
Seletuskiri

Käesoleva  projektiga  on  projekteeritud  Tartusse,  Päeva  1,  Tähe  8,  Tähe  10  kinnistutele  kolme
maapealse ja ühe maaaluse korrusega korterelamud vastavalt Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15
kruntide detailplaneeringule, Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa OÜ töö nr. 270/11.
Projekteeritud  hoonete  asukohad,  ehitusalused  pindalad,  katusekalded  ja  absoluutsed  kõrgused  on
määratud detailplaneeringuga. Arhitekti  ülesandeks jäi  hoonetele  hea siselahenduse, võimalikult  hea
planeeringu  ning  orientatsiooniga  korterite  projekteerimine  ning  hoonetele  antud  asukohta  sobiva
välisilme kujundamine.

Konkursiala asub Karlova puitasumiga linnaosa piiril. Alal on tugeva reljeefiga ja ilusa kõrghaljastusega
park.  Hoonete  välisilme  kujundamise  põhiprintsiibid  olid  majade  sobitumine  Karlova  puitasumi
hoonestusega ning hoonetele „pargiliku“ välisilme loomine – nende sidumine ja sulandamine parki. 

Pargi  tänava  äärsetel  hoonetel  on  20  kraadised  viilkatused.  Hoonete  tänavapoolsed  fassaadid  on
lakoonilised, endassetõmbunud. Vertikaalsed, veidi erineva laiuse ja kõrgusega aknad loovad fassaadi
elavdava rütmi. Tänavapoolsesse kinnisesse fassaadi lõikab sisse augu suure nurgaaknaga sissepääs.
Sissepääsu  kohal  olev  varikatus  ja  teda  toetav  kadsein  rõhutavad  ja  raamivad  sissepääsu  ning
muudavad ta juba kaugelt nähtavaks.  Läbi suure klaasnurga on eksponeeritud teisele korrusele roniv
keerdtrepp.
Hoonete otsafassaadidel jätkub tänavapoolne lakooniline kujunduspõhimõte. 
Hoopis  teistsuguse  iseloomuga  on majade õuefassaadid  -  nad  on avatud,  suurte  akende ja  suurte
klaasitud rõdudega.  Rõduplaadid on pikendatud fassaadile tekitamaks suveperioodiks suurtele akendele
päikesevarje.  Ühtlasi  on  pikendatud  rõduplaadid  aluseks  sisseehitatud  lillekastidele.  Õuefassaadide
suured aknad keeravad eri korrustel eri ulatuses ümber nurga sidudes nii avatud õuefassaadi suletumate
küljefassaadidega.  Esimese  korruste  korteritele  on  võimalus  teha  lisaks  klaasitud  rõdudele,  suuri,
parkimiskorruse peale jäävaid terrasse.
Hoonete viilkatus murdub rõdude kohal tasakatuseks, jälgides rõdude sik-sakki.  Viilkatusel on tänava
pool väga väike räästas, otsafassaadide keskosas moodustab katus laiema räästa, mis kaob uuesti maja
nurkades. Heleda alumise pinnaga viilkatus loob nii kõrguslikult kui plaaniliselt majale iseloomu tekitava,
pilkupüüdva sik-saki.
Hoonete  tänavapoolne  kujundus  seob  neid  Karlova  puitasumi  hoonestusega,  õuepoolne  ažuursus
sulandab nad parki.

Pargi  tänava äärsete hoonetega samas võtmes on kujundatud Päeva tänava äärne kahekorruseline
viilkatusega  maja  (POS  5)  ning  tema  kõrval  olev  kolmekorruseline  lamekatusega  maja  (POS  4).
Lamekatusega  majal  moodustab katus samuti  rõdusid  katva  ning  hoone  külgedel  kaldselt  laiemaks
mineva räästa. Rõduplaadid pikenevad ning moodustavad lillekastidele aluseid.  Esimesel korrusel on
kogu  hoovipoolse  külje  ulatuses  eenduv  rõduplaat,  mis  visuaalselt  eraldab  maaapealseid  korruseid
hoonealusest  lahtisest  parkimisest.  Tänu  nende  hoonete  all  olevale,  krundi  sisemuse  poole  avatud
parkimiskorrusele mõjuvad majad Pargi tänava poolt ja ala keskosast vaadatuna õhushõljuvatena.

Veidi teisetüübilised on kvartali sisetänava äärde jäävad kolmekorruselised lamekatustega majad POS
10 ja POS 3.
Nendel  majadel  on  sissepääsud  ažuurses  rõdudega  lääneküljes.   Sissepääsu  välistrepp  ronib  talle
varikatuseks  oleva  teise  korruse  rõduplaadi  alt  esimese  korruse  tasandile,  kus  jõuab  veidi  hoone
sisemusse taandunud peaukseni.

Tuntaval  reljeefil  kulgeva  sisetänava  ääres  moodustavad  eri  tasanditel  asuvad  majad  oma   laiade
räästaste, laiade klaasitud rõdudega, sissepääsude juurde ülesronivate treppide ja garaažiuste juurde
laskuvate sissesõiduteedega huvitava maastiku, mida elustavad üle teeäärste tugimüüride oksi sirutavad
põõsad ja rõdude istutuskastide lopsakas rohelus.

Väikestele punktmajadele loovad mahulist kontrasti kokkuehitatud pikad majad Tähe 8 ja POS 11
ning POS 1 ja 2.
Tähe  8  ja  POS  11  suletum  külg  jääb  sisetänava  äärde.  Seda  külge  ilmestavad  esimesele
korrusele viivad välistrepid, mis moodustavad garaaziuste kohale väiksed kaetud rõdud.  Maja
avatum, suurte akende ja rõdudega külg vaatab Tähe tänava äärde planeeritud parki, olles õhtusel
ajal vahvaks pargi valguselemendiks.
Päeva ja Tähe tänavate  nurgal  paiknev kõige suurem, mitte  nii  ažuursete fassaadidega maja
lõpetab pargiliku puitasumi.

Majade välisviimistluses on kasutatud tumedat horisontaalset laudist, millele toovad kontrasti ja
sära  heledad aknaraamid,  laiade veidi  üle  fassaadi  pinna  ulatuvate,  akende  rütmi  rõhutavate
piirdelaudaega  ning  heledate  suuremõõtmeliste  komposiitplaatidega  viimistletud  räästatste
alumise  pinnad  ja  heledad  rõduplaadid.  Suurte  rõdude  klaasseinad  peegeldavad  ümbritsevat
rohelust, olles ühenduslüliks sise- ja välisruumi vahel. Rõduklaasidele võib rõdulolijate privaatsuse
suurendamiseks trükkida läbipaistvust vähendavat mustrit (näiteks rõduklaaside alumine osa on
läbipaistmatu  valge,  mis  sujuvalt  ülespoole  hõreneb,  muutudes  rõdupiirde  kõrgusel  täiesti
läbipaistvaks). Trükitud muster mõjuks lisaks ka huvitava fassaadielemendina. Erinevate korterite
rõdude vahelised seinad on ette nähtud teha piimklaasist. Rõdude puhul võib kaaluda ka mitte
klaasitud rõdude lahendust, sel juhul on ainult rõdu piire klaasist. 

Hoonetesse korterite planeerimisel on aluseks tellijapoolne lähteülesanne. Peaaegu kõik korterid
on kavandatud nii, et nende elutoad ja elutubadega külgnevad rõdud avanevad lõunasse ja läände
ning valdavalt kvartali sisemusse, mitte kvartalit ääristavate teede poole. Kortereid projekteerides
on arvestatud majade omavahelise asetusega, maksimaalselt on  proovitud vältida, et lähestikku
asetsevate majade tubade aknad ei paikneks vastastikku. Näiteks lähestikku asetsevate majade
POS 8 ja 9 otsafassaadidesse jäävad köökide ja vannitubade aknad, tubade aknad on valdavalt
tänava ja õue poole, elutubade aknad õue poole. 
Suuremad korterid on planeeritud hoonete parema orientatsiooni ja vaatega külgedesse. Samas
on  võimalik  korterite  toalisust  ja  suurusi  muuta,  ühte  majja  on  võimalik  kavandada  mitmeid
erinevaid  korterite  lahendusi.  Korterite  paigutusest,  orientatsioonist  ja  majade  omavahelisest
asetusest annavad ülevaate korruste plaanid mõõtkavas M 1:500.

Haljastus
Kinnistusiseste  teede äärde tekkib  võrdlemisi  suures mahus tugimüüre,  mis  ilmestevad veelgi
toredat  reljeefset  maastikku,  olles  piiriks  madalamale  lastude  teede  ja  kõrgemale  jäävate
haljasalade vahel.  Kõikide  tugimüüridega piirnevate  haljasalade äärde on ette nähtud istutada
gruppidena erinevaid madalaid, kuni 1 m kõrguseid leht ja okaspõõsaid, mis veidi üle tugimüüride
ripuvad. Kohtades kus tugimüürid madalaks muutuvad ja ära lõppevad võib kasutada kõrgemaid
põõsaid.  Põõsad  on  ette  nähtud  istutada  vabakujuliste  gruppidena,  mitte  sirgete  hekkidena.
Põõsaste valikul tuleb arvestada õitsemisaegade ja lehestiku sügisvärviga, et haljastus erinevatel
aastaaegadel  atraktiivselt  mõjuks.  Detailplaneeringus  ettenähtud  kõrghaljastusaladele  on  ette
nähtud istutada puid, mis täidavad majadevahelist ruumi ja varjavad vaateid ühest majast teise.
Prügi kogumiseks võiks kasutada maa-aluseid süvamahuteid, näiteks Molok.

Park
Pargi kujundus on inspireeritud ala reljeefist ja teid ääristavatest tugimüüridest.
Läbi  pargi  vonkleb  sujuvalt  laienev  ning  kitsenev  tee,  mida  ääristavad  märkamatult  tekkivad,
vaikselt  (maksimaalselt  1m kõrguseks)  tõusvad ja  siis  uuesti  kaduvad tugimüürid.  Tugimüürid
loovad  erinevatel  kõrgustel  olevaid  haljastatud  alasid,  kuhu  on  ette  nähtud  istutada  grupiti
kõrguslikult erinevaid taimi, mis veelgi rõhutavad tekkivat reljeefi. 
Laste mänguala  ääristavad ühest küljest samuti  tõusvad ja langevad tugimüürid.  Tugimüüride
kõrgemate osade juurde on ette nähtud müüriga kokku ehitatud puidust pingid- istumisalad. 
Vonklevate teede äärde on ette nähtud umbes 2,5 m kõrgused, valgust alla suunavad valgustid.
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Anu Tammemägi  Arhitekt
Mart Kadarik  Volitatud arhitekt, tase 7, kutsetunnistus 108300
Kerttu Kõll  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus 109526
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MAJA POS 1 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 149,8

    keldrikorruse netopind 111,1

esimene korrus 225,2 278,9

    trepikoda 21

2- toaline korter 46,3 6

3- toaline korter 83,6 9,9

3- toaline korter 74,3 6,3

teine korrus 244,6 294,3

    trepikoda 14,9

4- toaline korter 112,9 5,8

4- toaline korter 116,8 6,3

kolmas korrus 244,6 294,3

    trepikoda 14,9

4- toaline korter 112,9 5,8

4- toaline korter 116,8 6,3

Korterite pind KOKKU 663,6 46,4

Maapealne suletud netopind 714,4

Suletud netopind KOKKU 825,5

Suletud brutopind KOKKU 1017,3

Ehitusalune pindala 300

Korterite arv 7

Hoone absoluutkõrgus 64.40

MAJA POS 2 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 166,4

    keldrikorruse netopind 88,9

esimene korrus 228,6 282,3

    trepikoda 18,5

2- toaline korter 53,9 5,6

3- toaline korter 79,6 4,4

3- toaline korter 76,6 4,4

teine korrus 238,5 287,6

    trepikoda 15,1

5- toaline korter 132,7 5,6

4- toaline korter 90,7 6,9

kolmas korrus 238,5 287,6

    trepikoda 15,1

5- toaline korter 132,7 5,6

4- toaline korter 90,7 6,9

Korterite pind KOKKU 656,9 39,4

Maapealne suletud netopind 705,6

Suletud netopind KOKKU 794,5

Suletud brutopind KOKKU 1023,9

Ehitusalune pindala 300

Korterite arv 7

Hoone absoluutkõrgus 64.40
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MAJA POS 3 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 248,6

    keldrikorruse netopind 278,7

esimene korrus 192 241,3

    trepikoda 32,2

3- toaline korter 80,1 9,5

3- toaline korter 79,7 9,5

teine korrus 200,4 244,6

    trepikoda 17,6

3- toaline korter 77,2 9,5

2- toaline korter 56,8 9,5

2- toaline korter 48,8 9
kolmas korrus 198,2 244,6

    trepikoda 17,4

4- toaline korter 103,5 9,5

3- toaline korter 77,3 9,5

Korterite pind KOKKU 523,4 66

Maapealne suletud netopind 590,6

Suletud netopind KOKKU 869,3

Suletud brutopind KOKKU 979,1

Ehitusalune pindala 254

Korterite arv 7

Hoone absoluutkõrgus 63.60

MAJA POS 4 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 128

    keldrikorruse netopind 94,6

esimene korrus 190,7 237,4

    trepikoda 18,8

3- toaline korter 70,6 9,4

2- toaline korter 46,8 4,5

2- toaline korter 54,5 7

teine korrus 197,9 241,1

    trepikoda 15,3

4- toaline korter 100,7 9,4

3- toaline korter 81,9 7

kolmas korrus 197,8 241,1

    trepikoda 14,9

4- toaline korter 101 9,4

3- toaline korter 81,9 7

Korterite pind KOKKU 537,4 53,7

Maapealne suletud netopind 586,4

Suletud netopind KOKKU 681

Suletud brutopind KOKKU 847,6

Ehitusalune pindala 250

Korterite arv 7

Hoone absoluutkõrgus 64.60
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MAJA POS 5 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 95,7

    keldrikorruse netopind 67

esimene korrus 158,4 196,6

    trepikoda 15,4

2- toaline korter 44,4 9,2

2- toaline korter 47,5

2- toaline korter 51,1 8,8

teine korrus 165,3 200,5

    trepikoda 12,1

2- toaline korter 53,1 9,2

2- toaline korter 48,3

2- toaline korter 51,8 8,8

Korterite pind KOKKU 296,2 26,8

Maapealne suletud netopind 323,7

Suletud netopind KOKKU 390,7

Suletud brutopind KOKKU 492,8

Ehitusalune pindala 200,5

Korterite arv 6

Hoone absoluutkõrgus 63.10

MAJA POS 6 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 120,3

    keldrikorruse netopind 88,1

esimene korrus 177,3 220,3

    trepikoda 29,3

3- toaline korter 71,5 11,8

3- toaline korter 76,5 13,7

teine korrus 183,8 225,8

    trepikoda 15,3

3- toaline korter 61,8 8,6

2- toaline korter 46,7 7,3

2- toaline korter 60 9,5

kolmas korrus 183,8 225,8

    trepikoda 15,3

4- toaline korter 91,5 8,9

3- toaline korter 77 9,5

Korterite pind KOKKU 485 69,3

Maapealne suletud netopind 544,9

Suletud netopind KOKKU 633

Suletud brutopind KOKKU 792,2

Ehitusalune pindala 230
Korterite arv 7
Hoone absoluutkõrgus 57.00
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MAJA POS 7 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 226,1

    keldrikorruse netopind 195,9

esimene korrus 173,7 218,6

    trepikoda 29,3

3- toaline korter 72,7 9,2

3- toaline korter 71,7 6,9

teine korrus 181,7 220,5

    trepikoda 17,3

4- toaline korter 104,3 9,2

2- toaline korter 60,1 9,6

kolmas korrus 181,4 220,5

    trepikoda 17,3

4- toaline korter 103,5 9,2

2- toaline korter 60,6 9,6

Korterite pind KOKKU 472,9 53,7

Maapealne suletud netopind 536,8

Suletud netopind KOKKU 732,7

Suletud brutopind KOKKU 885,7

Ehitusalune pindala 230

Korterite arv 6

Hoone absoluutkõrgus 58.90

MAJA POS 8 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 116,1

    keldrikorruse netopind 84,1

esimene korrus 165,3 213

    trepikoda 18,2

4- toaline korter 88,1 9,6

2- toaline korter 59 8,2

teine korrus 178,1 218,5

    trepikoda 16,3

3- toaline korter 83 7,6

3- toaline korter 78,8 7

kolmas korrus 179,3 218,5

    trepikoda 15,9

3- toaline korter 83,8 7,6

3- toaline korter 79,6 7

Korterite pind KOKKU 472,3 47

Maapealne suletud netopind 522,7

Suletud netopind KOKKU 606,8

Suletud brutopind KOKKU 766,1

Ehitusalune pindala 220

Korterite arv 6

Hoone absoluutkõrgus 58.30
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MAJA POS 9 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 120,6

    keldrikorruse netopind 88,1

esimene korrus 178,2 224,2

    trepikoda 21

2- toaline korter 52,5 8,8

2- toaline korter 44,8 17,6

2- toaline korter 59,9 7,8

teine korrus 188,5 230

    trepikoda 16

4- toaline korter 96 8,8

3- toaline korter 76,5 7,8

kolmas korrus 188,9 230

    trepikoda 15,6

4- toaline korter 96,3 8,8

3- toaline korter 77 7,8

Korterite pind KOKKU 519 67,4

Maapealne suletud netopind 555,6

Suletud netopind KOKKU 643,7

Suletud brutopind KOKKU 804,8

Ehitusalune pindala 230

Korterite arv 7

Hoone absoluutkõrgus 58.70

MAJA POS 10 SNP rõdu SBP

keldrikorrus 226,1

    keldrikorruse netopind 195,9

esimene korrus 174 218,3

    trepikoda 29,3

3- toaline korter 72 8,9

3- toaline korter 72,7 8,9

teine korrus 181,8 220,2

    trepikoda 17,3

2- toaline korter 60,4 11,9

4- toaline korter 104,1 8,9

kolmas korrus 181,3 220,2

    trepikoda 17,3

2- toaline korter 60,2 11,9

4- toaline korter 103,8 8,9

Korterite pind KOKKU 473,2 59,4

Maapealne suletud netopind 537,1

Suletud netopind KOKKU 733

Suletud brutopind KOKKU 884,8

Ehitusalune pindala 230

Korterite arv 6

Hoone absoluutkõrgus
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MAJA POS 11 SNP rõdu SBP
keldrikorrus 227,4
    keldrikorruse netopind 200,9
esimene korrus 174,8 217,6
    trepikoda 23,8
3- toaline korter 80,2 6,1
3- toaline korter 70,8 6,9
teine korrus 178 216,1
    trepikoda 17,3
4- toaline korter 102,7 6
2- toaline korter 58 8,4
kolmas korrus 178 216,1
    trepikoda 17,3
4- toaline korter 102,7 6
2- toaline korter 58 8,4
Korterite pind KOKKU 472,4 41,8
Maapealne suletud netopind 530,8
Suletud netopind KOKKU 731,7
Suletud brutopind KOKKU 877,2
Ehitusalune pindala 230
Korterite arv 6
Hoone absoluutkõrgus 62.00

MAJA TÄHE 8 SNP rõdu SBP
keldrikorrus 205,2
    keldrikorruse netopind 178,5
esimene korrus 153,6 192,7
    trepikoda 26,4
2- toaline korter 47,2 4,9
3- toaline korter 80 11,2
teine korrus 162,1 197,6
    trepikoda 19,4
5- toaline korter 142,7 11,2
kolmas korrus 162,6 197,6
    trepikoda 19,4
5- toaline korter 143,2 11,2
Korterite pind KOKKU 413,1 38,5
Maapealne suletud netopind 478,3
Suletud netopind KOKKU 656,8
Suletud brutopind KOKKU 793,1
Ehitusalune pindala 209
Korterite arv 4
Hoone absoluutkõrgus 62.00

Korterite pind KOKKU 5985,4
Suletud netopind KOKKU 9093,2
Suletud brutopind KOKKU 10165
Korterite arv KOKKU 76
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