TINGMÄRGID:

FUNKTSIONAALSE TSONEERIMISE ESKIIS 1 :3 0 0 0
persp.
sild

planeeringu ala piiri e epanek
kontaktvööndi piiri e epanek

väljasõit Veskitammi
ringristmikule

Ä

täisehitus (maapealne) kuni 60%
kuni 5 korrust
parkimine maa all

Ä/Üh

EK

I

planeeritav korterelamuala ja elluviimise etapi nr

Ä

V

planeeritav äri- ja/või tootmisala ja elluviimise etapi nr

Üh

planeeritav ühiskondlike ehitste maa

Ä/Üh

planeeritav äri- ja ühiskondlike ehitste maa
(vahekord täpsustatakse planeeringuga )
planeeritav kompaktne haljasala / kvartalisisene haljasala

10m

EK (P )

veskitammi

10

m

50m

EK

EK

IV

Ä

0,7ha
50m

EK

VIII

III

Ä/Üh

EK

olemasolev korterelamuala

Ä

oleamasolev ärimaa (ei käsitleta)
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1,5ha

Ä

Ä
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spordiväljaku võimalik asukoht
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EK VII

persp. ringristmik
(lahendus ja asukoht
täpsustub vast. liikluse
analüüsile)

k)

persp. kergliikluse
tunnel

persp. ümberehitatav ristmik
(lahendatakse vast. liikluse analüüsile)
näiteid
Tallinna Ra astrateegiast 2 0 1 8 -2 0 2 8

min 2 m lai kõnnitee + eraldatud ra arada

Märkused:
- EK aladele on kavandatud 700 eluruumi
- planeeringuala koormusindeks min 2 0 0
- parkimine EK aladel lahendatakse maapealse
parkimisena,
kombineeritult
kinnistute
sees
ja
tänavamaal (täpsustub planeeringu koostamise käigus)
- EK alade teenindamiseks kavandatakse min 1 0 5 0
parkimiskohta (1 ,5 pk/korter)
- EK aladel korruselisus kuni 5
- joonisel näidatud üldkasutatavatele raja stele
lisanduvad puhke- ja spordiraja sed elamukvartalite
sees (täpsustatakse planeeringuga )
- keskuse ala ärimaa (Ä ) kinnistutel maapealne
täisehitus kuni 6 0 % , parkimine maa-all (koos maa -aluse
osaga täisehitus kuni 8 0 % ) , korruselisus kuni 5 .
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