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Korraldusest: 
 Lisaks konkursi dokumentidele anti kõigile osavõtjatele ühesugune informatsioon tellija ootustest ja 
võimalikust äriplaanist. Oluliseks peeti ilmakaartest  ja vaatenurkadest tulenevat, sisehoovi võimalikku 
kasutust ja ootusi, maapinna kõrguste vahet, olulisi fassaade siselahendusest ja funktsioonist lähtuvalt jne. 
Hoone maht peab vastama detailplaneeringule. 
 
Žürii otsus: 

Žürii otsustas konsensuslikult valida arhitektuurivõistluse võidutööks Allianss Arhitektide töö. Žürii 
jõudis lõplikule otsusele läbi ühise arutelu, mille kokkuvõte on osa käesolevast protokollist. 
 
Allianss Arhitektid OÜ – I preemia 

Hoone on terviklikult läbitöötatud kaasaegse arhitektuurikeelega, rikastades olemasolevat ajaloolist 
konteksti. Fassaadid ja siseruumid loovad toimiva terviku, sealjuures on eriti positiivne tänavate nurgale 
loodud klaasisem osa, mis aitab avardada muidu kitsast tänavaruumi. Avara klaasseina taga paikneb läbi 
kahe korruse ulatuv ruum, mis on kahtlemata atraktiivne näiteks toitlustuskoha jaoks. Samuti on 
tähelepanuväärne hoovilahendus, mis toob sisse uue arhitektuurikeele ja avab end rohkem lõunapäikesele. 
Tänavaäärne fassaadikäsitlus on positiivne tänu vertikaalsele liigendusele, mis aitab vältida liiga pikka ja 
monotoonset fronti. 
Edasises projekteerimises tasuks kaaluda peasissepääsu lahenduse korrigeerimist nii, et sissepääs ei 
toimuks keerdtrepi alt. Samuti tuleks kaaluda erinevaid võimalikke fassaadi- ja katusematerjalide lahendusi 
ja kooslusi. 
 
Kuu Arhitektid „Võnge“ 

Hoone terviklik lahendus on saavutatud eesmärgiga markeerida ajaloolist hoonestusmahtu uue 
hoone fassaadides. Ühest küljest on seeläbi saavutatud kohatundlik tervik, teisest küljest on loodud 
horisontaalsetest mahtudest koosnev hoone, mis ilma vertikaalse liigenduseta mõjub antud ajaloolises 
keskkonnas massiivsena. Hoone struktuur on traditsiooniline ja lihtne, põhimõtteliselt töötab, kuid ootaks 
siseruumides põnevamat lahendust. Trepikodade paigutus on ratsionaalne ja annab head 
planeerimisvõimalused korrustele. Hoone hoovipoolse osa lahenduses oleks ka oodanud midagi 
huvitavamat. Hoone loetavuse eesmärgil vajaks rohkem esiletoomist peapääs vestibüüli. 
 
Kamp Arhitektid  

Töö puhul on kõige positiivsem osa esimese korruse põnev fassaadikäsitlus veidi ekspressionistlike 
murtud graniidist pindadega. Samas paistab, et töö on jäänud ka antud mõtte juurde kinni ja ei loo sidusat 
tervikut siseruumidega nagu nähtub lõikelt, kus tänavaäärse äripinna poolkorrus jääb täielikult ilma 



akendeta. Akende kavandamine lõhuks aga tervikliku fassaadikäsitluse. Plaanilahendus on hästi läbi 
töötatud ja toimib. 
 
 
 


