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OBJEKTI AADRESS: RAEKOJAPLATS 16 KOMPANII 2 KÜÜTRI 9
OBJEKT: ÄRIHOONE

ÄRIHOONE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

ARHITEKT: KAIDO KEPP
ARHITEKT: TÕNIS TARU



Seletuskiri

Sellega on nüüd nii, et kutsutud võistlus, avalik võistlus ja tellijaga koostöös tehtud 
arhitektuurne eskiis on kolm täiesti erinevat tööprotsessi. Reeglina on ootused sarnased,  aga töö
autoritel, kas teadlikult või mitte, on tulem erinev. Arhitektuuriklubi on üritanud kutsutud 
võistlusel vinti veidi üle keerata ja raame laiendada. Seega palume kannatlikkust ja olgem 
tolerantsed.  Tunnistan, et ka meile tundub lõppvormistus veidi toores, aga ideesse me usume. 
Hilisemates  projekteerimisfaasides üldjuhul lihvitakse ebakõlad ja saavutatakse kõiki rahuldav 
tasakaal.

Üks vanalinna sobilikkuse kriteeriumeid on maht ja fassaadikattematerjal (ja meie meelest on 
see palju olulisem kui viilkatus või akna suurus).
Kindlasti ei tohi see fassaadikate olla kestev ja ajas muutumatu. Vastupidi, materjal peab olemas
pidevas muutuses, aeg peab olema silmaga tajutav ja käega tuntav. Selle maja fassaadis oleme 
kasutanud palju puitu. Jah, tõenäoliselt tekivad praod, deformeerumised, pleekimine aga 
vähemalt vanalinna arhitektuuris ei peaks seda häbenema.
Ettepanek teisele hoone mahule on anda vanalinnalik meeleolu lihtsa dekoreerimise teel, nii 
nagu  interjööris kasutades tapeeti. Klaasfassaadi akendele on kateteks valitud rulookardinad, 
millele on trükitud ajaloolise fassaadi elemendid.

 

Fassaad 
Karniisid – liimpuit, õlitatud või peitsitud.
Fassaadikate – poolpunnlaud lai ja võimalikult paks, peitsitud ja kaetud tulekaitsevõõbaga 
(sarnast laudist, minimaalse faasiga, oleme kasutanaud korterelamul Kartuli 12a, sellel majal on
laudis värvitud) Ideealis võiks puit olla lehtpuu.
Klaasfassaad – klaas kirgas, klaaspaketi vaheliist on vaid seespool, eksterjööris on vaid 
silikooni triip.
Aknakatted – ruloo, kangas osaliselt valgust läbilaskev, pilt on trükitud.

Konstruktsioonid
Kandekonstruktsioon raudbetoonvalu.

Etapilisus
Ärihoonet on võimalik ehitada kolmes etapis.

1. etapp on Kompanii tänava äärne hoone ja  parkimiskorruse kohal olev terrass 
netopind 1770,3m²

2. etapp on Küütri tänava poolne hoonemaht 
netopind 1561,2m²

3. etapp on Küütri tn 9 hoone 
netopind 1581,9m²

Plaanilahendus
Esimese korruse tänava ääres on kõrged äriruumid, sisehoovis on parkimine ja abiruumid.
Teisel korrusel on üks suur äripind. See võib olla büroo või teenindus või erinevad kohvikud. 
Teise korruse suur pind haakub olemasoleva hoonestuse sisehooviga.
Kolmanda korrusel on büroopinnad, mis on seotud olemasoleva sisehooviga.
Neljandal- ja viiendal korrusel võivad olla bürood või külaliskorterid.



Tehnilised näitajad

Hoonealune pind 1413,0m²
Netopind 4814,4m²
äripind 3807,0m²
üldkasutatv pind 1107,4m²
Parkla 700,4m²
Maht 16884,8m³


