
 
 

 

 

TARTU  PAJU TN. 2 
 KAVANDATAVA  BÜROOHOONE  

ARHITEKTUURIKONKURSI 
TINGIMUSED JA LÄHTEÜLESANNE 

 
 

 
Tartu, 10.01.2017 

KONKURSI TINGIMUSED:  
 
 

1. Eesmärk ja korraldaja 

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada lahendus kaasaegse mõistlike kuludega ehitatud büroohoone 
rajamiseks. Hoone tuleb ehitada liginullenergiahoonena, tagades samas ruumide loomuliku valgustatuse ja 
vaated jõele ning vanalinnale. Konkursi korraldab OÜ Avaare Kinnisvara. Konkursi žüriisse on kutsutud: 

    Tõnis Arjus – Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Ehituse osakonna juhataja - linnaarhitekt 

    Emil Urbel – arhitekt 

    Kaido Kepp – arhitekt 

    Aivar Tuulberg – OÜ Vallikraavi Kinnisvara juhatuse liige 

    Kalev Kase – OÜ Avaare Kinnisvara juhatuse liige 
 

2. Konkursi vorm ja aeg 

Konkurss on kutsutud osavõtjatega ühe-etapiline  arhitektuurikonkurss. Konkursi korraldajad deklareerivad, et on 
huvitatud projekteeritava hoone arhitektuurse projekti tellimisest võidutöö autorilt. Osavõtjad peavad arvestama, 
et korraldajad võtavad endale õiguse kasutada konkursitöid edasisel projekteerimisel. Konkursitöö esitamise 
tähtaeg on 20 märts 2017. 
 

3. Osavõtjatasud 

Konkursil osalejale kes esitavad tingimustele vastava konkursitöö makstakse osavõtjatasu 4000 EUR, millele 
lisandub käibemaks. Korraldajatel on õigus jätta töö eest tasumata, kui töö ei vasta esitatud tingimustele või 
tähtajale. Osavõtjatasud makstakse välja esitatud arve alusel hiljemalt ühe kuu jooksul pärast võitja 
väljaselgitamist. 
  

4. Lähtematerjalide loetelu 

- Kehtiv detailplaneering (Emajõe, Sõpruse silla, Pikk ja Fortuuna tänavatega piiratud ala 
detailplaneering) 
- Geoalus  

 
5. Konkursitöö vajalik maht 

- Minimaalselt vajalikud joonised: 
- Arhitektuurilised vaated ning lõiked hoone kohta mõõdus 1:200  
- Korruste plaanid mõõtkavas 1:200;näidates ära ruumide suurused 
- Asendiplaan mõõdus 1:500 
- 3D perspektiivvaated 
- Vaatekoridorid hoone akendest 
- Liiklusskeem ja parkimislahendused 

- Esitada seletuskiri ja vajadusel vabas vormis selgitavad skeemid, mis peavad: 
- Analüüsima, selgitama ja põhjendama võistlusalale pakutavat ruumilist lahendust 
- Kirjeldama renditavate ja ehitavate ruumide pindalade ja parkimiskohtade bilanssi 
- Põhikonstruktsioonide ja ehitusmaterjalide kirjeldus 



- Energiatõhususe saavutamise abinõud 

- Välja tooma tehnilised näitajad: 
- Ehituse alune pind 
- Hoone suletud netopind, parkimise pinnad hoones 
- Väljaüüritav pind 
- Parkimiskohtade arv hoones, territooriumil 

- Projekteerimistööde maksumuse kirjeldus ja tööde teostamise ajagraafik. Projekteerimistööde maksumus 
peab hõlmama arhitektuurse projekti eel- ja põhiprojekti ning tööjooniseid ja autorijärelvalvet. 
 

6. Konkursitöö vorm 

- Konkursitöö graafiline materjal peab olema esitatud jäikadel alustel formaadis A1.  
- Seletuskiri tuleb esitada jooniste lisana trükitult, köidetult ja formaadis A4 (vajadusel A3), lisada tuleb 

seletuskirja kausta planšettidel esitatav graafiline materjal vähendatud kujul. 

- Konkursitööle tuleb lisada joonised digitaalselt dwg formaadis. 
 

7. Hindamise kriteeriumid (ei ole antud tähtsuse järjekorras) 

- Arhitektuurse lahenduse sobivus keskkonda ja hoone kasutamise tehnoloogiline skeem 
- Energiatõhususe saavutamise meetodid 
- Ökonoomsus: väljaüüritava ja ehitatava pinna suhe, ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide valik 

- Projekteerimistööde maksumus 
 

8. Konkursi lõpetamine ja tulemuste avalikustamine 

Hiljemalt 14.aprill 2017 valitakse välja konkursi võitja ja informeeritakse arhitektuurikonkursi tulemustest kõiki 
osavõtjaid. 
 

9.  Kontaktid 
 
Kalev Kase; tel 505 4766; kalev.kase@avaare.ee 
Indrek Rentel; tel 502 8541; indrek@vallikraavi.ee 
 
 
LÄHTEÜLESANNE:  
 
- Projekteerimise aluseks võtta olemasolev detailplaneering. 
- Kogu planeeringus ettenähtud mahtu madalamas osas ei pea ära kasutama. 
- Arhitektuurne lahendus peab võimaldama projekteerida hoone liginullenergiahoonena. 
- Hoone kavandamisel rakendada passiivse jahutuse elemente ning kaasaegseid linnruumi sobivaid 

taastuvenergialahendusi. 
- Projekteerimisel võiks arvestada RKAS-e poolt välja antud juhendmaterjaliga „Madal ja 

liginullenergijahooned“. 
- Kavandatava hoone sisekliima peab vastama ES_EN 15251 klass 1 nõuetele. 
- Akende dimensioneerimisel tagada siseruumides piisav loomulik valgus. 
- Hoone paigutuses arvestada avanevate vaadetega jõele ja kesklinnale. 
- Arvestada, et projekt tuleb teostada BIM projektina, kordinaatori kohustused jäävad arhitektuuribüroole. 
- Ette näha parkimismaja 250 kohta, soovitavalt kahes etapis ehitamise võimalusega. 
- Torni osas ette näha võimalus vähemalt 4 üüripinnale, minimaalse ühise koridoriga. 
- Esimesele korrusele, jõepoolsele küljele ette näha toitlustuskoht koos väliterassiga. 
- Hoone kavandada monoliitbetoonkarkass hoonena, kergpaneel välisseintega. 
- Arvestada ka Pika tn äärsete kinnistute 79514:029:0001 ja 79514:029:0014 kasutamisega parkimiseks. 
- Käesoleval etapil Pika tn laiendusega ei arvesta. 
- Hoonele on kavas taotleda LEED sertifikaat. 

 
Lugupidamisega 
 
Kalev  Kase  
oü Avaare Kinnisvara juhatuse liige 


