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* 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 EESMÄRGID

• KOHA IDENTITEEDI VÕIMENDAMINE = KATLAMAJA + LOODUS

• ÄRILINNAKU ORIENTEERITUS JÕELE JA MAJADEVAHELISE AKTIIVSUSE TEKKELE

• SPA-HOTELLI PARIM PAIGUTUS

• KASUTUSE LEIDMINE VÄHEKASULIKELE KRUNDIOSADELE 

• ALA SIDUSUS SADAMA KVARTALI JA TURU TN KARLOVAPOOLSEMA KÜLJEGA

 

KATLAMA JA PIIRKOND JA LINNAEHITUSLIKUD PROBLEEMID 

Linna  teeb  huvitavaks  ja  sisukaks  mitmekihilisus,  seetõttu  tuleb  ruumi

„ümberkirjutamisel“  meeles  pidada,  et  iga  füüsilise  jälje  jätnud ajaperiood  kannab

potentsiaali tugeva sisekõne tekkeks, seda ka siis, kui see ei juhtu kohe praegu...

Keskkatlamaja piirkond on linnasüdames paiknev endine tööstuskompleks, mille jäljed

on endiselt tugevalt kohal. Korsten, estakaad ja jupp raudteed, mis kunagi viis tänase

Turu  sillani,  on  vaid  mõned atribuudid,  mida  tasub säilitada  ning  mille  abil  uuele

linnaruumile tugevat iseloomu pärandada.

Linnaehituslikult on ala suurimateks probleemideks suletud territoorium, mis ei luba

Emajõe  kallast  avalikult  kasutada,  ning  aja  jooksul  laienenud  Turu  tänavale  liiga

lähedale  jäänud  hoonestus.  Turu  tänava  Emajõe  poolne  hoonestus  ei  ole  ühtsel

tänavajoonel ning Turu tänava koridor on kohati tabetult lai. Tähelepanu vajab uute

tehnorajatiste  -  alajaama  ja  külmajaama  sidumine  uue  hoonestusega.  Linna

arendamisel  tuleb edaspidi  tähelepanu pöörata Aleksandri  ja  Turu tänava vahelise

piirkonna tugevamale lõimimisele Emajõe suunal. Poleemiline on veel Emajõeäärne

haljastus  -  üldplaneering  näeb  ette  täiendava  puudeallee  lisaks  tänasele  tihedale

kaldapuistule – leida tuleb hea tasakaal piisava kõrghaljastuse ja vaadetele avatud jõe

vahel.



Vaadates  Sadama  kvartalit  tervikuna,  on  alal  suur  potentsiaal  uue  kesklinna

aktiveerimiseks ning Emajõe kohalolu suurendamiseks igapäevases linnaelus. 

PLANEERINGULAHENDUS = MIKRO-MAKRO 

Võistlustöö  pakub  välja  mikro-  ja  makroskaala  sidumise.  Katlamaja  säilivad

industriaalsed  väikeobjektid,  kaldapromenaad,  ning  planeeritavad  väikesed

minikontorid/kohvikud aitavad koos paadisadamaga luua võimaluse nn kohaloomeks

– edukas linnaruum tekib vaid sinna, kus on piisavalt potentsiaali spontaanseteks ja

väikeses skaalas tegevuste tekkeks. 

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  -  olemasolevate  suuremate  ja  lakooniliste

hoonemahte ning  uue ja liigendatud ruumi vahel.

KATLAMAJA ÄRILINNAK 

Võistlustöös nähakse ärilinnakut Telliskivi ja Aparaaditehase sarnase loovettevõtlusele

suunatud mitmeotstarbelise töö- ja kaubanduskeskkonnana, mille oluliseks eelduseks

on  tugev  ruumiline  karakter.  Hoonetevaheline  sishoov  toimib   jagatud  ruumi

põhimõttel,  siin  saavad  peatuda  linnaku  külastajad  ning  hoov  on  avatud  linnaku

kasutajate igapäevategevusteks initsiatiivipõhiseks hoovi mikrodisainiks.  Kõrgematel

korrustel asuvad kontoripinnad ja korterid.

Emajõe suunas on hoonestus madalam, hajudes jõe suunal 1-kordseks ning avades

vaatekoridore.  Astmeliste  hoonete  vaheline  ruum  on  pool-privaatne  ala,  mida

kasutavad 2-4.korrusel paiknevad korterid. Esimesel korrusel on büroopinnad. 

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

sihil on planeeritud terrassid kuni jõe veepiirini.

Turu tn äärse hoone saab ehitada mitmes etapis.

ESTAKAAD

Endine  raudteeestakaad korrastatakse  ja  antakse  kasutusele  avalikuks  ruumiks.

Estakaadi  teisele  korrusele  saab  luua  kuni  ca  200m2  ruumid,  mis  toetaksid  koha

aktiveerumist ning aitaksid hoida heakorda. Estakaadi alune on läbitav promenaadi

osana. Estakaadi juurde on hea ligipääs autodega – seal on avalik parkla piirkonna

külastajatele.

SPA-HOTELL

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 nii spa-hotelli all asuvate äripindade külastajaid kui ka väikest

paadisadamat.  Hoone pealmistelkorrustel  asub spa  ning  viimastel  korrustel  hotell.

Hotell ja spa saavad jõe poole vaatega terrassid ning loodud on võimalused korstna

kasutuselevõtuks vaateplatvormina (korstna sisse planeeritakse lift).

Spa-hotelli kõrgemad korrused astuvad konsoolsetena nii Turu tänava kui jõe poole.

Mõlemal  suunal  on  konsool  õigustatud  linnaruumi  tihendajana  –  see  moodustab

tänavatasandil huvitava ruumi ning konsooli alune maa kuulub kinnistu omanikule.

Konsool ei sega Turu tänavale planeeritavat puudealleed.



KORSTEN 

Spa-hotell/ärihoone kõrval,  ärilinnakusse  sisenemisel  ja  Lina tn pikendusel  paiknev

korsten  võetakse  kasutusele  vaateplatvormina.  Miks  mitte  kaaluda  hoones  ka

katlamajade,  või  laiemalt  tööstusliku  soojatootmise  temaatikale  keskenduva

muuseumi loomist. Saastava ja säästlikku sooja- ja elektritootmise tagamaid valgustav

muuseum võiks hästi sobida keskkonnatemaatikat oluliseks pidavale Tartu linnale.

TURU TN 16 HOONE 

Turu  tn  16,  kohe  Zeppelini  keskuse  kõrvale  planeeritud  kolmekordne  hoonemaht

sulandub  Turu  tn  ääres  olemasolevate  lakoonilisemate  hoonemahtudega.  Hoone

proportsioonid on sobivad siseaatriumiga kaubandus- ja büroohoone planeeringuks.

Turu tn poolsel küljel täna asub elektri alajaam on soovitav perspektiivselt nö hoone

mahtu  kolida.  Esimeses  arendusetapis  võib  hoone  rajada  väiksemana,  säilitades

tänase alajaama.

TURU TN 16a  

Vastavalt üldplaneeringule ei ole võistlustöös uusi mahte planeeritud. Linnaehitusliku

sobivuse  seisukohast  on  aga  soovitab  tuleviku  detailplaneeringute  käigus  krundi

hoonestust  tihendada.  Krundi  arenguperspektiivist  lähtudes  on  õigustatud  uue

juurdepääsutee rajamine Väike-Turu tänavalt ja kuni Turu 18 kinnistuni.

KERGLIIKLUS 

Ala on piirkonna kergliiklusvõrgustikuga hästi seotud – lisaks Turu tn ja kalda äärsele

kergliiklussuunale  on  piirkond  avatud  Karlovalt  poolt  jõe  suunas  kulgevatele

jalgteedele. Uued ühendused on planeeritud Lina tänava pikendusele ning spa-hotelli

teisele  küljele.  Lisaks  on  otstarbekas  kaaluda  täiendava  ülekäigu  rajamist  Turu  tn

olemasoleva ja planeeritud bussipeatuse juurde. Kogu ärilinnak on avalikult  läbitav



territoorium,  vaid  astmikhoonete  vahelised  alad  on  käsitletud  poolprivaatsete

hoovialadena, mida aga linlased ja linnaku külastajad võivad läbida.

ARHITEKTUURSED PRINTSIIBID

Hoonemahtude morfoloogia tuleneb planeeringuideest ning katlamaja idendtiteedist

inspireerituna.  Ala  keskmes,  Turu  tn  ääres  ja  Zeppelini  keskuse  poolsel  küljel  on

kahekordne  hoonemaht,  mille  peal  asuvad  liigendatud  hoonemahud.  Liigendatud

hoonemahud seostuvad katlamaja tehnoloogiliste plokkidega, planeeritud spa-hotelli

maht seevastu võtab korstna kõrval kuju kui uus katlamaja. Turu tn 16, kohe Zeppelini

keskuse  kõrvale  planeeritud  kolmekordne  hoonemaht  sulandub  Turu  tn  ääres

olemasolevate lakoonilisemate hoonemahtudega, küll  aga on rõhku pandud hoone

Väike-Turu tn kurvi  poolsele osale,  mis konsoolsena liigendatult avaks häid vaateid

promenaadi  algusele.   Fassaadikäsitlustes  on  soovitav  kasutada  tänapäevaste

materjalidega industriaalseid viiteid.

HALJASTUS 

Emajõe  kaldapromenaadi  servas  on  märkimisväärne  kõrghaljastus.  Linnaku  jõega

parema suhtlemise ja vaatekoridoride säilitamise huvides ei  ole promenaadi  äärde

uut  alleed  planeeritud.  Selle  asemel  on  ettepanek  rajada  haljastus  tihedamate

kompatsete  gruppidena  strateegiliselt  valitud  kohtadesse  emajõe  ääres  ja

hoonegruppide vahel.

Astmikhoonete  vahelisel  alad  lahendatakse  madaltiheda  haljastuse  ja  tihedamate

puudegruppidena.  Kogu  alale  nähakse  ette  madatihedaid  haljasalasid.  Ärilinnaku

sisehoovis  kasutatakse  konteinerhaljastust.  Emajõe  ääres  seevastu  jäädakse

isetekkelisema madalhaljastuse juurde. 

Turu tn äärde on planeeritud uus puudegrupp. 



AUTOLIIKLUS JA PARKIMISKORRALDUS

Juurdepääsud alale on planeeritud Turu tänavalt  Lina tänava pikenduse sihile  ning

Väike-Turu tänavalt.  Lisaks on võistlusalal  kolm maapealset  parkimisala  –  mõlemal

pool võistlusala ning ärilinnaku sisehoovi jagatud ruumis. 

Valdav osa parkimismahust asub hoonete all maa-aluses parklas. Sisse ja väljasõidud

ärilinnakusse ja spa-hotelli parklasse on lina tn pikendusel enne hoovialale keeramist.

Varupääsuna saab maa-alusesse parklasse ka Väike-Turu tänavalt läbi kinnistute Turu

16, 16a ja 18.

Parkimismaht on maapealsetes parklates 60 kohta ja maa-all ca 320, kokku 380 kohta

(ÜP lubatud 384).



TEHNILISED NÄITA JAD

Turu 16 
Krunt (m2) 3644
Ehitusalune pind (m2) 1500
Brutopind (m2) ~5200
Parkimine 70 MAA-ALUST KOHTA
Korrus 1-3

Turu 18 
Krunt (m2) 20218
Ehitusalune pind (m2) 5115 (lubatud kuni 8000)
Brutopind kokku (m2) ~27700
Parkimine 180+70 MAA-ALUST KOHTA JA 20 MAAPEALSET

18-1 ÄRIHOONE
Korruselisus 1-6
Brutopind (m2) 5333.6

18-2 ÄRIHOONE
Korruselisus 1-6
Brutopind (m2) 5571.8

18-3 ÄRI- JA KORTERMA JA
Korruselisus 1-4
Brutopind (m2) 1481.8

18-4 ÄRI- JA KORTERMA JA
Korruselisus 1-4
Brutopind (m2) 1205.6

18-5 ÄRI- JA KORTERMA JA
Korruselisus 1-4
Brutopind (m2) 550.3

18-6 SPA JA ÄRIHOONE
Korruselisus 1-5
Brutopind (m2) 7958.9

18-7 MIKRO-OFFICE (4 TK)
Korruselisus 1
Brutopind (m2) 239.8

18-8 ESTAKAAD (teine korrus)
Korruselisus 1
Brutopind (m2) 163.4


