
Väike-Turu 7 arhitektuurivõistluse žürii koosolek 
11.10.2018, algus kell 13 
 

Võistluse taust 
Kaarsilla Kinnisvara OÜ korraldas detailplaneeringu protsessi osana kutsutud osalejatega 
arhitektuurivõistluse, et leida parim linnaruumiline lahendus Tartus Väike-Turu 7 krundi 
hoonestamiseks ja tervikliku linnaruumi lahenduse leidmiseks. 
 
Arhitektuurivõistlusega sooviti saada parim lahendus atraktiivse, nüüdisaegse ja multifunktsionaalse 
linnaruumi loomiseks. Ideelahendustelt oodati jõe, olemasoleva keskkonna, kesklinliku rütmi, ja 
kesklinnas elamise väärtustamist ning kvaliteetse linnaruumi loomist. 
 
Võistluse alus oli Tartu linnavalitsuse korraldus 17. aprill 2018 nr 391 „Väike-Turu tn 7 krundi 
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. 
 
Arhitektuurivõistlus kuulutati välja 9. juulil, võistlustööde esitamise tähtaeg oli 1. oktoobril. 
 
 
Kohalviibijad: 
Margit Mutso (arhitekt, žürii liige) 
Karin Bachmann (maastikuarhitekt, žürii liige) 
Viljar Jänes (Kaarsilla Kinnisvara arendusjuht, žürii liige) 
Tõnis Arjus (arhitekt, Tartu linna arhitekt) 
Made Vares (Kaarsilla Kinnisvara tegevjuht, žürii liige) 
Heiki Kalberg (koosoleku protokollija) 
 
Päevakord: 
13.00-13.30 üldine arutelu 
13.30-15.10 võistlustööde esitlused 
 13.30-13.50 – Salto Arhitektid 
 13.50-14.10 - KTA 
 14.10-14.30 - Arhitekt Must 
 14.30-14.50 - U-Disain 
 14.50-15.10 - Kolm Koma Arhitektid 
 
15.10-16.00 üldine arutelu, võitja valimine 
 
 

Esitlused 
Salto Arhitektid 
Ühelt poolt ümbritseb võistlusala jalakäijate tänav, teiselt poolt jõeäär, kuid võistlusala on 
ümbritsetud ka suurte majamürakatega. Lähteülesanne võimaldas teha väiksemaid ruumiühikuid: 
selle asemel et jagada hoone kolmeks suureks tükiks, jagasime 10-ks väiksemaks ühikuks, millest 5 on 
elamiseks ja ülejäänu kavandatud büroodeks. Ülemised n-ö  klotsid defineerivad tänavajoone, 
alumised on plaanitud sisseastega. Ülemiste korruste korteritest avanevad enamasti vaated jõele.  
Mängitud pole pelgalt fassaadiga, vaid hoone mahtudega. Brutopinda on kavandatud 16700, 
netopind 15040 ruutmeetrit. Korterite trepikojad on ühtlasi evakuatsioonitrepikojad büroodele. 
Ettepanek teha üks maht 7-korruseline (20%-7k, mitte 10%-8k). 



 
Žürii kommentaar:  
Loodud on paindlik veenev süsteem, mida saab edasise töö käigus vastavalt vajadusele muuta 
ilma, et põhiidee kannatab. Kõige paremini on tuldud toime vähese poolavaliku ruumiga, kuid 
pakutu on samas väga ratsionaalne. 
 

KTA 
Oluline on jõe lähedus, kuid sellest kerkib ka peaküsimus: kuidas vältida järgmist suurt konglomeraati 
ja see veenvalt siduda jõega? Kahe diagonaaliga jagamisel on maastik jagatud väiksemateks aladeks, 
eesmärk on liikumine tuua Kaluri tänavalt majade vahele ja tervikuna jõe äärde. Põhja poole on 
kavandatud haljastus, et varjata parklat. Ühisosa saaks lahendada läbi II korruse. 
 
Žürii kommentaar:  
Lahendus annab kohale jõulise struktuuri, mis on orienteeritud suuresti jõele, avalikku ala on 
pikendatud jõekaldani, lahendatud on kvartalist läbipääs. Lahenduse peamine probleem on 
struktuuri jäikus, mida on raske kohandada teistlaadsete ruumide tarvis (näiteks suure pinnaga 
müügiruumi vajadusel). Kahtlusi on ka avaliku mängumaa osas – kui see sulgeda ööseks (mida 
ilmselt elanikud sooviksid), siis läbipääs ei tööta. 
 
 
 

Arhitekt Must 
Oluline on luua 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. 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 toon. 
 
Žürii kommentaar: 
Struktuur, kus tõstetud välisruumil on poolprivaatne ala, millega liituvad elamu- ja ärimahud 
töötab hästi. Samas on tähelepanuta jäänud koha omapära, eeskätt jõe lähedus. Struktuur on 
pigem endasse tõmbunud, antud koha jaoks ka liiga massiivsete mahtudega.  
 
 

U-disain 
Suuremat osa krundist haarava kolmekordse mahu peale on paigutatud kolm väiksemat, viie- kuni 
kaheksakordset klotsi. Alumistele korrustele on paigutatud ühendatud, vabalt voolavad 
äriruumid ning ülemistele privaatsem elamisfunktsioon koos vaadete ja katuseterrassidega. Ette on 
nähtud palju avalikku ruumi. Kavandatud on välimänguala hoonemahu kõrgemasse osasse, 
viksematele lastele on hästi eraldatava, paremini, kui see oleks kuskil tänavatasandil. 
 
Žürii kommentaar:  
Lahendusel puudub tugev linnaehituslik konteseptsioon, mis arvestaks antud piirkonna eripäraga. 
Struktuur ise kindlasti on toimiv ja mahtude modelleerimise osas paindlik (saab juurde, saab maha 
võtta vastavalt vajadusele), kuid hoonet on raske jagada erinevate ehitusetappide vahel. Tervikuna 
mõjub ehitis välisperimeetrilt vaadates väga massiivsena.  
 

Kolm Koma Arhitektid 
Välja on pakutud paindlik hoonemaht, milles saab funktsioone kergesti ümber mängida. Hoone on 



planeeritud lihtsa kompositsiooniga, see tagab igas ehitusetapis tervikliku hoone. Kavandatud hoone 
on püütud siduda ümbritsevate mahtudega, lahenduses on kasutatud vähesel määral ringi-
geomeetriat, et otsida sidet Ahhaa keskusega ning lihtsamaid hoonevorme tänaste teiste 
ümbritsevate hoonetega suhestumiseks. 
 
Žürii kommentaar:  
Mahtude linnaehituslik paigutus on veenev, tõstetud ruum poolprivaatse alana toimib. 
Ärifunktsiooniga maht on aga nii massiivne, et seda ei ole võimalik büroopidadeks kujundada ilma 
aatriumi lisamiseta. Aatrium kujuneks aga väga kõrgeks ja pindade proprtsioon aatriumi lisamisel 
muutuks oluliselt. 
 
Žürii otsus: kuulutada võistluse võitjaks Salto Arhitektid. 
 
 

Lisa 1 

PRESSITEADE 

Kaarsilla Kinnisvara OÜ korraldas viie osalejaga arhitektuurivõistluse, et leida parim linnaruumiline 
lahendus Tartus Väike-Turu 7 krundi hoonestamiseks ja tervikliku linnaruumi lahenduse leidmiseks. 
Võistlusala asub pulbitsevas mitmefunktsionaalses piirkonnas. Väike-Turu 7 krundi vahetus läheduses 
paiknevad Tartule olulised turismiatraktsioonid AHHAA keskus ja Aura veekeskus, lisaks spordikool ja 
kaubanduskeskus. Kujundatav ehitis on ka bussijaama, avaturu ja jõe mõjuväljas; selle naabruses on 
toimunud katlamaja kvartali arhitektuurivõistlus ja sadama kvartali põhjapoolse osa 
arhitektuurivõistlus.  
 
Arhitektuurivõistluse võitis Arhitektuuribüroo Salto, kes on hoone jaganud väikesteks ühikuteks, 
millega ´mängides´ on saadud plastiline ja paindlik tulemus. Ülemised korrused on võimalik sisustada 
korteritega, alumistel korrustel asuvad bürood ja müügipinnad ehk n-ö vabaajakeskus. Ülemised 
hoonemahud järgivad tänavajoont, alumisi on lükatud krundipiirist sissepoole, et tänava tasapinnale 
tekiks avalik inimmõõtmeline ruum. Arhitektuurivõistluse žürii leidis, et Salto arhitektid pakkusid 
piiratud krundile kõige arhitektuurilt kõige veenvama ja vaheldusrikkama lahenduse. 
 
Kaarsilla Kinnisvara tegevjuht Made Vares sõnab, et arhitektuuribüroo Salto töö oli viiest 
võistlustööst kõige ratsionaalsem: „Meile on oluline ehitamise paindlikkus kui ka hoone 
funktsionaalsuses. Salto on loonud hoonete süsteemi, mille väljaehitamise saab jagada mitmesse 
etappi. Antud projekti alumisi korruseid on võimalik ehitada ühtseks vabaajakeskuseks või eraldi 
büroopindadeks“. 
 
Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus peab võistlust hästi õnnestunuks, kuna kõik esitatud tööd olid kõrgel 
tasemel ning katsetasid ala läbi erinevatel võimalikel viisidel. „Salto näitas oma tööga tõelist osavust, 
saavutades lihtsate võtetega nii linnaehituslikult tervikliku ja põneva kui ka praktilise ja ökonoomse 
lahenduse,“ sõnab Arjus. 
 
Arhitektuurivõistlusest võtsid lisaks Salto Arhitektidele osa KTA Arhitektid, Arhitekt Must, Kolm Koma 
Arhitektid ja U-Disain. Võistluse žüriisse kuulusid Made Vares ja Viljar Jänes Kaarsilla Kinnisvara OÜst, 
Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, maastikuarhitekt Karin Bachmann ja arhitekt Margit Mutso. 
 
 
 
 

Protokolli koostasid Merle Karro-Kalberg ja Heiki Kalberg 


