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Seletuskiri

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida visuaalset mõju omav lahendus energiasalvesti asukohale ja
arhitektuursele ideele. Väärt idee eksponeerimiseks tuleb panustada ka keskkonda luues korrastatud ja hästi
toimiva ruumi.
Katlamaja kinnistu paikneb haiglahoonestuse, seda ümbritseva parkimisla ning eramajadest koosneva
linnaosa vahel. Haigemaja ümbritsevad tööpäevadel tihedalt parkivad autod, mis ulatuvad ka katlama
kinnistu piiridele. Nädalavahetusel laiutavad haiglate ümber tühjad asfaltväljad ja porised teepeenrad.
Katlamaja kinnistu seisab tühjalt nii tööpäevadel kui nädalavahetustel. Hetkel on poolel kinnistul korstnaga
tööstushoone ja asfaltkate, teisel kinnistupoolel poolel on murukate. Katlamaja naabriks on kaarhalliga
logistika keskus, mis oma meeleolult on sarnane tootmismaa. Kokkuvõtlikult öeldes, pole olukord kinnistu
siseselt väga hull, krunt on korrastatud ja osaliselt haljastatud. Palju häirivam on lähiümbrus, ala mis jääb
haigla parkla ja tööstushoonete vahele. Alal paikneb jupp Kullerkupu tänava pikendust, alajaama hooned ja
Lunini tn 20 otsas paiknev võrkude pealne murukate. See on puhverala millel ei ole hetkel ja ei saa olema ka
tulevikus mingit funktsiooni, ala on tihedalt täis pinnases paiknevaid kommunikatsiooni võrke, sinna
ehitamine või kõrghaljastuse rajamine on sisuliselt välistatud. Päevasel ajal on tänava pikendusel
autoparkla, alajaamade ümbruses ja muruplatsisl on nukker tühjus.

Anname aru, et enamus problemaatilisest alast jääb väljaspoole võistlusala. Kuid ilma selle ala
korrastamiseta ei saa muuta keskkonda. Laiema ala mõtestamisega kahaneb energaisalvestise
erekteerumise probleem ja kogu tehno- ja tootmisala käsitlus. Töös välja pakutud lahendus jätab tulevikus
katlamaja arendamiseks sisuliselt vabad käed.
Mis siis teha alaga kuhu ei saa ehitada ja kõrghaljastust rajada. Piirduda lihtsalt platsiga mis on kaetud
asfaldi või muruga, antud piirkonnale midagi juurde ei anna. Projekti autorid pakuvad lahendusena aktiivse
kasutusvõimalusega spordi ja puhkeala. Variku kooli (sarnane eramajadega linnosa) renoveerimiselt on
kogemus kus selline väljak/park muutus populaareks juba kaugelt varem kui see lõplikult avati ja on siiani
aktiivselt kasutuses. Variku kooli juures paiknevat avalikku mänguväljakut haldab linnale kuuluv Tartu Sport.
Lähtuvalt mänguväljaku laiapõhjalisest orientatsioonist on loodetavasti ka kavandatava ala haldusest Tartu
linn huvitatud ja kõik kinnistuomanikud peaksid olema rahul kui nende plats korras hoitakse.
Park pakub aktiivset vabaaja veetmis võimalust lastega peredela, lisaks on väljakul võimalik läbi viia
kogukondlike üritusi, turgusid jne. Alast ei tohiks kujuneda ainult ekstreemspordi keskus. Oluline on
esteetiliselt nauditav ruum, mis pakub vaheldust suurtele asfaldialadele ja selgelt piiritletud erinevate
funktsioonidega alad – jalakäijate tsoon, parkla, tootmismaa. Hetkel puudub piirkonnas jalakäijata ala,

väljakust ja kooskäimise kohast rääkimatta.
Pargi domineerivaks kattematerjaliks on keraamika. Tellis ei ole skateparkide eelistatum valik, kuid jällegi
vaba aja veetmiskohtades levinud kasutusega. Pargi põhjapoolsel küljel, on kõrge 1,6m kõrgune tellismüür.
Ühele poole müüri jäävad tööstushooned, teselpoole müüri jalakäijate ala. Müüri mänguväljaku poolsele
küljele on kujundatud erinevate kaldpindadega rambid. Lisaks skatepargi atraktsioonidele on alal palju pinke
ja mänguvahendeid väiksematele lastele.
Pargi keskele jäävad alajaamad on kaetud corten terasega või terasvõrguga. Millele omakorda pannakse
kasvama ronitaimed.
Energiasalvesti vorm on rõhutatult lihtne. Korrastatud ja efektne ruum on väärtus omaette ja ei vaja
keerukaid arhitektuurseid kompositsioone. Torni fassaadikatteks on corternteras. Terasest väline kiht on ka
ühtlasi nn üleujutuse turviseks. Mahu elavdamiseks on tornil haljastusega rõdud. Kõik tehnilised pääsud torni
tippu on pinnapealsed ja paiknevad katlamaja poolsel kinnistul.
Olemasolev katlamaja jääb puhkeala varju ja võrreldes kogu haiglakompleksiga on ta üsna tagasihoidlik
ehitus. Tema fassaadilahendusi võib kaasajastada, samas kui ta säilib ka senisel kujul ei ole väga häiriv. Kui
katlamaja soovib naabritele midagi pakkuda siis võiks ta oma igava muruplatsi asemele rajada energiavõsa,
andes sellega võimaluse rikastades putukate liigirikkust. Katlamaja seintele saab panna pesakaste nii
lindudele kui nahkhiirtele. Katlamaja katus on võimalik välja rentida mesinikele tarude pidamiseks.
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