonegruppe ja kinnistuid arendada teineteisest sõltumata.

Turu positsiooni muutmine on planeeringulahenduse etapilisuse võtmetegur. Samaaegselt ehitatakse 

välja kaldapromenaad ja Puu tänava kergliiklustee. 

Teises etapis täiendatakse hoonestust eraomanike kinnistutel, ehitatakse välja kagukvartali 
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perimetraalne tänav ja heakorrastatakse ehitatavate hoone ümbrusaladel paiknevaid kergliiklusalasid.

Kolmandas etapis hoonestatakse kvartal terviklikult planeeringu kohaselt. eritatud on kõik sõiduteed ja 

välja arendatud kergliiklusalad. Turu Väike-Turu tänava poolne parkla hoonestatakse. Hoone 

tänavatasapinnale tekivad äripinnad ja korrustele parkimismaja.
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