
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄIKE-TURU 7 KUTSUTUD ARHITEKTUURIVÕISTLUS 

Arhitekt Must OÜ 

SELETUSKIRI 



 

 

Käesolev võistlustöö peab oluliseks saavutada järgmised ruumilised eesmärgid: 

‐ Luua Tartu kesklinna, sadama asumi keskkonda sobituv tänapäevane äri-elu kvartal 
‐ Luua selge ning eristuva identiteediga mahuline ansambel ning avalik ruum 
‐ Tekitada hoonestuse keskele tõstetud poolprivaatne ja kõrghaljastatud „oaas“, mis toimib erinevate 

kasutajagruppide puhke- ja mängualana  
‐ Tagada kvartali hoonestuse paindlik etappide kaupa ehitamine (kolm eraldiseisvat hoonemahtu). 
‐ Tekitada Kaluri tänaval liikujatele kvartalisse sihtpunkt välikohvikute ala ja väljaku näol. 
‐ Kõrghaljastuse osakaalu suurendamine ning mitmekesistamine  

 

LINNAEHITUSLIK LAHENDUS: 

LINNALISED TELJED 
Planeeritava hoonestuse idapoolne, jõeäärne serv lähtub Tigutorni ning Väike-Turu tänava suunast. Lõunapoolse 
hoonestuse joone määratleb Aura veekeskus ning läänepoolse Ahhaa teaduskeskuse hoone perimeeter ning Kaluri tänava 
suund.  
Tekkiv perimetraalne kvartal aitab antud segases linnalises asukohas luua selgepiirilise suhte hoonete ja tänavaruumi 
vahele. Oluline on kehtestada kesklinnale selge lõpetus, kust edasi lõunapoole jääb avatum parkimisala ning 
kaubanduskeskus Zeppelin. 

 



LINNALINE SIHTPUNKT 

Toimivale linnatänavale on vajalik sihtkoha vääriliste punktide olemasolu oma teljel. Kaluri tänav algab kesklinna 
pool Tartu Bussijaamaga ning lõpeb tänasel päeval lihtsalt Zeppelini keskuse parklas, kasutamata seetõttu oma 
kvartali sisest potentsiaali ära.  

Võistlusalale uue väljaku ja välikohvikute ala loomine saaks olla Kaluri tänava liikumistelje üks sõlmpunktidest. 
Soovi korral saab seal peatuse teha ning liikuda edasi jõeäärsele kallasrajale, tekitades nii uusi linnalisi 
trajektoore. 

 

 

 

AKTSENT 

Linnapoolse eluhoone kõrgemaks tõstmine loob kesklinnast lähenejale kvartalist suursuguse mulje. Sarnaselt 
New Yorgis paiknevale Flatiron Buildingule, tekitab kiilukujuline hoonenurk sihvaka, ilusa siluetiga hoonemahu, 
mis aitab tõsta koha erilisust ning meeldejäävust. Samas on kõrgem hoone paigutatud võimalikult krundi 
loodenurka, ilma, et ta varjestaks ülejäänud hoonete ja välialade valgust. 

 

 

 

  



PERIMETRAALNE VÄLISJOON 

Kõigi kolme hoone tänavapoolsed küljed loovad kvartalile selge, perimetraalse välisjoone. Rõhutamaks kvartali 
väliskülgede rangust on sealsed fassaadid kavandatud tellisvoodriga. 

 

 

 

MÄNGLEV SISEMUS 

Balansseerimaks kvartali välist selget joont, on hoonete vaheline ruum kavandatud haljastatud terrassidega 
mõnusa siseruumina. Lisaks on hoonete vahelised fassaadid puidust fassaadikattega, aidates luua õdusama 
kvartali sisemuse. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASENDIPLAANILINE LAHENDUS: 

VÄLIRUUMI FUNKTSIONAALSUS 

Oluline on pakkuda erineva privaatsuse astmega välialasid, mis vastaksid kasutajagruppide ootustele. Kõigi jaoks 
toimivat ühte keskset väljakut ei ole antud kohas mõistlik luua, kuna lõpuks ei tööta see kellegi jaoks. Sellest 
lähtuvalt oleme hoonete vahelise ühekordse mahu katusele näinud ette privaatse katuseterrassi koos 
mänguväljaku, välijõusaali ja ärihoonete puhkealaga.  
Maapealne osa on seevastu täiesti avalik linnaruumi osa.  
Hoonete vahele jäätud ruumilised tühimikud aitavad kvartali hoonestust ka liigendada, luues inimmõõtmelisema 
keskkonna. 

 

 



ETAPILISUS 

Kogu kvartal koosneb kolmest maapealsest hoonest ning nendevahelisest ühekordsest ühendavast mahust. I etapis on 
mõistlik rajada maa-alune parkimine kogu tervikuna ning lisaks suurem ärihoone krundi põhjaküljele. II etapis rajatakse teine 
ärihoone koos kahte mahtu siduva 1-kordse mahuga. Viimases III etapis rajatakse eluhoone krundi lääneküljele. Skeemile 
kantud uus krundistruktuur lähtub etapilisusest. 

 

 

 

HALJASTUS 

Arvestades maapealset ning hoonete vahelise mahu katushaljastust on 12% krundi pinnast kaetud haljastusega. Lisades 
hoonete rõdude haljastuse saame kokku 18% krundi pinnast. Puiesteed on ette nähtud Väike-Turu tänava serva ning kvartali 
lõunaküljele, kuhu ka üldplaneering puud ette on näinud. Puud aitavad tekitada visuaalse puhvri sõidutee ja hoonestuse 
vahele. Hoonestuse keskel paiknevale ühekordse mahu katusele on ette nähtud haljastatud katuseterrass, mille serva on 
paigutatud perimetraalne taimestus. Haljastus aitab katusel mängivaid lapsi turvata ning loob puhvri katuseterrassile 
avanevate akendega. Kõigi kolme hoone sisemised rõdupinnad on haljastatud ronitaimedega, mis aja jooksul muudaksid 
kogu hoonetevahelise ruumi vertikaalseks roheliseks seinaks. 

 

 



ARHITEKTUURNE ÜLESEHITUS 

3 MAHTU 

Võistluse lähteülesanne soovitab luua 3-4 etapis ehitatava kvartali. Kõige mõistlikum on hooned jaotada eraldi hooneteks, et 
nad ka etappide vahelisel hetkel moodustaksid terviku. Kõik kolm hoonemahtu saavad endale omanäolise fassaadi läbi 
erineva tellise tooni. Kasutades kõikidel mahtudel sarnast materjali, saame samas luua tervikuna mõjuva linnalise kvartali.  

 

 

 

RAAM 

Kavandatud esimese korruse raamistik aitab kolm mahtu tervikuks siduda, luues ruumiliselt pingestatud väliruumiolukordi. 
Raami külge saab kinnitada välisvalgusteid, välikino ekraane, kiikesid, panna kasvama ronitaimi jne. Lisaks tekib võimalus 
raami all vihmavarjus ümber kvartali perimeetri liikuda. Hoone terviku mõttes tekib selge jaotus alumise kaubaduspinna ning 
ülesmiste elu- ja büroopindade vahele. 

 

 

 

  



PÄIKSELE AVATUD SISEMUS 

Hoonestuse hoovipoolsed, sisemised fassaadid on kavandatud ülesse poole astmeliselt tagasiastuvate mahtudena. Tekivad 
mõnusad haljastatud rõdupinnad, mis samas võimaldavad kesksele mänguväljakule ja katuseterrassile rohkem 
päiksevalgust püüda.  

Tagasiastuvad hoonemahud loovad kesksele katuseterrassile õhulisema ümbrise.  

 

FUNKTSIOONID 

Peame mõistlikuks erinevad funktsioonid erinevate hoonetena lahendada, et ei tekiks vajadust samasse hoonesse mitme 
eraldi trepikoja paigutamiseks, kuna elu- ja äripindade kasutajagrupid on erinevad. Hoonekompleksi esimene korrus on üleni 
nähtud ette poodidele, kohvikutele, restoranidele ning teenindusele. 1. korruse tänavapoolsesse serva saab soovi korral ka 
büroopindu ette näha.  

 

 

  



ARHITEKTUURNE ÜLESEHITUS 

KORRUSELISUS 

Kolmeks hooneks jaotatud kvartal koosneb kahest 6-kordsest ärihoonest ja ühest 8-kordsest eluhoonest. Elukondlikku pinda 
on vähem kui ärilist, jaotudes suhtes 22,5% ja 77,5%.  

Vajaduse korral saab eluhoone viimast kahte korrust väiksemaks teha, et mahtuda lähteülesandes ettenähtud korruselisust 
piirava nõude (10% ehitusalusest pinnast kuni kaheksakorruseline) sisse. 

KOMPAKTSUS 

Võistlustöös pakutavad hoonemahud on üldjoones hästi selgepiirilise kujuga.  
Teravamad hooneotsad, astmeliselt taanduv rõdude maastik ning ärihoonete kõrgemate korruste rõdud tagavad lahenduse 
mahulise liigendatuse. 

AKTIIVNE TÄNAVAFRONT 

Suurem osa hoonestuse 1. korruse perimeetrist on võimalik kasutusele võtta aktiivse kaubanduse jaoks sobiliku 
tänavafrondina. See on sobilik pind teenindusasutuste, poodide, büroode, kohvikute tekkeks, mis aitaksid piirkonna avalikku 
ruumi elavdada.  

KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS 

Kõik kolm hoonet on rajatud monoliitsest raudbetoonist post-plaat süsteemile. Postide samm ja vahekaugus tulenevad maa-
aluse parkla mõõtudest. Avatud büroopindadele puhul võimaldab see sisemiste seinte osas vabalt ringi käia. Sellise 
ehituskonstruktiivse üldskeemiga on lihtne ka astmeliselt tõusvaid terrasse rajada, ilma, et peaks muretsema välisseinte 
korruse kaupa nihkes oleku pärast.  

FASSAADIDE VIIMISTLUSMATERJALID 

Kõik kolm hoonet saavad välises perimeetris erinevat tooni tellisfassaadid. Tellisfassaad liidab hooned üheks, kuid erinev 
toon annab omanäolisuse. Kõigi hoonete sisemised, hoovipoolsed fassaadid on kaetud puidust laudisega, mis annab 
hoovipoolsele küljele soojema tunde. Lisaks on hoovipoolsed rõdud kaetud haljastusega, mis toetab veelgi rahulikuma, 
kodusema kuvandi loomist.  

MAHTUDE MITMEKESISUS 

Äripinnad on jaotatud suurema ja väiksema ärihoone vahel, mis võimaldab erineva ruumivajadusega ettevõtteid teenindada. 
Selliselt on võimalik suuremad ettevõtted ühele korrusele ära mahutada.  

PARKIMINE 

Kogu parkimine on lahendatud maa-alusel korrusel. Sissesõit toimub kahesuunalise panduse kaudu krundi kirdenurgast, 
Tigutorni lähedusest. Antud krundinurgast on tagatud ka vajalik ligipääs AHHAA keskuse parklasse. Maa-alune parkla 
mahutab 115 kohta, millest tinglikult 52 võiks kuuluda eluhoonele ja 63 ärihoonetele. 

TEHNORUUMID 

Tehnoruumid on paigutatud -1. korrusele, et vältida suurte tehnoseadmete paigutamist katusele, mis risustaks kvartali 
visuaalset kuvandit. Teiseks on mõistlik katuseid kasutada päiksepaneelide tarbeks ja korraga nad katusele hästi ei mahu. 
Iga hoone all on kindlale hoonele suunatud tehnoruum. 

TEENINDUSPÄÄSUD 

Võistlusala kõige varjatum pool paikneb põhjaküljel, mistõttu on mõistlik sinna paigutada kõikvõimalikud majanduspääsud: 
prügivedu, koristus jne. 

ELUHOONE AATRIUM 

Eluhoone keskel on alates 2. korrusest läbi korruste katusele avanev siseaatrium. Aatrium toob katuse kaudu hoonesse 
täiendavat valgust ning loob suursugusema koju jõudmise teekonna. 



 

 

 

 

HOONE ENERGIATÕHUSUS 

Hoone on kavandatud nii, et teda on võimalik lihtsalt väga energiatõhusana ehitada: hoonel on palju suletud perimeetrit ning 
hoone aknapind on kavandatud vaid iga ruumi insolatsiooni nõuetest lähtuvalt. Lõunasse ja läände vaatavad klaasipinnad on 
kaetud päiksekaitsekilega, mis vähendab soojusenergia jõudmist siseruumi ligi 60%. Eeldatavasti sellest piisab, et vältida 
jahutussüsteemi rajamist. Vajadusel lisatakse lõuna ja läänepoolsetele akendele edasise projekteerimise käigus 
horisontaalne või vertikaalne varjestus. 

Hoone katusele on võimalik paigaldada päiksepaneele. Automaatikaga juhitud katusakende kaudu on võimalik tekitada 
loomulikku ventilatsiooni. Hoone on kavandatud liigselt avatäiteid osadeks jaotamata ehk minimeeritud on akende 
joonkülmasildade pikkus. Kasutusel on hea soojusisolatsiooniga soojustusmaterjali ( PUR vaht/SPU) ning õhutihe 
külmasildadeta konstruktsioon (ilma roovita soojustuse paigaldus). Koos hoone katusele paigutatavate päikesepaneelide 
ning hea soojustagastusega tehnosüsteemidega on võimalik hoone rajada liginullenergia nõuetele vastavuses. 

 

MAASTIKUARHITEKTUURNE IDEESTIK 

Hoonestuse Kaluri tänava serva on osaliselt jäetud tühimik, kuhu tekib lõunapoole avanev väljak. Väljaku idakülje hoonesse 
on ette nähtud kohvik/restoran, mis saab väljakule avaneda. Väljaku välimine piir on kehtestatud betoonist postide ja 
talastikuga. Raamistik jookseb ka horisontaalselt väljaku kohal, võimaldades väljaku sektsioneerimist ning pakkudes 
erinevaid võimalusi väljakut tulevikus kasutada.  

RATTAPARKLAD 
Hoone sissepääsude juurde on paigutatud väliseid rattaparklaid. Lisaks on ärihoonete sissepääsude juurde rajatud hoone 
sisesed rattaparklad, et rattaga tööle tulek võimalikult mugavaks muuta. Eluhoone rattaparkla on paigutatud hoonestuse 
põhjaküljele, kust on otsepääs kortermaja trepikotta.  

TÕSTETUD KESKNE TERRASS 
Hoonestuse keskele paigutatud 1-kordse mahu katusele tekib katuseterrass. Terrassi läänepoolne osa on mõeldud 
kortermaja laste mänguväljakuna. Idapoolne osa terrassist on suunatud büroohoonete töötajatele, kes saavad sinna 
lõõgastuma tulla. Lisaks puhkenurgale on terrassile paigutatud ka välijõusaali seadmed. Terrassi keskele on ette nähtud 



täismõõtmetes puu, mille tarbeks on esimese korruse mahu sisse rajatud piisava suurusega mullapall. Puu aitab tekitada 
pargilikuma tunde suhteliselt tihedas, hoonete vahelises asukohas.  
Tõstetud terrass avaneb lõunasse, jõele ning ka õhtupäiksesse, pakkudes vaateid kõigis suundades. 

SIDE JÕEÄÄRSE KALLASRAJAGA 
Võimalusel tuleks kaaluda Väike-Turu tänavale laia ülekäigu ala või „sebra“ markeerimist ning liikluse rahustamist, et siduda 
hoonestuse ümbruse avalik ruum paremini kaldaäärse liikumisega.  

VÄIKEVORMID 
Tänavamööbli poolest on lahendus suhteliselt lakooniline. Krundi jõeäärsesse serva on ette nähtud kergelt tõstetud 
lillepeenrad, mille serva külge kinnituvad ka puidust istepingid. Ehituspiirangu tõttu tekib antud kohas kõige laiem 
tänavaruum. Tõstetud peenrad aitavad lineaarset tänavaruumi mitmekesistada ning tekitavad hoone vahetusse ümbrusesse 
rahulikuma istumise tsooni.  
Lõunapoolse väljaku mõte on paindlik ruumikasutus ning sinna kohtkindlat mööblit ette näha pole mõtet. Pigem peaks 
kasutama ära väljaku kohal olevat raamistikku, mille külge vajadusel kiikesid, ekraane, ronitaimi jms kinnitada.  

KATENDID 
Hoonet ümbritseva raamistiku alune pind on kaetud klinkerkivist katendiga. Hoone kõrval paiknev tänavaruum on kaetud 
heleda graniitkiviplaadiga. Tõstetud katuseterrass on kaetud kummikattega, et tagada mänguväljaku ohutus. Katendite 
pindala ei ole antud kvartali puhul suur, mistõttu on mõistlik kasutada ajas kestvaid ning hooldusvabu lahendusi. 

 

 

 

  



TEHNILISED NÄITAJAD 
 

BRUTOPINNAD  
 
1. KORRUS 
2. KORRUS 
3. KORRUS 
4. KORRUS 
5. KORRUS 
6. KORRUS 
7. KORRUS 
8. KORRUS 
 
MAAPEALNE 
KOKKU 
+ MAA-ALUNE  
PARKIMINE 
 
JAOTUS % 

ELU 
 
- 
653 m² 
610 m² 
567 m² 
526 m² 
487 m² 
449 m² 
412 m² 
 
 
3704 m² 
 
 
 
22,5% 

ÄRI 
 
3427 m² 
2093 m² 
1913 m² 
1870 m² 
1708 m² 
1624 m² 
- 
- 
 
 
12635 m² 
 
 
 
77,5% 

KOKKU 
 
3427 m² 
2746 m² 
2523 m² 
2437 m² 
2234 m² 
2111 m² 
449 m² 
412 m² 
 
 
16339 m² 
 
4358 m² 

 

 

TÄISEHITUSPROTSENT   62% 

    


