
SELETUSKIRI
Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 korterelamute ja pargiala arhitektuurikonkurss.



ASUKOHT

Konkursiala  asub  Tartus  Karlova  linnaosa  miljööväärtuslikul  alal.  Hoonete  arhitektuurse
lahenduse loomisel on lähtutud kehtivast detailplaneeringust, asumi miljööst, tellijapoolsest
lähteülesandest ning energiasäästliku arhitektuuri põhimõtetest.  

OLEMASOLEV OLUKORD

Käsitletava ala algne hoonestus hävis Teise Maailmasõja käigus.  Enam kui pool sajandit
tagasi tühjaks jäänud maa on kujunenud haljasalaks. Alal on palju kõrghaljastust ja tugevasti
muutuv  reljeef.  Samas  puudub  paigal  selge  funktsioon.  Tegemist  on  linnaruumi  jäänud
mõtestamata tühimikuga. Kehtiv detailplaneering näeb ette väikesemahuliste korterelamute
püstitamise, mis taastab ajaloolise linnastruktuuri tiheduse, säilitades samas poole sajandi
jooksul kasvanud väärtuslikku kõrghaljastust.

ASENDIPLAAN

Hooned paiknevad detailplaneeringus antud ehitusaladel ning ehitusjoontel.  
Vertikaalplaneerimine  on  antud  asendiplaanil  kõrgusmärkidega.  Hoonete  nullid  ja
maksimaalsed kõrgused vastavad detailplaneeringule.  

LIIKLUS JA PARKIMINE

Liiklus ja parkimine on lahendatud vastavalt  detailplaneeringule. Kõigi  hoonete juurde on
planeeritud rattaparklad. Mõne hoone puhul on vähendatud tellija poolt  soovitud korterite
arvu,  sest  suurema  korterite  arvu  puhul  polnud  võimalik  parkimist  lahendada  vastavalt
detailplaneeringule hoone mahus (pos 5 ja  7).  Hoonete all  olevad parklad on avatud ja
mitteköetavad.

HEAKORD JA HALJASTUS

Pargi  osa (pos 12)  on  käsitletud  kahetasandilisena,  säilitades võimalikult  suures  mahus
olemasolevaid liikumissuundi.
Park on lahendatud mängu võimaldava ruumina, kus vajadusel saab korraldada ühisüritusi
kõigile  erinevatele  vanusegruppidele.  Pargi  keskmine  osa  on  lahendatud  vaba  vormiga
postvundamendile rajatava puitterrassina, mille servadesse jäävad sopid mänguelementide
tarvis. Pargi lõunapoolne ots on looduslikum ja traditsioonilise pargi ilmeline.

Kortermajade  vaheline  ala  on  vastavalt  detailplaneeringle  eraldatud  puitpiiretega.
Tugimüüride abil on igale kinnistule planeeritud tasapinnalisi soppe, mille täpsem funktsioon
kajastub elanike huvides ja võimaldab kasutamist erinevateks õuetegevusteks.

Hooneid ja väliruumi ühendavaks lüliks on Karlovale iseloomulik ronitaimede kasutamine
hoonete fassaadidel. Liigina sobib suurelehine tobiväät (Aristolochia macrophylla), mida on
fassaadi rekonstrueerimisel võimalik maapinnani tagasi lõigates uuendada.

Jäätmejaamadena on kasutatud maasse süvistatud Molok-tüüpi prügimahuteid, mis võtavad
vähe ruumi, on hügieenilised ja säästavad kulutusi prügiveole.

ARHITEKTUUR

Võistlustöö eesmärgiks on luua terviklik Karlova miljöösse sobiv ruumiline lahendus, mis

sisaldab tänapäevaseid, hea plaanilahendusega eluruume. Hoonestuse maht ja paiknemine
on üsna täpselt paika pandud detailplaneeringu ja tellija poolse lähteülesandega ning ei jäta
antud  projekteerimisetapis  palju  mänguruumi.  Seetõttu  on  hoonete  mahud  lihtsad  ja
kompaktsed. Kvartali üldilme loomisel on oluline roll hoonete värvilahendusel, mis sulandub
oma looduslike toonidega ümbritseva roheluse ja Karlova miljööga. Samas on toonid valitud
piisavalt kontrastsed, loomaks kvartalisse vaheldusrikkust.

Vertikaalsed kitsad ja kõrged, põrandapinnalt algavad puitraamiga aknad on kolmekordse
selektiivklaasiga.  Kõrged  aknad  võimaldavad  valgusel  jõuda  eluruumide  kaugematesse
osadesse. Suuremad aknapinnad avanevad rõdudele. Igal korteril  on vähemalt üks rõdu.
Rõdupiirded on klaasist,  mis ei  takista vaadete nautimist  ja valguse jõudmist  tubadesse.
Enamuses  eluruumides  on  mitu  aknatriipu,  mis  võimaldavad  vaheldusrikkaid  vaateid  ja
valguse vaheldumist päeva jooksul. Tänavalt eluruumidesse vaatamise seisukohalt pakuvad
pikad kitsad aknad enam privaatsust, kui üks suur aknapind. 

Eluuruumid  on  projekteeritud  maksimaalse  kõrgusega,  mida  detailplaneering  võimaldab.
Enamiku lamekatusega hoonete puhul on tubade puhas kõrgus põrandast laeni 3100 mm.
Viilkatusega hoonete puhul on ruumide kõrgus 2700 mm.

Välisviimistluses on kasutatud looduslähedases värvigammas vertikaalset ja diagonaalset
puitlaudist.  Hooneid  on  ilmestatud  Karlovale  iseloomuliku  vertikaalhaljastusega.  Pargi
äärsete majade värvivalikul on arvestatud, et hoone fassaad moodustaks pargialale sobiva
fooni. 

Viilkatused on valtsprofiiliga plekist. Katuse kalded on 20 kraadi.

KONSTRUKTSIOON

Kandeseinad  on  Columbia  kivist  ja  vahelaed  õõnespaneelidest.  Viilkatused  on
puitkonstruktsioonidel.

ENERGIATÕHUSUS

Hoone  energiatõhusust  toetavad  kompaktne  maht  ning  akende  kuju  ja  paiknemine.
Suuremad aknapinnad avanevad  rõdudele  ning  on seetõttu  otsese  päikesevalguse eest
kaitstud.  See  aitab  vältida  tubade  ülekuumenemist  ja  sellest  tulenevat  jahutusvajadust
suvekuudel.  Energiatõhususe tagamiseks tuleb panna rõhku hoonete õhutihedusele ning
kasutada selektiivklaasi ja väikese U-arvuga aknaid (U=0,8). 


