
Asendiplaaniline lahendus
Lisanduv hoonestus lähtub vanalinna dünaa-
mikast – püütud on vältida ühe totaalse hoone-
kompleksi teket, lisanduvad kolm eristuvat ühtse 
katuse all paiknevat mahtu, mille vahel looklev 
sisetänav ühendub planeeritava siseaatriumiga. 
Peasissepääs on planeeritud Kompanii tänavalt 
tänase hoonestusala ning juurdeehitatava pinna 
vahelt, kus veidi tõusev maapind ühendub ma-
jadevahelise sisehooviga. Sinna rajatakse täna-
valt algav varikatuste maastik, kuhu on võimalik 
juurde tuua ka konteinerhaljastust ja ronitaimi, 
mis muudavad sissepääsu maksimaalselt inim-
mõõtmeliseks ja kutsuvaks. Vaheala ulatub ja 
avaneb ka Küütri tänavani, samuti tekib va-
healale lisapääs Rüütli tänava poolselt hoovialalt, 
kuhu on planeeriud ka võimalik eraldatud pääs 

katuse all paikevatele külaliskorteritele. Samu-
ti pääseb otse tänavalt kõigile seal paiknevaile 
äripindadele.
Normatiivne parkimine on lahendatud keldrikor-
rusel, kuhu pääseb krundi kõige madalamast 
osast Kompanii tänaval.

Arhitektuurne lahendus
Hoone eristub selgelt olemasolevast ning on liht-
sa vormikeelega mänguline struktuur, mille dü-
naamiline akende loogika suhestub dünaamilise 
sees toimiva IT-firmade keskkonnaga. Samas ei 
püüa hoone olla ekstravagantne, vaid mahuliselt 
kohanduda vanalinna skaalaga ning on minimal-
istliku materjalikäsitlusega tagasihoidlik täien-
dus Tartu vanalinna maastikus.

Hoone struktuur ja logistika
Hoone logistiline struktuur jälgib mahulist la-
hendust – hoonemahtude vahealad on avalikud 
pinnad, kuhu avanevad ristkasutatavad nõupid-
amisruumid ja tualettruumid, mahtude sees on 
privaatsemad eraldi välja renditavad büroopinnad 
ning vajadusel laieneb sinna ka vaheruum olles 
sel juhul rohkem eraldatud ja intiimsem. Võimalus 
on luua eristuvaid ruume 20 m2 suurustes kuni ca 
500 m2 suuruseni vastavalt hoone rentnike vaja-
dustele ning neid ka hiljem lihtsate vahenditega 
ümber mängida.
Hoone esimese korruse pinnad on läbi kahe kor-
ruse ruumidega, mille siserõdu tekitab võiamluse 
viia sinna ka büroopindu, kus vaherõdul paikev-
ad privaatsemad ja alumisel korrusel avalikumad 
ruumid.

Kõiki allakorrustel eristuvaid hooneplokke ühen-
daval katusekorrusel paiknevad külaliskorterid, 
mis on lahendatud tüpoloogiliselt erinevalt: osalt 
väikeste loftidena, kus magamine toimub mada-
la wc-ploki peal, samas on planeeritud ka pise-
maid kolmetoalisi kortereid ning üks suur korter, 
mis on kasutatav korraga ajutiselt startup-hubis 
resideeruva meeskonna poolt. Suhteliselt kõrge 
katusealune annab võimalusi ka muudeks konfig-
uratsioonideks.

Materjalid
Hoone kandekonstruktsioon on monoliitsest 
raudbetoonist. Fassaadimaterjaliks on pigmen-
teeritud monoliitne betoonpind, millele annab 
dünaamikat raketiseks kasutatav laudis koos võr-
gustikulaadse mustriga. Iga erinev kolmest hoo-

nest valatakse veidi erineva pigmendiga, mis eri-
stab hooneid omavahel. Katusekatte materjaliks 
on valtsplekk.

Tehnilised näitajad
Raekoja plats 16/Kompanii2:
 Suletud netopind:  Maapealne: 3380
     Maa-alune: 639
 Suletud brutopind: Maapealne: 3756
     Maaalune: 719
 Parkimiskohtade arv: 20
Küütri tn 9:
 Suletud netopind:  Maapealne: 1944
     Maaalune: 362
 Suletud brutopind:  Maapealne: 2160
     Maaalune: 328
 Parkimiskohtade arv: 11 

perspektiivvaade Kompanii tänavalt
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perspektiivvaade Küütri ja Kompanii tänava nurgalt
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lõige B - B    (M1:100)

perspektiivvaade Rüütli tänava poolt
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vaated M 1:200
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