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SELETUSKIRI 
 
1.1 ÜLDOSA 
 
Arhitektuurivõistluse ideeprojekti eesmärk on pakkuda sobivaim lahendus Tartu vanalinnas Küütri 5 
kinnistule büroo- ja ärihoone ehitamiseks.
 
Rüütli ja Küütri tänavate nurga kinnistule 
projekteeritud ilma maa-aluse korruseta ja arvesta
Esimesele ja teisele korrusele 
korrusest kuni 4.korruseni erinevate suurustega büroopinnad ning katusekorrusele apartement
hotell külaliskorteritega. 
 
Projekti koostamisel on aluseks „
arhitektuurivõistluse tingimused
 
Kinnistu paikneb Tartu vanalinna kaitsetsoonis ja sellele
 
 
1.2 OLEMASOLEV SITUATSIOON 
 
PAIKNEMINE 
Ärihoone kinnistu paikneb Tartu 
kohal. Kinnistu hoonestamiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused Arc Projekt OÜ poolt (töö 
2014-023, veebr. 2015) ja kinnistu asub 
Küütri 5 krunt on moodustunud 2 ajaloolisest kinnistust, kus paiknesid enn
kauplused ja restoran, ülakorrustel korterid.
 
Rüütli tänava ääres paiknevad mitmed toitlustuskohad, baarid ja restoranid. Küütri tänaval otse 
kinnistu vastas paikneb hotell London ja selle juurde kuuluv parkimisplats.
Lõuna poole jäävad Rüütli tn 5 ja Küütri 7kinnistud 2
kinnistu, mille juurdepääs toimub Küütri tänava kaudu.
Vanalinna hoonestus on valdavalt 
kavandatud liigendatult erinevate fassaadi osadega.
 
OLEMASOLEV HOONESTUS 
Küütri 5 krundil hoonestus puudub. 
 
OLEMASOLEV RELJEEF 
Krunt on kerge langusega Emajõe poole
 
OLEMASOLEV HALJASTUS 
Kinnistul kasvab paar üksikut puud.
likvideerida. 
 
OLEMASOLEV TÄNAVATEVÕRK JA JUURDESÕIDUTEED
Rüütli tänav on Tartu linna üks 
transport liigub mööda Küütri tänavat, kust on ettenähtud detailplaneeringu järgsed 
teeninduspääsud. 
Mõlemad tänavad on kaetud kivikattega, Rüütli tänaval on kõnnitee samas tasapinnas, Küütri 
tänaval on kõnnitee eraldatud äärekividega
on 4,6m laiune betoonkivikattega tee, mis tagab juurdepääsu nii 
hoonetele. 
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projekti eesmärk on pakkuda sobivaim lahendus Tartu vanalinnas Küütri 5 
ja ärihoone ehitamiseks. 

Rüütli ja Küütri tänavate nurga kinnistule on kavandatud 5 korruseline ärihoone. 
aluse korruseta ja arvestades kehtiva detailplaneeringu piirangutega.

 on kavandatud kohviku, baari ja restorani pinnad
korrusest kuni 4.korruseni erinevate suurustega büroopinnad ning katusekorrusele apartement

Projekti koostamisel on aluseks „Küütri tn 5 krundi detailplaneering", tellijapoolne lähteülesanne ja 
arhitektuurivõistluse tingimused. Projekt on koostatud vastavuses EV Ehitusseadusandlusega.

Kinnistu paikneb Tartu vanalinna kaitsetsoonis ja sellele on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

OLEMASOLEV SITUATSIOON  

Tartu  vanalinnas , Rüütli ja Küütri tänavate nurgal, praeguse Karu platsi 
Kinnistu hoonestamiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused Arc Projekt OÜ poolt (töö 

023, veebr. 2015) ja kinnistu asub Tartu vanalinna muinsuskaitse alal reg. nr 
Küütri 5 krunt on moodustunud 2 ajaloolisest kinnistust, kus paiknesid enn
kauplused ja restoran, ülakorrustel korterid. 

Rüütli tänava ääres paiknevad mitmed toitlustuskohad, baarid ja restoranid. Küütri tänaval otse 
kinnistu vastas paikneb hotell London ja selle juurde kuuluv parkimisplats.  

Rüütli tn 5 ja Küütri 7kinnistud 2- korruselise hoonestusega ning 
kinnistu, mille juurdepääs toimub Küütri tänava kaudu. 

valdavalt 2-5 korruseline ja ebaühtlase kõrgusega. Seepärast on uus hoone 
liigendatult erinevate fassaadi osadega. 

krundil hoonestus puudub.  

kerge langusega Emajõe poole, absoluutkõrgused on vahemikus 37,94–

kasvab paar üksikut puud. Detailplaneering näeb ette ehitusalas paiknevad puud 

OLEMASOLEV TÄNAVATEVÕRK JA JUURDESÕIDUTEED 
linna üks peamistest jalakäijate tänavatest ja liiklusele suletud.
da Küütri tänavat, kust on ettenähtud detailplaneeringu järgsed 

kaetud kivikattega, Rüütli tänaval on kõnnitee samas tasapinnas, Küütri 
tänaval on kõnnitee eraldatud äärekividega. Olemasolev juurdepääsutee on planeeri

kattega tee, mis tagab juurdepääsu nii Küütri 7 kui Raekoja plats 12 

 

projekti eesmärk on pakkuda sobivaim lahendus Tartu vanalinnas Küütri 5 

korruseline ärihoone. Hoone on 
des kehtiva detailplaneeringu piirangutega. 

pinnad, alates teisest 
korrusest kuni 4.korruseni erinevate suurustega büroopinnad ning katusekorrusele apartement-

tellijapoolne lähteülesanne ja 
Projekt on koostatud vastavuses EV Ehitusseadusandlusega. 

on koostatud muinsuskaitse eritingimused. 

, praeguse Karu platsi 
Kinnistu hoonestamiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused Arc Projekt OÜ poolt (töö 

reg. nr 27006.  
Küütri 5 krunt on moodustunud 2 ajaloolisest kinnistust, kus paiknesid enne II maailmasõda 

Rüütli tänava ääres paiknevad mitmed toitlustuskohad, baarid ja restoranid. Küütri tänaval otse 

ning Raekoja plats 12 

5 korruseline ja ebaühtlase kõrgusega. Seepärast on uus hoone 

–36,77m (abs) 

Detailplaneering näeb ette ehitusalas paiknevad puud 

liiklusele suletud. Teenindav 
da Küütri tänavat, kust on ettenähtud detailplaneeringu järgsed 

kaetud kivikattega, Rüütli tänaval on kõnnitee samas tasapinnas, Küütri 
on planeeringuala idaosas 

Küütri 7 kui Raekoja plats 12 
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1.3 PLANEERINGULINE JA ARHITEKTUURNE LAHENDUS
 
Krundi põhiväärtuseks on tema paiknemine
läheduses. Ärihoone on kavandatud ajalooliselt tihedat vanalinna konteksti
hoonestus täidab vanalinnas erandliku tühja nurgakrundi.
kinnistu piirile ja ehitusjoontele, sisehoovis on jälgitud 
vahelist kuja 6,4-10m.  
 
Raekoja plats 12 kinnistu piirile
ehitus ühendada tulevikus Küütri tn 9 krundile rajatava hoonega
Küütri tänava äärset hoonestust.
vahele (Raekoja plats 12) 8m tänavalaiune vaheruum hoonestuses. Selle tulemusena tekiks Küütri 
tänavalt Raekoja plats 12 krundi suunal tupiktänav. Ni
poole lahendada akendega. 
Variant A         

 
Käesolev arhitektuurne lahendus võimaldab mõlemat varianti, juhul kui Küütri
otsustatakse jätkuva katkematu hoonestuse kasuks on seinas paiknevad avatäited võimalik sulgeda, 
päevavalguse vajaduse tagab kontorite avanemine Küütri tänava ja hoovi poole. Tehniliste 
kommunikatsioonide paiknemine tehnilistes ruumides ja ho
variandiga.   
 
Esimese korruse mahus tänavate ääres paiknevad
suhteliselt suure hoone selgelt artikuleeritud 
tänavapoolsetest avadega jaotatud seinapindadega
päikesekaitse ruloodega.  
 
Hoonet teenindavad pääsud kauba laadimiseks
sissesõiduga põiktänavalt on parkla 
kinnistul arvestades ristkasutust 
Parklast on teine lisasissepääs 
restorani köögi teenindusruumidele. Ärihoone prügikastide ruum on kavandatud 
korrusel Küütri tänavalt sissesõidu juures
 
Ärihoone ümbrus ja hooviala on planeeritud kvaliteetse ja hooldatud ruumina. Projektiga on 
lahendatud hooviala, ühtne välisvalgustus ja sillutatud teed. 
 
ARHITEKTUURNE LAHENDUS 
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PLANEERINGULINE JA ARHITEKTUURNE LAHENDUS 

hiväärtuseks on tema paiknemine vanalinnas Rüütli tänava ääres
oone on kavandatud ajalooliselt tihedat vanalinna konteksti

nas erandliku tühja nurgakrundi. Konkursitöös on hoone paigutatud 
kinnistu piirile ja ehitusjoontele, sisehoovis on jälgitud detailplaneeringus ettenähtud hoonete 

e planeeritud kangialuse kohal on võimalik detail
tulevikus Küütri tn 9 krundile rajatava hoonega (variant A)  jätkates katkema

Küütri tänava äärset hoonestust. Kuid võimalik variant (variant B) on jätta Küütri tn 5 ja 9 kruntide 
vahele (Raekoja plats 12) 8m tänavalaiune vaheruum hoonestuses. Selle tulemusena tekiks Küütri 
tänavalt Raekoja plats 12 krundi suunal tupiktänav. Nii Küütri 5 kui 9 hoone saaks

      Variant B 

Käesolev arhitektuurne lahendus võimaldab mõlemat varianti, juhul kui Küütri
otsustatakse jätkuva katkematu hoonestuse kasuks on seinas paiknevad avatäited võimalik sulgeda, 
päevavalguse vajaduse tagab kontorite avanemine Küütri tänava ja hoovi poole. Tehniliste 
kommunikatsioonide paiknemine tehnilistes ruumides ja hoones peab arvestama mõlema 

Esimese korruse mahus tänavate ääres paiknevad erineva fassaadikäsitlusega ruumid 
selgelt artikuleeritud osadeks. Hoone hoovipoolne fassaad eristub 

avadega jaotatud seinapindadega fassaadidest suurte klaaspindade ja 

teenindavad pääsud kauba laadimiseks on hoovi poolsest küljest. Hoone õuepoolses küljes 
parkla 16 parkimiskohaga, mis tagab nõutud parkimiskohtade arvu 

arvestades ristkasutust büroofunktsiooni ja apartement-hotelli  osas (vt
Parklast on teine lisasissepääs ärihoone keskmisse trepikotta ja lifti juurde ning pääs kohvik
restorani köögi teenindusruumidele. Ärihoone prügikastide ruum on kavandatud 
korrusel Küütri tänavalt sissesõidu juures, köögile saab rajada eraldi prügi ja taara kogumise ru

Ärihoone ümbrus ja hooviala on planeeritud kvaliteetse ja hooldatud ruumina. Projektiga on 
, ühtne välisvalgustus ja sillutatud teed.  

 

s Rüütli tänava ääres ja Raekoja platsi 
 arvestades, lisatud 

Konkursitöös on hoone paigutatud 
detailplaneeringus ettenähtud hoonete 

planeeritud kangialuse kohal on võimalik detailplaneeringu järgne 
)  jätkates katkematult 

B) on jätta Küütri tn 5 ja 9 kruntide 
vahele (Raekoja plats 12) 8m tänavalaiune vaheruum hoonestuses. Selle tulemusena tekiks Küütri 

9 hoone saaks uue tupiktänava 

 

Käesolev arhitektuurne lahendus võimaldab mõlemat varianti, juhul kui Küütri tänava ääres 
otsustatakse jätkuva katkematu hoonestuse kasuks on seinas paiknevad avatäited võimalik sulgeda, 
päevavalguse vajaduse tagab kontorite avanemine Küütri tänava ja hoovi poole. Tehniliste 

ones peab arvestama mõlema 

erineva fassaadikäsitlusega ruumid  jagavad 
Hoone hoovipoolne fassaad eristub 

fassaadidest suurte klaaspindade ja 

Hoone õuepoolses küljes 
nõutud parkimiskohtade arvu 

(vt. parkimisarvutus). 
ärihoone keskmisse trepikotta ja lifti juurde ning pääs kohvik-

restorani köögi teenindusruumidele. Ärihoone prügikastide ruum on kavandatud varjatult esimesel 
, köögile saab rajada eraldi prügi ja taara kogumise ruumid. 

Ärihoone ümbrus ja hooviala on planeeritud kvaliteetse ja hooldatud ruumina. Projektiga on 
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Nõuded hoonestusele ja muinsuskaitsenõuded
Planeeritud kinnistu ehitusjooneks on väljakujunenud tänavajoon ja krundipiir. Väljakujunenud 
täisehituse protsent on vanalinna nurgakrundil kõrge
ületa Rüütli 9 räästajoont ja harjakõrgust. Arhitektuurses lahenduse
krundijaotust ja esimene korrus on kõrgemate seinte ja akendega 
ja suhestada 1 ja 2 korrus paremini tänavaruumiga.
 
Arhitektuurne üldkontseptsioon
Arhitektuurset lahendust mõjutab eelkõige hoone paiknemine vanalinnas tiheda kasutusega 
tänava ääres, hoones paiknevate tänavaäärsete ruumide suhe tänavaruumiga ja 
inimsilma  kõrguselt tänavapinnalt.
atraktiivse avaliku ruumi loomine nii ärihoones
Uus ehitis täidab ajaloolise tühiku, lisades 
ja vanalinna kontekstist lähtuvalt
erinevad tänavaäärsed ruumid on lahendatud eristuvate avade käsitlusega mis annab ärihoonele 
tänava pinnalt vaadeldes vaheldusrikka ja mitmekesise ruumilise ilme. 
 

 
Hoone ruumid  
Hoone jaotub kasutusotstarvete järgi:
- esimene ja teine korrus otse 
parkimine ja maapealne teenindus
-  kolmas ja neljas korrus rendipinnad
- viies korrus on külaliskorterid, võimalik on ka
jätkumine viimasel korrusel 
 
Projekteeritud äripindade siselahendused on hetkel küllalt esialgsed ja tinglikud ning võimaldavad 
igakülgset edasiarendust vastavalt täpsustunud 
Esimese ja osaliselt ka teise korruse ruumid on lahendatud tänavate ääres paiknevate kõrgete 
õhuruumidega ja peamiselt toitlustuse, kohviku või teeninduse
jagatud trepikodade ja juurepääsudega 3 peamisse ossa, m
sissepääsudega rendipinda. Klientide sissepääsud esimesel korrusel paiknevatele pindadele on otse 
tänavalt. Ülemistel korrustel paiknevatel
trepikojad nii Rüütli kui Küütri tänavalt.
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Nõuded hoonestusele ja muinsuskaitsenõuded 
ehitusjooneks on väljakujunenud tänavajoon ja krundipiir. Väljakujunenud 

täisehituse protsent on vanalinna nurgakrundil kõrge max 80% . Hoone räästajoon
ületa Rüütli 9 räästajoont ja harjakõrgust. Arhitektuurses lahenduses on interpreteer

esimene korrus on kõrgemate seinte ja akendega rõhutatud, et luua esinduslik ilme 
ja suhestada 1 ja 2 korrus paremini tänavaruumiga. 

Arhitektuurne üldkontseptsioon 
Arhitektuurset lahendust mõjutab eelkõige hoone paiknemine vanalinnas tiheda kasutusega 
tänava ääres, hoones paiknevate tänavaäärsete ruumide suhe tänavaruumiga ja 
inimsilma  kõrguselt tänavapinnalt. Lahenduse eesmärk on aktiivselt toimiva ja konteksti sobiva 

avaliku ruumi loomine nii ärihoones kui seda ümbritsevas tänavaruumis.
ehitis täidab ajaloolise tühiku, lisades tänava nurgale puuduva hoonebloki. L

vanalinna kontekstist lähtuvalt taotleb ka uusehitis teatud korrapärasust ja lihtsust kuid hoone 
erinevad tänavaäärsed ruumid on lahendatud eristuvate avade käsitlusega mis annab ärihoonele 

vaheldusrikka ja mitmekesise ruumilise ilme.  

kasutusotstarvete järgi: 
otse tänavalt ligipääsetavad toitlustus-, teenindus- 

parkimine ja maapealne teenindus 
kolmas ja neljas korrus rendipinnad büroodele 
viies korrus on külaliskorterid, võimalik on ka sarnaselt 3. ja 4. korrusega büroopinna lahenduse 

Projekteeritud äripindade siselahendused on hetkel küllalt esialgsed ja tinglikud ning võimaldavad 
igakülgset edasiarendust vastavalt täpsustunud lähteülesandele.   

osaliselt ka teise korruse ruumid on lahendatud tänavate ääres paiknevate kõrgete 
dega ja peamiselt toitlustuse, kohviku või teeninduse funktsioonidega. Hoone 

urepääsudega 3 peamisse ossa, mis moodustavad ka mitu 
sissepääsudega rendipinda. Klientide sissepääsud esimesel korrusel paiknevatele pindadele on otse 

tel paiknevatele äripindadele on kavandatud juurdepääsuks 
Küütri tänavalt. Lift  paikneb esinduslikuma Rüütli tänavalt alguse saava 

 

ehitusjooneks on väljakujunenud tänavajoon ja krundipiir. Väljakujunenud 
. Hoone räästajoon ja harjakõrgus ei 

on interpreteeritud ajaloolist 
rõhutatud, et luua esinduslik ilme 

Arhitektuurset lahendust mõjutab eelkõige hoone paiknemine vanalinnas tiheda kasutusega Rüütli 
tänava ääres, hoones paiknevate tänavaäärsete ruumide suhe tänavaruumiga ja  vaadeldavus 

iva ja konteksti sobiva 
ruumis. 

onebloki. Lähiümbruse miljööst 
atud korrapärasust ja lihtsust kuid hoone 

erinevad tänavaäärsed ruumid on lahendatud eristuvate avade käsitlusega mis annab ärihoonele 

 

 ja äripinnad. Hoovis 

sarnaselt 3. ja 4. korrusega büroopinna lahenduse 

Projekteeritud äripindade siselahendused on hetkel küllalt esialgsed ja tinglikud ning võimaldavad 

osaliselt ka teise korruse ruumid on lahendatud tänavate ääres paiknevate kõrgete 
funktsioonidega. Hoone maht on 

is moodustavad ka mitu erinevat eraldi 
sissepääsudega rendipinda. Klientide sissepääsud esimesel korrusel paiknevatele pindadele on otse 

juurdepääsuks fuajeed ja 
paikneb esinduslikuma Rüütli tänavalt alguse saava 
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peasissepääsu trepikoja mahus. Tänavaruumi avanevad vertikaalsed trepikojad artikuleerivad 
vanalinna kontekstis küllalt suure hoonemahu fassaadi väikemateks lõikudeks ja on kujundatud 
tänavaruumist jälgitavate atraktiivsete ruumid
tasapinnas lahendatud erineva siseruumilise mõttega ja samuti on ka fassaadipinnad kahe korruse 
kõrguselt erineva käsitlusega. Rüütli ja Küütri tänava nurgale on aktsendina kavandatud a
kahe korruse kõrge täisklaasseintega ruum (kohvik, baar, äri või teenindus) mis annab vanalinnale 
omasele kitsale ristmikule ruumilist avarust juurde. 
 
Hoovifassaad on lahendatud tänavafassaadile kontrastselt läbipaistva klaasfassaadiga mis toob 
selgelt esile hoone ruumilise läbilõike. Fassaadis paiknevad ruumid piirnevad avarate 
klaasfassaadidega ja rõdudega katusekorrusel. Teisest neljanda korruseni on maja südamikus 3 
korruse kõrgune sisselõige kohviku terrassiga. Kontori korrustel toob see kom
südamikus paiknevatele ruumidele lisavalgust. 
 

 
Tehnilised ruumid. 
Tehniliste ruumide paiknemine on lahendatud lokaalsete 
tehnoseadmete ruumidega, mis paiknevad korrustel valdavalt üksteise kohal Raekoja plats 12 
krundiga piirneva välisseina ääres. L
jaotustrasse. Samuti võimaldab see sõltumatu
ruumigruppide sisekliimat ja õhuvahetust.   
 
1.4 KONSTRUKTSIOONID, VIIMISTLUS
 
KANDEKONSTRUKTSIOON: 
Hoone kandekonstruktsiooni moodustavad 
kandvad betoonpostid ja betoonplokkidest kandeseinad. Kandvad betoonpostid on nihutatud tänava 
joonelt ca 2,5m krundi sissepoole 
lahus olemasolevatest maa-alla jäävatest tänaväärsetest ajaloolistest vundamentidest. Välisfassaad 
on mittekandva konstruktsioonina toestatud konsoolselt postidest tänava
vahelaeplaatide (ca 2,2-2,3m) külge ja ei vaja tänava ääres
vundamendikonstruktsiooniga lahendust. Trepikojad jm konstruktiivsed seinad on  betoonplokkidest 
konstruktsiooniga. Konstruktiivne ja tehnoloogiline lahendus täpsustatakse edasisel 
projekteerimisel. 
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peasissepääsu trepikoja mahus. Tänavaruumi avanevad vertikaalsed trepikojad artikuleerivad 
vanalinna kontekstis küllalt suure hoonemahu fassaadi väikemateks lõikudeks ja on kujundatud 

tavate atraktiivsete ruumidena. Trepikodade vahelised ruumid on tänava 
tasapinnas lahendatud erineva siseruumilise mõttega ja samuti on ka fassaadipinnad kahe korruse 
kõrguselt erineva käsitlusega. Rüütli ja Küütri tänava nurgale on aktsendina kavandatud a
kahe korruse kõrge täisklaasseintega ruum (kohvik, baar, äri või teenindus) mis annab vanalinnale 
omasele kitsale ristmikule ruumilist avarust juurde.  

Hoovifassaad on lahendatud tänavafassaadile kontrastselt läbipaistva klaasfassaadiga mis toob 
selgelt esile hoone ruumilise läbilõike. Fassaadis paiknevad ruumid piirnevad avarate 
klaasfassaadidega ja rõdudega katusekorrusel. Teisest neljanda korruseni on maja südamikus 3 
korruse kõrgune sisselõige kohviku terrassiga. Kontori korrustel toob see kom
südamikus paiknevatele ruumidele lisavalgust.  

Tehniliste ruumide paiknemine on lahendatud lokaalsete funktsioonipõhiste 
mis paiknevad korrustel valdavalt üksteise kohal Raekoja plats 12 

neva välisseina ääres. Lahendus võimaldab vältida suuri hoonet läbivaid püstakuid ja 
Samuti võimaldab see sõltumatult vastavalt vajadusele reguleerida erinevate 

uumigruppide sisekliimat ja õhuvahetust.    

KONSTRUKTSIOONID, VIIMISTLUS 

Hoone kandekonstruktsiooni moodustavad monoliitbetoonist vahe- ning katuslaeplaadid ning neid 
kandvad betoonpostid ja betoonplokkidest kandeseinad. Kandvad betoonpostid on nihutatud tänava 
joonelt ca 2,5m krundi sissepoole - vaiadele toestatud postide asupaik on sellisel moel võimalikult 

alla jäävatest tänaväärsetest ajaloolistest vundamentidest. Välisfassaad 
on mittekandva konstruktsioonina toestatud konsoolselt postidest tänava

2,3m) külge ja ei vaja tänava ääres ajalooliseid v
lahendust. Trepikojad jm konstruktiivsed seinad on  betoonplokkidest 

Konstruktiivne ja tehnoloogiline lahendus täpsustatakse edasisel 

 

peasissepääsu trepikoja mahus. Tänavaruumi avanevad vertikaalsed trepikojad artikuleerivad 
vanalinna kontekstis küllalt suure hoonemahu fassaadi väikemateks lõikudeks ja on kujundatud 

ena. Trepikodade vahelised ruumid on tänava 
tasapinnas lahendatud erineva siseruumilise mõttega ja samuti on ka fassaadipinnad kahe korruse 
kõrguselt erineva käsitlusega. Rüütli ja Küütri tänava nurgale on aktsendina kavandatud avar läbi 
kahe korruse kõrge täisklaasseintega ruum (kohvik, baar, äri või teenindus) mis annab vanalinnale 

Hoovifassaad on lahendatud tänavafassaadile kontrastselt läbipaistva klaasfassaadiga mis toob 
selgelt esile hoone ruumilise läbilõike. Fassaadis paiknevad ruumid piirnevad avarate 
klaasfassaadidega ja rõdudega katusekorrusel. Teisest neljanda korruseni on maja südamikus 3 
korruse kõrgune sisselõige kohviku terrassiga. Kontori korrustel toob see kompaktse hoone 

 

funktsioonipõhiste väiksemate 
mis paiknevad korrustel valdavalt üksteise kohal Raekoja plats 12 

ahendus võimaldab vältida suuri hoonet läbivaid püstakuid ja 
lt vastavalt vajadusele reguleerida erinevate 

ning katuslaeplaadid ning neid 
kandvad betoonpostid ja betoonplokkidest kandeseinad. Kandvad betoonpostid on nihutatud tänava 

vaiadele toestatud postide asupaik on sellisel moel võimalikult 
alla jäävatest tänaväärsetest ajaloolistest vundamentidest. Välisfassaad 

on mittekandva konstruktsioonina toestatud konsoolselt postidest tänava poole ulatuvate  
ajalooliseid vundamente läbiva 

lahendust. Trepikojad jm konstruktiivsed seinad on  betoonplokkidest 
Konstruktiivne ja tehnoloogiline lahendus täpsustatakse edasisel 



7 ÄRIHOONE ARHITEKTUURIVÕISTLUS KÜÜTRI 5, TARTU

VIIMISTLUS 
Viimistlusmatejalide kasutamisel on 
materjalide kooslus. 
 
Tänavafassaad:  
Fassaadiplaat - loodusliku kivipinna materiaalsusega komposiitkivi paneelid
Avatäited -  puidust raamidega aknad
Rüütli ja Küütri tänavanurgal 2
siledapinnaline katteprofiilita klaasfassaad
 
Siseõue fassaad: 
Klaasfassaad - anodeeritud alumiinium raamid 
integreerida PV-paneele, et piirata otsest päikesevalgust siseruumis ja katta osa elektri vajadusest
Päiksekaitse rulood - väljavaatel semitransparentne screenkangast fassaadiruloo, heleda tooniga
Terrasside ja rõdude pinnad - tumepruun termotöödeldud terrassipuit
 
 

1.5 TEHNILISED NÄITAJAD: 

 
Kinnistu andmed: 
Kinnistu aadress    Küütri 5, Tartu
Katastritunnus    (79507:055:0001)
Krundi pindala    1036 m² 
 
Hoonete arv krundil 1 
 
Suletud  netopind  3024m² 
 
Suletud brutopind  3374m² 
 
Ehitise pikkus   35,25m  
Ehitise laius    32,45m 
Ehitise kõrgus    17,7m 
 
Kubatuur     12220m³ 
 
Ehitisealune pind  809m² 
 
Täisehituse %   78% 
 
Parkimiskohtade arv 16  
 
Tulepüsivusklass  TP 1 
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kasutamisel on seatud eesmärgiks luua esinduslik ja asukohaga haakuv 

loodusliku kivipinna materiaalsusega komposiitkivi paneelid, tagant tuulutatav
raamidega aknad ja uksed, toon tumepruun 

nurgal 2-korruse kõrgune klaasfassaad, sisemiste raam
klaasfassaad 

anodeeritud alumiinium raamid - toon tume mustjaspruun. Klaasfassaadi on 
paneele, et piirata otsest päikesevalgust siseruumis ja katta osa elektri vajadusest

väljavaatel semitransparentne screenkangast fassaadiruloo, heleda tooniga
tumepruun termotöödeldud terrassipuit 

Küütri 5, Tartu 
(79507:055:0001) 

 

 

 

eesmärgiks luua esinduslik ja asukohaga haakuv 

, tagant tuulutatav 

sisemiste raamipostidega väljast 

. Klaasfassaadi on võimalik 
paneele, et piirata otsest päikesevalgust siseruumis ja katta osa elektri vajadusest 

väljavaatel semitransparentne screenkangast fassaadiruloo, heleda tooniga 
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1.6 RUUMIPROGRAMM 

KORRUS / RUUMI NIMETUS 

  

1.KORRUS 

BAAR / RESTORAN / KÖÖK / ABIR. 

BAAR / KOHVIK /  TEENINDUS 

BAAR / KOHVIK /  TEENINDUS 

TREPIKODA 1 / FUAJEE 

TREPIKODA 2 

KORIDOR 

TEHN.RUUMID (VEE-,KÜTTESÕLM, EL.KILP)

PRÜGIRUUM 

PARKIMISALA (AVATUD BRUTO - 232,5M2)

2.KORRUS 

BAAR / RESTORAN 

TERRASS (AVATUD - 30M2) 

BAAR / KOHVIK /  TEENINDUS 

WC-D 

KOHVIK / TEENINDUS 

TREPIKODA 1 

TREPIKODA 2 

KORIDOR 

VENTILATSIOONI TEHN.RUUM 

3.KORRUS 

BÜROORUUMID 

WC-D 

ABIRUUM 

TREPIKODA 1 

TREPIKODA 2 

VENTILATSIOONI TEHN.RUUM 

4.KORRUS 

BÜROORUUMID 

WC-D 

ABIRUUM 

KORIDOR 

TREPIKODA 1 

TREPIKODA 2 

VENTILATSIOONI TEHN.RUUM 

5.KORRUS 

KÜLALISKORTER 1 

KÜLALISKORTER 2 

KÜLALISKORTER 3 

KÜLALISKORTER 4 

KÜLALISKORTER 5 

KÜLALISKORTER 6 

KÜLALISKORTER 7 

KÜLALISKORTER 8 

KÜLALISKORTER 9 

TREPIKODA 1 

TREPIKODA 2 

KORIDOR 

VENTILATSIOONI TEHN.RUUM 

TERRASSID (AVATUD - 82M2) 

KOKKU 
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RENDITAV RUUM RENDITAV 
ABIRUUM 

NETOPIND

m² m² 

332 87,5 

 105 58 

139 16 

88 13,5 

    

    

    

,KÜTTESÕLM, EL.KILP)   

    

232,5M2)  

489 13,5 

175,5   

    

77   

  13,5 

236,5   

    

    

    

    

623 13,5 

623   

  6 

  7,5 

    

    

    

578 13,5 

578   

  6 

  7,5 

    

    

    

    

401,5 0 

104   

43,5   

58,5   

55   

32,5   

27   

27   

27   

27   

    

    

    

    

    

2424 128 

 

NETOPIND BRUTOPIND 

m² KOKKU m² 

514 576 

163   

155   

101,5   

26   

12   

30   

14,5   

12   

    

598,5 664 

175,5   

    

77   

13,5   

236,5   

16   

13,5   

24   

42,5   

708,5 778 

623   

6   

7,5   

16   

13,5   

42,5   

703,5 778 

578   

6   

7,5   

40   

16   

13,5   

42,5   

499,5 578 

104   

43,5   

58,5   

55   

32,5   

27   

27   

27   

27   

16   

13,5   

50   

18,5   

    

3024 3374 
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PARKIMISKOHTADE ARVUTUS 
 
VASTAVALT EVS 843 linnakeskus, linna klass I

KORRUS KASUTUSOTSTARVE 

    

    

    

ÄRI- JA BÜROOHOONE 

1 

restoran, kohvik 

restoran, kohvik 

kohvik / kauplus / teenindus 

(koridor, üldruumid) 

2 

restoran, kohvik 

restoran, kohvik 

asutus / kauplus / teenindus 

(koridor, üldruumid) 

3 

asutus / büroo 

asutus / büroo (koridor, 

üldruumid) 

4 
asutus / büroo 

asutus / büroo (koridor, 

üldruumid) 

5 
hotell / apartemendid 

(koridor, üldruumid) 

  Pind kokku 

JALGRATASTE PARKIMISARVUTUS 

KORRUS KASUTUSOTSTARVE 

    

    

    

ÄRI- JA BÜROOHOONE 

1 

restoran, kohvik 

restoran, kohvik 

kohvik / kauplus / teenindus

2 

restoran, kohvik 

restoran, kohvik 

asutus / kauplus / teenindus 

3 asutus / büroo 

4 asutus / büroo 

5 hotell / apartemendid 

  Pind kokku 
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3 linnakeskus, linna klass I 

PIND PARKIMIS- PARKIMIS- PARKIMIS

m2 VAJADUS ARVUTUS KOHTADE

(rendipinna     

bruto)     ARVESTUSLIK

Ehitisealune pind 809 m2 

105 1/270 m2 0,4 

139 1/270 m2 0,5 

kohvik / kauplus / teenindus  88 1/270 m2 0,3 

88 1/270m2 0,3 

176 1/270 m2 0,7 

77 1/270 m2 0,3 

asutus / kauplus / teenindus  237 1/120m2 2,0 

14 1/120m2 0,1 

623 1/100m2 6,2 

14 1/100m2 0,1 

578 1/100m2 5,8 

54 1/100m2 0,5 

402 1/200 m2 2,0 

50 1/100m2 0,3 

2645   Kokku 

planeeritud parkimise vajadus kokku 

Kinnistul tagatud parkimine  

RISTKASUTUSES (büroo/külaliskorter) või üldkasutatavas parklas

PARKIMISKOHAD (arvestades ristkasutust) 

      

PIND 
PARKIMISVAJA

DUS 
PARKIMISARV

UTUS 
PARKIMIS

m2 ISTEKOHT   KOHTADE

(rendipinna     

bruto)     ARVESTUSLIK

Ehitisealune pind 809 m2   

105 1/100 m2 1,1 

139 1/100 m2 1,4 

kohvik / kauplus / teenindus 88 1/200 m2 0,4 

176 1/100 m2 1,8 

77 1/100 m2 0,8 

asutus / kauplus / teenindus  237 1/200m2 1,2 

623 1/150m2 4,2 

623 1/150m2 4,2 

24 1/50 voodikoht 0,5 

2092   Kokku 

 

PARKIMIS- PARKIMIS- 

KOHTADE KOHTADE 

ARV ARV 

ARVESTUSLIK   

    

    

    

1,6 2 

    

    

    

3,0 3 

    

6,4 6 

    

6,3 7 

    

2,3 2 

19,5 20 

planeeritud parkimise vajadus kokku  20 

Kinnistul tagatud parkimine  16 

PUUDU  4 

RISTKASUTUSES (büroo/külaliskorter) või üldkasutatavas parklas 4 

PARKIMISKOHAD (arvestades ristkasutust)  16 

    

PARKIMIS- PARKIMIS- 

KOHTADE KOHTADE 

ARV ARV 

ARVESTUSLIK   

    

    

    

2,9   

    

    

3,7   

4,4   

4,4   

0,5   

15,9 16 


