
   

 

  
TARTU  

IHASTE TEE 2B JA 2C KRUNDILE  
 KAVANDATAVA KORRUSELAMUGRUPI  

ARHITEKTUURIKONKURSITINGIMUSED JA LÄHTEÜLESANNE 

 
 
 
KONKURSI TINGIMUSED: 
 
 

1. Eesmärk ja korraldaja 
Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada Tartu linnas kinnistutele Ihaste tee 2b ja 2c parim uute korruselamute 
arhitektuurne lahendus, mis on edasise projekteerimise aluseks. Soovime arendada noortele peredele mõeldud 
soodsa hinnaklassiga kortereid, arvestades asukohta äärelinnas, Annelinna serval. Konkursitöös tuleb 
lahendada põhjalikult hoonestus ühe hoonestusala ulatuses (kaks majadegruppi ja nende vaheline parkimis- 
ning haljasala. (vt. Lisa 1 - punane ala). Teiste hoonestusalade suhtes näidata sama lahenduse sobitamise 
põhimõtted. 
 

Konkursi korraldab OÜ Avaare Kinnisvara. Konkursi žüriisse on kutsutud: 

- Tõnis Arjus; Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt; 
- Urmo Mets Kauss Arhitektuur OÜ; 
- Ülo Peil; Arhitektuuribüroo Peil OÜ; 
- Kalev Kase; OÜ Avaare Kinnisvara juhatuse liige; 
- Tarmo Nöps Teim Arendus OÜ juhatuse liige. 

 
 

2. Konkursi vorm ja aeg 

Konkurss on kutsutud osavõtjatega ühe-etapiline arhitektuurivõistlus. Konkursi korraldajad deklareerivad, et on 
huvitatud projekteeritava hoone arhitektuurse projekti tellimisest võidutöö autorilt. Kui võidutöö autor ja Avaare 
Kinnisvara OÜ ei jõua edasiste projekteerimistööde lepingutingimustes kokkuleppele on OÜ Avaare Kinnisvaral 
õigus pidada läbirääkimisi ja sõlmida projekteerimistööde leping paremuselt järgmise koha saanud konkursitöö 
pakkujaga. Konkursitöö esitamise tähtaeg on 31.august 2018. 

 
 

3. Osavõtjatasud 

Konkursil osalejale makstakse osavõtjatasu 3500 EUR, millele lisandub käibemaks. Korraldajal on õigus jätta töö 
eest tasumata, kui töö ei vasta esitatud tingimustele või tähtajale. Osavõtjatasud makstakse välja esitatud arve 
alusel, hiljemalt ühe kuu jooksul pärast võitja väljaselgitamist. 
  
 

4. Lähtematerjalide loetelu  

- Konkursi tingimused ja lähteülesanne; 
- Kehtiv detailplaneering „Ihaste tee 2b krundi ja lähiala detailplaneering“, 08. aprill 2018; 
- Geoalus detailplaneeringu koostamisel „Ihaste tee 2b ja lähiala geodeetiline mõõdistus“, 11.veebruar 2015; 
- Projektipanka ligipääsu info edastatakse täiendavalt (sh detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani dwg 

failid). 
 
5. Konkursitöö vajalik maht 

Minimaalselt vajalikud joonised: 
- Arhitektuurilised vaated ning lõiked hoone kohta mõõtkavas 1:200;  
- Korruste plaanid mõõtkavas 1:200; 
- Asendiplaan mõõtkavas 1:500; 
- 3D vaated; 



   

 

- Liiklusskeem ja parkimislahendused. 

Esitada tuleb seletuskiri ja vajadusel vabas vormis selgitavad skeemid, mis peavad: 
- Analüüsima, selgitama ja põhjendama võistlusalale pakutavat ruumilist lahendust; 
- Kirjeldama pindalade ja parkimiskohtade bilanssi; 
- Korterite valgustingimused 
Välja tuleb tuua tehnilised näitajad: 
- Ehituse alune pind; 
- Hoone suletud netopind  

 sh korterite suletud netopind; 
- Rõdude-terrasside pind; 

- Hoone suletud brutopind  
Pakkuda projekteerimise maksumus ühe hoonestusala ulatuses ning hilisem sama projekti sidumine ja 
kohandamine teistel hoonestusaladel 
Esitada tuleb projekteerimistööde maksumuse kirjeldus ja tööde teostamise ajagraafik. Projekteerimistööde 
maksumus peab hõlmama arhitektuurse projekti eel- ja põhiprojekti ning tööjooniseid, samuti BIM mudelit ja 
projekteerimise projektijuhtimist ning autorijärelvalvet. 

 
 

6. Konkursitöö vorm 
- Konkursitöö graafiline materjal peab olema esitatud jäigal alusel formaadis A1; 
- Seletuskiri tuleb esitada jooniste lisana trükitult, köidetult ja formaadis A4, lisada tuleb seletuskirja kausta 

planšettidel esitatav graafiline materjal vähendatud kujul; 
- Konkursitööle tuleb lisada joonised digitaalselt dwg formaadis. 
 
 

7. Hindamise kriteeriumid (ei ole antud tähtsuse järjekorras) 

- Arhitektuurse lahenduse vastavus võistluse eesmärgiga; 
- Ruumidevahelised loogilised seosed, funktsionaalsus; 
- Korterite privaatsus, valgusküllasus; 
- Teostamise ökonoomika: 

- sh müüdavate pindade (elu- ja äriruumide) netopindade suhe hoone netopinda;  
- Projekteerimistööde maksumus. 

 
 

8. Konkursi lõpetamine ja tulemuste avalikustamine 

Hiljemalt 30.09.2018 valitakse välja konkursi võitja ja informeeritakse arhitektuurikonkursi tulemusest kõiki 
osavõtjaid. 
 
 

9.  Kontaktid 
 
Kalev Kase tel 505 4766 
Kalev.Kase@avaare.ee 
 
Heiki Pendarov tel 511 9127 
Heiki.Pendarov@avaare.ee 
 

10. Lisa 1 
 
Esimene projekteerimistööde etapp (joonisel punane ala) 
 
 
 

mailto:Heiki.Pendarov@avaare.ee


   

 

 
 
LÄHTEÜLESANNE: 

 
 

1. Korterite struktuur ja suurus 

- 2-toalised 65 % (% hoone korterite suletud neto m2-st) 48-52 m2; alumine piir 42 m2; 
- 3-toalised 30 %   60-68 m2; 
- 4-toalised 10 %   80-90 m2 ainult ridaelamus; 
- Kahekorruselises hooneosas võiks olla ridaelamu tüüpi korterid;  
- Vajadusel võib mõned 2-toalised asendada 1-toalisega; 
- Protsendi mõningane muutmine on aktsepteeritav. 

 
 

 
2. Korterite planeering 

- Suurematel korteritel peaks san. ruum olema WC poti ning standardlahenduses duššiga kuid soovi korral 
vanni võimalusega, lisaks eraldiseisva WC-ga. 

- Osadel korteritele ette näha saun või sauna väljaehitamise võimalusega garderoob. 
- 6 korruselises osas peaks olema vähemalt kaht tüüpi korruseid 

 
 

3. Üldine 

- Rõdude olemasolu korteritele on oluline; piisab praktilisest ruudu sarnasest kujust; head ei oleks kitsad 
pikergused rõdud. 

- Ühiskasutuses ruume peaks olema võimalikult vähe, võib olla rattahoidla. Mitte näha ette ühiskasutusega 
terrasse. 

- Näha ette ka koht tehnilistele ruumidele ja igale korterile panipaik. 

- Parkimiskohad normijärgselt äärelinnas ca 1,4 kohta korterile. Majade mahus parkimine ei ole soovitav 

- Materjalide valikul puhtad betoonpinnad väiksemas mahus soklis ja esimesel korrusel, aknad plastik, rõdud 
metallkonstruktsioonis, 6 korruseline monteeritav r/b, teised laotavad. 

- 6 kordses osas peaks olema max mõistlik detailplaneeringus lubatud maht. 2 kordses osas võiks olla 
rohkem terasse ja varjualuseid. Ühekordse parkimismaja asendame avaparklaga. 

- Kaldkatused võiksid olla. 

- 6 kordses hoones ühine vent. agregaat esimesel korrusel, mujal igas korteris korteripõhine agregaat. 

- Majadesse tuleb kaugkütte. 

- Haljastatav ala majade vahel võiks olla kohati madalam, min. kõrgusmärgiga 32.00 

 

 
4. Kinnistute andmed 30.05.2018 

- Tartumaa, Tartu linn, Ihaste tee 2b (katastritunnus 79516:038:0039, pindala 12 945 m2)  

- Tartumaa, Tartu linn, Ihaste tee 2c (katastritunnus 79501:002:0655; pindala 41 590 m2) 
 
 
 
Lugupidamisega, 
Kalev Kase 
OÜ Avaare Kinnisvara 
juhatuse liige 
 


