
  RIIA 193 ARHITEKTUURIKONKURSS 

 

I VÕISTLUSE KORRALDAMINE 

1 Võistluse korraldaja 

1.1 Võistluse korraldaja on OÜ HANSA MAAKLER. 

 

2 Võistluse eesmärk 

2.1 Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada Tartus Riia 193 aadressil asuvale krundile 

parim kaasaegne arhitektuurne lahendus ehitustarvete poe ning laohoone kavandamiseks. 

Lahendus peab olema vastavuses „Riia tn 193 krundi ja lähiala detailplaneeringuga“ 

(kehtestatud Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 otsusega nr 281). 

2.2 Hoonete kasutusotstarve on ärihoone, laohoone. 

 

3 Võistluse vorm ja aeg 

3.1 Võistlus on üheetapiline, kolme kutsutud osavõtjaga. 

3.2 Žürii valib välja võidutöö. 

3.3 Võistluse korraldaja deklareerib, et on huvitatud sobiva projekteerimishinna puhul (Lisa1, 

punkt 1.3) kavandatud hoone tervikprojekti tellimisest arhitektuurikonkursi võitjalt. Vajadusel 

peetakse läbirääkimisi projekteerimishinna osas konkursi võitjaga. 

3.4 Juhul kui auhinnatud tööde võitjad loobuvad edasisest koostööst korraldajaga, ei mõjuta 

see punkti 3.3 kehtivust. 

3.5 Võistlus algab 15 veebruar 2019. 

3.6 Võistlus lõpeb 15 aprill 2019. 

 

4. Osavõtuõigus 

4.1 Võistlusest saavad osa võtta isikud, kes on võistluse korraldaja poolt kutsutud ja omavad 

õigust projekteerida Eesti Vabariigis. Projekteerija meeskonnas peab olema vastutavaks 

spetsialistiks volitatud arhitekt 7 kvalifikatsiooniga isik. 

 

5. Võistluskeel 

5.1 Võistluse keel on eesti keel. 

 

6. Žürii 

6.1  Võistlustöid hindab žürii järgmises koosseisus.  

Esimees:  



 Andrus Allik,  OÜ Hansa Maakler, juhataja 

Liikmed:  

 Urmas Udumäe, Decora AS, haldusdirektor 

 Eike Tubli-Müür, Decora AS, tegevdirektor 

 Teele Nigola, Kobras AS, maastikuarhitekt-planeerija 

 Tõnis Arjus, Tartu LV, linnaarhitekt  

 Aire Priks, Tartu LV, detailplaneeringute teenistuse juhataja 

 Andres Kadarik, arhitekt 

6.2 Otsustamisel omavad hääleõigust žürii esimees ja liikmed, kellel igaühel on 1 hääl. 

Võrdsete häälte puhul on määravaks žürii esimehe hääl. 

6.3 Žürii kaasab konkursi hindamisele vajadusel täiendavad eksperdid. Eksperdil on õigus osa 

võtta žürii koosolekutest, kuid tal puudub otsustamisel hääleõigus.  

 

7. Preemiad 

Võistluse preemiafond on kokku 6 000 eurot, mis jaguneb järgnevalt: 

7.1 Igale osaleja on ette nähtud 2 000 eurot. 

7.2 Preemiad makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast žürii töö lõpetamist ja võitja 

väljaselgitamist. Preemiad maksab välja OÜ Hansa Maakler. 

7.3 Osavõtjale ei hüvitata, mis tahes kahju ega kulusid seoses konkursil osalemisega. 

Osavõtja kohustub kandma kõik töö ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulud. 

 7.4 Võistluse preemiafond makstakse osavõtjatele välja osavõtjate poolt esitatud arvete 

alusel. Käibemaksukohustuslaste puhul lisandub preemiafondile käibemaks. 

 

8. Lähtematerjalide loetelu 

 Võistluse üldtingimused (käesolev dokument) 

 Lähteülesanne (lisa 1)  

 Ruumiprogramm (lisa 2) 

 Lähteskeem (lisa 3, kujutab põhimõttelist soovitavat tulemust) 

 Riia tn 193 krundi ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 

03.12.2015 otsusega nr 281). 

 Geodeetiline alusplaan 

 Võistlusala fotod 

 

9. Võistlustöö vajalik maht  

9.1 Vajalikud joonised:  

 Arhitektuurilised vaated ning lõiked iga hoone kohta mõõdus 1:200 või 1:100;  

 Korruste plaanid iga hoone kohta mõõtkavas 1:200 või 1:100;  

 Analüüsitava piirkonna asendiplaan 1:500; 3D vaated 
 
  



9.2 Esitada seletuskiri ja vajadusel vabas vormis selgitavad skeemid, mis peavad:  

 Analüüsima, selgitama ja põhjendama võistlusalale pakutavat arhitektuurset ja ruumilist 
lahendust;  

 Pindalade (bruto, neto) ja parkimiskohtade arvutus ning põhilised tehnilised näitajaid 
vastavalt ehitisregistri reglemendile, mille alusel on eksperdil võimalik hinnata orienteeruvad 
ehitusmaksumust.  

 Kirjeldama põhilisi ehitus- ja viimistlusmaterjale 
 

10. Võistlustöö vorm  

10.1 Võistlustöö seletuskiri tuleb esitada väljatrükitult köidetuna kaustas kahes eksemplaris  

10.2 Võistlustöö graafiline materjal peab olema esitatud formaadis A1.  

10.3 Jooniste kvaliteet peab võimaldama korraldajatel demonstreerida konkursitöid avalikul 

näitusel.  

10.4 Võistlustööle lisada Dropbox´i või mõne muu allalaadimiskeskkonna link võistlustööga 

digitaalsel kujul soovitavalt formaadis pdf ja dwg. 

 

II VÕISTLUSE LÄBIVIIMINE 

1. Võistluse alustamine ja tingimuste väljastamine 

1.1 Võistlus algab 15.02.2019. aastal. Võistlus lõpeb 15.04.2019. aastal. 

1.2 Tingimused ja nende lisad väljastatakse kutsutud osalejatele e-posti teel. 

1.3 Võistluse läbiviimist koordineerib žürii liige Teele Nigola, Kobras AS, maastikuarhitekt-

planeerija, kelle ametlik e-posti aadress võistlustöödega seonduvalt on teele@kobras.ee. 

Kavandatava poe ja laohoone tehnilistes küsimustes võib pöörduda žürii liikme Urmas 

Udumäe, Decora AS, haldusdirektori poole, kelle ametlik e-posti aadress on 

urmas.udumae@decora.ee. 

1.4 Tingimuste lisainfo ja võistlusperioodi jooksul selgunud täpsustused saadetakse kõikide 

osalejatele e-posti aadressile. 

1.5 Kõik osalejad peavad kirjalikult kinnitama oma osalemisest või mitte osalemisest võistlusel 

hiljemalt 20.02.2019. a. 

 

2. Küsimuste esitamine 

2.1 Võistlusest osavõtjad võivad esitada põhjendatud ja asjassepuutuvaid küsimusi 

võistlustingimuste täpsustamise kohta. 

2.2 Küsimused peavad olema vormistatud kirjalikult ja saadetud e-posti teel aadressile 

teele@kobras.ee hiljemalt üks nädal enne võistlustööde esitamise tähtaega. 

2.3 Küsimustele vastatakse kirjalikult kolme tööpäeva jooksul ning vastused saadetakse 

kõigile osapooltele e-posti aadressile. 
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3. Võistlustööde esitamine 

3.1 Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16.04.2019.a. kell 12.00 

3.2 Töö tuleb esitada või saata postiga Kobras AS postiaadressile Riia 35, Tartu Tartumaa 

50410. 

3.3 Tähtajast hiljem laekunud tööde vastuvõtmise otsustab konkursi žürii. 

 

4. Žürii töö ja võistlustööde hindamine 

4.1. Saabunud võistlustööd avatakse ja vaadatakse üle žürii esimesel istungil. Avamisel 

koostatakse tööde avamise protokoll, milles fikseeritakse esitatud tööde koosseis. 

4.2. Žürii otsustab, millised võistlustööd pääsevad hindamisele. Võistlustöö ei pääse 

hindamisele, kui: 

a) võistlustöö on ilmselgelt võistlustingimustele mittevastav; 

b) võistlustöö ei vasta žürii hinnangul arhitekti kutseala nõuetele. 

4.3. Iga žürii istungi kohta koostatakse tööprotokoll, mis ei kuulu avalikustamisele. 

4.4. Žürii hindab töid vastavalt (p. 5) loetletud kriteeriumitele. 

4.5. Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast võidutöö väljaselgitamist ja selle otsuse fikseerimist 

lõpp-protokollis. Žürii lõpp-protokoll kuulub avalikustamisele. 

 

5. Hindamise kriteeriumid 

5.1 Arhitektuurse lahenduse sobivus linnaruumi, lahenduse innovaatilisus ja võime 

olemasolevat keskkonda väärtustada; 

5.2 Lahenduse vastavus lähteülesandele, ruumiprogrammile ning kehtivale 

detailplaneeringule; 

5.4 Lahenduse funktsionaalsus; 

5.5 Teostamise ja ekspluatatsiooni ökonoomsus. 

 

6. Võistluse lõpetamine ja tulemuste avalikustamine 

Hiljemalt 15.05.2019. a. lõpetab žürii oma töö ning informeerib arhitektuurikonkursi tulemustest 

kõiki osavõtjaid. 

 

III VÕISTLUSELE JÄRGNEV TEGEVUS 

1. Autoriõigus, omandiõigus, varalised õigused 

1.1. Kui korraldaja ei jõua võitjaga võistlustöö jätkamise tingimustes kokkuleppele, on tal õigus 

alustada läbirääkimisi teise auhinna saanud võistlustöö autori(te)ga ning ka nendega 

läbirääkimiste luhtumise korral kolmanda auhinna saanud võistlustöö autori(te)ga. 



1.2. Arhitektuurivõistluse võitnud isikuga projekteerimistööde tellimiseks sõlmitavas lepingus 

lepitakse kokku, et võistlustöö autori Autoriõigusseaduse § 13 nimetatud kõik varalised 

õigused läbirääkimiste käigus tellitavatele projekteerimistöödele, samuti esitatavate 

dokumentide ja materjalide omand lähevad üle korraldajale pärast tellitavate 

projekteerimistööde vastuvõtmist ja nende eest tasumist. 

  



LISA 1 

 

LÄHTEÜLESANNE 

Planeeritav ehitusmaht ja muud ehituslikud parameetrid peavad lähtuma: 

Riia tn 193 krundi ja lähiala detailplaneeringust (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 

otsusega nr 281) 

 

OLULINE ON: 

1.1 Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, piirkonna miljööd parandav 

ning hoonete funktsiooni toetav. 

1.2 Hoonete arhitektuur peab arvestama hoone võimalikku mõistlikku ehitusmaksumust ja 

vastama kinnisvaraturu nõuetele, vältida oluliselt kallite materjalide või ehituskonstruktsioonide 

kasutamist. 

1.3 Välja tuua projekti maksumuse pakkumus. Soovituslikult võiks hinnad esitada etapiliselt, 

arvestades projekteerimisega kuni tööjoonisteni välja. 

1.4 Kavandada loodavate hoonete fassaad elava ja tänavaruumiga suhtlevana. 

1.5 Säilima peab detailplaneeringus sätestatud ulatuses jalakäijate läbipääs kahe hoone (pood 

ja laohoone) vahelt. 

1.6 Loodav arhitektuur peab olema piirkonna miljööd toetav.  

1.7 Silmas pidada detailplaneeringuga sätestatud haljastuse nõudeid. 

1.8 Eelistatud lahendus, mis kasutab hoone maksimaalset mahtu ja kõrgust vastavalt 

lähteskeemile ning ruumiprogrammile. 

1.9 Eelistatud lahendus, mis maksimeerib võimalikud parkimiskohad. 

1.10 Hoonete fassaad planeerida liigendatult, välisilmelt mitu maja, mis on omavahel 

ühendatud galeriiga. Galerii ei pea olema seinaga hoonetest eraldatud, see võib olla mõlema 

hoone koosseisus. 

1.11 Võistlusala asub Riia tänavas Ränilinna linnajaos, piirneb Optika ja Viirpuu tänavaga. 

Võistlusala suurus on kehtiva detailplaneeringuga näidatud POS2 pindala ning sellele lisanduv 

funktsionaalselt seotud ala. 

1.12 Juurdepääsude kavandamisel arvestada naabrite (Riia tn 203 ja Viirpuu tn 1) soove, et 

kavandatavad juurdepääsud ei oleks vastakuti nende sissesõitudega. 

1.13 Laoplatsile kavandada ühesuunaline liiklus (ühest juurdepääsust sisenemine, teisest 

väljumine). 

  



LISA 2  

 

1. Ruumiprogramm 

Lahendus peab hõlmama lisaks muule vajalikule kindlasti järgnevat: 

1.2 Siseruum 

 Poe müügisaal (1 korrus), orienteeruvalt 2000 m2 

 Poe müügisaal (2 korrus), orienteeruvalt 2000 m2 

 Kontori osa, orienteeruvalt 400 m2 

 Poe kliendilift 

 Kaubalift poe ja lao vahelisel alal. 

 Laosaal, orienteeruvalt 3000 m2 

 Projektimüügi ala, orienteeruvalt 200 m2 

 

1.3 Välisruum 

 Hooneväline maapealne parkimine klientidele 

 Laoplats, orienteeruvalt 3250 m2 

 Laoplatsil klientide pikaajalist parkimist ei ole, vajalik ala sõidukitele kauba peale 

laadimiseks laoplatsil.  



Küsimuste korral võtta ühendust: 

 

Kobras AS 

Teele Nigola, maastikuarhitekt-planeerija 

teele@kobras.ee 

+372 518 7602 

Riia 35, Tartu Tartumaa 50410 

 

 

 


