
1(6) 

Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 korterelamute ja pargiala arhitektuurikonkursi läh-

teülesanne 

 

 

Eesmärk on luua piirkonnale sobilik ja potentsiaalsele klientide sihtgrupile suunatud arhitektuu-

riliselt huvitav, atraktiivse elukeskkonnaga, funktsionaalsete plaanilahendustega, kvaliteetsete 

siseviimistlusmaterjalidega, optimaalse ehitusmaksumusega ja energiasäästlikud korterelamud 

ning pargiala.  

Arhitektuur peab olema linnaruumi sobiv, miljööväärtuslikule piirkonnale eripäraseid arhitek-

tuurseid lahendusi tagav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat keskkonda väärtustav. 

Üldkasutatav haljasala tuleb kujundada kaasaegseks pargialaks, kuhu rajatakse ka kvartali avalik 

laste mänguväljak. 

 

Planeeritavate elamute, äripindade ja pargiala asukoht ja piirangud 

 

Planeeritavad korterelamud, äripinnad ja pargiala asuvad Tartu kesklinna linnaosas aadressitel 

Päeva tn 1 – pindala 3599 m2 

Tähe tn 8 – pindala 521 m2 

Tähe tn 10 – pindala 8239 m2  

Pargi tn 15 – pindala 814 m2 

 

Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntide detailplaneering on Tartu Linnavolikogu otsusega 

nr 324 alale kehtestatud. 

 

Vastavalt detailplaneeringule on lubatud kavandada valdavalt kolmekorruselised korterelamud.  

Kinnistute ehitusõigused: 

Pos 1 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa). Väikeettevõtlusmaa sihtotstarvet ei soovi kasutada, 

planeerida vaid korterelamud. 

- hoonestusalune pind 300 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +65,6 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 2 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa). Väikeettevõtlusmaa sihtotstarvet ei soovi kasutada, 

planeerida vaid korterelamud. 

- hoonestusalune pind 300 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +65,8 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 3 (korterelamumaa) 

- hoonestusalune pind 260 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +64,8 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 4 (korterelamumaa) 

- hoonestusalune pind 260 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +64,8 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 5 (korterelamumaa) 

- hoonestusalune pind 260 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +64,0 m; 

- korruselisus 2 + soklikorrus; 

Pos 6 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa). Väikeettevõtlusmaa sihtotstarvet ei soovi kasutada, 

planeerida vaid korterelamud. 
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- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +57,0 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 7 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa). Väikeettevõtlusmaa sihtotstarvet ei soovi kasutada, 

planeerida vaid korterelamud. 

- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +58,9 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 8 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa).  Väikeettevõtlusmaa sihtotstarvet ei soovi kasuta-

da, planeerida vaid korterelamud. 

- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +58,3 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 9 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa).  Väikeettevõtlusmaa sihtotstarvet ei soovi kasuta-

da, planeerida vaid korterelamud. 

- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +58,7 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 10 (korterelamumaa) 

- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +62,8 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 11 (korterelamumaa) 

- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +62,8 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pos 12 (üldkasutatav maa) 

- planeerida pargiks 

Pos 13 (üldkasutatav maa) 

- planeerida pargiks 

Tähe 8 (korterelamumaa) 

- hoonestusalune pind 210 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +63,2 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

Pargi 15 (korterelamumaa, väikeettevõtlusmaa)  

- hoonestusalune pind 230 m²; 

- maksimaalne kõrgus abs +59,5 m; 

- korruselisus 3 + soklikorrus; 

 

Muud olulised tingimused on kajastatud detailplaneeringu joonistel ja seletuskirjas. 

 

Hoonete planeerimisel on soovitav jälgida, et eluruumide akendest avanevad vaated ei segaks 

tulevaste korteriostjate privaatsust. Samuti tuleb jälgida, et rõdud ja terrassid oleksid valavalt 

orienteeritud läände või lõunasse. Rõdude planeerimisel on soovitav rõdud paigaldada hoone 

nurkadesse selliselt, et need oleksid seotud kahe välisseinaga (rõdude kinnitamine on nii kõige 

mõistlikum). Rõdude planeerimisel arvestada, et need ei segaks tulevaste korteriostjate privaat-

sust. 

 

Parkimine on laendatud hoone mahus ning arvestusega 1 koht korteri kohta.  
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Kinnitutele mitte näha ette mänguväljakuid. Mänguväljakud tuleb planeerida üldkasutatavale 

maale pos12. 

Eritingimused: Detailplaneeringu järgi on ühe korteri kohta ettenähtud minimaalselt 120 m2 

krundipinda. Murukatusega pinnad ei ole arvestatud lubatud ehitusaluse pinna sisse. 

Kogu alal on vajalik lahendada arhitektuurikonkursi raames ka vertikaalplaneerimine, mahus mis 

annab ülevaate projekteeritava ala maapinna kõrgustest ning hoonete sobivusest sellega. 

Pargi 15 krundile ei ole arhitektuurivõistluse korraldamine kohustuslik, soovime seda vaid sel-

leks, et oleks nähtav terviklahendus ning hiljem oleks Tartu linnavalitsusel võimalik selle põhjal 

Pargi 15 omanikule anda projekteerimistingimused. 

 

Nõuded kavandatavatele hoonetele 

 

Majade arhitektuurne ja konstruktiivne üldlahendus peaks olema lihtne ja funktsionaalne, öko-

noomne nii ehitamisel kui ekspluatatsioonis. Hoone konstruktiivne osa kavandada columbiakivi-

dest, mis on täisbetoneeritud, vahelaed õõnespaneelidest.  

 

Hoonete projekteerimisel arvestada kaasaegses võtmes Karlova miljööväärtusega hoonestusala 

projekteeritavatele hoonetele kehtestatud arhitektuurinõuetega.  

Projekteerimisel rakendada kaasaegseid lahendusi, märksõnadeks energiasäästlikkus, automaati-

ka, helipidavus (nii sise- kui välismüra suhtes), tervislik sisekliima (looduslikud ja allergiavabad 

materjalid, õhuvahetus) jne. 

 

Kavandatavate hoone kaldkatustel on lubatud katusekate valtsplekk või katusekivi, lamekatused 

kummibituumenkattega või haljastatud katused, parkimisrajatise katused murukattega. Kaldkatu-

sed on planeeritud positsioonidele 5, 6, 7, 8, 9 ja Pargi 15 kruntidele. Ülejäänud postitsioonidele 

soovitakse lamekatustega hooneid. 

Välisviimistluseks on lubatud puit, krohv, hea arhitektuurse lahenduse ja piirkonda sobivuse kor-

ral on võimalikud ka muud kvaliteetsed materjalid. Avatäited puitraamidega. Avatäidete proport-

sioonid peavad sobima piirkonda. 

Sokli kõrgused hoone fassaadil kavandada min 0,4m ja max 2,0m, sõltuvalt krundi ja tänava rel-

jeefist. Päeva tänaval soklijoon kuni 0,6m, Tähe tänaval soklijoon kuni 1,0m. 

 

Ehitatavate hoonete energiatõhususarv ei tohi ületada 120 kWh aastas ruutmeetri kohta.  

 

Järgida põhimõtet, et korterite vahelised seinad oleksid columbiakividest täisbetoneeitud seinad 

helipidavusega min 58 dB.  

 

Soklikorrusele planeerida parkimine, panipaigad (ilma kütteta),  tehnoruumid, koristaja ruum. 

Tehnoruumid: soojasõlm ca 7 m2, elektrikilbiruum ca 3 m2, koristajaruum ca 3 m2. 

Keldriboksid: igale korterile üks, pindalaga 2…4 m2. 

 

Hoone elukorruste müüdava pinna (korterite pind) ja suletud brutopinna suhe peaks olema 

vähemalt 0,75. Sama tuleks arvestada ka kinnistutega, millel on ettenähtud I korrusele äripind 

(Pargi 15). Planeerida võimalikult paljudele korteritele rõdud või lodžad  suurusega vähemalt  

6… 8 m² (võimalusel võiks olla rõdude mõõdud ca 2,5m x3,5m) Rõdude projekteerimine üle 

krundipiiri ei ole lubatud, suurim ehitusalune pindala ei sisalda rõdude ja terrasside pinda. Rõdu-

de planeerimisel on soovitav rõdud paigaldada hoone nurkadesse selliselt, et need oleksid seotud 

hoone kahe välisseinaga konsoolselt (rõdude kinnitamine on meie hinnangul selliselt kõige 

mõistlikum). 
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Hoone trepikodadesse ette näha kohad postkastidele ideaallahenduse korral selliselt, et postiljon 

ei peaks saadetiste postkasti panemiseks sisenema hoonesse ja elanikud posti võtmiseks ei peaks 

väljuma hoonest. 

Hoone trepikojad peavad väljendama märksõnu: soliidne /avar, pakkudes kortereid müües täien-

davat lisaväärtust. Hoonete projekteerimisel tuleks arvestada, et panipaikadesse oleks tagatud 

lihtne juurdepääs nii lapsevankritega kui ratastega. 

Hoonete juurde tuleks planeerida rataste parklad. Vajalik lahendada ja jäärmejaamade arhitek-

tuurne väljanägemine. 

 

Korterite programm 
 

Korterite ljaotus võiks olla positsioonide kaupa järgmine: 

 

Pos 1 ja Pos 2 

I korrusel kortereid 3 tükki (1 kahe toaline korter ja 2 kolme taolist korterit) 

II korrusel kortereid 2 tükki (2 nelja taolist korterit) 

III korrusel kortereid 2 tükki (2 nelja toalist korterit) 

 

Pos 3 ja Pos 4  

I korrusel kortereid 3 tükki (1 kahe toaline korter ja 2 kolme taolist korterit) 

II korrusel kortereid 2 tükki (2 kolme taolist korterit) 

III korrusel kortereid 2 tükki (2 kolme toalist korterit) 

 

Tähe 8  

I korrusel kortereid 2 tükki (1 kahe toaline korter ja 1 kolme taoline korter) 

II korrusel kortereid 1 tükki (1 nelja või viie toaline korter) 

III korrusel kortereid 1 tükki (1 nelja või viie toaline korter) 

 

Pos 5 

I korrusel kortereid 4 tükki (4 kahe toalist korterit) 

II korrusel kortereid 4 tükki (4 kahe toalist korterit) 

 

Pos 6, Pos 7, Pos 8 ja Pos 9  

I korrusel kortereid 3 tükki (3 kahe toalist korterit) 

II korrusel kortereid 2 tükki (2 kolme taolist korterit) 

III korrusel kortereid 2 tükki (1 kahe taoline korter ja 1 nelja taoline korter) 

 

Pos 10 ja Pos 11  

I korrusel kortereid 2 tükki (2 kolme taolist korterit) 

II korrusel kortereid 2 tükki (1 kahe taoline korter ja 1 nelja taoline korter) 

III korrusel kortereid 2 tükki (1 kahe taoline korter ja 1 nelja taoline korter) 

 

Pos 12 ja 13 

Planeerida parki mänguväljak ja käiguteed 

 

Pargi 15 

Omaniku soovid ei ole teada. 
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Pakutavate korterite plaanilahendused peavad olema tänapäevased ja orienteeritud ratsionaalsu-

sest lugupidavale sihtgrupile. Soovitavad on täisnurksete seintega planeeringud.  

Parim lahendus oleks selline planeering, kus tubade paigutus võimaldab mõnes kohas toalisust 

varieerida (näit. 3-toalise ja 2-toalise asemel oleks võimalik ka 4 või 5-toalise ja 1-toalise korteri 

kombinatsioon). 

Tubade kõrgus peaks olema min 2,7 m. Viilkatustega hoonetel peaks III korruse planeerima ka-

tuslaena ning ruumi kõrgus võiks olla võimalikult suur, kuid mitte väiksem kui 2,7m. 

Soklikorruse puhas kõrgus peaks olema 2,4m. 

 

Nõuded ja soovitused korterite planeeringute ja tehnovarustuse kohta 

 

Suuremates korterites peavad olema magamis- ja elutsoon teineteisest eraldatud (külalised elu-

toas ei tohiks häirida korteri elanikel tualeti ja vannitoa kasutamist). Vältida liiga suurte/pikkade 

koridoride teket korterites. 

 

Elutoa suurus ei tohi olla väiksem kui 20 m2 ning ta võib olla ühendatud köögiga (sel juhul on 

summaarne pind min 25 m2, soovitavalt ca 30 m2). 

Juhul kui suuremate korterite plaanilahenduses on planeeritud eraldi köök, siis peab ta pind ole-

ma minimaalselt 10 m2, tagades võimaluse kööki kasutada ka söögitoana. Elutoaga ühendatud 

köökide planeerimisel peab arvestama vaheseina lisamise või lükanduste (-seina) paigalduse 

võimalusega. 

Köögifrontide pikkused korterite toalisuse järgi: 

2-toaline 3,0…3,6 m 

3-toaline 3,6…4,5 m 

4-toaline 4,2…5,0 m 
 

Igas korteris peab olema üks magamistuba suurusega vähemalt 14 m², v.a. väikestes kahetolistes 

korterites (s.h.seinakapile nišš sügavusega 70 cm). Kui korteris on magamistube enam kui üks, 

siis iga järgneva magamistoa suurus ei tohiks olla väiksem kui 10 m².  
 

Korterite esikutesse planeerida nišid seinakappidele või garderoob. Niši sügavus peab olema 

vähemalt 70 cm. Kapipinna planeerimisel palume arvestada, et  esikukapis peab olema ruumi ka 

korteripõhisele ventilatsiooniagregaadile (laius ca 60 cm). 

 

Pesuruumi suurus planeerida selliselt, et oleks võimalik paigaldada kas dušinurk või vann. 

Standardina võiks olla 2 toalistes korterites ette nähtud dušinurk, alates 3-toalistest korteritest 

vann.  

 

Kolmetoaliste korterite puhul planeerida pesuruum ja tualett eraldi. Neljatoalistel korteritel peaks 

olema kaks pesuruumi  ja kaks tualetti. Üks tualett võiks olla „master-bedroomi“ pesuruumis  ja 

teine eraldi paiknevas ruumis. Neljatoalistel korteritel peaks olema sauna võimalus. Kahetoalis-

tes korterites võib tualeti planeerida pesuruumiga kokku. WC pott ja kraanikauss peaks võimalu-

sel paiknema kõrvuti, et tagada kraanikausi segistiga ühendatud bideeduši kasutamise võimalus. 

Võimalusel näha ette seinasisese loputuskastiga WC potid. 

 

Pesuruumid peavad olema piisavalt avarad (väiksematel korteritel min 4 m², suurematel 5-6 m2), 

suuruse planeerimisel tuleks arvestada korteri suurust, võimalusel planeerida koos väikese akna-

ga, läbi peab olema lahendatud vannitoamööbli optimaalne paigutus arvestusega, et see ka pai-

galdatakse ehituse käigus. Pesuruumi peab olema planeeritud nii laevalgustus kui peeglivalgus-

tus.  
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Samuti arvestada pesumasina ja kuivati paigaldamise võimalusega, paigaldades pesumasina ta-

gafronti torude- ja elektriühenduse. Pesumasina asukoha valikul arvestada elektriohutuse nõue-

tega. 

Suurematesse  4-toalistesse korteritesse  planeerida võimaluse korral eraldi nn. majapidamis-

ruum, kus paikneksid ventilatsiooniagregaat, pesumasin, triikimislaud, pesukapid, koristusva-

hendite kapp - ca 3-5 m² ning üks magamistuba peaks olema privaatse sanitaarsõlme ja garde-

roobiga. 

 

Toad peavad olema piisavalt valgusküllased, eelistada suuremate aknapindade kasutamist.  Eel-

dame, et küte lahendatakse vesipõrandakütte baasil. Juhul kui köögikappide front ulatub välis-

seinani, peab välisseinas olema kaugus sisenurgast min 70 cm aknani, vältimaks kapifrondi jää-

mist akna ette. Akende puhul arvestada kindlasti sellise aknajaotusega, et kõik aknad oleksid 

hõlpsasti pestavad. 

 

Kõikidesse korteritüüpidesse teha vähemalt üks mööblipaigutuse variant, mis võetakse aluseks 

valgustuspunktide, pistikupesade ja lülitite paigutamisel. 

 

Korruste plaanidel näidata planeeritavad kommunikatsioonišahtide asukohad. Kõikidesse hoone-

tesse planeerida lift v.a. Pos 5. 

 

Trepikodade viimistlus värvitud seintega, trepipodestid ja trepimarsid plaaditakse. 

 

NB! Pargi 15 kinnistule koostatakse vaid arhitektuurne ideelahend, peale võidutöö välja kuulu-

tamist ei ole vajalik selle hoone projekteerimine. Seega palume hinnapakkumises selle kinnistu 

projekteerimistöödega mitte arvestada. 

 

 

Koostatud 15.06.2016.a. 


