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Paiknemine -  võimalusterohke jalakäijatetänav.

Kavandatav hoonekompleks asub Kompanii tänaval. Tulevikus on plaanis muuta Kompanii tänav 
jalakäijate alaks. Kompanii tänavalt on võimalik minna Raekoja platsi, Kunstimuuseumi, 
Raamatukokku, Jalakäijate sillale, vanalinna parkimisalale – tundub olevat justkui lihvimatta 
teemant. Loodetavasti hakkab kogu tänav, pärast kavandatava ärihoone valmimist, kujundama  
Tartu  identiteeti.

Maja logistika – avatus, paindlikus, põnev ja avar fuajee / siseruum.

Olemasoleva - ja projekteeritava hoone esimesel korrusel on äripinnad. Äripindadesse pääseb otse 
tänavalt, nende nägu ja teenus on suunatud väljapoole. Loomulikult võivad nad olla ka vaid maja 
siseseks kasutamiseks aga eelkõige peaksid nad tõmbama käima elu Kompanii tänaval. 

Bürooruumid, nii olemasolevas majas kui projekteeritavas, paiknevad alates teisest korrusest.
Seega peasissepääs maija, tähendab tegelikult pääsu ruumidesse mis hakkavad alates teisest 
korrusest. Tõsi olemasoleva hoone hoovi on projekteeritud kaetud sisehoov, mis on mõeldud 
toimima kogunemiskoha ja fuajeena. Kuid peasissepääsust ja kavandatava hoonete kompleksist jääb
ta veidi kõrvale.  Kogu hoonet ühendav sissepääs paikneb Kompanii tänaval olemasoleva ja 
projekteeritava maja vahel.
Pakutud lahenduses ühendab kompleksi olemasolevat hoovi pikendav sisehoov. Piki hoonet kulgev 
fuajee algab teiselt korruselt ja lõppeb klaaslaega katuse tasapinnas. Loomulikult on tagatud sujuv 
pääs tänava tasapinnast ka otse olemasolevasse sisehoovi. Kuid esimene korrus ei toimi fuajeena 
vaid pigem kogunemiskohana (longute, esitluste, nõupidamiste jne. ruumina). 
Teise korruse fuajee peaks toimima koos astmetel paikneva kohvikuga ja olema avatud kõigile 
soovijatele. Sellisel juhul ei ole esimese korruse tasandist algav esitlusruum otseselt käiguteel aga 
sellest hoolimatta on suurepäraselt vaadeldav. Teise korruse fuajeed on lisaks ühendusteele võimalik
kasutada ka äripinnana või kohviku laiendusena.

Etapilisus

Etapiliselt on alati võimalik ehitada, kuid alati on odavam ehitada ühes etapis.

Fassaad 
Fassaadikate – krohv.
Klaasfassaadi sõrestik – liimpuit või puiduga kaetud metallkonstruktsioon.
Aknakatted hoovis– ruloo, kangas osaliselt valgust läbilaskev, pilt on trükitud.

Konstruktsioonid
Kandekonstruktsioon raudbetoon.

Tehnilised näitajad
Hoonealune pind 1450,2m²
Netopind 4741,1m²
äripind 3644,8m²
üldkasutatv pind 1096,3m²
Parkla 460,4m²
Maht 23055m³


