
Inimesed.
Uue sTARTUp Hubi kõige olulisem ülesanne on meelitada kohale õiged inimesed. Inimesed, 
kellel on vajalikud kogemused ja teadmised, aga mis veelgi olulisem, inimesed, kes need ideed 
ka ellu suudavad viia ja asjad ära teevad.
 Õigete inimeste ja ettevõtete ülesleidmine ja kokkuviimine on kindlasti väljakutse, seetõt-
tu arvame, et iga pingutus loomaks suurepärast keskkonda suurepärastele inimestele tasub 
end ära. sTARTUp Hubi uus hoone koosneb suures osas traditsioonilistest kontoripindadest, 
millele loovad lisaväärtust ühiselt kasutatavad funktsioonid, erinevas suuruses koosolekute 
ruumid, väiksemad suhtlustoad, aga ka nutikalt valvatav jalgrattaparkla. See on asja funktsio-
naalne pool. sTARTUp Hubi uue hoone muudavad eriliseks pinnad, mis mõeldud sotsiaalseks 
läbikäimiseks, mis on planeeritud nõnda, et nad soosiks planeeritud kohtumistele ka juhuslike 
kontaktide teket.

Vaade kinnistule, Raekoja platsile ja Raekojale

Uued tuuled.
Maailm on muutumas. Palgatöölised on andmas teatepulka üle 
oma sisemise huvi ja kirega maailma muutvatele inimestele. 
sTARTUp Hub on paari viimase aasta jooksul toonud Tartu kesk-
linna rohkesti uut energiat ja uusi ideid, aga ilmselt veelgi enam 
järjekindlaid ning rasket tööd mitte pelgavaid inimesi. sTARTUppi-
mine pole elukutse, see on eluviis. Uus planeeritav sTARTUp Hubi 
laiendus on koht uuele unistusi ellu viivale inimesele.

Linnaehitus.
Linnaehituslikult täidab sTARTUp hoone laiendus Kompanii ja Küütri tänavate nurga. Perime-
traalne hoone perimetraalses kvartalis. Tegu pole just erilise innovatsiooniga. Kuid kusagilt 
peab ju ometigi ammutama energiat, vabadust, õhku. 

Sissepääsud ja lähenemine hoonele
Peasissepääs hoonesse on planeeritud Küütri tänavale, sealt tekib ligipääs nii Rüütli kui ka 
Kompanii tänavatelt. Jalgsi tulijatele on kõrvalsissepääs planeeritud ka Kompanii tänavalt au-
tode rambi kõrvalt. Jalgratta parkla on planeeritud peasissepääsu kõrvale vihma eest kaitstult 
niži.

Parkimine
Sõiduautode parkimine on lahendatud hoone all Kompanii tänavast -1,6m sügavamal. Kuna 
eritingimuste järgi pole krundi selles osas teadaolevalt olnud muud kui abihooned, on tõenäo-
line, et kerge maa alla minek pole probleem.

KÄIME KATUSEID MÖÖDA

Hoone sisemine logistika on üles ehitatud ideele ühendada juurdee-
hitus loogiliselt ja terviklikult sTARTUp Hubi sisehoovi planeeritud 
aatriumiga
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ASENDIPLAAN

SELETUSKIRI

ARHITEKTUURIBÜROO SPORT OÜ
TÕNU LAANEMÄE, TIIT SILD, SIIM TUKSAM



PARKLAPIND  880 m²25 PK

TEHNILISED JA ABI RUUMID  120 m²

-2.70

ÄRIPIND  330 m²

KOKKU ÄRIPIND 400 m²

FUAJEE GALERII 180 m²

RESTORANI OSA 210 m²

KOHVIKU/BAARI OSA 120 m²

+- 0.00= 37.00
KANGIALUNE

WC/ABI/TREPP 50 m²

õhuruum

Vaade Küütri - Kompanii nurgalt
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KELDRIKORRUS ESIMENE KORRUS
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Tehnilised andmed:

ehitusalune pind:...............................................................................1170m²

suletud netopind:

keldrikorrus:.........................................................................................1000m²

1 korrus:..................................................................................................960m²

2 korrus:.................................................................................................904m²

3 korrus:.................................................................................................858m²

4 korrus:.................................................................................................540m²

katusekorrus........................................................................................290m²

kokku ilma keldrita:.......................................................................3552m²

terrassid, tribüün ja vaateplatvorm.........................................450m²

ARHITEKTUURIBÜROO SPORT OÜ
TÕNU LAANEMÄE, TIIT SILD, SIIM TUKSAM



ÄRIPIND 35 m² ÄRIPIND 50 m² ÄRIPIND 33 m² ÄRIPIND 53 m² ÄRIPIND 54 m² ÄRIPIND 58 m²

ÄRIPIND 43 m²

ÄRIPIND 56 m²ÄRIPIND 52 m²
ÄRIPIND 30 m²

ÄRIPIND 45 m²ÄRIPIND 45 m²

KOOSOLEK 30 m²

KOOSOLEK 20 m²

õhuruum

õhuruum

õhuruum

GALERII 250 m²WC/ABI/TREPP 50 m² +4.15

F

170x300x12

õhuruum
ÄRIPIND 110 m²

ÄRIPIND 120 m² ÄRIPIND 108 m² ÄRIPIND 114 m²

KOOSOLEK 24 m²

ÄRIPIND 122 m²

õhuruum

õhuruum

GALERII 210 m²WC/ABI/TREPP 50 m² +7.60

0,
2 

m
2  

 15 x 201 x 243

KÜLAL.3 20 m²KÜLAL.1 20 m² KÜLAL.2 20 m² KÜLAL.5 20 m²

KÜLAL.9 20 m²

KÜLAL.6 20 m² KÜLAL.7 30 m²

KÜLAL.8 20 m²

KÜLAL.10 30 m²KÜLAL.11 20 m²

KÜLAL.12 30 m²

KÜLAL.13 30 m²

KASVULAVA 50 m²

VENTRUUM 60 m²
+10.75

KATUSETERRASS/VÄLIAUDITOORIUM

KÜLAL.14 30 m²

+13.45 KATUSETERRASS/VÄLIAUDITOORIUM
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TEINE KORRUS KOLMAS KORRUS

NELJAS KORRUS KATUSEALUNE KORRUS
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Külaliskorterid
Hoone 4 a katusealusel asuvad külaliskorterid on lahendatud osaliselt
läb kahe korruse. Külaliskorterite valgustus on lahendatud läbi lokaalsete 
katuseakende

vaade sTARTUp Hubi siseaatriumile



Tulevikku vaatav nutikas fassaad.
Hoone fassaad on vaoshoitud, samas tundlik. Hoone on väljast kaetud kuumtöödeldud saarest te-
htud DOLD plaatidega (sarnane vineeriga, ainult kordades paksemate kihtidega). Hoone välisseina 
konstruktsioon on kolmekihilisest tehases toodetud paneelist (DOLD plaat, PUR vaht ja seespool CNC 
paneel või betoonpaneel). Hoone fassaadi vertikaalse jaotusega akende rütm peegeldab nende taga 
toimuvat: väiksemate ruumidega korrustel on väiksemad, suuremat pinda vajavate funktsioonidega 
korrustel suuremad aknad.

Konstruktsioonid:
Hoone konstruktsioon on lahendatud monoliitraudbetoonkonstruktsioonis. Hoone vahelaed on 
monoliitselt valatud või õõnespaneelidest.

Etapiviisiline ehitamine:
Hoone plaanilahendused on praeguses etapis välja töötatud eeldusel, et Kompanii 2 ja Küütri 9 krun-
did ehitatakse välja samaaegselt. Juhul, kui see nõnda pole, tuleb plaanilahendused üle vaadata, aga 
kuna hoone põhimahud arvestavad krundipiiridega, on lahendus põhimõtteliselt ka sel puhul leitav.

KÄIME KATUSEID MÖÖDA

VAADE KOMPANII TÄNAVALT

VAADE KÜÜTRI TÄNAVALT

Katus
Hoone katus on kaetud siledate keraamiliste katusekiviga, mille toon on sarnane Raekoja platsi 
lõunakülje maja katustega (tumedam pruunikaspunane, vt aerofoto montaaži). Hoone lõunapoolsete 
külgede katused on kaetud päikesepaneelidena toimivate katusekividega (näiteks Solar City ja Tesla 
koostöös valminud  katusekivide lahendus.

Allikas: Tesla

Allikas: Sport

Ühistegevuste hoov - katuseterrass.
Hoone katus võtab kokku Küütri-Kompanii nurgamajade essentsi. Tuulevaikne katusepealne, kus 
saab pitchida uue sajandi murrangulisi ideid, vaadata väärtfilmi või teatrietendust, korraldada 
rokkkontserdi või kasvatada maitserohelist, nautides samaaegselt piiritut silmapiiri või lähivaateid 
Tartu sümbolitele. See on midagi, mida igas majas teha pole võimalik. 

Siseaatrium, hoone energeetika, valgus
Uue hoone maht on kompaktne, st välisperimeetri ja ruumala suhe on hea (väike). Hoone 
lõunapoolsele küljele avanevad suhteliselt suured klaaspinnad, mis toovad hoonesse talvise madala 
päikese, aidates nõnda seda passiivselt kütta. Otsene päiksekiirgus suveperioodil tuleb aga spetsiaal-
sete sirmidega varjestada. 
Hoone katusele lõunapoolsetele kaldega osadele on planeeritud elektrit tootvad päiksepaneelid (vt 
täpsemalt allpool).

Inspiratsioon siitsamast Tartust
Tartu vanalinn on imeline. sTARTUp 
HUB annab nüüd igale linnakodanikule 
võimaluse vaateid ja sügisest tähistaevast 
nautida.

Koht kus mõnusalt istuda ja uut energiat tunnetada.
Katusel on lõuna poole avanev istumise trepp, kus 
saab lõunapausi ajal võileiba näksida, kuid ka uusi 
maailma muutvaid ideid kuulata, taustaks süm-
boltähendusega majaelanike ühine maitsetaimede 
kasvuhoone.
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LÕIGE
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