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PROMENAADI RÜTMILISUS
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HALJASTUSE OSAKAAL
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 JAOTUMINE NELJAKS
  Ala pikkusest, ehitusalade ning olemasoleva paiknemisest lähtuvalt oleme käesolev 
võistlustöö jaotanud neljaks eri iseloomuga tsooniks:
  1. Kesklinna poolne hoonestus – Alajaama ja külmajaama krundid (Turu 16 ja 16a.) 
 2. Lõpused - elu ja ärilinnak – Katlamaja krundi linnapoolne osa
  3. Katlamaja hotell ja SPA – Katlamaja krundi keskne osa
  4. Jõesadam ja Salong - Katlamaja krundi Sõpruse silla poolne osa
  

  TURU 16 LINNAEHITUSLIK LAHENDUS 
  Linnapoolne ärihoone krunt on ülejäänud kvartalist külmajaamaga ära lõigatud ning 
vajab iseseisvat linnalist vormi, mis suudaks olemasolevat pidetut linnaruumi veidi kokku 
siduda. Selleks on alajaama eraldiseisev hoone paigutatud uude hoonemahtu, mille vorm 
lähtub ümbritsevate hoonete ehitusjoontest. Uus hoone koosneb kahest mahulisest osast 
– madalamast turu tänava poolesest (võimalik kaupluseruum) ning kõrgemast (asutused, 
bürood) jõe poolsest. Madalam hooneosa järgib külmajaama hoone rütmi (värskelt rajatud 
külmajaam jääb alale ilmselt aastakümneteks) ning kõrgem hooneosa Zeppelini keskuse 
külje ja uue Katla tänava ehitusjoont. 

  POOLAVALIK RUUM JA HALJASTUS TURU TÄNAVA JA JÕE VAHEL
 Segahoonestusega elu-äri kvartali alale on planeeritud tõstatud haljastusega lin-
eaarsed aiad kortermajadele. Aiad on tõstetud, et tagada aedades vajalik privaatsus, ning, 
et luua piisav muldkeha haljastamiseks maa-aluse parkimise kohal. 
  Aedade kõrval läbivad kvartalit väikesed jalakäijate tänavad, mis toimivad elu- ja 
büroohoonete esise hajumis- ning sissepääsuruumina, aga ka vajalike lisaühendustena 
Turu tänava ja jõe vahel. Väikesed jalakäijate tänavad laienevad jõe ääres väikesteks plat-
sikesteks, mis toovad kvartali sisese elu jõe äärde ning loovad kaldapromenaadile vaheld-
uva rütmi ja programmi. 

  ‘LÕPUSTE’ KVARTAL
 Kvartali keskne hoonestusala on projekteeritud kuue hoone kooslusena. Alal paik-
nevad kolm 6. kordset ärihoonet (bürood) kolm 6. kordset eluhoonet (1 korrusel äripinnad, 
2-6. korrusel korterid). Hooned paiknevad kaheste gruppidena (elu ja ärihoone koos) ning 
hooneid ühendab maa-alune parkimine. Elu ja büroohooned on võimalik ehitada väga 
paindlikult ning etapiliselt. Võimalik on arendada ainult eluhooneid, rajades vaid väikese 
maa-aluse osa kontorihoonetele (parklate maaalune ühenduslõik), või ainult kontorihoo-
neid. Samuti on võimalik arendada omavahel liituvaid hooneid kahekaupa (elu + äri) lii-
kudes sammhaaval kvartaliga linna poolt eemale. 

 JÕE ÄÄRNE TÄNAVARUUM – KATLA TÄNAV
  Võistlustöö keskne avaliku ruumi selgroog on jõe äärde rajatav uus tänav – Katla 
tänav. Jagatud ruumi põhimõttel rajatud tänav fokusseerib elu kvartali jõe äärsele küljele 
ning koondab ühte alasse ärid, sissepääsud, peatumiskohad ning avaliku ruumi fookus-
punktid. Tänava äärne hoonestus on planeeritud madaltihedana - tänavat ääristavad 
hooned langevad jõe suunas. Tänaval on loodud eri katendeid kasutades ruum, mis tõstab 
jalakäija esikohale ning tagab sõidukite rahustatud läbiliikumise. Tänava ühesuunalisus 
võimaldab liiklusmaal olla piisavalt kitsas, et mitte eraldada jõeäärset promenaadi / ker-
gliiklusteed ning hoonestust. 
 MAAPEALNE PARKIMINE
  Maapealse parkimisena on rajatud Turu 16 parkla (26 kohta) ning Salongihoone / 
Sadama esine parkimine (11 kohta). Eelmainitule lisandub külmajaama ees 10 parkimis-
kohta. Lisaks oleme projekteerinud Katla tänava äärde lühiajaliseks parkimiseks 14 parki-
miskohta (millest 2 peatumiskohad SPA sissepääsu ees) ning hotelli ette 6 peatumiskohta.

  MAAALUNE PARKIMINE 
  Maa-aluse parkimise alad paiknevad nii ’’lõpuste’’ kvartali all kui hotelli/spa all. 
Lõpuste kvartali maa-alusele korrusele on planeeritud 165 parkimiskohta ning hotelli alla 
50 kohta. Parkimise allasõidud asuvad ’’lõpuste kvartali’’ põhjatipus ning hotelli kagutipus. 
Eelmainitud parkimisalad on võimalik omavahel ühendada Katla tänava alt - tagades selli-
selt suure ühise parkla, kus on võimalik parkimiskoormust ühiselt jagada (kontorid vajavad 
parkimiskohti peamiselt päevasel ajal, hotell ja Spa töövälisel ajal). Parkla on üles ehitatud 
kesksele parkimistänavale, millest hargnevad kõrval-harud, mida on võimalik vajadusel 
sulgeda privaatseteks parkimisaladeks (korterelamutele). 

  KELRGLIIKUSTEE / PROMENAAD
  Emajõe kallasraja osas oleme võtnud aluseks Kino maastikuarhitektide lahenduse, 
kus kaldal liiguvad paralleelselt jalgrattatee ning jalakäijate tee (promenaad). Kergliiklus-
teed läbivad olemasolevat raudtee estakaadi, mille juurde oleme planeeritud (lähtuvalt Kino 
projektist) ka trepistiku veeni. 
 Kergliiklusteed hoonestusest eraldav haljastus on rütmilise ülesehitusega allee. Lii-
kumine Emajõe ääres on jaotatud lõikudeks, mille fookuspunktides (hoonestusega seotud 
väljakud) allee katkeb.

 JÕE JA LINNA SIDUMINE
 Kvartali võtmeküsimuseks on Turu tänava ja jõeäärse ruumi kokku-sidumine. Võist-
lustöös välja pakutud ’’Lõpuste’’ kvartal seob planeeringualal Turu tänava ja jõeäärse 
ruumi ühtseks tervikuks. Läbi eelmainitud kvartali tekivad Turu tänavalt vaatekoridorid jõeni 
ning on loodud jalakäijate ja kergliikluse läbipääsud. Hoonete vahel paiknevad lineaarselt 
privaatsed aiad ning poolprivaatsed majaesised ruumid luues jõeäärse avaliku ruumi ja 
haljastuse jätkuvuse Turu tänavani.
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Korstna väljaku jagatud ruum
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AADRESS
Hoone 
nr.

Ehitusalune 
pind Brutopind

Krundi 
pindala Korruselisus Kasut. Otstarve

Parkimine 
maapealne

Parkimine 
maa‐alune

Hoone suht. 
kõrgus

Parkimine 
vastavalt normile

Parkimiskohtade 
arv

Turu tn 16 3938 3644 26
1 1601 3938 3 Kaubandus‐äri 11,5 33 26

Turu tn 16a 702 3024 10
2 702 702 1 Kaug. külmajaam 5

Turu tn 18 27158 20218 20 215
3 795 4622 6 bürood 21,5 33 30
4 411 2253 3‐6 Kaub‐elu 21,5 38 38
5 585 3492 6 bürood 21,5 25 22
6 411 2253 3‐6 Kaub‐elu 21,5 38 38
7 357 2182 6 bürood 21,5 16 13
8 411 2253 3‐6 Kaub‐elu 21,5 38 38
9 2195 1755 1 SPA‐Siseujula 18 28

8348 1‐6  Hotell 21,5 21 22
10 55 55 Vaateplatvorm‐kohvik 90
11 308 316 1 Kaubandus 5 3 3

Turu tn 18a 74,6 374
10 91,2 74,6 Sadamahoone 4 3 3

KOKKU 7922,2 31872,6 27260

Katlamaja kvartali tehnilised näitajad:

*Tabel ei kajasta maaaluse parkimise mahtu

Vaade kvartalile põhjast



Katlamaja kvartali planeeringuvõistlus
II etapp / Võistlustöö: ‘‘LÕPUSED’’6/9

Rahustatud liikluse lahendus Katla tänaval
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LÕIGE B-B  M1:750
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+7.30
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ÄRIPIND
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KORTERID
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KORTERID
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KAUBANDUS

LÕIGE A-A  M1:750

±0.00

+4.30

+8.60

+13.10

+5.90

+21.50

+17.80
+14.30
+10.80
+7.30
+3.80
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-3.30
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ÄRIPIND
ÄRIPIND
ÄRIPIND
ÄRIPIND
ÄRIPIND

ÄRIPIND

ÄRIPIND
ÄRIPIND
ÄRIPIND
ÄRIPIND
ÄRIPIND

ÄRIPIND

HOTELL
HOTELL
HOTELL
HOTELL

PARKIMINE

HOTELLI AVALIK OSA

SPA HOTELL

Lõige A-A M1:750

Lõige B-B M1:750

Vaade kvartalile lõunast
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Tõstetud aiad ning poolprivaatne ruum hoonete vahel
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VAADE EMAJÕELT

VAADE TURU TÄNAVALT

Vaade Turu tänavalt M1:750

Vaade emajõelt M1:750

Katlamaja kvartali siluett emajõe poolt


