Katlamaja kvartali planeeringuvõistlus
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Esimese etapi järel laekunud žürii ettepanekud andsid põhjust järeldada, et võistlustöö kandev idee
osutus toimivaks. Teises etapis toimus lahenduse täpsustamine ja täiendamine.
Linnaehitusliku ja liiklussituatsiooni täiendused.












Katlamaja kvartal on seni oma funktsioonist tulenevalt seisnud irdsena ja suletuna vee ja
magistraaltänava vahel. Kvartali käimatõmbamiseks on oluline avada ligipääsud linna teistest
osadest. Selleks tuleb nii paralleelselt Emajõega kui ka Turu tänavaga luua võimalikult head
lineaarühendused kergliiklusele läbi kvartali (kesklinna suunalt Sõpruse silla poole ja
vastupidi). Lisaks oleme välja pakkunud kergliikluse mahapöörde kvartalisse Sõpruse sillalt
Annelinna suunal. Kuna Lina tänava piirkonnas asuvad puitehitised on hävimas ning
asendumas uusehitistega, võiks kaaluda ka jalakäijate silla rajamist spaahotelli kõrgematelt
tasanditelt üle Turu tänava Lina tänava uushoonestuseni. Veel detailsemalt kavandamata
linnaruum annab selleks hea potentsiaali. Seda eriti juhul, kui Tartu linna liiklusskeem ei
võimalda lähematel aastatel Turu tänava liikluskoormust vähendada.
Linnaehituslike aktsentidena pakutud hoonete 7...8 korruselised vertikaalliigendused ei ületa
10% kogu kvartali hoonestuse ehitisealusest pinnast.
Töötajate, külastajate ja elanike parklad on täies mahus paigutatud maa-alusele korrusele.
Kvartal saab toimima tervikliku linnaehitusliku kompleksina, millel on head ühendused teiste
linnaosadega. Kuna hetkel Turu tänava tasapind kvartali lõunapoolsemas osas on sama, mis
olemasolevate hoonete 0,00, on otstarbekas ja võimalik kogu kvartali planeerimisel
maapinda mõnevõrra tõsta (suurusjärk 0,5m), mis annab võimaluse ka parklate põrandad
hoida mõnevõrra kõrgemal, kui praegune maapinna profiil seda võimaldab.
Kavandatud on kaks läbivat jalgrattateed, üks kulgeb piki kallast, teine piki Turu tänavat.
Transpordiliikidest on eelistatud jalakäijaid ja jalgarattureid, praktiliselt kogu avalik ruum on
neile hästi ligipääsetav. Samas on loodud olukord, kus ka Katlamaja kvartali piires on võimalik
jõega paralleelselt liikudes valida väga erinevaid trajektoore. Keldrikorrusel asuvatesse
parklatesse on kavandatud pääsud kvartali põhja- ja lõunatipust. Kõik vajalikud ligipääsud
teenidavatele masinatele on tagatud, samas igapäevaselt autoliiklus kvartalis puudub.
Turu tänava laius, mahapöörded ja liikluse rahustamine antud teelõigul on laiem teema, mis
tuleb läbi lahendada järgmistes projekteerimisstaadiumites. Konkursitöö 2.etapis on lisatud
jalakäijate ülekäiguvõimalusi, samuti pikendatud Lina tänavat üle Turu tänava Katla väljakuni.
Lina tänavalt/katla väljakult toimub mahapööre hotelliesisele varikatustatud
juurdepääsuringile.
Hoonete esteetiline kood võiks sisaldada viiteid ajaloolisele Tartule ja Karlovale, samas peaks
ta olema tänapäevane ning võimaldama kvartali funktsionaalset toimimist maksimaalsel
määral. Hoonestuse detailsemad liigenduse, viimistluse- jm nõuded töötatakse välja
koostöös kinnistu omaniku, kohaliliku omavalitsuse ja kogukonna esindajatega.

Hoonestuse edasiarendused, spaahotelli lahendus.


Hotell-spaa puhul kavandati külastajate sissepääsud hoonesse Turu tänavalt; hotellile ja selle
sissepääsule on hoonekompleksis antud tsentraalne positsioon; spaa fuajee avaneb nii Turu
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tänavale kui Korstna väljakule. Ühendatava fuajee Turu põiktänava poolses osas on restoran ,
Spaa fuajee kulmineerub jõevaatega kohvikuga
Õhuruumiga kahel tasandil paikneva spaa mahtu paigutatud 25m ujula, 1K pind 1700m²,
teise korruse puhul on pinda ca 1000m². 2k osas on spaa ühendatud korstnaga, millest
lähtuvad välisõhku läbivad liutorud. Spaa 1K jõepoolsesse külge saab kaldapromenaadile
rajada välibasseine.
Spaahotelli teeninduspääsud avanevad 2.etapi töös välja pakutud uuelt tänavalt, mille
nimeks võiks olla Turu põik. See lõikab 1.etapis pakutud suurest spaahotell-parkimismahust
lahti eraldi büroomahu. Tekkinud tänav on läbitav jalakäijatele, teenindava transpordi jaoks
on tegemist tupiktänavaga, millel asuvad teeninduspääsud (prügivedu, restorani, spaa
varustamine jm) on asetatud selliselt, et teenindusmasin saab laadimise ajaks ukse lähedale
manööverdada.
Hotelli peasissepääsu varikatuse moodustab visioonis välja pakutud konsoolmaht.
Võimalikud ažuursed varikatused à la Holmi kvartal genereeritakse järgmistes
projekteerimisstaadiumites.
Kvartali dominandiks on säilitatava korstna kõrval kõrguv spaahotell, mis avaneb oma
fassaadidega nii Emajõele, Turu tänavale kui ka Korstna väljakule. Elamispindade mahtu
vastavalt lähteülesandele pakutud kvartali lõunapoolsematesse, ka läbi maja kortereid
võimaldavatesse mahtudesse. Elamispindade puhul ei ole õigustatud vaid
hommikuvalgusesse suunatud jõevaatega korterite rajamine. Müraprobleemi lahendamiseks
on õhtupäikesele ja Karlova poole suunatud fassaadid otstarbekas varustada klaasitud
rõdudega või muude müra redutseerivate topeltfassaadidega. Turu tänava liikluskoormust ja
sellest tulenevat müra on otstarbekas vähendada, suunates transiitliiklust laienevast
linnakeskusest rohkem äärelinna.

Spaa 1. ja 2. korrus
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Pikilõige
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Tehnilised näitajad
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