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Tartu, 18.10.2016 

 

Žürii tunnistas nelja poolthäälega võitjaks võistlustöö “Kameeleon”. 

 

Kameeleon (Agabus Arhitektid - Mattias Agabus, Meeli Keskküla-Külaots) 

 

Hoone mõjub miljöös üllatavalt, aga kuna kontaktvööndi hoonestus on juba täna väga            
eriilmeline ning muutub ilmselt ajas veel, on eristumine õigustatud. Fassaadilahendus silub           
üldmuljet, hoone mõjub pehme ja sõbralikuna. Avatud ja aktiivne nurgalahendus muudab           
tänava elavaks ning sisenemise kutsuvaks, atraktiivseks. 

Tugev tagasiaste kohustuslikust ehitusjoonest jätab realiseerimata hulga potentsiaalset        
kasulikku pinda. Hoovipoolne konsoolne osa vajaks tugipostide lisamist, mis aga          
keldrikorruse parkimiskohtade ümbermängimisega ei oleks võimatu. Hoone skelett on         
üldiselt lihtne ja rentaabel. Stsenaariumi puhul, kus keldrikorrust välja ei ehitata, tekib            
probleem panipaikade ja tehnoruumide ümberpaigutamisega. Efektne fassaad jätab õhku         
küsimuse kuidas puhastatakse liistudele ladestuvat linnatolmu ja muud – fassaadid          
avanevad tiheda liiklusega tänavale. Pole kindel, et lõpptulemus saab ja jääb väärikas ja             
esinduslik. 

Žürii peab vajalikuks võidutööd edasi arendada järgmistes osades: 

● Pepleri tänava poolne ehitusjoon tuua detailplaneeringujärgsele kohustuslikule       
ehitusjoonele. Ära kasutada detailplaneeringus lubatud maksimaalne ehitusalune       
pindala. 



 

● 2.-5. korruse fassaadis kasutada plastavatäiteid. 
● Eelarve arhitektuursele eelprojektile, ehitusloa taotlemisele ning arhitektuursele       

põhiprojektile on kokku maksimaalselt 28 000€+KM. 
● Eelprojekti tähtajaks on 31. jaanuar 2017. 

 

Kodukas (Arhitektuuriklubi - Tõnis Taru, Kaido Kepp) 

 

Hoonestusala kontuurist erinev teravalt lõigatud nurgalahendus on esialgu ootamatu, aga          
sellegipoolest õigustatud. Nurga tagasiaste ja detailimuutus fassaadis lisab delikaatse         
liigenduse, nurgaplokk mõjub kerge ja elegantsena. Hoone üldmulje on soliidselt          
tagasihoidlik ja ümbritsevat väärtustav.  

Läbivalt ühtsete avade kasutamine lisab hoonemahule veenvust ja visuaalset stabiilsust,          
olgugi et esimene korrus jätab sellega oma avalikud funktsioonid rohkem varjule, ei ava             
end tänava maksimaalse elavdajana (aga teistsugune aknarütm ei oleks siin sobilik).           
Sissepääsu varikatus mõjub võõrana, vajaks läbitöötamist.  

Hoonestusala maksimaalseks tänavapoolseks realiseerimiseks on kiusatus 2. – 4. korrusel          
nurgamahu tagasiastet mitte teha, ent see lõhuks puhta rütmi. Hoovipoolne fassaad           
mõjuks elavamana väikese liigendusega – näiteks rõdudega. Parkimise lahendamine         
maapinnal on otstarbekas ja hõlpsasti realiseeritav. Avarad mitme sissepääsu ja kandvate           
seinteta äripinnad jätavad võimaluse neid vajadusel jagada.  



 

Ribid (Tartu Arhitektuuribüroo - Roman Smuškin, Sergei Kolesnik) 

 

Esmamulje hoonest tekitab kahetisi tundeid: tervik mõjub vormi- ja eriti viimistluskeelelt           
ajale jalgu jäänuna, samas on kõik ette antud kriteeriumid täidetud ja kõik justnagu             
korras. Esimese korruse avatud vitriinakendega fassaad mõjub tänavat elavdavalt ning          
vähendab hoonemahu visuaalset raskust. Tagasiastest moodustunud katusealune tekitab        
möödujale kaitstuse ja kaetuse tunde.  

Vahest on lamellidest moodustuv pind see element, mis tekitab illusiooni kalgist           
fassaadist? Ei saa kindel olla, et lamellid mitte ei summuta müra vaid peegeldavad ja              
võimendavad seda. Ilmselt võiks kaaluda lamellidest loobumist ning teha seejärel          
fassaadis vajalikud korrektuurid.  

Rõdude kasutamine ülakorrusel hoovi pool on väga sümpaatne.  

Lahendus täidab etteantud hoonestusala maksimaalselt, pinda ei lasta kaotsi.  

 

Töid hindas žürii järgmises koosseisus: 

Tõnis Arjus Tartu linnaarhitekt 
Anna-Liisa Unt arhitekt 
Hugo Olak tellija esindaja 
Jaanus Martin esindaja 
Ardo Martin esindaja 
 

Arhitektuurivõistluse töid saab näha siit: 
https://www.dropbox.com/sh/cfcxq1pcbm6vka9/AAAUnshqod-jK7kU299e1B03a?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/sh/cfcxq1pcbm6vka9/AAAUnshqod-jK7kU299e1B03a?dl=0

