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ASUKOHT 

Südalinna lähedal ajaloolise puitasumi unises vaikuses on hea elada - Kesklinn on 10-15 minuti 
jalutuskäigu kaugusel, samuti toidupoed ja bussijaam. Olemas on kool, lasteaiad. Hooned on paraja 
suurusega ja aedade/sisehoovidega. 

Tähe tänav on erandlik. Endise Kasekese restorani asemele kavandatud kortermajad asuvad aktiivse 
tänava ääres. Ajalooliselt on sokli ning esimesel korrusel paiknenud ärid - poed, juuksur, ilusalong, 
kohvik. Praegu on Tähe 19 lähiümbruses lillepood, ilusalong, juuksur, kohvik ja baar Barlova. Ka uue 
hoone Tähe tänava poolsele küljele on planeeritud äripinnad. Selleks on ette nähtud pääsud otse 
tänavalt ja osaliselt ka suuremad vitriinaknad. 

ARHITEKTUURNE IDEE 

Karlovale on iseloomulik sarnase mahuga puithooned, lahtine hoonestus, viilkatused, katusehari on 
tänavajoonega paralleelne, aktiivses kasutuses õuealad, hoovipoolne sissepääs on tähtsamgi kui 
tänavapoolne. Piiratud õuealad on sobivad lastele mängimiseks, mis omakorda toob õue ka laste 
vanemad, kes samuti hakkavad omavahel suhtlema. Ka on korterid peredele küllaltki väikesed ja 
mitmed tegevused kanduvad hoovi, nagu näiteks pesu kuivatamine. Sellised aspektid loovadki 
Karlovale omanäolise meeleolu. 



 
Tähe 17 idee on luua ruumiline keskkond Uuele-Karlovale. Ühe suure hoone mahu asemel 
otsustasime teha kaks maja, mis on omavahel parkimistasandiga ühendatud. Majade tonaalsus 
varieerub, suurem maja on eristuvate värvidega omakorda kaheks jagatud. Maja on omakorda 
mahuliselt tagasiastete ja sisselõigetega liigendatud,  sisseastetes asuvad trepikojad, rõdud. Nurga 
oleme ruumiliselt alles jätnud, rõhutanud seda klaasiga.  

Peale erinevate ruumiliste lahenduste katsetamist leidsime, et Tähe 19 kinnistule sobib kõige paremini 
lahtine hoonestus, mis järgib tänavajoont, viilkatused, harjajoon on paralleelne tänavaga ja viimase, 
kuid mitte vähetähtsana - välisviimistluseks sobib kõige paremini puit. 

Parkivad autod on ka Karlovas probleemiks - need võtavad enda alla väärtuslikku koosolemiseks 
sobivat hooviruumi. Tähe 19 kinnistul autode viimine maa alla lubab hoovi jätta täielikult 
vabaajaveetmise tegevuste jaoks. Trepikojad jõuavad kortermajadest alla parklasse, suuremal hoonel 
on ka lift. Parkimistasandi panipaigad sobivad ka jalgrataste hoidmiseks. 

ASENDIPLAAN JA PARKIMINE 

Peamised linnaruumilised aspektid on detailplaneeringus paika pandud - hoonestusala, lubatud 
kõrgused ja ehitusmahud. Oleme need aluseks võtnud. Samuti järginud kohustuslikku tänavajoont. Nii 
saab Tähe Lootuse nurk linnaruumiliselt väärika aktsendi räämas tondilossi asemel. Jalakäijate 
pääsud hoonetesse on Lootuse ja Tähe tänava poolt - samas mõnedesse esimese korruse 
väikestesse korteritesse pääseb hoovist. Parklasse sissesõit on Tähe tänavalt, lisaks on maapealsed 
külaliste parkimiskohad pääsuga Lootuse tänavalt. 

Lootuse tänava poolne kõrguste vahe on lahendatud maastikusse sulanduva trepiga, millel osaliselt 
kõrgemad astmed sobivad ka istumiseks. 

Sisehoovi võib tinglikult jagada kolmeks: Tähe tänava äärne majade vaheline ala sobiks välikohvikule, 
hoonete tagumised küljed avanevad lõunakaarde ja on head eeldused aktiivse hoovielu tekkeks - 
ruumi on nii privaatsetele terrassidele, kuhu saab 1. korruse korteritest, kui ka kõigile elanikele 
kasutamiseks mänguväljak, grillplats, paviljon. Lootuse tänava pool on kortermajaga sobivas stiilis 
prügimaja. 

 

 

 



KONSTRUKTSIOONID JA MATERJALID 

 
Hoone kandva skeleti moodustavad monoliitsed raudbetoonpostid- ja betoonplokkseinad, vahelagede 
õõnespaneelid, puidust katusekonstruktsioon. Trepikodade trepid monteeritavast raudbetoonist, 
korterite sisetrepid teraskonstruktsiooniga liimpuitastmetega.  

Peamine välisviimistlusmaterjal on tuletõkkevõõbaga viimistletud kolmes erinevas toonis puitlaudis. 
Rõdudepiirded on mustaks värvitud terasest, aknad on puidust. Katuse viimistlusmaterjal on tsingitud 
valtsplekk, värvitud halliks. 

Hoonete plaanidel on näidatud ka šahtide paiknemine, tehnoruumide asukohad. Lootuse tänava poole 
on ette nähtud valgmik, et ruumile loomulikku valgust tuua. 



 

TEHNILISED NÄITAJAD: 

Kokku netopind (avatud + suletud)  4386.5 m² 

Ehitisealune pind (maa-pealne) 866.8 m2 m² 

Ehitisealune pind (maa-alune) 1491.9 m² 

 

Netopind jaguneb: 

Korterid  1460.7 m² 

Külaliskorterid 747.4 m² 

Äripinnad 392.0 m² 

Need kokku: 2600.1 m² 

 

Üldruumid / panipaigad 356.4 m² 

Tehnoruumid 26.6 m² 

Terrassid/ rõdud 163.4 m² 

Parkla 1239.7 m² 

 

Korterid 24 tk 

Külaliskorterid 23 tk 

Panipaigad 24 tk 

Äripinnad 5 tk 

 

Parkimiskohti  keldris 40 tk 

Parkimiskohti  külalistele hoovis 3 tk 
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