
Ärihoone Raekoja plats 16/Kompanii tn 2 laienduse ning Küütri tn 9 arhitektuurivõistlus 
Võistlustingimused 

 
 

1. Võistluse korraldaja 
Võistluse korraldaja on sTARTUp Hub OÜ. 
 
2. Võistluse vorm 
Võistlus on ühe-etapiline kutsutud arhitektuurivõistlus 
 
3. Võistlusülesanne 
3.1 Võistluse eesmärgiks on saada parim arhitektuurne lahenduse ärihoonete rajamiseks Raekoja 
plats 16/ Kompanii tn 2 ning Küütri tn 9 kinnistutele.  
 
3.2 Linnaehituslikud nõuded ja eesmärgid 
Hoonete räästa ja harja kõrgused peavad lähtuma vastavalt eritingimustele Kompanii 2/Raekoja 
plats 16 hoone vastavatest näitajatest. 
 
Arhitektuurivõistlusega soovitakse lahendada ka peasissepääs hoonekompleksi tõenäoliselt 
Kompanii tänavalt. Kompanii tänav Küütri tänavast Raekoja platsini on perspektiivis üldisele 
autoliiklusele suletud jalakäijate tänav.  Sissepääs parklasse võib avaneda ka Komapnii tänava 
poole analoogselt olemasolevale väravale. 
 
Peasissepääs peab olema sujuvas ühenduses eelnevas etapis rajatava siseaatriumiga, mis on 
hoonekompleksi südameks. Arvestada, et säiliks võimalus liita hoonekompleksiga ka 
perspektiivne ärihoone Rüütli ja Küütri tn nurgal Küütri 5 krundil. 
 
Arvestada, et hoone oleks rajatav etapiliselt - s.t Kompanii tn.2 hoone esimesena ning Küütri 9 
persepktiivse laiendusena. Eelsitatud onkahe kinnistu koosarendus, kuid etapilisus võib olla 
vajalik tulenevalt erinevatest kinnistu omanikest. 
 
3.3 Nõuded ruumiprogrammile 
Uus hoone peab moodustama koos olemasoleva hoonega tervikliku innovatiivse, dünaamilise ja 
motiveeriva töökeskonna eelkõige IT-suunitlusega firmadele.  Uus hoone peaks olema esinduslik, 
bürookompleksi suunitlusega haakuv ning Tartu vanalinnamiljöösse sobiv ehitis. 
 
Hoone esimesele korrusele kavandada otse tänavalt pääsetavad äripinnad, mis saavad toimida 
nii toitlustusasutuste kui ka büroopindadena. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele on lubatud 
olemasoleva kivist piirdeaia lammutamine. Selle täielik lammutamine või säilitamine on 
võistlejate otsustada, oluline on tagada esimesesele korrusel piisav valgus ning ligipääs 
tänavatasandilt. 
 
Hoone 2-le ja 3-le korrusele planeerida büroopinnad: 2-le korrusele eraldi pinnad suurusega 30-
50 m2 ning kolmandale korrusele suurusega ca 100-120 m2. Ette näha ka üks 600-800 m2 
suurune äripind. Kõik nõupidamisruumid, puhkealad, wc-plokid ning kööginurgad planeerida 
ühisele alale ning nende porportsioon kontoripinda ei tohiks olle suurem kui 1:5 võttes arvesse 
ka juba olemasolevat hoonet ning juurdeehitatavat aatriumi. Vältida kitsaste koridoride teket – 
kogu üldala peaks olema kasutuses kas rekreatsioonialalana ja võimaldama ka ajutiste avatud 
töökohtade teket. Nõupidamisruumid eelkõige väikesed (4-6 inimest), aga ka kaks suuremat (8-
12 inimest). Arvestada ka skype-bokside ja kõnekuutide vajadusega, need planeerida  suurusega, 
mis võimaldaks neid vajadusel kasutada ka kahel inimesel.  
 
Normatiivne parkimine lahendada omal krundil, võimalusel vältida täissügavuses keldrikorruse 
rajamist.  
 
Hoone ülemisele korrusele võib planeeridalisaks külaliskortereid. 
 
4. Võistluse ajakava 
4.1.  Võistlus algab 27.12.2016 



4.2. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 28.02.2017 
 
 
5. Võistlusest osavõtjad  
 
Võistlusest võtavad osa 3 korraldaja poolt kutsutud osavõtjat: 

- OÜ Arhitektuuriklubi 
- OÜ AB Kontekst 
- OÜ Sport 

 
6. Žürii koosseis žürii koosseisus: 

- Rein Lemberpuu (sTARTUp Hub OÜ juhataja), žürii esimees 
- Rein Kirsipuu (Küütri 9 kinnistu omanik) 
- Marti Nurmine (sTARTUp Hub OÜ, ehitusspetsialist) 
- Tõnis Arjus (Tartu linnaarhitekt) 
- Triin Talk(?)/Egle Tamm(?) Muinsuskaitseameti esindaja 
- Jan Skolimowski, Volitatud  arhitekt VII 
- Kalle Komissarov, EAL aspresident 

Žüriil on õigus kaasata hääleõiguseta eksperte. 
 
7. Auhindade ja osalemistasude suurus ning väljamaksmine 
 
Kõigile osalejatele, kes esitavad tähtajaks nõuetekohase võistlustöö, on ette nähtud tasu 4000 
EUR. Tasu makstakse välja osaleja poolt esitatava arve alusel pärast konkurssi võitja 
väljaselgitamist hiljemalt 1 kuu jooksul pärast konkurssi lõppu. 
 
8. Võistlustöö maht, vorm 
8.1 Võistlustöö maht 
Joonised  

- Asendiplaan M 1 : 1000  
- Hoone plaanid, lõiked ja vaated M 1 : 200  
- Vajadusel hoone detailid, sõlmed, muud skeemid vms. 
- 3d-pildid koos ümbritseva hoonestusega 

 
Seletuskiri  

- Arhitektuurse idee kirjeldus  
- Asendiplaanilise lahenduse kirjeldus 
- Hoone kirjeldus, sh funktsionaalne toimimine, tsoneerimine, logistika 
- Konstruktiivse lahenduse ning kasutatavate ehitus- ja viimistlusmaterjalide kirjeldus  
- Põhilised tehnilised näitajad (ehitusalune pind, suletud netopind, brutopind, kubatuur) 

 
8.2 Võistlustöö vorm  
 
Graafilised osad (joonised, skeemid, visualisatsioonid jm) peavad olema esitatud planšeti(de)l, 
jäigal alusel  
Seletuskiri esitatada A4 formaadis köidetuna või planžetil 
Lisaks esitada graafilised osad ja seletuskiri digitaalselt trükikõlbulike jpg- ja/või pdf-failidena  
 
9. Võistlustööde hindamiskriteeriumid ja žürii töö 
Võistlustöödes hinnatakse võistlustöö sobivust linnaruumi. vastavust tellija vajadustele ja 
lähteülesandele, energiasäästlikkust, ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid. 
 
Žürii otsustab võistluse tulemused viimasel istungil konsensuslikult. Kui konsensust ei saavutata, 
hääletatakse.  
 
10. Võistlustingimuste lisad: 
Lisa 1. Geodeetiline alusplaan 
Lisa 2. Olemasoleva hoone joonised ning olemasoleva sisehoovi siseaatriumiks 
rekonstrueerimise projekt 



Lisa 3. Muinsuskaitse eritingimused 
Lisa 4. Tartu LV poolt väljastatud projekteerimistingimused 
  

 


