
Ärihoone Raekoja plats 16/Kompanii tn 2 laienduse ning  
Küütri tn 9 arhitektuurivõistlus. Erakorraline II etapp 
 
ŽÜRII PROTOKOLL  
30.05.2017, kell 11.00 – 14.30  
 
Võistluse ülesandeks oli saada parim arhitektuurne lahendus ärihoonete rajamiseks Raekoja 
plats 16/ Kompanii tn 2 ning Küütri tn 9 kinnistutele. 
 
Võistlus algas 28.03.2017. Võsitlustööde esitamise tähtaeg 21.04.2017. Võistluse vormiks oli  
ühe-etapilise kutsutud arhitektuurivõistluse II erakorraline etapp.  
 
Žürii koosseis  

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

 
Arhitektuurivõistlusel osalejad 

- OÜ Arhitektuuriklubi 
- OÜ AB Kontekst 
- OÜ Sport 

 
Tähtajaks esitasid oma võistlustööd kõik 3 korraldaja poolt kutsutud osavõtjat. Kõik 3 
ideekavandit kvalifitseerusid.  
 

1. Võistlejate poolne tööde tutvustamine, komisjoni liikmete küsimused ja vastused 
küsimustele. 

 
 

1.1. AB Kontekst võistlustöö, esitlemine 
 

● Põhistruktuur meie tööl oli toimiv ja selle otsustasime samaja jätta ja mitte muuta.  
● Väliosa käsitlus teise vooru käigus muutus. Kui enne oli kolm mahtu, mis olid sisuliselt 

erinevad osad, siis nüüd tekib hoonele välisperimeeter, mis suhtleb tänavaruumiga. 
Joonistub välja kust toimub majja sisenemine, kust maja endasse sisenema kutsub. 
Parandasime suhestumist Kompanii tänavaga. Muutsime fassaadi, struktuuri. 
Lisasime lihtsustatud fassaadirütmi. 

● K: Mis fassaadiga tegemist on? V: Ühtlane suur vormipind. Eesmärk on, et paneel ei 
domineeriks, aga moodustaks ühtlase pinna. Karniis aitab katuselt vee äravoolu jm 
sellega seonduvat paremini, lihtsamalt lahendada. 

● K: Kuidas tagada see, et ei läheks üle ette nähtud korruselisusest? V: Osad korrused 
jäid kõrged – just tänavapinnas olevatel ruumidel. Kohati kõrgust mustalt 7 m, mis nn 
pidulik kõrgus. Ka parkimiskorruse kohalt lõigates korruselisus lahendatud – 



kõrgemad ruumid parkimise kohal kõrgematele korrustele lahendatud. 
● Katusekorrus – praegu joonistatud suuremate pindadega. Praegu välja joonistamata. 

Valgustus lahendada katuseakendega kui vaja. Büroopinnana oleks katusekorrus 
ratsionaalsem lahendada kui korteritena.  

● Tekkisid ka katuseterrassid suuremate pindadega. 
● Fassaadilahendust, mis segaks ära korruste joone tekkimise soovisime jätta, mis 

tundus mõnus. 
● Siselahenduse tegime ka helgema. Nii, et luua ka koridori kohti, kus on võimalik tööd 

teha. Hetkel nende pindade maht üsna kitsaks viidud, et ruumi mitte raisata – 
võimalik soovi korral avaramaks teha.  

● Karuplatsi poolne fassaad: siia tuleb teine maja vastu ja siin akende tegemisega 
küsimus. Praegu on maksimeeritud võimalik ehitusala (kaugus 5 m teisest hoonest), 
eeldab, et teine maja teeb tulemüüri. Vaja lahendada koostöös teise omanikuga. 
Võimalik tõmmata maja eemale, jätta 8 m vahet. Võimalik mängida ka valgusega 
siselahenduse osas (kui lahendada vähemate akendega) 

● K: Kas Küütril 9 polnud nõuet siseaatriumi osas? V:  Töös on käsitletud nõuet selliselt, 
et ei tohiks olla 100% täisehitatust. Lahendatud nii, et fassaad ei ole 100% tänavani 
toodud. Kui nt aknaid naabermaja poole ei tehta, siis on variant lahendada  
valguskaevud sellesse mahtu sisse. 

● K: Kas parkla on kinnine? V: Ei pea olema kui vajadust pole, võib jätta avatuks. 
● K: Tehnoruumid, ilmelt peaks jagama väiksemateks, mitte üks suur üleval? V:  eks 

selgub täpsemalt kuidas vajadus tekib, hetkel vajadust raske hinnata. 
● K: Läbiv vertikaalne sisesein, kas on kandev? V: jah. Üles ehitatud selliselt, et seinad 

on kohakuti. 
● K: Enne oli üks trepikoda rohkem. V: Hetkel sai evakuatsiooni lahendada ka selliselt, 

et vähem häirida perimeetrit. 
 
 

1.2. Arhitektuuriklubi OÜ võistlustöö, esitlemine 
 

● Üritasime maksimaalselt maja Kompanii tn suunas avada. On ta siis astmetega 
kohvik, fuajee vms. Büroopinnad hakkava teisest korrusest. 

● Läbi maja jääb pikuti sisetänav / fuajee.  
● Maja näeb väljast nagu oleks kaks kõrget korrust.  
● K: Palun selgita fassaadi muutmist. V:  Esiteks ei sobinud fassaadimaterjal. Teiseks 

vorm – võtsime maha edevust ja tegime tagasihoidlikumaks. Uuel versioonil 
rõhutatud maja sissepääs kompanii tänaval. 

● K: Erinevate korruste tuletõkketsoonid fassaadis, akendes. Kuidas lahendatav? V: 
Variandiks akendele vahejaotus luua või siis annab kaks korrust ehk ka üheks 
tuletõkketsooniks jätta.  

● K: Kompanii tn poolne osa – puitkonstruktsioonil? 
● K: Kompanii hoone fassaad on ikkagi osaliselt mittevaadeldav/piiratud. V: Printsiibis 

nõue täidetud ja hoonemahtu päris suure augu jätmine oleks pigem kummaline. 
● Sisehoov: klaasiga kaetud kaks sisehoovi. Tagumisel sisehoovil ei ole vaid ühe koha 

pealt klaasiga kaetud (seal kus on katuse all korterid). 
● K: Pindade osas, varem oli kahe krundi osas pinnad eraldi toodud? Rein L: pinnad on 

kõigil töödel suurusjärgus samad. 



● K: Korruselisus? V: Tänavapoolses frondis korruseid 4.  
● K: Kust tuli vorm? Väga radikaalne muudatus. V: Raske öelda. Hoovi, Kompanii tn 

poolse külje avamisega seoses, sarnased nurgalahendused on ristmikul. 
 
  

1.3. Arhitektuuribüroo Sport võistlustöö, esitlemine 
 

● Klassitsistlik linn ja klassitsistlikud fassaadid. Tegemist suhteliselt sarnase mahuga, 
liigendatud arusaadavalt nii, et on kahel kinnistul kahe hoone mahud.  

● Nõue, et parkimine lahendada maa peal tingis pikalt lahenduse otsimise. 
Lahendasime nii, et parkimine on kahes osas maja all. Selline lahendus andis 
võimaluse tekitada telg ja liikumine piki maja (nii nagu ka hoone vanas osas jääks see 
telg, aatrium ka uue hoone mahus pealt valgustatuks).  

● Hoone on sügavuses väga pikk ja sellest tulenevalt vajalik valgustada ülevalt. Hoone 
sügavus võimaldab kasutada fassaadis suhteliselt palju aknaid, valgust. 

● Esimesel korrusel parkimisala, mis on kaheks osaks löödud. Mõte, et kasutada 
vahe(mezzanino) korrust tundus hea. Selleks, et esimene korrus koridoridega kitsaks 
ruumiks ei jääks, tõime mahtu avara laia trepi, kust saab teise korruse avarale 
keskalale (mida on võimalik ka soovi korral siiski äripinnaks muuta).  

● Teisel korrusel näha ka aatriumi, mis sinna välja jookseb. 
● Ei suutnud päris loobuda vaateplatvormi / katuse kasutamise ideest. Katusekorrusel 

on ruumid, kus inimesed elavad/aega viidavad. Kuna hoovi pole, siis katuseterrass on 
kindlasti boonus. 

● K: kas katus on kaldpinna all? V: Sisuliselt vintskapp Küütri tn poolel, võimalik tõsta 
esinduslikust, panna katusele nt lipuvardad. 

● K: Kumb siis jääb peasissepääsuks? V: Mõlemad on olulised sissepääsud.   
● K: Tänavalt sissepääse I korruse äripindadele pole? V: Ei ütleks – kõrgused 

võimaldavad seda lihtsalt teha. Sõltub, mis on ruumides sees. Võimalus, mida ei ole 
visuaalis hetkel lahendatud, aga mida saab teha on see, et tänavalt sissepääsude 
kohas võib klaaspind tagasi astuda, et sissepääsu rõhutada. 

● K: Kas akende raamid on betoonist? V: On kaks varianti - saab teha ka nii, et see 
postindus jääb lihtsalt visuaaliselt klaastasapinna peale. 

● K: Kas Kompanii tn poolsest vana ja uue ühendusest on 3D visiualisatsiooni. V: hetkel 
ei ole. See on keeruline koht, millega saab edasi töötada. 

● K: Kusagil lõikes tuleb 5 korrust välja? Kuidas seostub korruselisuse nõuetega? V: kui 
teeme parkla parkimislae madala, siis juhul kui saaks pool meetrit allapoole minna, 
saaks lugeda parkimise soklikorruseks. (Žürii: üldiselt on oluline, et tänavajoones 
oleks 4 korrust) 

● Aatriumi puhul on tegemist sooja ruumiga.  
 

 
 
  



2. Žürii otsused: 
 

2.1. Tulenevalt sellest, et teises voorus ei jõutud soovitud arhitektuurilise  
tulemuseni, otsustati valida žürii ja tellija soovidele kõige lähedasem töö 
konkursi esimese vooru tööde hulgast.  

2.2. Võitjaks osutus Arhitektuuriklubi OÜ I vooru töö.  
2.3. Žürii teeb omapoolsed ettepanekud võidutöö edasise arendamise osas  

(vt lisa 1). 
 
 

3. Tagasiside teistele osalejatele: 
 

3.1. AB Kontekst võistlustöö 
 

● Positiivne: Ära on kadunud parklasse sissepääs Kompanii tänavalt ning jalakäijate 
sissepääs ajaloolise hoone ja uue hoone vahelt on vormiliselt parem.  

● Oleks vajanud paremat lahendust: Akende lahendus fassaadis ei toeta head 
töökeskkonna valgustatust. Hoone vorm ja fassaadilahendus on liigselt askeetlik ja 
detailivaene, sobitub raskelt ajaloolisesse keskkonda.  Plaanilahendus on selge ja 
töötav, kuid sügavad büroopinnad loovad suuri tehisvalgusega alasid. 

 
3.2. Arhitektuuribüroo Sport võistlustöö 

 
● Positiivne: põhiplaan on lihtsalt loetav ja selge. Fassaadidega on edasi töötatud. Kaks 

eraldi mahtu on parem lahendus kui 1. voorus. Suured aknapinnad annavad 
põhjasuunas hea valguse tööruumidele. Siseruumid on valgusküllased, sisetrepp on 
pidulik.  

● Oleks vajanud paremat lahendust: Fassaadid jäävad endsiselt anonüümseks ja ei lisa 
vanalinna vajalikku ruumilist kvaliteeti. Ajaloolise hoone ja uue hoone ühendus 
Kompanii tänaval ei moodusta tervikut ülejäänud hoone vormikeelega. Koos 
kõrvalkrundile rajatava hotelliga tekib liiga monotoonne ja ühelaadse rütmiga kvartali 
sein, mis ei arvesta vanalinna tihedat tänavafassaadi. 

 
 
 
Kell 14.30 žürii koosoleku lõpp. 
 
 
Žürii esimees: Rein Lemberpuu  Protokollija: Marti Nurmine 
 

  



Lisa 1.  
 
Ettepanekud Arhitektuuriklubi OÜ võidutöö edasiarenduseks:  
 
Linnaehituslik lahendus: 

● Hoonestuse mahuline liigendus on laekunud lahendustest kõige õnnestunum.  
● Positiivne on ka I korruse aktiivne tänavafront Kompanii tänavas. 
● Kompanii 2 hoone dekoratiivne fassaad peab olema nähtav (nt hoonete vahe 

sarnaselt Küütri tn fassaadile). 
● Küütri maja ei tohi ületada Kompanii 2 räästajoont. 

 
Hoone arhitektuurne lahendus 

● Kompanii tänava fassaad lahendada büroohoone tüpoloogiale sobivalt (st 
töökeskkonna ühtlane valgustatud). 

● Fassaadimaterjalina mitte kasutada domineerivalt puitu. 
● Rõhutatud karniisilahendused on sümpaatsed nii Kompanii kui ka Küütri tn 

hoonemahtudel. 
● Esimese korruse äripinnad peavad olema tänavalt ligipääsetavad. 
● Küütri 9 krundil peab olema tingimuste järgi sisehoov/aatrium. 
● Klaasfassaad peab olema lahendatud tundlikult. Mõelda läbi klaaside jaotus, profiili 

kasutus ning varjestus. Nii väärikas asukohas peaks ka klaasfassaad mõjuma 
väärikana.  

● Parkimislahendus peab olema maapinna tasandil. 
● Hoonete korruselisus ei vasta üldplaneeringule. 
● Plaanilahenduslikult võtta arvesse I vooru märkuseid ja töötada tellijaga edasi. 

Hoonete mahu ja pindala osas täpsustada tellija eesmärgid. 
 
 
  



 


