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LINNAEHITUSLIK LAHENDUS. 
Kaluri keskus on kompromissitult kesklinnalik, multifunktsionaalne kompleks, eesmärgiks oli leida 
tasakaal kommertseesmärkide ja avaliku linnaruumi vajaduste vahel.  Antud piirkond Tartus kujutab 
endast meeldivalt kakofoonilist kokteili läbivatest kergliiklusteedest, autoteedest, veeteest koos 
rohetsooniga, avalikest aladest, parklatest ja väga erifunktsioonilistest ja eriilmelistest 
hoonemahtudest. Kõrvuti südalinnliku rütmiga ei puudu ka tükike võluvat tagahoovilikkust. Kõige selle 
võimendamise, korrastamise ja edasiarendamisega tegelebki väljapakutud Kaluri keskuse lahendus, 
olles samaaegselt nii respekteerivaks taustaks kui ka efektseks maamärgiks.   
 
ARHITEKTUURNE IDEE. 
Suuremat osa krundist haarava kolmekordse mahu peale on paigutatud kolm väiksemat, viie- kuni 
kaheksakordset klotsi. Nii on võimalik alumistele korrustele paigutada ühendatud, vabalt voolavad 
äriruumid ning ülemistele privaatsem elamisfunktsioon koos vaadete ja katuseterrassidega. Kõik 
hoone erinurksed mahud tulenevad loomulikul moel krundi kujust ja ümbruskonna survest. Kaluri 
keskuse hoone suhtleb aktiivselt ümbritseva linnaruumiga – Emajõe ja Väike-Turu tänava pool on 
fassaadid horisontaalse dünaamikaga. Kaluri tänava äärsete, linna poole suunatud, kõrgemate 
mahtude all paiknevad liigendatud ja avatud ärikorruste fassaadid. Tänavatasandil on kergliiklusteede 
ääres kohvikud ja avalik ruum, krundi haljastus liitub ümbruskonna haljastusega, laadimisala ja 
sissesõit aktiivse sõiduteega.  
   
ASENDIPLAANILINE LAHENDUS. 
Kaluri keskuse hoone asub piirangutega määratud ehitusalas ja vastab üldplaneeringu tingimustele. 
Hoonealusesse parklasse ja laadimisalale on sissepääs Väike-Turu tänavalt, krundi kirdenurgast. 
Esimeste korruste äriruumide peasissepääs ja toidukohtade sissepääsud on Kaluri tänava 
promenaadilt, kuhu on planeeritud ka välikohvikute ala. Lisaks pääseb nendesse hooneosadesse ka 
Zeppelini parkla poolt,. Võimalikesse bürooruumidesse ja kolme kortermaja mahtu on kolm eraldi 
sissepääsu, krundi eri külgedelt. Kõik sissepääsud on ühendatud keskust ümbritsevate 
kergliiklusteedega. Kõrghaljastatud alad on Emajõe pool ja krundi loodenurgas, promenaadi ääres. 
 
 
 



HOONETE PEAMINE ÜLESEHITUS. 
Hoone, kogu ehitusala hõlmaval keldrikorrusel on 90-kohaline autoparkla ja hoone tehnilised ruumid. 
Vajaduse korral saab hoona alla rajada ka teise parklakorruse, mis tõstaks parkimiskohtade arvu 180-
ni. Hoone esimesele ja teisele korrusele saab rajada äriruumid, funktsioonidena oleks loogilised: 
kaubandus, vaba aeg, teenindus ja toitlustus. Hoone kolmandale korrusele on planeeritud 
bürooruumid, mis alternatiivina võivad paikneda nii teisel kui ka kolmandal korrusel. Alates neljandast 
korrusest oleks otstarbekas ehitada välja korterid. Alternatiivina saab hoone ühe või mitu ülemist 
plokki välja ehitada ka hotellina. Hoone kõik korrused on ühendatud kolme hajutatult paikneva 
vertikaalse ühendussõlmega, mis kõik sisaldavad evakuatsioonitrepikoda, lifti ja tehnovõrkude šahti. 
Lisaks on maa-alune parkla ühendatud ärikorrustega tsentraalse eskalaatori ja lisaliftiga.  
 
 
 
ETAPILISUS JA RUUMIPROGRAMM.  
Hoone ehitamist on kõige otstarbekam etappideks jagada järgmiselt: esimeses etapis ehitada välja 
kogu maa-alune osa ja kolm alumist ärikorrust, järgnevalt ühes kuni kolmes etapis ülemiste korruste 
korteri- ja/või hotelliplokid. Esimese etapi saab omakorda veel korruste kaupa eri etappideks jagada, 
mis teeb väljaehitamise siiski kulukamaks.  Hoone alumisi korruseid etappideks ja eri kruntideks 
jagada on keerukas aga mitte võimatu. Eskiisis antud korruseplaane tuleb võtta kui ühte võimalikku 
lahendust mitmetest. Eskiisi autorid on äripindade jaotuse ja korterite struktuuri andnud oma tänaste 
kogemuste põhjal ja vajadused võivad ilmselt ajas muutuda. Seetõttu on Kaluri keskuse lahendus 
sisemiselt paindlik ja lubab suurel arvul funktsioonide ja ruumide kombinatsioone, ilma, et tuleks 
muuta hoone põhilist arhitektuurset struktuuri.  
 
FASSAADID. 
Hoone fassaadid on liigendatud kuid materjalidelt vaoshoitud, et vältida liigset visuaalset närvilisust, 
niigi pingelises keskkonnas. Järgitud on fassaadide vastupidavust linnaruumis ja head hooldatavust. 
Põhiliseks läbivaks fassaadikatteks on perforeeritud anodeeritud alumiiniumipinnaline plaatkate, kas 
ruumiliseks stantsitud alumiiniumleht või komposiitplaat. Hoone sisselõigetel ja konsoolide all on 
kasutatud tumedamat grafiithalli plaati, mis on heaks taustaks äride valgusreklaamidele. 
Alumiiniumkehandisse lõikuvad klaasipinnad on esimestel korrustel kesklinnalikku rütmi rõhutavalt 
horisontaalsed. Avatäited on äriruumides tumehallide alumiiniumraamidega ja korterite osas sama 
tooni puit-alumiiniumraamidega. Ülemiste korruste lodžad ja aknad moodustavad mitmetasandilise 
kakofoonilise rütmi. Terrasside, välikohvikute, katuse mänguväljakute katendites on kasutatud sooje 
intensiivseid toone. 



 
KONSTRUKTSIOONID JA MATERJALID. 
Kaluri keskus on monoliitbetoonpostidel ja monoliitbetoonvahelagedega hoone, mille välisseinad 
ehitatakse betoonplokkidest ja monoliitbetoonist. Hoone peamise postide rütmi, 8,5 x 8,5 m. annab 
keldris paiknev parkla. Hoone seinad ja katuslaed soojustatakse PIR soojustusplaatidega, fassaadid 
kaetakse eelpoolkirjeldatud perforeeritud alumiiniumiga ja lamekatused rullmaterjaliga. Erilist 
tähelepanu nõuab, kõrge pinnasevee taseme tõttu maa-aluse korruse veekindla betoonkessooni 
projekteerimine. Täpsemad lahendused saab anda muidugi edasise projekteerimise käigus. Hoone 
tuleklass on TP1 ning talle on planeeritud piisaval arvul ja nõuetele vastavad evakuatsioonitrepikojad 
ja väljapääsud. 
 
TEHNOLAHENDUSED JA ENERGIATÕHUSUS. 
Hoonele saab projekteerida kõik tänapäevased energiatõhusad tehnosüsteemid: efektiivse 
soojatagastusega ventilatsioon, ökonoomne põrandaküte, LED-valgustus ja kõiki muid süsteeme juhtiv 
hooneautomaatika. Põhilised ventilatsioonikambrid asuvad keldrikorrusel, hoone korrused on 
ühendatud kolme peamise ventilatsioonišahtiga. Hoone soojustatakse tõhusa polüuretaansoojustusega 
ja varustatakse energiaklaasidega ning soojakatkestusega raamidega pakettakendega. Klaasid 
valitakse igale fassaadile vastavalt ilmakaarele, vajadusel saab lisaks sellele, päikesepoolsetes 
külgedes kasutada passiivseid päikesekaitsemeetmeid, automaatikaga juhitavaid võrkkangast 
fassaadiruloosid või paketisiseseid ribakardinaid. Passiivsete elementidena töötavad hoone konsoolid 
ja lodžad. Hoone ülemistele katustele saab paigutada päikesepaneelid. 
 
HEAKORD JA VÄIKEVORMID. 
Sõiduteed ja laadimisala on asfaltkattega, kõnniteed ja platsid, kaetakse punase keraamilise 
telliskattega. Kõrghaljastus ja konteinerhaljastus valitakse lihtsalt hooldatav, lopsakas ja eelistatavalt 
sügisvärviline. Väikevormid (pingid, valgustid, laste mänguväljakute inventar jm.) peaksid olema 
lihtsad, modernsed ja vandaalikindlad. Hoone ümbrus ja fassaadid valgustatakse teatraalselt aga 
vaoshoitult, linnalikkust lisab kontrollitud paigutuse ja stiiliga valgusreklaamid. Neljanda ja kuuenda 
korruse katuseterrassid on suures osas murukattega, laste mänguväljakute osa on erksavärvilistes 
toonides spetsiaalse PVC kattega. Võistlustöö ei käsitle jõeäärse roheala ja promenaadi kujundamist 
ega Kaluri tänava ümberplaneerimist, mida tuleks teha tervikuna ja eraldi konkursside raamides 
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TEHNILISED ANDMED. 

krundi pind: 5663 m2 
ehitisealune pind : 4570 m2 

hoone maapealse osa suletud brutopind: 18 008 
m2 keldrikorruse suletud brutopind: 4 330 m2 
hoone suletud brutopind kokku: 22 338 m2 

maapealsete korruste arv: 3-8  
8-korruselise osa ehitusalune pind: 457 m2 = 10% kogu ehitusalusest pinnast 
maa-aluste korruste arv: 1 (või 2) 
hoone maks. kõrgus maapinnast: 35 m 
hoone maht: 94 694 m3, sh. maapealse osa maht: 76 074 m3 
parkimiskohtade arv: 90 (või 180) 
haljastuse %: 15 
kõrghaljastuse%: 10 

PINDADE TABEL: 

PIND: PEAMISED FUNKTSIOONID: SULET. NETO 
m2: 

SULET. BRUTO 
m2: 

0.KORRUS PARKLA / TEHNILIDED RUUMID 4 102 4 330 
1.KORRUS KAUBANDUS / TOITLUSTUS / 

VABA AEG 
3 042 3 374 

2.KORRUS KAUBANDUS / TOITLUSTUS / 
VABA AEG 

3 377 3 735 

3.KORRUS BÜROO 3 411 3 735 
1.-3. KOKKU ÄRIPINNAD 9 830  10 844 
4.KORRUS KORTERID 1 917 2 210 
5.KORRUS KORTERID 1 918 2 210 
6.KORRUS KORTERID 1 670 1932 
7.KORRUS KORTERID 335 406 
8.KORRUS KORTERID 335 406 
4.-8.KOKKU KORTERID 6 175 7  164 
1.-8.KOKKU KORTERID + ÄRIPINNAD 16 005 18 008 
HOONE KOKKU KORTERID + ÄRIPINNAD + PARKLA 20 107 22 338 



KORTERITE TABEL: 
 
TUBADE ARV: KORTERITE ARV: KORTERITE PIND 

m2: 
KEKMINE SUURUS 

m2: 
1 14 626 44,7 
2 23 1323 57,5 
3 24 2043 85,1 
4 11 1154 104,9 
5 1 143 143.0 
KOKKU: 73 5289 72,5 
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