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SELETUSKIRI
SISSEJUHATUS
Energiasalvesti on osa tsentraalsest kaugjahutussüsteemist, mis tagab hoonete keskkonnasäästliku ja
ökonoomse jahutamise. Asukoht on valitud arvestades piirkondlikku vajadust, sest kõrvalaladel asuvad
Ravila tn. äärne äri- ja õppehoonete linnak, uued kliinikumi korpused ja olemasolevad ülikooli
õppehooned.
Energiasalvestit on võimalik kasutada lisaks soojusenergia salvestamiseks talvisel perioodil ja hoonete
kütmiseks, vähendades olemasoleva katlamaja tööaega ja sellega seoses piirkondlikku õhusaastet.
Kavandatav salvesti on üks mitmest Tartusse planeeritavast salvestist ja saab ühtlasi arhitektuuri poolest
piirkondlikuks maamärgiks.

ASENDIPLAAN JA ASUKOHT
Energiasalvesti on kavandatud krundi lubatud ehitusala piiridesse, selle ida- kagupoolsesse ossa. See
võimaldab objekti vaadelda olemasolevast katlamajast eraldi. Salvesti ise on vaadeldav kui objekt
kõikidest suundadest Tulbi, Ülase, I.Lunini ja parkla ning parkimismaja suunalt. Samuti Mathieseni pargi
poolt. Olemasolev plats jääb varuks katlamaja võimaliku juurdeehituse jaoks ja olemasolevaid rajatud
trasse pole vaja nihutada. Katlamaja kõrvale on ette nähtud koht 600 m2 ehitusaluse pinnaga
juurdeehituse jaoks. Krundile on kavandatud 20 kohaline parkla. Teenindusjuurdepääsud salvestile on
kavandatud Tulbi tn. poolt ja olemasoleva katlamaja poolt. Kavandatud asukohas jääb mahuti
kõrvalolevatest elamupiirkondadest võrdselt võimalikult kaugele ja omab seega väiksemat visuaalset

mõju elamukruntidele, samuti ei heida põhja ja läänesuunda jäävatele elamutele varju. Krundile
rajatakse 2m kõrgune metallpiire.

KONTSEPTSIOON
Salvesti on eraldiseisev objekt, tehnorajatis, olemasolevast hoonetest rõhutatult distantsiga, eraldi
vaadeldav ja ehitatav, olemasolevaid tehnorajatisi ja trasse võimalikult vähe häiriv. Salvesti on
kavandatud maksimaalse lubatud kõrgusega 30m olemasolevast maapinnast. Et suurendada
efektiivsust, on mahuti projekteeritud keskelt kitsam, et vähendada 5m kõrgusega segunenud
temperatuuriga veesamba mahtu. See muudab mahuti kuju liivakella kujuliseks ja visuaalselt

atraktiivsemaks. Samuti sulandub voolujooneline vorm paremini ümbrusesse. Ümber mahuti keerdub
teenindustrepp, kus on iga 2,5 m tagant vahemade ja platvorm salvesti teenindamiseks. Ümber salvesti
on kavandatud nurga all püstised ribid koos tugikonstruktsiooniga, mis oma asetusega moodustavad
ümber mahuti parameetrilise hüperboolse pinna. Ribide taga on led-valgusribad, mis valgustavad
salvesti kui suure valgusobjekti öisel ajal välja. Valgus ei ole intensiivne, pigem nõrgalt kumav, et mitte
häirida kõrvalolevat elupiirkonda. Valgusdisain on eraldi projektiga lahendatav, ja see lähtub eraldi
kontseptsioonist. Mahuti võiks öisel ajal mõjuda linnaruumis kui suur mahedalt, nõrgalt kumav
valgusobjekt, sarnaselt põrandalambiga elutoas. Kokkuvõttes on idee lihtne, lihtsate vahenditega
teostatav ja loob salvestist kindla maamärgi, mida saab sarnasena kasutada ka mujal linna
kaugjahutuspiirkondades.

ARHITEKTUUR
Salvesti on 30m kõrgune tehnorajatis, mis koosneb kahest terasest koonusest ja nendevahelisest
silindrist. Ümber salvesti on kuni katuseni projekteeritud keerdtrepp juurdepääsuga parklast ja
katlamaja-teenindushoonest. Salvesti mahutab kuni 4300 m3 vett ja selle võimaliku lekke puhuks on
projekteeritud ümber ehitise 2,5 m kõrgune kalletega muldvall, mis salvesti vee peaks ära mahutama ja
selle maapinda immutama. Vall on maastikuarhitektuuri osa ja kaetakse muruga. Katlamaja kasutus ja
võimaliku juurdeehituse ruumiprogramm selgub edaspidise vajaduste kaardistamise käigus. Katlamaja
lõunapoolse osa platsile on võimalik kavandada kuni 600 m2 juurdeehitus.
Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse maksimaalses mahus.

KONSTRUKTSIOON

Mahuti valmistatakse topelt kahekihilisest mustast lehtterasest konstruktsioonina, mille vahel on PUR
soojustus 40 cm. Mahutit ümbritseb trepp ja metallkonstruktsioonile kinnitatud kandilisest
metallprofiilidest 100 x 300 mm moodustatud ribistik. Ribi element on sirge profiil, mille paigutamisel
ümber mahuti tekib paraboolne pind. Trepp on metallastmetega tsingitud profiilidega, ribid tsingitakse
ja värvitakse valgeks, et peegeldaks võimalikult palju valgust mahuti ülessoojenemise vältimiseks
päikese käes ja seoses sellega oleks ka soojuspaisumine võimalikult minimaalne. Ribistiku eesmärgiks
on olla varjestus mahutile endale. Mahuti ise värvitakse samuti valgeks. Ribide siseküljele paigaldatakse
LED valgusribad. Kõik konstruktsioonid kavandatakse arvestades paisumisi-kahanemisi tulenevalt
mahutis oleva vee temperatuuri muutustest.

TEHNILISED NÄITAJAD

Krundi pind

7510 m2

Ehitusalune pind kokku

2170 m2

s.h.

olemasolev katlamaja

956 m2

korsten

23 m2

katlamaja juurdeehitus

600 m2

Alajaam

121 m2

Energiasalvesti

470 m2

Täisehitusprotsent

29%

Kavandatav maht

4300 m3

Kõrgus maapinnast

30 m

