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MIKRO-MAKRO  1

KATLAMAJA PLANEERINGUVÕISTLUS, TARTU SADAMA KVARTAL

* Füüsilises ruumis eksisteerib arusaadavalt vaid üksainus mõõtkava
– üks ühele –
ning kõik teistsugused mõõtkavad kujutavad endast selle
abstraktsioone
ehk vaatlemise viise erinevast „kaugusest“.

Iga mõõtkava avab erineva vaateulatuse ning paljastab vaadeldava
erinevas detailsuses.

Sündmused ei leia avalikus linnaruumis mitte ainult aset, vaid
aitavad seda konstrueerida (Panu Lehtovuori).

Planeering võiks olla platvorm, mis ei loo takistusi isetekkivusele ehk
„spontaansele
eluvormile“ (Henri Lefebvre).*

*Väljavõtted Henn Runneli magistritööst „Tartu keskkatlamaja maastikuline transformatsioon“
(Eesti Kunstiakadeemia, 2010)

 Võistlustöö pakub välja mikro- ja makroskaala sidumise.

Katlamajast säilivad industriaalsed väikeobjektid,

kaldapromenaad, ning planeeritavad väikesed

minikontorid/kohvikud aitavad koos paadisadamaga luua

võimaluse ajutisteks arendusteks, mis panustavalt tugevalt

kohaloomesse  – edukas linnaruum tekib vaid sinna, kus on

piisavalt potentsiaali spontaanseteks ja väikeses skaalas

tegevuste tekkeks. Promenaadi ääristava mikroskaala kõrval on

katlamajast inspireeritud industriaalsema loomuga tihe

linnaeskkond, mis panustab aktiivse avaliku ruumi tekkesse ning

võimaldab arendada tugeva idendtiteediga ärilinnakut.

Võistlustöö uus hoonestusstruktuur jaotub tinglikult kolmeks:

Turu tn 16; Turu tn 18 nn Katlamaja ärilinnak ning Turu tn 18

spa-hotell ja ärihoone. Viimane on kujundlikult nn uus katlamaja,

ärilinnakuks on aga katlamaja tehnoloogilised plokid, Turu tn 16

hoonestus on aga üleminekufaas Turu tänavat ääristavate

olemasolevate suuremate ja lakooniliste hoonemahte ning  uue

liigendatud ruumi vahel.

PLANEERINGULAHENDUS = MIKRO-MAKRO

KAUSS ARHITEKTUUR (URMO METS, LISETTE TIIRK, KAUR TALPSEP)
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LÕIGE 2 TURU TÄNAV

LÕIGE 1 JÕELT

LÕIGE 3 RISTI EMAJÕEGA - KATLAMAJA ÄRILINNAK

MIKRO-MAKRO  2

KATLAMAJA PLANEERINGUVÕISTLUS, TARTU SADAMA KVARTAL

SADAMA KVARTALI HOONESTRUKTUUR. ROHELISEGA PLANEERITAVAD MAHUD (DETAILPL; ÜLDPLAN; VÕISTLUSED;)

MAA-ALUSE PARKIMISE SKEEM
ALAL KOKKU MAX LUBATUD 384 KOHTA
SAAB RAJADA KAHES ETAPIS

KAUSS ARHITEKTUUR (URMO METS, LISETTE TIIRK, KAUR TALPSEP)
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MIKRO-MAKRO 3

KATLAMAJA PLANEERINGUVÕISTLUS, TARTU SADAMAKVARTAL

VAADE SPA-HOTELLI EEST ÄRIKVARTALI HOOVILE

KATLAMAJA MILJÖÖ (FOTOD HENN RUNNEL)

ÄRIKVARTALI HOOV

ESTAKAAD

SPA-HOTELL JA PROMENAAD

NÄIDE - ESTAKAADI ARENDUSVÕIMALUS

NÄIDE - HOOVI KUJUNDUS

NÄIDE - VAATEPANORAAM ARHUSIS TAANIS, AROS RAINBOW

Endine raudteeestakaad korrastatakse ja antakse kasutusele avalikuks
ruumiks. Estakaadi saab osaliselt hooneks ehitada (ca 200m2) - see
toetab koha aktiveerumist ning aitab hoida heakorda. Estakaadi alune
on läbitav promenaadi osana. Estakaadi juurde on hea ligipääs
autodega – seal on Turu 16 ja 16a ees avalik parkla kogu piirkonna
külastajatele (eramaale avaliku parkla luues võidab kogu piirkond).

Korsten kui maamärk pannakse toimima tõmbekeskusena. Korsten
seotakse spa hoonega ning võetakse ka eraldiseisvalt kasutusele
ainulaadse vaateplatvormina, kuhu mahub korraga ca 30-40
inimest. Vaateplatvormi siseruumi ümbritsevad värvilised
klaaspinnad pakuvad elamuslikku kogemust. Korsten on teisel
korrusel ühendatud spa baari ja vabaaja alaga, kolmandal korrusel
asub väljastpoolt eraldi sissepääsuga restoran. Eraldi restorani ja
vaateplatvormile saab kahe lifti abil, teeninduseks kasutatakse
teeninduslifti. Liftide plokki ümbritseb evakuatsioonitrepp. Seda
kõike võimaldab korstna läbimõõt, mis on ca 8,4m (sisemine ava on
ca 4...5m läbimõõduga).

Võistlustöös nähakse ärilinnakut Telliskivi ja Aparaaditehase
sarnase loovettevõtlusele suunatud mitmeotstarbelise töö- ja
kaubanduskeskkonnana, mille oluliseks eelduseks on tugev
ruumiline karakter. Hoonetevaheline sishoov tagab intuitiivselt
hästi leitavaid sissepääse erinevatesse äripindadesse ning
genereerib atraktiivse keskkonna, mis on aina enam oluline
parimate spetsialistide eest võistlevatele tööandjatele mitte ainult
Tartu, vaid terve Euroopa skaalas.
Hoov on avatud linnaku kasutajate igapäevategevusteks ja
initsiatiivipõhiseks hoovi kasutamiseks. Hoovis on piisavalt
päikesevalgust (vt päikesevalguse skeemid) ja siit avanevad
vanevad jõele. Hea ühendus promenaadiga loob eeldused kogu
piirkonna aktiivseks kasutamiseks.
Ärilinnakus on põhiliselt eriotstarbelised kontoripinnad, esimestel
korrustel ka kauplused ja toidukohad. Jõepoolsete hoonete
kõrgematel korrustel asuvad korterid. Astmeliste hoonete
vaheline ruum on pool-privaatne ala, mida kasutavad 2-4.
korrusel paiknevad korterid.
Päris jõe ääres kaldapromenaadi ääres ja endise raudtee kohal
markeeritud alale on oodatud väikeste ca 50m2 moodulehitiste
teke. Moodulehitised on olulised promenaadi aktiveerijad, tuues
jõe äärde igapäevase kohalolu. Moodulehitistes võivad paikneda
mikrokontorid, disainerite minitöökojad või tänavakohvikud.
Moodulehitiste sihile on planeeritud terrassid kuni jõe veepiirini.
Turu tn äärse hoone saab ehitada mitmes etapis. Planeering
võimaldab ala arendamist eraldi hoonetena, sealjuures saab ka
maa-alust parklat ehitada etapiti.

KATLAMAJA ÄRILINNAK

KAUSS ARHITEKTUUR (URMO METS, LISETTE TIIRK, KAUR TALPSEP)
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KÖÖK

PESULAOD / TEHNO

KONVERENTS

ADMIN. KAUPLUSEDLOBBY

KOHVIK-RESTORAN

LIFTID/TREPIKOJAD

VÄLITERRASS
ÕHTUNE PÄIKE

KORSTNAGALERII-
VAATEPLATVORM
3K. RESTORAN

LASTE ALA

LÕUNAPÄIKE
AVALIK RUUM -
TREPISTIK

SPA-PEREALA

LIFTID/TREPIKOJAD

LIFTID/TREPIKOJAD

KORSTNAGALERII
VAATEPLATVORM
3K. RESTORAN

2.BRUTOPIND 2350 m2

3.BRUTOPIND 1060 m2 4.BRUTOPIND 1060 m2

5.BRUTOPIND 1060 m2

TEHNOPIND

1.BRUTOPIND 1350 m2

1 10

6.BRUTOPIND 1060 m2

7.BRUTOPIND 540 m2

TID/TR

40 TUBA 40 TUBA

40 TUBA 40 TUBA

KOKKU CA 8470 m2

25m UJULA

SAUNAD

BAAR + CHILL

FITNESSI-
JÕUSAALI ALA PROTSEDUURID RIIETUSRUUMID

HOOV PÄIKESELINE
~08.00-13.00

MAJADE VAHEL
VALDAVALT PÄIKESELINE
~06.00-15.00

PROMENAADIL PÄIKE
~06.00-16.00
JA HILISÕHTUL

60m

80m

- Puudub tajutav peasissepääs

- Eraldi büroopindu raske leida

- Ei teki avalikku väliala

- Ei teki suhtlevat ruumi

TÄISEHITATUD ESIMENE KORRUS EI TOIMI
- Peasissepääsuna toimiv hoov

- Eraldi büroopindu kerge leida

- Tekib atraktiivne väliala

- Skeem toetab suhtleva ruumi teket

PLANEERINGULAHENDUS

- Turu tn müra rikub hoovialade kasutatavuse

- Müra tõttu piirdub toimiv avalik ala promenaadiga

MITTETOIMIV ALTERNATIIV
- Turu tn müra blokeerivad esimesed korrused

- Hooviala on jõele avatud tugeva keskmega ärilinnaku sissepääs

- Suurem osa hoonetevahelisest ruumist on aktraktiivne avalik ruum

PLANEERINGULAHENDUS

PÄIKESEVALGUS STRATEEGILISTEL ALADEL

Emajõgi

Turu tn

Emajõgi

Turu tn

SPA RESTO TERRASS
~06.00-12.00 JA
~16.00-18.00

PLATS
~06.00-18.00

FUAJEE

3K. RESTORAN (PÄÄS VÄLJAST)

PLATVORM 1

PLATVORM 2

VAATEPLATVORM CA 47m
GALERII

SPA ALA BAAR + CHILL

LIFT+EVAK.TREPP

TEENINDUSPÄÄSUD
- Punasega näidatud "majatagused" teeninduspääsud

- Spa-hotelli teenindus toimub läbi avaliku parkla

- Ärilinnaku hoovis saab vajadusel teeninduseks peatuda

- Promenaadile ja hoovi pääseb kiirabi, päästeauto jms.

Turu tn

MIKRO-MAKRO  4

KATLAMAJA PLANEERINGUVÕISTLUS, TARTU SADAMA KVARTAL

Hoonele on püütud alal leida parim asukoht. Selleks on Turu

tn ja kaldapromenaadi teravnurk Sõpruse silla pool. Siin on

spa-hotell kõige paremini linnaruumist nähtav – asukoht

võimaldab luua arhitektuurselt muljetavaldava hoone, mis on

seotud nii tänava, jõe kui ka vana korstnaga. Lisaks toetab

asukohta ka erakinnistule kuulub maa-ala, mis jääb

ehitusalast väljapoole ja kuhu on otstarbekas seetõttu luua

avalik parkla, mis teenindab spa-hotelli esimese korruse

poodide, kohvik-restorani, vaateplatvormi ja ka väikese

paadisadama külastajaid.

Hoone esimesel korrusel on fuajee ja administratsioon,

kohvik ja restoran koos abiruumidega, konverentsiruumid ja

poepinnad. Hoone teisel korrustel asub spa ning 3-6 korrusel

hotell ( võistlustöös 160 tuba).

Spa-hotelli kõrgemad korrused astuvad konsoolsetena nii Turu

tänava kui jõe poole. Spa korruse brutopind on 2350m2, ruumi

on piisavalt ka ilma emajõepoolse konsoolse osata – ca 1950m2.

Mõlemal suunal on konsool õigustatud aga linnaruumi

tihendajana – see moodustab tänavatasandil huvitava ruumi ning

konsooli alune maa kuulub kinnistu omanikule. Konsool ei sega

Turu tänavale planeeritavat puudealleed. Konsooli viimine

kaldakaitsevööndisse on põhjendatud, kuna kaldapromenaadi

küljel on vaba ruumi külluses ning efektne hoone võimendab

promenaadi ruumikogemust. Efektsete ja jõega hästi suhtlevate

hoonete loomine on kogu Tartu linna huvides – peame meeles

pidama, et linn võistleb parimate teadurite ja spetsialiste linna

meelitamisel teiste atraktiivsete keskkondadega. Jõelinna staatus

peab saama ka linnaehituses väärikalt kasutatud ja arhitektuuril

on siin oma roll.

SPA-HOTELL

KAUSS ARHITEKTUUR (URMO METS, LISETTE TIIRK, KAUR TALPSEP)


