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Linnaehituslik idee.
Sadama kvartal on kavandatud tulenevalt tsentraalsest asukohast linnas tiheda uushoonestusega. Ala
kolmest küljest piirav jõgi avab võimaluse puhkamiseks ning vaba aja veetmiseks kaldapromenaadil,
mida mööda saab kulgema ka arvestatav rohekoridor. Teine rohekoridor, mis saab olema aktiivses
kasutuses ka kergliiklusele, kulgeb kvartalist läbi piki Väike-Turu tänavat. Planeeritava ala sisemust
võiks mõnevõrra võrrelda Tallinna Rotermanni kvartaliga, mis on hea näide arhitektuurse
kvaliteetkeskkonna loomise kohta Eestis. Samas on oluline hoiduda ka nimetatud kvartali suurimast
puudusest. Nimelt kannatab ambitsioonikas keskkond senini halbade ühendusteede tõttu. Sadama
kvartali planeerisimisel on pööratud tähele sellele, et avalikkusele suunatud kaubandus- ja
toitlustusettevõtted ei jääks linnaehituslike ühenduste puudumise tõttu alakasutusse.
Värskemad trendid linnaehituses soovitavad enne arendustega alustamist territooriumid korrastada,
rajada sinna kergliiklusteed, täiendavad ühistranspordi ühendused ning tõsta paikkonna esmast
atraktiivsust haljastuse, mänguväljakute ja promenaadide rajamisega. Selliste meetmetega toimub
kvartalit potentsiaalselt kasutama hakkavate inimeste adapteerimine uute, kavandatavate
tingimustega. Esialgu ka suhteliselt tühjalt sõitva bussiliini käivitamine või jalutusteede rajamine
annab inimestele edaspidiste otsuste tegemiseks kindlust - näiteks säästvama ning autovabama
eluviisi kasuks otsustamisel.
Eraomandis olevad kinnistud säilitavad oma suuruse ja asukoha. OÜ Giga Investeeringud kinnistut
nihutatakse pisut, saavutades linna kruntidega parem sidusus.
Töö edasiarenduses täpsustati ning korrigeeriti lahendust vastavalt žürii soovitustele.

•

Kvartali hoonestus on etapiti rajatav:
- OÜ Giga Investeeringute 3 eraldiasetsevat kvartalit (I-III etapp)
- Turuhoone (IV etapp)
- Avaturg koos varikatusega (V etapp)
Väike- Turu tn 5 parkimismaht (-1, 1., 2. k) koos äripinnaga (3.-5. k) (VI etapp)
- OG Elektra, OÜ Ecola kvartal (VII etapp)

Funktsionaalse osa lühikirjeldus.
TURG. planeeritava kvartali keskele paigutub Turg: põhjas turuhoone koos suletud laadimisalaga,
lõunas, Väike-Turu tänava ja Soola tn pikenduse nurgal avaturg. Turu sillale pääseb otse avaturult,
mis võimaldab sealt tulijatel otse kauplemiskeskkonda siseneda. Jalakäijatel on võimalik sillalt otse
maha pöörata turuhoone laadimisala katusel asuvale (II korruse tasandil paiknevale) avaturu osale.
Turu kaetud iseloom võimaldab seda kasutada aastaringselt. Talvisel ajal saab avaturu ala kasutada
kaetud liuväljana või erinevate nišigruppide (rulatajad, minigolf jms) tegevusalana.
Kõnealune maapinnal paiknev avaturg on tulenevalt ilmastikust suures osas kaetud 9-10m kõrgusel
asuva skulpturaalse vettpidava, kuid soovitavalt valgust läbi laskva varikatusega. Ilmastikule on
avatud Turu sillast lõunasse jääv kauplemisala.
Maapinnal paiknev avaparkla asub avaturu tsentris, võimaldades hommikul ning ka päeva jooksul
turukauplejatel operatiivselt uut kaupa lettidele tuua. Soola tänavalt avaneb kaldtee Turuhoone ja
avaturu all paiknevasse parklasse, mis omab maa-alust ühendust Väike-Turu tänaval, Tigutorni
kompleksi vastas asuva äripindadega parkimismahuga. Turuhoone laadimisalale toimub masinate
mahapööre Soola tn pikenduselt, sama teed sõidavad masinad ka tagasi, kuna Turu silla kõrgus ei
võimalda suurema gabariidiga veokite läbisõitu (kõrguspiirang 2,8m).

OÜ GIGA INVESTEERINGUD ARENDUSALA. Kinnistud liidetakse kompaktseks mahuks, mis on välja
ehitatavad kolmes ehitusjärgus. Dorpati hotelli vastas asuv kvartal võiks sisaldada rohkem
avalikkusele suunatud funktsioone, miks mitte ka uut Sadama teatrit, mille asukoht oleks endiselt
vaatega jõele ning tekkivale Teatri väljakule. Teatri väljakule saaks avaneda välikohvikud vaatega
jõele ja jõelaevadele.
Kvartalite kinnine iseloom loob elanikele pool-privaatse siseõu, võimaldab kavandada esimese
korruse korteritele avaraid väliterrasse ning aedu. Kvartalite hoonestus liigendatakse selliselt, et
enamikul korteritest oleks vaated jõele ning piisavalt päikesevalgust.
Kvartalite tänavapoolses osas asuvad esimestel korrustel äripinnad (kontorid, teenindusasutused),
ülakorrustel korterid.
TURU SILLAST LÕUNASSE JÄÄV HOONESTUS. AS OG Elektra ja OÜ Ecola kinnistud säilitavad oma piirid
ja suuruse, neile antakse senisest suurem ehitusõigus. Kavandatavad hooned on otstarbekas
varustada ühtse maa-aluse parklaga. Väike- Turu tänavale jääv kolmekorruseline parkimismaht (-1,
+1, +2. korrustel) ehitatakse välja vajaduse tekkimisel. Otstarbekas on parkimismahu maapealsed 3.5. korrus välja ehitada büroopindadena. Juhul, kui ehitatakse välja kõik maa-alused parkimiskohad,
võib edaspidi kaduda vajadus maapealse parkimismahu järele.
Liikluslahendus.
JALAKÄIJATE- JA KERGLIIKLUSTEED. Kergliiklusteede hea toimimine ja inimeste sujuv ligipääs
kvartalile on väga oluline. Võistlustöö II etapi ettepanekus on kvartalisse suunatud lisaks
olemasolevale Turu sillale veel kaks uut silda. Esimene, tulevast trammikoridori teenindav nn Soola
sild, mis annab ka jalakäijatele otsepääsu Pärna tänava alguses asuvale varjusurma vajunud
Pärmivabriku arendusalale. Teine, Põik tänava suunas kulgev sild suundub otse jõeäärsesse
kvartalisse, kuhu on planeeritud suurel hulgal uut ehitusmahtu, mis tõenäoliselt lähiaastatel
realiseeritakse. Sinna elama asuvatele inimestele on mõttekas anda otsepääs Sadama kvartalisse
teise lisatava silla abil. Nii Emajõe kaldapromenaad kui ka nimetatud sillad oleks otstarbekas juba
enne kvartali väljaehitamist eelnimetatud põhjustel rajada. See aitaks eriti Emajõe vastaskaldal
elavatel inimestel teha oma linnasisestes liikumisharjumustes korrektiive, vähendades sellega
autoliikluse koormust Vabaduse ja Võidu sildadel ning linnakeskuses laiemalt.
Olemasolev Turu sild on väga oluline ühenduslüli kesklinna ja seni valdavalt magalana toimiva rajooni
vahel. Sild kui linnalise tähtsusega megastruktuur on haaratud otseselt tulevase turukompleksi
teenistusse, juhtides Annelinna suunalt saabuvad inimesed otse Turuhoone laadimisala katusel
asuvale avaturu ülemisele tasandile. Sillalt maha astudes on võimalik koheselt ümbritsevas
turukeskkonnas ostud sooritada.
Võistlustöö koostamisel analüüsiti ka perspektiivsete Holmi Kvartali ja Sadamakvartali omavaheliste
sidusteede võimalikke paigutusi. Otstarbekas on Holmi sild paigutada selliselt, et see kvartalid
omavahel orgaanilisemalt kergliiklejatele ühendaks, võimaldades kesklinnas liikujale hõlpsalt nautida
linnalikku keskkonda ning erinevaid pakutavaid teenuseid.
AUTOLIIKLUS. Ala läbib ümber turukompleksi kulgev kahesuunaline sõidutee. Autoliikluse skeem on
antud põhijoonisel. Turukaubamaja laadimisala asub suletud mahus, sellesse pääs on antud Soola tn
pikenduselt.

Turu silla alt läbisõit on tagatud väikemasinatele (kõrguspiirang teatavasti 2,8m), suurema
gabariidilised veosed on teostavad ühelt poolt Turu laadimisalal või lõuna poolt lähenedes keskses
avaparklas.
Parkimislahendus.
Turu avaparkla on paigutatud kvartali tsentrisse, teenindamaks välituru müüjaid ning võimalikke nö
kiirostude sooritajaid. Pikemaajaliseks parkimiseks mõeldud perspektiivne parkimismaja (-1, 1, 2.
korrus) paigutub Väike-Turu tänava äärde, Tigutorni parkimismahu vastu.
Kõigi hoonete ja tururajatiste alla on kavandatud parkimine -1. korrusele. Maa- aluste
parkimiskohtade üldarv on 860, maa-pealseid parkimiskohti 150, sh parkimismajas 90, kokku 1010.
Autoteede äärde on turu toimimise spetsiifikast tulenevalt lisatud ka piiratud arv piki- ja risti
sõiduteega paiknevaid parkimiskohti.
OÜ Giga ning teiste eraomanike parkimisvajadus kaetakse maa- aluste parklatega, mille skeemid on
lisatud võistlustööle.

Haljastuslahendus.
Haljastuslahenduses on lähtutud Kino Maastikuarhitektide Kaldapromenaadi kontseptsioonist ning
nende soovitustest kvartali edasiarendamisel. Elu- ja ärikvartalite sisemuses antakse osa
territooriumist alumise korruse pindadest ainukasutusse terrasside näol. Nn Teatri väljak Dorpati
hotelli ja perspektiivse uue Sadamateatri vahel saab uue lahenduse, kus säilib olemasolev väärtuslik
kõrghaljastus, samas kujundatakse väljak toetama olulisi läbivaid liikumissuundi (Väike- Turu tänava
kergliiklussuund). Olulisemate kergliiklussuundade äärde lisatakse alleemotiive (Soola tn, Väike-Turu
tn).
Rohekoridorid kulgevad piki kaldapromenaadi ümber kogu kvartali, samuti lisatakse haljastust piki
Väike- Turu tänavat suunduva kergliiklustee äärde.

Tehnilised näitajad, kruntide pinnad

