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Linnaehituslik olukord 

Tellija eesmärgiks on Küütri 5 kinnistule ärihoone rajamine. Antud töö pakub selleks ruumilise ja 

linnaehitusliku lahenduse.  

Küütri tänav asub Tartu linna ajaloolises keskosas. Piirkonnas väljakujunenud keskkond koosneb 

valdavalt 19. sajandi klassitsistlikest kahe-kolmekordsetest hoonetest Rüütli tänaval, mille esimese 

korruse funktsioon on valdavalt äripinnad. Krunt on raekoja platsi ja hilisbarokse Raehoone 

läheduses. 

Hoone on kavandatud vastavalt detailplaneeringule ning arvestab keskkonna väljakujunenud 

jõujooni. Hoone vorm oma lihtsuses astub dialoogi vastasoleva hotellihoonega. Hoone harja ja 

räästakõrgus ning katusekalle jälgivad hotellihoone parameetreid.  

Arhitektuurne lahendus 

Hoone on kavandatud tervikuna, meetodikeskse fassaadiga ja ühtse materjaliga. Küütri ja Rüütli 

tänava poolsed fassaadid astuvad 3-4 korruse mahus astmeliselt tänava poole, markeerides 

tagasiastega krundil kunagi asunud hoonestuse mahte ja krundi jaotust. Ajalooliste hoonete asukohta 

tähistab fassaadis ka aknarütmi muutus. Fassaadi liigendus tekitab ülemistele korrustele sügavamad 

aknapaled, mis aitavad päikest varjestada. Tänavatasapinnal on suured klaasipinnad kitsaste 

paledega ja kõnniteele lähemal, andes võimaluse äridele sissepääsude ja vaateakende tekitamiseks ja 

tänavaruumi elavdamiseks.  

 

Kuna hoone on vaadeldav eelkõige piki Rüütli ja Küütri tänavat, on fassaadile loodud astmestik ja 

aknapalede sügavuse muutus korruste lõikes hästi hoomatav ning annab hoonele selge kuvandi 

viidates ühtlasi ka ajaloolisele kihistusele.  

Aktiivse tänava rütm on sarnane kõikjal maailmas - 15-20 äripinda 100 meetri kohta annab jalakäijale 

iga 4-5 sekundi järel uue impulsi.
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 Arvestades kavandatava hoone pikkust võiks öelda, et esimesel 

korrusel võiks olla 5-7 erinevat tänavaga suhtlevat äripinda. Pakutud lahenduses on esimese korruse 

tänavapoolsed avad kõik tänava kõrgusel, mis võimaldab äripindade paindlikku jaotamist ja ligipääse 

otse tänavalt. Akende rütm võimaldab väga erineva suurusega äripindade rajamist.  Küütri tänava 

pool tuleb kõnnitee kõrgust selleks veidi ümber planeerida – kõnnitee ja sõidude piirile tekib hoone 

otsa juures väike pandus. Hoone lahendus võimaldab äride rajamist ka läbi esimese kahe korruse. 

Fassaad on kaetud vanalinna miljöösse sobituva helehalli naturaalse kiviplaadiga, akende paled on 

viimistletud naturaalse alumiiniumlehega. Sügavad aknapaled ülemistel korrustel varjavad otsest 

päikesevalgust, kuid alumiiniumiga viimistletud pind peegeldab kaudset valgust siseruumidesse. 

Samuti elavdavad aknapaled fassaadi õhtuti, kui hoone sisevalgustus on sisse lülitatud. Katus on 

kaetud vanalinna sobituva valtsplekiga.  
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Hoone esimese korruse puhas kõrgus on 3,7m, ülemistel korrustel 3 m. Hoonesse on kavandatud 

kaks evakuatsiooni trepikoda, millest üks, Rüütli tänava poolne on koos liftiga ja esimesel korrusel 

vestibüüli kaudu ühendatud Rüütli tänavaga. Mõlemast trepikojast pääseb otse hoovipoolsesse 

parklasse. Trepikodadega samasse tsooni jääb ka teenindavate ruumide (rataste hoiuruum, wc-d, 

koristajaruumid, laod, panipaigad, tehnilsed ruumid) plokk. Esimesel korrusel on teenindavad ruumid 

otseühenduses hooviga, ülemistel korrustel aga jäävad hoone keskele, kus on kõige vähem 

loomulikku valgust. Selline skeem võimaldab äri- ja kontoripindade  paindlikku paigutamist ning 

mugavat kasutust.  

5-korrusele on näidatud võimalik apartment-tüüpi korterite jaotus. Kuna 5 korrusel on kõikidele 

küledele kavandatud aknad siis on väga lihtne korterite suurust muuta.  

Hoovi ala puudumist krundil kompenseerib hoone katusele kavandatud terrass-vaateplatvorm mida 

saavad kasutada kõik hoone kasutajad. Terrassile on kavandatud haljastust ja istumisvõimalusi. 

Antud lahenduses viib terrassile nii lift kui ka trepikoda. Juhul kui hoone katusele ei saa lifti ja trepi 

jaoks lisamahtu tekitada on võimalik katusele pääs lahendada ka hoone mahu siseselt.  

Sisehoovi poolsele lõuna fassaadile on kavandatud kergkonstruktsioonis rõdud, mille suurust ja arvu 

on võimalik lihtsalt muuta. Antud hetkel astuvad rõdud üle ehitusjoone. Kui see ei osutu võimalikuks, 

saab vajadusel rõdusid kavandada ka hoone mahtu.  

Küütri ja Rüütli tänavate kaldkatustele on kavandatud katuseaknad, mis järgivad hoone viimase 

korruse akende sammu. Katuseakende asemel on kohati võimalik teha ka katusesse sisse lõigatud 

rõdusid.  

Asendiplaani lahendus 

Autode parkimine on paigutatud hoovi, osaliselt hoone alla esimese korruse tasandile. Krundil on 

kokku 17 parkimiskohta.     Normatiiv Planeeritud 

1 korruse äripinnad /  5 korruse apartmenthotell 1233,5m
2
 1/400=3,1 3  

2-4 korruse bürood 2473,8 m
2     

1/140=17,7 14 

Hoone esimese korruse mahtu võiks kaaluda jalgrataste hoiuruumi, millele oleks ligipääs hoovi poolt. 

Lisaks on kavandatud sisehoovi jalgrataste parkimisala ca. 20 rattale. Rüütli ja Küütri tänavate äärde 

võiks kavandada rataste parkimiskohti vastavalt tänava üldiste kujundusprintsiipidega (houkohtade 

asukohad, inventar jmt.)  

Konstruktiivne lahendus 

Arvestades tellija soovi mitte läbi viia ulatuslikke arheoloogilisi kaevamisi on hoone kandeskeem 

kavandatud nn. post-plaat süsteemina. Mittekandvad välisseinad toetuvad vahelae plaatidele. Hoone 

jäikuse tagavad trepikodade kandvad külgseinad. Fassaadi eenduvad osad on tehtud 

kergkonstruktsioonist, mis on kaetud fassaadi kiviga.  

 

Tehnilised näitajad 

Ehitusalune pind 825m
2
 

Suletud brutopind 3707,3m
2
 

Suletud netopind  3290,7m
2
 


