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OÜ Avaare Kinnisvara poolt korraldatud konkursi vormiks on kutsutud osavõtjatega ühe-
etapiline arhitektuurivõistlus. Konkursitöö esitamise tähtajaks 31.august 2018 laekus neli 
tööd. Kõik tööd vastasid arhitektuurivõistluse tingimustes esitatud nõudmistele ja 
kvalifitseerusid. 
 
Osalenud tööd:  
 

 Tormi Sooväli AB 

 Arhitektrum  

 Allianss Arhitektid  

 Apex AB 
 
Žürii liikmed:  
 

 Tõnis Arjus; Tartu LV Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt 

 Urmo Mets; Kauss Arhitektuur/Kolm Koma Arhitektid OÜ arhitekt 

 Ülo Peil; Arhitektuuribüroo Peil OÜ arhitekt 

 Kalev Kase; OÜ Avaare Kinnisvara juhatuse liige 

 Tarmo Nöps, Teim Arendus OÜ juhatuse liige 

 
Zürii hindas töid vastavalt võistlustingimuste p.7 kirjeldatud kriteeriumitele.  
 
Zürii hinnang töödele: 
 
Tormi Sooväli AB 
 
Tugevused: Ridamajade astmeline asendiplaaniline paigutus lisab hoonestusgrupile 
huvitavust. Ridaelamu tüüpi mahud on lihtsa ja selge arhitektuurikeelega, pehmelt mõjuv 
viimistlus haakub asukoha kontekstiga Emajõe luhal. 
 
Nõrkused: Hoonegruppide paigutus on etapilise korduse korral jäik ja ei moodusta 
gruppide vahel sidusat linnaruumi. Hoonete paigutus ei kasuta ära keskkonna positiivseid 
omadusi ja eraldab ruumi rangelt kaheks: suletud hoov ning hooneid ümbritsev maastik. 
Mastaapse parkla keskel olev mänguväljak ei mõju veenvalt, autode ja piiretega 
ümbritsetuna mõjub hooviruum pigem kõleda ja ebaturvalisena. Ulatuslikku parklat 
pikendavad arhitektuuris esimestel korrustel garaažiuksed. Mitmed parkimiskohad on 
paigutatud ridaelamute esimese korruse korteritega liiga lähestikku. 
Suurema kortermaja fassaadikäsitlus on liigtavaline, vajaka jääb iseloomust. Ridamajade 
sisetrepid võtavad palju ruumi ja teevad ehituse kallimaks. Müüdava pinna/ ehituspinna 
suhe on võistlevatest töödest kõige madalam. 
 
Arhitektrum 
 
Tugevused: Kuuekordse kortermaja plaanid on üldjoontes selged ja funktsionaalsed. Töö 
presenteerimises kasutatud huumorisoon elavdas märgatavalt žürii tööd! 
 



 
Nõrkused:  Asendiplaaniline paigutus on mehaaniline ja jõuline, ei suhestu keskkonnaga 
ning loob monotoonse hoonetevahelise ruumi. Hoonegrupi paigutus on introvertne ja ei 
moodusta järgmistes arendusjärkudes gruppide vahel sidusat linnaruumi. Jalakäijate 
liikumisele, privaatse ja haljastusega kombineeritud keskkonna loomisele ei ole piisavalt 
tähelepanu pööratud. Tõstetud hooviosaga parkla on kallis rajada ning ei loo hoovialale 
uusi kvaliteete, seletuskirjas vihjatud hoovikujundus on läbi joonistamata.  
 
Töös on kasutatud kolme üsna erineva arhitektuurikeelega hoonetüüpi, liigerinevad 
käsitlused ei moodusta terviklikku ansamblit ja mõjuvad koos eklektiliselt. Hoonete 
üldmulje on trafaretne. Kolmekordsete kortermajade korterid on liiga kitsad ja pikad, 
köögid osaliselt pimedas, samas elutoad väikesed ja magamistoad põhjendamatult 
suured.  
 
Kolmekordsete hoonete osas ei vasta töö detailplaneeringule.  
 
Allianss Arhitektid  
 
Tugevused: Pehmelt keskkonda sulav hoonete paigutus. Hoovialad hästi lahendatud ja 
hoonete vahel jaotatud (mänguväljak ja aiapaviljon). Hoonegruppide kordamisel tekib 
orgaaniline ja suhteliselt hõredalt mõjuv linnaruum, mis on terviklik ja jätab ruumi luha 
asukoha tajumiseks. Etappides teostamiseks paindlik moodulsüsteem. Arhitektuurikeel 
keskkonda arvestavalt orgaaniline, liigendused üldiselt sümpaatsed. Laudteede ja 
Annelinna sidumine on väga hea idee. Ka parkimiskohtade osaline katmine haljastusega 
on hea leid, kuid vajab täiendavat arutelu keskkonnaohutuse osas (nt auto õlilekked). 
 
Nõrkused: Ambitsioonikad hoonete plaanilahendused on mitmete funktsionaalsete 
puudustega ning kohati keerukad ehitada. Ridaelamu T1 esimese korruse korter on väga 
sügav ja elutoa tsoonis vähese loomuliku valgusega; kolmanda korruse trepp lõikub teise 
korruse koridori; kortermajas ebaelegantsed koridorid liigväikese esikupinnaga; osad WC 
uksed avanevad välisuste ette; elutubades on kohati mööbli paigutusega probleeme. 
Neljatoalised korterid kahel ridamaja korrusel on liigsuured ~123m2, pindade jagamine 
oleks mitmeks on aga keerukas. Sedavõrd suures mahus arenduse puhul on ebatüüpiliste 
plaanilahenduste kordamine arendajale riskantne. 
 
Hoonemahtude liigendus on väga hea mõne erandiga: ridamajade erkerid ei mõju veenvalt 
ning suure kortermaja rõdude liigendus teeb ehituse ebaökonoomseks. 
 
Töös on küllalt suur hulk - 16 parkimiskohta vähem kui vajalik. 
 
Apex AB 
 
Tugevused: Hoonegrupi paigutus on orgaaniline ning moodustab gruppide kordamisel 
tervikliku ja sidusa ruumi. Paratamatult mahukas parkla on liigendatud oskuslikult, mõjudes 
nii pehmemalt. Hoonete arhitektuurikäsitlus on professionaalne. Hoonete 
plaanilahendused on võistlustöödest kõige paremini läbi lahendatud, funktsionaalsed, 
kompaktsed ja elegantse joonega. Sümpaatne on ridamajade nn eeshoovi kujundus. 
Hoonete müüdava/ehitatud pinna suhe on väga hea. 
 
Nõrkused: Grupisisese nö aktiivse hooviala lahendamine on jäänud visandlikuks, samuti 
jäävad äärmised hooned kesksest hoovist kaugele ja loodud ei ole selgeid ühendusi. 
Suurema kortermaja blokeerimine ridamajaga loob mitmetele korteritele kehvemad 



valgustingimused ning ei mõju lähidistantsil inimsilma kõrguselt hästi. Hoonete 
välisviimistusmaterjalide valik on kesklinnalik ning ei otsi suhet pehmema loodusliku 
keskkonnaga Emajõe luhal. Ridamaja välistrepid on katmata, mis on Eesti talve 
arvestades problemaatiline. 
 
Žürii otsus: 
 
Zürii tänab kõiki osalejaid võistlustööde eest, mis pakkusid erinevaid lähenemisi. Žürii 
hindas väga headeks töödeks nii Allianss Arhitektid kui Apex AB võistlustööd. Võistluse 
võitjaks otsustati valida Apex AB töö, kus leidus vähem puudusi ning mida on lihtsam 
täiendada. Ülejäänud võistlustööde osas otsustati pingerida mitte moodustada. Žürii 
liikmed tegid võidutöö edasiseks arendamiseks järgnevad ettepanekud: 
 

 Asendiplaani osaga tuleks eskiisi faasis edasi töötada ja täpsustada hoovialade 
kujundust. Hooviala võiks püüda võimendada (näit. majadevahelised parkimiskohad 
murukiviga, parklatsooni eraldamine puhkealast ribiseintega). 
Äärmistele hoonetele tuleks keskse hoovialani läbi parkla võimaldada selgelt 
markeeritud jalgrajad.  

 Soovitame kaaluda Allianss Arhitektide töös viidatud nn. rohelise parkimiskoha 
kujundusvõtte ja teiste maailmas kasutust leidnud sellelaadsete lahenduste 
kasutamist. Parkla liigendamise nn rohelisi kujundusvõtteid on mitmeid, asukoha 
loodusliku karakteri tõttu on antud arenduse puhul selliste võtete kasutamine 
põhjendatud. 

 Osa kergliikluse alasid ei ole tõstetud samale kõrgusele nagu ülejäänud kinnistu 
moodustades nii omalaadse maastikulise tasapindade mängu. Need alad on aga  
kujundatud sirgjooneliselt ja lineaarselt, võimendades suurlinlikku mastaapi ja 
hoonegruppide kordust. Arvestades aga Emajõe luha nö pehmet iseloomu, oleks 
kohasem kasutada tundlikumat ja orgaanilisemat maastiku voolimise geomeetriat, 
nt liigendades erinevalt vastavalt iga ridamaja korterile ning lisades iga hoonegrupi 
osas veidi variatiivsust. 

 Edasi tuleks töötada ridamajade sissepääsude puitribiseinte kujundusega, kaaluda 
tuleks välitrepi katmist ning ribiseina kasutuse ulatust. 

 Hoonete fassaadimaterjalide kasutus on väga linlik, range ja täpne. Soovitame 
värvitoonide ja viimistlusmaterjalide valikul otsida tugevamat sidet Emajõe 
loodusliku karakteriga. Kasuks tuleks ridamaja eri plokkide puhul erineva viimistluse 
kasutamine. Samuti tuleks eos mõelda tulevaste hoonegruppide 
fassaadilahendustele, mis võiksid samuti vähest variatiivsust pakkuda. 

 
 
Protokolli koostas: Urmo Mets  
 
Protokolli kinnitasid: Tõnis Arjus, Ülo Peil, Kalev Kase ja Tarmo Nöps  
 
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt. 
 
 


