
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATLAMAJA KVARTALI PLANEERINGUVÕISTLUS  

Võistlustöö LÕPUSED 

SELETUSKIRI 



 

Linnaehituslik idee 

OLEMASOLEV OLUKORD 

Võistlusala paikneb Tartu Sadama (S5) asumi kagupoolses otsas. Katlamaja ala saab oma erilise kiilukujulise kuju 

Emajõe ja Turu tänava koondumiselt. Ala kaugus Raekoja platsist on 1,1km ja Riia/Turu tänavate ristmikust 700m 

( kaks peatust bussiga). Kesklinnaga side tekib põhiliselt Turu tänava kaudu, aga ka mööda jõeäärset 

promenaadi ja Emajõge. Võiks öelda, et Tartu mõistes on hetkel tegemist kaudselt kesklinnaga: vahekaugused 

kesklinna objektidega on suhteliselt pikad ning alast kaugemale ei jää ühtegi olulist sihtkohta, st ala ei jää nö tee 

peale. Katlamaja alast saaks tulevikus tekkida jõeäärse telje lõpp-sihtkoht, kuhu kesklinn mööda jõge välja 

venituks. Ala sümboliks on kindlasti katlamaja 90m kõrgune korsten, mis toimib igas suunas reklaamsildina. 

Turu 18 krundil on alles suurem katlamaja ning paar väiksemat hoonet. Hiljuti on ala puhastatud tsisternidest 

ning muudest tehnorajatistest. Endise tehnomaastikuna puudub alal oluline kõrghaljastus. 

Paiknedes olulise liikluskoridori servas, piirnedes põhjast promenaadi ja jõega, on alal suur potentsiaal saada 

aktiivseks kesklinlikuks kvartaliks. Turu tn 18 krundi kaguotsa tipp sobib hästi maamärgilise hoone rajamiseks, 

mis linna poole liikujate jaoks muutuks kvartali ikooniks ja kutsuks kogu ala külastama.  

Potentsiaali suurendab olemasolev väikelaevade kai. Jõepealne tegevus on iga aastaga hoogustumas ning võiks 

antud alale koheselt rohkem tähelepanu tõmmata. 

SOTSIAALNE KAPITAL 

Endisele katlamaja alale saaks kõigepealt rajada kultuurilise tähtsusega koha. Selleks tuleb olemasolev katlamaja 

sarnaselt Telliskivi loomelinnakule või Aparaaditehasele võtta käiku tänapäevase „kultuurimajana“ ( Tartu 

Kultuuritehas) ning selle kaudu paigutada katlamaja kultuurikaardile. Vähese investeeringuvajadusega esmase 

kihi tegevus loob aga väga olulist sotsiaalset kapitali, mida saab järgmistes etappides edukalt ära kasutada. 

Lisaks võikski antud alale jääda teatav kultuuriline sisu, mis ei pea äri-elu ja hotellindusega vastanduma. 

KORSTNA VÄLJAK 

Oluline on alale anda sümbolväärtus, mis tõmbaks kohalikke ja turiste seda külastama. Pelgalt korsten antud ala 

koheselt käima ei tõmba. Oleme korstna ümber planeerinud ringja väljaku. Väljaku peal ja servades saaksid olla 

endiste tsisternide läbimõõdus ringjad linnaruumilised elemendid. Elementideks saaksid olla välipaviljonid, 

kiirtoidu-kohad, pinksimängimise alad, purskkaevud, haljastuse elemendid, linnamööbel, rattahoidjad jne. 

Selliselt tuuakse antud asukoha tehnomaastikuline mälupilt uuel kujul avalikku ruumi. Mõned ringjad elemendid 

saaksid ollagi seotud ka katlamaja kunagise tegevusega: nö välimuuseum, kus inimesed saaksid aimu katlamaja 

ajaloost ja funktsioneerimisest. Korsten saaks muutuda vaateplatvormiks: 8m läbimõõduga korstnasse saaks 

rajada trepi või isegi lifti. 

 

SKEEM: KORSTNA VÄLJAK 



 

BÜROO-ELU HOONED 

Äri-elu hoonete osas oleme näinud ette 3-st hoonest koosneva tervikliku kvartali. Hooned paigutuvad jõe ja Turu 

tänavaga risti. Selliselt suudame luua hea Turu tänava ja jõeäärse promenaadi sidususe, jaotada arenduse 

mõistliku suurusega osadeks (etappideks) ning pakkuda linnaruumilist vahelduvust Turu tänaval ja promenaadil 

liikujatele. 

Lisaks võiks Emajõe-äärne promenaad antud kohas saada endale madaltiheda hoonestusega serva. Seetõttu on 

4.-6. korruse osas planeeringu äri-kaubandus-eluhooned ette nähtud terrassmajadena, mis muudab 

promenaadiga külgnev serva kergliiklejate suhtes sõbralikumaks ning loob ülemise korruse korteritele 

suurepärased jõevaatega rõdud. Sarnane, kuid väikeses mahus terrasside maastik on ka Turu tänava poolsel 

küljel. Hoonete kvartali kesksed osad on maksimaalse kõrguse ja tihedusega. Hoonete täpne liigendatus ja otste 

madalamaks viimine aitavad tagada head vaated. 

 
SKEEM: HOONEMAHTUDE OTSADE LANGETAMINE 

Funktsionaalne idee 

Üldplaneeringuga ette nähtud Lina tänava pikendus jõeni ja ühendamine Väike-Turu tänavaga jaotab planeeritava 

ala kaheks pooleks. Tekkivast tänavast linna poole oleme näinud ette kaubandus-äri-elu kvartali ning Sõpruse 

silla poole hotell-spa-ujula. Tänapäevases hotellinduses on spa muutunud väga oluliseks komponendiks, mistõttu 

pakume välja hotell ja spa ühes majas lahenduse. Spa paigutamisega hotelli alla hoiame kokku väärtuslikku 

krundipinda. Hotelli suuruseks on ligikaudu 120-150 tuba. 

Äri-elu kvartali keskne idee on kolmest hoonest tekkiv tervik. Hooned paigutuvad ristisuunaliselt jõega. Hoonete 

laius ning omavaheline kaugus on 17,5m, mille dikteerib maa-alune parkla. Samuti tagab see mõistliku 

tihedusega äri-elu kvartali tekke. Kolmeks hooneks jaotamine võimaldab ala arendada etapiti, sama kehtib ka 

maa-aluse parkla kohta. Hoone on funktsioonide mõttes vertikaalselt jaotatud: 1. k kaubandus, 2.-3. 

büroo/äripinnad ning 4.-6. korrusel korterid. Kuna ülemise kolme korruse brutopind on väiksem kui alumises osas, 

siis tekib pindala jaotus 60/40 äri kasuks. Samas on hoonete laius universaalne ning vajadusel saab korterite 

osakaalu muuta.  

Turu 16 krundile planeeritav ärihoone on paigutatud krundi idapoolsesse serva, et mahutada tänavapoolsesse 

osasse parkimine. Hoone mõlema otsa juurde tekib haljastatud väliala, võimaldades hoonele läheneda nii Turu 

tänavalt kui ka jõe äärest. Hoone ise on esimese korruse osas tagasiastega, et luua kaubandusele paremad 

tingimused. Ülemise osa kahekordne maht sarnaneb oma fassaadilt KTA arhitektide projekteeritava Turu tn 21 

hoone fassaadiga, et luua piirkonnale selgem ja ühtsem identiteet. 

Korsten ja tema ümber tekkiv väljak loovad kvartalile südame. Korsten kui vaatetorn annab alale vertikaalse 

mõõtme ning loob sihtkoha kuhu tulla. Hotelli esimese korruse maht lõikub korstnaga ning võimaldab luua erilise 



koosluse, kus otse hotellisisesest söögikohast oleks pääs korstnasse. 

 

Haljastus 

Planeeritava ala peamine kõrghaljastuse telg jookseb mööda jõeäärset promenaadi. Vastavalt üldplaaneringule 

oleme näinud ette kaks puude alleed: üks piki Turu tänavat ja teine piki promenaadi. Lisaks puiesteedele on 

olulised kõrghaljastatud kohad Turu 16 ja 16a kruntide Turu tänava ja jõe poolsetes otstes, kuhu oleme ette 

näinud keskmise-kasvuliste puude grupid. Planeeringuala kaguotsas, kergliiklusteede ristumiskoha lähedal 

oleme näinud ette mänguväljakud ning piknikulauad, mille ümbrus on jäetud murukatte ja madalama 

haljastusega alaks.  

Äri-elu hoonete vahele oleme ette näinud tõstetud peenardega madala haljastuse, mis ilmestab tänavaruumi. 

Neid alasid on võimalik soovi korral kindlasti ka suurendada. Sarnased tõstetud pinnaga haljastusalad on ette 

nähtud ka Turu tn 16 ärihoone välialale. 

Planeeringuala kaguotsa ette nähtud salong-kaubandushoone jõepoolne külg on ette nähtud haljastatud 

45kraadise muldvallina, sulandades hoone paremini jõeäärsesse asukohta. 

Jõeserva haljastuse osas oleme lähtunud Kino maastikuarhitektide kaldapromenaadi eskiisprojektist, kus antud 

ala raames on nähtud ette jõe kaldapealse võsa raie ning puhastus. Rajatav kaldapealne haljastus peaks 

kindlasti olema madalakasvuline ning võimalikult asukohta sobituva taimevalikuga. 

Oleme taganud nõutud 10% haljastust (ligikaudu 2000m²) krundipinnast. 

 

SKEEM: HALJASTUS 

Parkimine ja liikluskorraldus 

Lähteülesande ja üldplaaneeringu järgi peaks promenaadi-äärne maapealne parkimine olema minimeeritud. 

Siiski oleme väiksel määral näinud ette pikiparkimist tekkivale uuele tänavale mõlemas suunas ( kokku 16 kohta). 

Need parkimiskohad on suunatud ala lühiajaliselt külastavatele inimestele.  

Lina tänava pikendusele on ette nähtud 45 kraadise nurga alla parkmiskohad ( 15 kohta), mis on suunatud hotelli 

ja spa külastajatele.  

Turu tn 16 ette on nähtud 27 maapealset parkimiskohta, mis rahuldavad ärihoone parkimise vajaduse.  

Planeeringuala kaguotsa paigutuvate salong-kaubandushoone ja sadamahoone parkimiseks on ette nähtud 13-

kohaline parkla. 

Äri-elu hoonete maa-alune parkimine on lahendatud etapiviisiliselt. Esimeses etapis on võimalik rajada kõige 

linnapoolsem hoone koos maa-aluse parklaga (65 kohta) ja allasõidu pandusega ( ligipääsuga jõe poolt). 

Edasistes etappides saab rajada ülejäänud kaks hoonet ning laiendada ka maa-alust parklat nii, et kokku mahub 

sinna ligikaudu 155 autot. Soovi korral on teises etapis võimalik hoonetele rajada alternatiivsed allasõidud jõe 

poolt. Hoonete esimese korruse kaubanduspindade edukaks funktsioneerimiseks oleme Turu tänava poole 



planeerinud kaks nö parkimise taskut (9 kohta), kus on lubatud lühiajaline parkimine.  

Ala läbistav tänav on rahustatud liiklusega: ülekäigukohad on tõstetud ning liikumiskiirus on langetatud 30km/h.  

 

SKEEM: MAAPEALNE PARKIMINE 

 

 

SKEEM: MAA-ALUNE PARKIMINE 

  



Tehnilised näitajad 

AADRESS

Hoone 

nr.

Ehitusalune 

pind Brutopind

Krundi 

pindala Korruselisus Kasut. Otstarve

Parkimine 

maapealne

Parkimine 

maa‐alune

Hoone suht. 

kõrgus

Parkimise norm 

(äri/elu = 60/40)

Parkimiskohtade 

arv

Turu tn 16 3847 3644 27

1 1371 3807 3 Kaubandus‐äri 11,5 32 27

2 40 40 1 Alajaam 3

Turu tn 16a 702 3024 10

3 702 702 1 Kaug. külmajaam 5

Turu tn 18 22802 20218 53 160

4 1197 6435 3‐6 Kaub‐äri‐elu 21,8 70 60

5 1011 5267 3‐6 Kaub‐äri‐elu 21,8 58 50

6 749 3692 3‐6 Kaub‐äri‐elu 21,8 40 35

7 1945 1100 1 SPA‐Siseujula 11 8

6000 1‐6  Hotell 22,9 15 10

8 308 308 1 Kaubandus 5 3 7

9 55 55 Vaateplatvorm‐kohvik 90

Turu tn 18a 74,6 374

10 91,2 74,6 Sadamahoone 4 3 6

KOKKU 7469,2 27425,6 27260  


