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Linnaehituslik idee. 

Kontekstist. 

Konkursi kontekstis jääb vaid kahetseda, et Turu tänavast kuni Emajõe kallasrajani laiuv Tsepelini 

keskus Emajõega paralleelsed kergliiklussihid läbi lõikab. 

Emajõe-äärne alates Tigutornist ja Ahhaa keskusest kuni Tsepelini keskuseni on läbi planeeritud 

eelmistel kümnenditel ning seal kujundatud hoonetevaheline avalik ruum on kõikuva kvaliteediga, 

meenutades pigem äärelinna kaubanduskeskuste keskkonda. Ahhaast kuni Tsepelini parklani kulgev 

kergliiklustee koos inventaarse haljastusega on üldisest tasemest üle, kuid tee leiab ootamatu lõpu 

Tsepelini parklas, omamata võimalust jätkuda kas kallasrajal või ümber Tsepelini. Ühtlasi jääb mulje, 

et Tsepelini keskus on rajatud varjama omaaegset alajaama ja Katlamaja ala kesklinna poolt.  

Võistlustöö „Liivakell“ loob võimaluse kergliikluse kulgemiseks piki Emajõe sihti: Katlamaja kvartalis 

toimub see nii kaldapromenaadil kui ka piki laiendatud jalakäigualaga Turu tänavat. Kuna 

üldplaneering võimaldab Tsepelini keskusel rajada kõrgema juurdeehitise, võib selle realiseerimisel 

loota keskuse ees laiuvate parklate asemel mõnevõrra rohkem mõtestatud ja sidusa ruumi 

saavutamist. 

Kavandatava Katlamaja kvartali keskel, Lina ja Turu tänavate ristmiku sihis paikneb säilitatav 

katlamaja korsten. Tekkiv Korstna väljak on kvartali sõlmpunktiks, kus ristuvad erinevatelt 

suundadelt kvartalisse kulgejate trajektoorid.  
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Ühendused naaberaladega 

Kuna hetkel on Katlamaja kvartal oma senise suletud iseloomu tõttu ülejäänud linnast võrdlemisi ära 

lõigatuks, on võistlustöös tegeldud kvartali avamisega naaberaladele. Lisaks jalakäijate ligipääsudele 

Tsepelini poolt on ulatuslikumaid arenguperspektiive ette võttes kavandatud ka uus kergliiklustrass 

üle Emajõe. Kergliiklussilla rajamiseks saaks kasutada olemasolevaid Sõpruse silla konstruktsioone. 

Sõpruse sild oma pikkuse ja totaalsusega ei soosi jalakäijaid, sillale pääsemine ja sellel mürarikkal 

trassil kulgemine on jalakäijatele ja kergliiklejatele ebamugav. Võstlustöös on antud skeem, kuidas 

võiks kergliiklustee otse Katlamaja kvartalist kulgeda Emajõe ja Anne kanali vahel paiknevale 

tühjavõitu haljasalale ja miks mitte ka sealt edasi Annelinna, saades ühenduse sealsesse magalrajooni 

hiljuti rajatud kergliiklusskeemiga. Uus tundliku vormi ja kulgemistrajektooriga kergliiklussild aitaks 

aktiviseerida ja omavahel ühendada praegu tupikutena mõjuvaid haljasalasid Katlamaja kvartaliga. 

Tekiks parem ja inimsõbralikum ühendus Karlova ja Ülejõe linnaosade vahel. 

Üle Turu tänava on võimalik rajada mitmeid olemasolevate tänavate ristumiskohtadele paigutuvaid 

jalakäijate ülekäike, mis annavad parema ühenduse Karlova linnaosa ja Katlamaja kvartali vahele. 

Piki Katlamaja kvartalit kulgeva kaldapromenaadi puhul saab arvestada Kino maastikuarhitektide 

eskiislahendusega. 

Katlamaja kvartali tsoneerimine kergliiklejatele  

Katlamaja kvartalisse tekib lisaks kaldapromenaadile laiem avalik ruum koos võimaliku supelrannaga 

olemasoleva estakaadi piirkonda (Estakaadi ruum), samuti on suurem avalik ala kvartali tsentris 

asuva Korstna väljaku näol. Kvartali sillapoolses otsas kujunev sale ning kõrge esinduskaupluse ja 

selle kohal asuvate büroode ümber tekib nn Salongiruum.  

 

Funktsionaalne skeem 

Katlamaja kvartali hoonestus on kavandatud lähtuvalt linnaehituslikust situatsioonist tundlik ning 

eriilmeline, erinevateks ehitusetappideks jagatav.  
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- Tsepelini keskuse kõrval olev Turu 16 paiknev büroomaht on ettepanekuna joonistatud 

üldplaneeringus sätestatust mõnevõrra kõrgem. Seda põhjusel, et Tsepelini tagakülg on 

monotoonne ning edasiarendusvõimalusteta ning  Väike-Turu tänava aktiviseerimiseks tuleks 

rõhutada tänava lõpuosa lõunakülge, ettepanek on rajada sinna Tsepelini praegusest mahust 

ca poole kõrgem hoone. Sealt avaneksid vaated üle praeguse Tsepelini mahu. Arvestades 

asjaoluga, et  hoone vahetus läheduses paikneb inimestele teatavat terviseriski omav 

alajaam, on otstarbekas uusehitise alajaama poole jäävate mahtude otsaseinad rajada  

tummadena, vähendamaks alajaama kahjulikku mõju. 

 

- Külmajaama naabruses paiknev, Turu 18 kavandatud hoonemaht sisaldab kaldpindadega 

kõrget parkimismaja, mis on ümbritsetud häid vaateid omavate büroomahtudega. Kõnealune 

parkimismaja tagab pea kogu kvartali parkimisvajaduse. Kasutusmugavuse huvides on 

kvartali teine parkimismaht paigutatud kvartali teise otsa elu- ja ärihoonete 1.-2.korrustele. 

- Kvartali keskosas paikneb spaa vaadetega jõele ning alates II korrusest hotell, mis tulenevalt 

liigendustest omab vaateid nii jõele kui Karlovale, astudes samas oma põhimahus tagasi 

mürarikkast Turu tänavast. Kõrgel I korrusel paikneva jõevaadetega spaa katuslagi on 

võimalik võtta hotelli poolt aktiivsesse kasutusse, lisades selle peale võimalusi hotelli 

puhkeväljakuks jm välitegevusteks näiteks lastele. 

- Säilitatav katlamaja korsten on võimalik kasutusele võtta, paigutades sinna väiksemaid 

ruume, millistesse pääseb kõrval asuvatelt büroopindadelt. On tõenäoline, et korstnasse on 

võimalik nt teemantpuurimise abil rajada kaugvaadete nautimiseks avasid. Korstna  

kõrgematele tasanditele oleks mõttekas paigutada vaateplatvorm, sarnaselt teletornidele, 

millisest avaneksid eriti head vaated üle linna.   
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- Korstnajala ümber kujunev nn Korstna väljak on linnaehituslikult vaheldusrikas keskkond, 

mis avaneb nii jõele kui Turu tänavale, samas on sealt pääsud spaasse, hotelli, 

büroopindadele ning hotelli kohvikutesse ja restorani. 

 

- Korstna väljakust lõunas paikneb büroomaht, sellest edasi heade vaadetega urbanistlik 

kortermaja. 

- Kvartali lõunapoolseimas, kitsamas osas, praeguse angaari asukohas saab  paiknema äri- ja 

eluhoone, mis oma kasina ehitusaluse pinnaga ei koorma oma mahuga linnakeskkonda. 

Samas asukohast tulenev sale ning efektne konfiguratsioon annab hoonele potentsiaali 

kujuneda oluliseks linnaehituslikuks maamärgiks. Nimetatud eesmärgi täitmiseks on kitsa 

ehitusaluse pinnaga mahule antud küllaltki suur korruselisus. 

Haljastuslahendus. 

Võistlustöö näeb planeeritavale alale ette piki Emajõe kaldapromenaadi kulgeva lineaarse 

haljaskoridori, üldjoontes langeb selle kontseptsioon kokku Kino Maastikuarhitektide eskiisiga. 

Olemasoleva, hetkel avalikkusele ligipääsmatu ning võssakasvanud kalda-ala kohta on nimetatud 

projekt pakkunud vaadete avamist ja osalist võsalõikust.  

Võistlustöö näeb ette kalda-ala sobivate kohtade täiendavat haljastamist ajutiste üleujutuste 

tingimustesse sobivate puu- ja põõsaliikidega, milleks on ülalpool üleujutuspiiri nt kibuvits ning musta 

lepa kobaristutus võimalikus üleujutusalas. Kaldahaljastuse vahele saab kavandada teeradasid ja 

puhukekohti. Kaldapromenaadi ja Turu tänava alleepuudena saab kasutada näiteks pihlakaid, 

kultuurõunapuid, pärna eri vorme jm. Korstna väljaku inventaarne haljastus ning haljastuslikud 

taimmaterjaliga tekitatavad värviaktsendid antakse eriprojektiga.  
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Ehitus- ja kasutus.  

Bruto Turu16 Turu 18 Turu 18a 

  Büroo Alajaam Spa/büroo Korter/büroo Büroo Parkla Sadamah. 

1k 742,3 40 3147,5 1360,4 257 1065,7 75 

2k 1405,3   3203,6 1335,3 257 1065,7   

3k 1054,3   2278,1 1449,4 257 1065,7   

4k 1054,3   2579,4 1449,4 257 1065,7   

5k 803,1   2579,4 1449,4 257 1065,7   

6k 803,1   2279,1 1449,4 120 1065,7   

7k     619,9 835,7       

Kokku 5862,4 40 16687 9329 1405 6394,2 75 

  
33815,2 

 

        Eh.alune pind 1520 40 6820 95 

Väliparkimine 47 25 - 

Parkimismajas - 216(parkimismaja)+72(büroo/kortermaja all) - 

Kokku  47 313 - 

 

 


