
TÄHE 19 ARHITEKTUURIKONKURSS 
Žürii protokoll 
 
 
15.08.2018 
 
Etteantud tähtajaks 2. juulil 2018.a. laekusid kõigi kolme osalema kutsutud arhitektuuribüroo 
võistlustööd. Kõigi töödega pakutud lahendused vastasid konkursitingimustele ning 
kvalifitseerusid võistlusele.  
 
Võistlusega otsiti lahendust miljöösse sobivale, ent ajaloolist keskkonda mitte matkivale 
konstruktiivselt otstarbekale äripindadega korterelamule. Eelistatud oli lahendus, mis kasutaks 
maksimaalselt hoovipealset õueala ning seoks mitmest hooneplokist koosneva hoonetepaari või   
-grupi üheks tervikuks avaliku, poolavaliku ja privaatse õueruumiga. 
 
 

Proge OÜ 

 
Töö jagab ehitusmahu kolmeks eraldiseisvaks maapealseks hooneks, mis jääb lahenduse parimaks 
omaduseks.  
 
Kolm mahtu on antud rangelt sarnaste vormidega rangelt sarnases asendiplaanilises paigutuses, 
mis ei toeta sümpaatse ja mugava hoonetevahelise ruumi tekkimist. I korruse äripinnad on antud 
ulatusliku klaasfassaadina, mis mõjub kalgina, agressiivsena. Õnnestunud detailivõtteks on 
kõrgemate korruste fassaadide ja katuste lahendamine ühtses tonaalsuses. 
 
Hoonete vertikaalne sidumine on sümpaatne – Tähe tn äärse madalama hoone sissepääs viiakse 
tänavatasandile ning seotakse ka hoovialaga. Selliselt tekib õuele huvitava liigendusega pind, mis 
aga avaneb päeva lõikes ebasoodsasse suunda (hommikupäikesele, mis aga hoone poolt 
blokeeritakse).  
 
Hoonete ühendamine galeriidega on siseloogika mõttes huvitav, aga mahuliselt mõjub miljööala 
kontekstis häirivalt. Otsakelpade lahendused ja ülemiste korruste aknapindade voltimine jäävad 
naabruskonnas iseäranis võõraks.  
 
 

HGA 

 
Samuti lahendus näiliselt kolme maapealse mahuga, ent tegelikult on Lootuse tänava poolsed kaks 
eriilmelist hoonet ühendatud: liigendus väljendub vaid tagasiastes ja fassaadi värvitoonis. Väline 
liigendus on selliselt hästi õnnestunud ning toetab miljöös levinud mahtusid. Tähe tänava poolne 
must lai paljukorruseline otsaviil mõjub esmapilgul ebatavaliselt, ent sarnaneb tegelikult Karlovas 
ajalooliselt kasutatud laia frontooni võttega (Tähe 26, Võru 110).  
 
Laudisetekstuuriga betoonkoorik I korruse frondis on Proge pakutud katkematu 
vitriinaknapinnaga lahendusest sümpaatsem, aga võib Karlovas sellest hoolimata võõralt mõjuda. 
Kahekordsed katuseväljaehitused ei ole keskkonnas veenvad – need aga ära jättes või ümber tehes 
ei ole lahendus enam see ning ülejäänud tervik oleks liiga lihtsustatud, liiga turvaline. 



Fassaadirütmi idee kitsaste kõrgete prantsuse rõdude ja erinevate viimistlusmaterjalidega loeb 
sellele vaatamata miljööd hästi ning on seega eriliselt õnnestunud.   
 
Maapinna kõrguste liigendamine tänavatasapinnal Lootuse tn pool näib huvitav, aga ei pruugi 
mõnusa avaliku ruumina tööle hakata. Mida seal ikka ette võtta? 
 
Lootuse tn poolse kõrgema hoonemahu laius tekitab hoone keskele palju pimedat ruumi, millele 
annavad valgust põhjasuunda avanevad aknad. Ka ruumiprogramm pole sellel hooneosal ideaalne 
– näiteks on elutoad võrdlemisi nurgelised ja kokku pressitud.  
 
Üldiselt on lahendus tervikuna sümpaatne: mahud on heade proportsioonidega ja selged, liigsete 
detailideta, ent elegantsed – täpselt nagu Karlovasse tarvis. Lahenduse vastu räägib ootamatu 
katusemaastik ja kohati ebaratsionaalne plaanilahendus.  
 
  

KAOS 

 
Töö kõige veenvama eelisena paistab teiste ees silma sümpaatne ja veenev asendiplaani- ja 
mahtude paigutamise lahendus. Kahe hoone vahelt Tähe tänavalt sisehoovi suunav pisiväljak 
aktiveerib tänavaruumi, Lootuse poolne tänavaruum on liigendatud haljastuse ja reljeefiga. 
Tänavate ja hoone veelgi paremaks sidumiseks tuleks I korruse pindadele kaaluda väikepoe 
funktsiooni. 
 
Hooned on modelleeritud miljöösse sobituvalt, tänavale avatud 1. korruse äripindade ja 
ülakorruse elutsooni erisus aitab funktsioone hästi lugeda, on heas tasakaalus ning sulandub teiste 
Tähe tänava äripindadega hoonete hulka. Hoonete liigendus ja detailid on hästi tasakaalustatud – 
nüansirohked, ent samas väärikalt neutraalsed.  
 
Sarnaselt HGA lahendusega ilmestatakse Tähe tänavat frontoonina mõjuva otsaviiluga. Mõlema 
töö puhul tekib siin huvitav dialoog diagonaalis üle tänava asuva apteegimaja frontooniga. 
Katuseviilu lahendamine klaasist nurgaga ning katusemaastiku sisselõiked mõjuvad miljöös 
väheveenvalt ning vajaksid kindlasti veel tööd.  
 
Korterite plaanilahendus on hästi õnnestunud.  
 
Sümpaatne, tugeva potentsiaaliga võistlustöö, mis vastab kõige paremini lähteülesandes antud 
peaeesmärkidele. 
 

 

Žürii teeb ettepaneku kuulutada parimaks Kaos arhitektide võistlustöö. 


