
Riia 193 arhitektuurivõistluse žürii protokoll 

 
Toimumise aeg ja koht: 03.04.2019, kell 10.00 – 11.00, Tartu Linnavalitsus 

Žürii esimees: Andrus Allik, OÜ Hansa Maakler, juhataja 

Žürii liikmed:  

Urmas Udumäe, Decora AS, 

Andres Kadarik, arhitekt, 

Aire Priks, Tartu LV, detailplaneeringute osakonna juhataja, 

Tõnis Arjus, Tartu LV, linnaarhitekt, 

Teele Nigola, Kobras AS, maastikuarhitekt-planeerija 

Ei osalenud: Eike Tubli-Müür, Decora AS, tegevdirektor 

 

Koosoleku sissejuhatus 

Arhitektuurivõistlusele laekus 3 tööd, millest kõik kvalifitseerusid hindamisele. Žürii liikmed olid enne 

koosolekut võistlustöödega elektroonilisel kujul tutvunud. Eike Tubli-Müüri seisukoha võistlustööde kohta 

edastas Urmas Udumäe. 

Esmalt tutvustati žüriiliikmetele Riia 193 ala kohta koostatud detailplaneeringut, mis oli võistlustööde 

koostamise üheks peamiseks alusmaterjaliks ja tingimuste määratlejaks. Selgitati ka asjaolu, et 

detailplaneeringu koostamise ajal ei olnud tookordsel arendajal selge, millise funkstiooni hoone tulevikus 

saab ning tänaste Decora poe vajadustega ei olnud võimalik arvestada. Linnaruumi kujundamisel oli 

eesmärgiks hästi liigendatud vormi taotlemine ja sellest tingitult on ka planeeringu tingimustesse sisse 

kirjutatud hoonemahu eraldamine liikumiskoridoriga. 

Hoone ruumiliste mahtude osas ei väljunud ükski võistlustöö detailplaneeringuga määratud kogu krundi 

maksimaalse ehitusõiguse ulatusest. Detailplaneeringuga ette kirjutatud hoonemahtude vahelist avatud 

liikumiskoridori oli töödes kajastatud erinevalt ning vastavus detailplaneeringule selles osas oli mõne töö 

puhul küsitav, samuti ei antud kõigis töödes detailplaneeringuga nõutud kolmanda korruse mahtu. Kõrguse 

nõue tulenes detailplaneeringus asjaolust, et Optika tänava teisele poolele olid kavandatud kõrged hooned, 

kuid tänaseks ei ole see plaan enam aktuaalne. 

Žürii kommentaarid võistlustöödele 

Stuudio KAH OÜ 

 

Maa-alune ühendus hoonete vahel on põnev ja leidlik lahendus, mis võimaldab vaba läbipääsu maapinnal. 

Selle poolest erineb antud töö teistest oluliselt. Rõhutatud on reljeefi tasapindade erinevuse ära 



kasutamise võimalust ja hoone mahud on sellest lähtudes maastikusse sobitatud. Arhitektuurselt keelelt 

meenutab pakutud lahendus Tartu kohtumaja. 

Hoone tänavapoolne joon on võrdlemisi sirge. Siin on lähtutud väga selgelt detailplaneeringuga määratud 

kohutuslikust ehitusjoonest ja selle kulgemisest. Antud töö on kõige rohkem kooskõlas kehtestatud 

detailplaneeringus määratud tingimustega. 

Poe funktsionaalse toimimise seisukohalt ei ole maa-alune ühendus paraku mugav. See loob lisa viivituse ja 

kauba liikumise tõrked. Mugava toimetamise huvides peaks projektimüük paiknema lao ja poe vahel. 

Taimehoovi saaks viia näiteks ka parkla vahel asuvale haljasalale. 

 

Kolm Koma Arhitektid 

 

Tegemist on kõige põhjalikumalt läbi töötatud lahendusega. Hoone vormiline lahendus on paeluv ja samas 

hästi funkstioneeriv kauplusena. Iga “klots” on omanäolise iseloomuga, huvitav. Hea suhtleva tänavaruumi 

loob kolmekordne osa, mida ilmestavad akende read.  

Decora toimimise jaoks on lahendus kõige mugavam. Viie meetri kõrgune galerii on sobilik kauba 

liigutamiseks ja kassade paigutamiseks kahele poole galerii küljele. Samas, kas tegemist on galeriiga, kui 

teise korruse osas on tegemist suletud hoone mahuga. 

Peamine probleem ongi selles, et praegusel kujul ei vasta lahendus piisavalt üheselt detailplaneeringu 

tingimustele. Küsimus on põhimõtteline – kas läbipääs majade vahelt on olemas või mitte. Galeriina 

lahendamise osas oli võistlusele eelnevalt põhimõtteline kokkulepe olemas, kuid selles variandis on 

tegemist läbivalt tervikliku hoonega. 

Vajalik on, et linnavalitsus kujundaks seisukoha, kas tööd peetakse oluliselt vastuolus olevaks  

detailplaneeringuga või on seda võimalik aksepteerida. Samuti peab olema selge, kas linnavalitsuse jaoks 

on vastuvõetav, et läbipääs on avatud vaid päevasel ajal. 

Analüüsimist vajab tänaseks kujunenud olukord, mis erineb planeeringu koostamise ajaga võrreldes. Täna 

on küsitav, kas haljasalade vaheline jalakäijate liiklemine saab reaalselt toimida detailplaneeringus pakutud 

kujul, sest ristmikule kavandatakse ülekäiguradade asemel jalakäijate tunnelit. Tänaseks on uus ka 

üldplaneeringu lahendus, mistõttu haljasalade iseloom on muutunud. Läbi tuleb mõtelda ka asjaolu, millisel 

eesmärgil detailplaneeringuga hoonete vaheline koridor sai kavandatud. Planeeringuga sooviti vältida ühe 

massiivse hoonemahu tekkimist, käesolevas võistlustöös on see printsiip täidetud, liigendatus on hästi välja 

mängitud.    



 

U-disain

 

Antud töös on hästi liigendatud ja haarav fassaadijoon. Decora esindajate hinnangul tuleks kaubanduspinna 

rajamise otstarbekusest lähtudes mõned fassaadi sakid ikkagi sirgeks teha. Samas on žürii seda meelt, et 

esitatud vorm on just see, mis annab hoonele mängulisuse ja karakteri ning selle vähendamine ei annaks 

head tulemust.  

Detailplaneeringu kontekstist vaadatuna on selles töös väga selge klaaspinnaga avatud galerii inimeste 

liikumiseks. Sellisest galeriist on võistlusele eelnenud koosolekutel ka juttu olnud – tegemist oleks 

kompromissiga, kus hooned  funktsionaalselt on ikkagi ühendatud ja avatus on samuti visuaalselt tagatud. 

Kolmanda korruse mahtu antud töös ei ole antud. 

Töös on kaubanduskeskusele omane terviklikkus. Vorm on hästi totaalne. Parkla on jäik ja sirgjooneline, 

liiga lihtsa joonega, kuid funktsionaalselt jällegi optimaalselt lahendatud. 

 

Zürii otsus 

Žürii leidis üksmeelselt, et võistluse võitja on Kolm Koma töö. Tegemist on kõige põhjalikumalt läbimõeldud 

lahendusega, mis sobib nii kujunduskeele kui funkstionaalsuse poolest. Samas on linnavalitsuselt vajalik 

küsida seisukohta, kas antud lahendusega saab jätkata arvestades detailplaneeringu tingimusi. 

 

Protokollis Teele Nigola 

 

 

 

 

 


