
Käesoleva võistlustöö aluseks on käsitletaval alal kehtiv detailplaneering ja võistluse korraldaja 

lähteülesanne. 

Võislusega käsitletav ala paikneb Tartus, Karlova linnaosas. Loodest piirneb ala Päeva tänavaga, 

edelast Tähe tänavaga, kagust Pargi tänavaga ning kirdest olemasolevate, valdavalt kahekorruseliste 

puitelamutega. Tähe ja Pargi tänava nurgale jääb vastavalt detailplaneeringule avalikult kasutatav 

pargiala, ülejäänud alale on planeeritud 200-300m2 suuruse ehitusaluse pinnaga 2- kuni 3-

korruselised hooned. 

Hoonete paigutus võistlusalal vastab kehtivale detailplaneeringule. Võrreldes detailplaneeringuga on 

vähesel määral muudetud liiklusskeemi, et tagada parem eluskeskkond ja optimaalne 

ehitusmaksumus: 

- Pos 5-le ei ole kavandatud eraldi sissesõitu Päeva tänavalt, sissesõit on läbi pos 4-i, 

projekteeritud kvartalisiseselt juurdepääsuteelt 

- Pos 6-le ei ole kavandatud eraldi sissesõitu Pargi tänavalt, sissesõit on läbi pos 7-i 

Parkimine on kavandatud soklikorrusele, kõik parkimiskohad paiknevad hoone all, olles nii 

ilmastikuolude eest võimalikult kaitstud ja elanikele mugavalt kasutatavad. Soklikorrusel paiknevad 

lisaks parkimisele ka panipaigad, tehnilised ruumid ning osades hoonetes ka ühiskasutatavad ruumid 

elanikele, mida saab kasutada nii suurema hoiustamisruumina nt jalgrataste või hobiruumina. 

Kõikidesse hoonetesse on kavandatud 1100x1400mm kabiiniga lift, mis peatub kõikidel korrustel ning 

lisaks ka tänavapoolsel sissepääsutasandil. Viimasest tulenevalt on lift kahele poole avanev. 

Lähtuvalt hoonete suhteliselt väikestest gabariitidest on hooned kavandatud villalikena, mis rõhutab 

nende unikaalsust. Enamus hooneid on erilahendusega, sarnase ülesehitusega on vaid positsioonidel 

6, 8 ja 9 paiknevad hooned. Hoonete fassaadid on kavandatud suurte klaaspindade ja kinniste 

seinalindade vahelduva rütmina, mis jällegi jätab mulje villast, mitte tavapärasest kortermajast. 

Välisviimistlusmaterjalideks on kavandatud termotöödeldud puit ja titaantsink, mis tagavad hoonele 

pika eluea ja on hooldusvabad materjalid. 

Kõik korterid avanevad vähemalt kahte ilmakaarde, suuremad korterid ka kolme. Tänu sellele ja 

suurtele klaaspindadele on korterid valgusküllased ja atraktiivsed. Kõikidele korteritele on 

kavandatud rõdud. 

Võistlusala paiknevate juurdepääsuteede materjaliks on kavandatud murukivi, mis võimaldab 

sadevee imbumist maapinda ja loob koduse õhkkonna. Jalakäiguteed on kavandatud osaliselt 

graniitplaatidest, mis võimaldab lihtsat liikumist nii lastevankritele kui ka liikumispuuetega 

inimestele. 

Väliala on kavandatud võimalikult rohelisena, et sobituda Karlova aedlinnalikku miljöösse. Ala on 

huvitavalt reljeefne. Reljeefi on ära kasutatud parkimiskorruse nõlva sisse peitmiseks ning 

maastikukujunduse põnevamaks muutmiseks. Majade vahele tekkivad ruumid võimaldavad hoonete 

elanikele piisavalt privaatsust ja erinevaid vaateid hoonetele ja hoonetest välja.  



Kõrghaljastuse rajamiseks on sobilik kasutada piirkonnale iseloomulikke viljapuid ja laialehiseid 

lehtpuid ning kaskesid, okaspuudest sobiks Serbia kuusk. Madalhaljastuseks sobivad marjapõõsad ja 

ilupõõsad.  

Juurdepääud on olemasolevatelt tänavatelt ja planeeringuga määratud kvartalisiseselt tänavalt. 

Autode parkimine on lahendatud majade hoovides ulatudes maja alla 0 korrusele. Osade Pargi 

tänava poole jäävate hoonete parklaala on pealt haljastatud ja sulanduvb siseõuega ühte. 

Parkimisalale viivad teed on võimalusel kavandatud ühisena kahe hoone jaoks, et säilitada rohkem 

rohelist õueala. 

Üldkasutatavale alale on kavandatud laste mänguala ja piknikuplatsid. Pargialal säilitatakse 

väärtuslikud puud ja sinna on ette nähtud täiendavat haljastust iluõunapuude, viirpuude, suuremate 

lehtpuude ja põõsaste näol. Mänguväljak on metsase seiklusraja stiilis. Lisaks on suur liivaalal 

väiksematele lastele.  Alale on kavandatud täiendav juurdepääsutee tänavalt, et elanikel oleks mugav 

sinna otse pääseda. 

 


