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Asendiplaaniline lahendus 
 
Lisanduv hoonestus lähtub vanalinna dünaamikast – välditud on ühe totaalse hoonekompleksi teket, 
lisanduvad kolm eristuvat ühtse katuse all paiknevat mahtu, mille vahel looklev sisetänav ühendub 
Kompanii 2/Raekoja plats 16 hoovialale planeeritava siseaatriumiga. Samas on uue hoonega esmatähtis 
lahendada kogu sTARTUp hub-i sisestruktuuri sujuv logistika, hea nähtavus linnaruumis ning juba 
sisehoovi planeeritud kompleksi avaliku ala hea pääsetavus avalikust linnaruumist. 
 
Nii on kogu kompleksi peasissepääs on planeeritud Kompanii tänavalt tänase hoonestusala ning 
juurdeehitatava pinna vahelt, kus veidi tõusev maapind ühendub majadevahelise sisehooviga nii, et tekib 
ühtsel kõrgusel paiknev esimene korrus . Vaheala ulatub ja avaneb ka üle parklakorruse Küütri tänavani, 
samuti tekib visuaalne avanemine Rüütli tänava poolsele hoovialale. Samuti pääseb otse tänavalt kõigile 
seal paiknevaile äripindadele. 
 
Parkimine on lahendatud esimesel korrusel, kuhu pääseb Küütri tänavalt naaberkrundile viivalt 
juurdepääsuteelt võimaldades kogu Kompanii tänava alates Küütri tänava ristmikult muuta täielikult 
jalakäijate alaks. Sisestruktuuris on parkimine peidetud - sisetänav liigub üle parklamahu, nii tema 
sidusust ja jätkuvust segamata. Parklasse pääseb otse fuajeest, mis võimaldab kaugemas tulevikus 
parkla võtta lihtsate muudatustega kasutusele ka büroopinnana (nt. kui isesõitvate autode 
kasutuselevõtuga parkimisvajadus kaob). 
 
Arhitektuurne lahendus 
 
Hoone eristub selgelt olemasolevast ning on lihtsa vormikeelega mänguline struktuur, mille dünaamiline 
akende loogika suhestub hoone sees toimiva erksa IT-firmade keskkonnaga. Samas ei püüa hoone olla 
ekstravagantne, vaid mahuliselt kohanduda vanalinna skaalaga ning on minimalistliku 
materjalikäsitlusega tagasihoidlik täiendus Tartu vanalinna maastikus.  
 
Nii jälgib kvartali välisperimeeter Kompanii 2 tänava hoone mahulist dünaamikat moodustades betoonist 
viimistlusega jätku olemasolevale hoonele. Samas joonistuvad tugevalt välja sissepääsud kvarttalisse - 
hoonestuse heledavärviline sisestruktuur jõuab völja nii Kompanii kui ka Küütri tänavale moodustades 
selgelt artikuleeritud sissepääsud põnevasse ja mitmekihilisse tänapäevasesse bürookompleksi. 
 
Hoone struktuur ja logistika 
 
Hoone logistiline struktuur jälgib mahulist lahendust – hoonemahtude vahealad on avalikud pinnad, kuhu 
avanevad ristkasutatavad nõupidamisruumid 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 vajadustele ning neid ka hiljem lihtsate vahenditega ümber mängida. 
Hoone esimese korruse pinnad on kõrge kuni 6,7 m laega, mis võimaldab rentnikel rajada mängulisi 
mitmetasandilisi sisemaastikke. 
Osaliselt on kõrgemad korrused planeeritud ka kõrgemale, nii et hoone korruselisus ei ületa kusagil 
üldplaneeringuga lubatud 4 korrust.  
 
Hoone esimese korruse ruumid lähtuvad tänavatasapinnast võimaldades kõigile Komapanii ja Küütri 
tänava äärsetele pindadele tekkida võiamlikult erinevatel äridel restoranist ja kaubanduspinnast hübriidse 
kontorini. Seega on Kompanii tänava pool ruumid muust esimesest korrusest 60 cm madalamal 



 
Katusekorrus moodustab ruumiliselt eristuva mahu, mis samas tänavatasapinnas on sisuliselt 
märkamatu, kuivõrd hoone on kaugelt tervikuna vaadeldav väga üksikutest kohtades. Võrdlemisi kõrge ja 
katuseakendega võimalusega  ruumina on see ratsionaalsemalt sobilik bürooruumideks, samas on 
võimalik jagada see ka väiksemateks ühikuteks ning tekitada külaliskorterid. Katusekorruse struktuur 
lähtub alumise korruse logistikast ja kandeskeemist, nii tekivad ka vaheruumi otstesse analoogselt 
alumiste korrustega laiendused, mis avanevad katusesse lõigatud rõdudena. 
 
Konstruktsioon ja materjalid 
 
Hoone vertikaalseks kandekonstruktsiooniks on tänavajoonel monteeritavad raudbetoonpaneelid ning 
fassaadimaterjaliks on väärikas tumehalli pigmnendiga sile vormipind. Hoone fassaad astub vertikaalselt 
nii all esimese korruse ulatuses kui räästa osas ette vastavalt Kompanii 2 hoone profiilile, nii tugevdades 
kvartali terviklikkust, samas olles käsitluselt tänapäevane. Nees etteasted moodustavad ka 
monteeritavate plokkide horisontaalsed vuugid. Vertikaalne jaotus moodustub kuni 3 meetri laiustest 
paneelidest. 
 
Tänavafrondist tagasiasted on viimistletud heleda krohvipinnaga tekitades kontrastsed lõikepinnadm mis 
jätkuvad ka hoone interjööris luues helge ja valgusküllase siseruumi. Krohviga kaetud pinna on võimalik 
rajada laotud plokkseinana või ka kergkonstruktsioonis riputatud fassaadina. 
 
Hoone kandeskeem on üles ehitatud selliselt, et vahelaed on võimalik rajada monteeritavatest 
õõnespaneelidest. Vaheruumis paiknevad kerged koridoripinnad on teraskonstruktsioonis ning kaetud 
puiduga, moodustades koduse ja sooja, samas inspireeriva ja mitmekesise siseruumi. 
 
Katuse kaldpinnad ja katuslagi rajatakse kergemana puitkonstruktsioonis. Sellisena on kogu 
hoonekompleksi rajamine ka ratsionaalne - kallimad ja väärikamad materjalid on paigutatud 
välisperimeetrisse avalikku ruumi, samas sisemine struktuur on võimalik rajada mõistliku eelarvega 
ruumilist põnevust kaotamata. 
 
Katusekatte materjaliks on valtsplekk. 
 
Tehnilised näitajad 
 
Raekoja plats 16/Kompanii2: 
 

Suletud netopind: Maapealne: 4075 
Maa-alune: 0 

Parkimiskohtade arv: 8 
 
Küütri tn 9: 
 

Suletud netopind: Maapealne: 1949 
Maaalune: 0 

Parkimiskohtade arv: 12 
 
Kokku netopind: 4075 + 1949 = 6024 m2 


