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Žürii koosolekud toimusid 15.08.2019 ja 22.08.2019. Esimesel koosolekul osalesid kõik žürii 
liikmed. Esimese koosoleku tulemusena peeti tugevamateks kavandeid Arkaad, 
Katus-Tänav, Küütri torn, Linnalava, Oja, Pemtel ja Turuplats. Nimetatud kavandid suunati 
Tartu linnainseneri Mati Raamatu (kaasatud eksperdina) juhitavasse komisjoni täiendavaks 
ülevaatamiseks ja hindamiseks juurdepääsude, liikluse ja parkimise seisukohalt. Teisel 
koosolekul  ei osalenud  Tiit Trummal, kellega konsulteeriti telefoni teel, ja Egle Tamm, kes 
esitas oma seisukoha kirjalikult.  

Teise koosoleku tulemusena leiti, et arhitektuurikeelelt tugevaimad ning linnaruumi 
sobitumise ja funktsionaalse toimivuse poolest perspektiivikaimad kavandid on 
märksõnadega Arkaad, Katus-Tänav ja Turuplats. Kuna ükski töö ei vastanud täielikult 
kõigile ootustele ning žüriis ei tekkinud veendumust, et tööde parandamisel säiliks nende 
arhitektuuri kvaliteet, tehti nimetatud kavandite autoritele ettepanek tööde täiendamiseks, 
millega võistlus muutus sisuliselt kaheetapiliseks. Teise etappi kutsutud tööd peavad 
koostama uue terviklahenduse, milles on lahendatud ilmnenud probleemid ja samas 
säilitatud lahenduse väärtused. Selle põhjal saab otsustada võistluse võitja. Ühtlasi 
tunnustab žürii äramärkimisega seitset kavandit, mille puhul ei näe žürii küll nii selget 
potentsiaali töö tunnistamiseks võitjaks, kuid millel on muid tähelepanuväärseid tugevusi.  

Žürii lähtus kavandite hindamisel lähteülesandes toodud hindamiskriteeriumitest, 
funktsionaalsusest, arhitektuurse lahenduse kvaliteedist, värskusest ja sobivusest 
keskkonda. Iga kavandi kohta on välja toodud olulisemad näitajad detailplaneeringule 
vastavuse seisukohalt ja funktsionaalsuselt: sõidukite juurdepääsu asukoht ja 
parkimiskohtade arv ning hoone suurim kõrgus.  Kommentaarid võistlustöödele igas grupis 
(II etapi tööd, äramärgitud tööd, muud tööd) on esitatud tähestikulises järjekorras. 



 

Üldised märkused lähteülesandele ning detailplaneeringule vastavuse kohta: 
 
1.   Hoonete kõrgust on erinevad autorid arvestanud erinevat moodi, nii katuse 

konstruktsiooni pealt kui ka piiretest. Detailplaneering sätestab aga räästa 
kõrguse. Lisaks on teatud ebatäpsused, kuna kõik ei ole hoone 0.00 abs suhet 
määranud. 

2.   Parkimise kavandamine võib olla võimalik ka maa-alusel korrusel, kuid see 
selgub uuringute käigus, seega sellega arvestada ei saa. Ilmselt on säilitatavad 
osad just Põllu platsi poolses otsas, kuhu enamik töid paigutab rambi. 

3. Detailplaneeringu liikluslahendus näeb ette sissesõidu kunagise Shelli 
bensiinijaama ja parkimismaja vahelt Magistri tänavale, mis muutub 
ühesuunaliseks ja väljasõidu Gildi tänavalt. Lähteülesandes on määratud, et 
sissesõit parkimismajja peab jääma Magistri tänavale. Teistsuguste väljapakutud 
lahenduste korral tekiksid liiklusega seotud probleemid Gildi tänaval või 
Vabaduse pst-l. 

 
 
 

Teise etappi kutsutud kavandid 

Töö nimega „Arkaad“

 

Üldised kommentaarid: 

Tagasiastega esimene korrus aitab luua head tänavaruumi. Tekkiva avaliku ruumiga koos 
hakkaksid hästi tööle esimese korruse äripinnad. Hoone on linnaruumist hästi loetav ja 



suunab sujuvalt nii jalakäijaid kui autojuhte. Parklakorrustele viiva trepikoja asukoht ei seo 
hoonesisest vertikaalset liikumist hästi Raekoja platsi poolse küljega. Trepikoja, prügihoiu jm 
teenindavate ruumide asukoht peaks olema pigem Magistri  tänava pool. Hoone arhitektuur 
on tundlik ja asukohas sobilik: hoone kuulub ühte perekonda teiste samas reas olevate 
majadega (panga ja endise bensiinijaamahoonega). Parkimismaja utilitaarne sisu on pandud 
ausalt esteetilisse vormi. Fassaad on küll ühetaoline, kuid mitte monotoonne. Hoone ei püüa 
näida büroo või kortermajana. P. Põllu platsi poolne fassaad ei moodusta koos ülejäänud 
hoonega tervikut. Hoone põhimahu murdmisest tekkiv tagasiaste Vabaduse pst poolsel 
küljel on tervitatav ja annab juurde väärtust ja laiust Vabaduse pst äärsele kõnniteele. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + kelder 

Parkimiskohti 183, koos keldriga 233  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50,50  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 

Magistri tänavale kavandatud parkimine on konfliktis kergliiklejate liikumistega ja rikub 
avaliku ruumi, mida saaks kvaliteetsemalt kasutada kui sõiduki parkimiseks. 

Otsus: Kutsuda teise etappi järgmiste kommentaaride ja ootustega: 
·         Žürii peab töö tugevuseks, et see ei püüa näida tavalise linnamajana, vaid mõjub 
ausalt parkimismajana, mis on pandud esteetilisse vormi, seostudes lõunapoolses osas ka 
vana bensiinijaama ja pangaga. Töö tugevus on ka hea loetavus väljast ning esimese 
korruse välisruum, mis jätab jalakäijatele Vabaduse pst äärde ruumi ja ühendub sujuvalt ka 
Magistri tänava ruumiga. Hoone põhimahu murdumine aitab vältida pikka monotoonset 
seina. 
·         Žüriile ei mõju veenvalt hoone põhjapoolse osa fassaadid, mis ei seostu hoone kui 
tervikuga ega mõju ka piisavalt eristuvana. Žürii soovitab selle hooneosa uuesti terviklikult 
läbi mõelda. Tasub kaaluda, kas lahendada see osa samas võtmes ülejäänud hoonega, 
võttes seejuures Gildi tänava äärsed hoone nurgad kasutusele näiteks äripindadena. Või 
leida mingi muu arhitektuurne lahendus, mis väärtustaks rohkem Peeter Põllu platsi ja Gildi 
tänava ruumi terviklikkust ja aitaks rõhutada selle arhitektuurset eripära. 
·         Žüriid ei veena lifti ja trepi asukoht Vabaduse pst ääres. Lahendada inimeste 
vertikaalsed liikumised selliselt, et tekiks võimalikult mugav ja lühike teekond parkivatest 
autodest Raekoja platsi suunas ja soovitavalt ka Gildi tänava suunas.  
·         Tagada 200 autokohta (ilma keldrita). 
·         Žürii märgib, et Emajõe poolt esitatud ilupilt ei ole pargihaljastuse ja tegeliku ruumiga 
kooskõlas. 
 
 
 



Töö nimega „Katus-Tänav“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahendus on terviklik ja loob eelkõige Magistri tn poolsele küljele atraktiivse linnaruumi. 
Väljapakutud büroolike karkassmajade hulgast on lahendus kõige terviklikum. Maja 
ühetaolised niššide ja avade read on Magistri tänava pool õnnestunult jagatud trepiga 
erineva tooniga mahtudeks. Vabaduse pst poolne osa on kahjuks pikk ja monotoonne ning 
liigendatud vaid materjali toonidega. Erinevalt mitmest teisest katusele viiva trepiga tööst on 
võistlustöös trepi asukoht sobivalt jalakäijate liikumise poolsel küljel. Äripinnad on 
kavandatud mitmele korrusele, samuti on selleks ära kasutatud kiilukujulised kvartali nurgad. 
Funktsionaalne ülesehitus võimaldab piisavalt paindlikkust. Välitrepp on kavandatud liiga 
järsk, nõuetekohase sammuga trepp ei mahuks sellisel kujul ära, kuna lõikaks pandusesse 
sisse. 

Parkimiskohtade arv ei vasta detailplaneeringule. Planeeringukohane kohtade arv eeldaks 
katusekorruse parklaks muutmist (millega väheneks katusele viiva trepi mõte) ning esimesel 
korrusel äripindade vähendamist. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + kelder 

Parkimiskohti 153, koos keldriga 200 

Juurdepääs Magistri tänavalt Gildi tn kaudu 

Kõrgus abs ei ole määratud  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 



Juurdepääs kvartalile tuleks kavandada detailplaneeringu kohaselt pöördega Vabaduse 
puiesteelt Magistri tänavale. Gildi tänavat kasutab väljasõiduks kogu vanalinn, 
kahesuunalise liikluse korral võib probleemiks kujuneda tänava läbilaskvus. 

 
Otsus: Kutsuda teise etappi järgmiste kommentaaride ja ootustega: 
·         Žürii peab töö tugevuseks Magistri tänava äärsete mahtude liigendust ja 
parklakorruste head seostamist trepi kaudu Raekoja platsiga. Lahendus on terviklik ja loob 
eelkõige Magistri tn poolsele küljele atraktiivse linnaruumi. Mitmele korrusele kavandatud 
äripinnad ja kiilukujuliste kvartali nurkade kasutamine selleks (võib kaaluda ka nende 
lisamist mõnele kõrgemale korrusele) teeb parkimiskorrused mõneti osaks linnast, mis on 
töö väärtuseks. 
·         Parkimiskohtade arv peab olema 200 ilma keldrita. Žürii mõistab, et selleks tuleb 
arhitektuurses lahenduses midagi ohverdada, kuid linn ei saa ilma seda nõuet täitmata 
projekti heaks kiita. Võistlejal soovitatakse võimalused läbi kaaluda ja pakkuda muudatus, 
millega tervik võimalikult vähe kaotaks. 
·         Trepp peab vastama üldtunnustatud projekteerimisnormidele (nt ETF juhendteatmik), 
vajadusel lahendada kas pöördega, nihutada vmt. 
·         Lisada joonistele kõrgusmärgid ning kinni pidada detailplaneeringuga määratud 
suurimast lubatud kõrgusest (abs 53,60m, räästajoon 50,60m). 
·         Zürii palub lisada visuaali Vabaduse pst poolse fassaadi kohta ning võimalusel 
täpsustada selle lahendust, mis veenaks, et see ei kujune monotoonseks liigendamata 
pikaks seinaks. 
·         Selgitada täpsemalt fassaadide lahendust, kuidas on tagatud pinnaviimistlus 
(marmorilaadne muster). Selgitada, kuidas on ventileeritud ja valgustatud parkimiskorrused.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Töö nimega „Turuplats “

 

Üldised kommentaarid: 

Futuristliku vormiga intrigeeriv töö, kus modernistlikku mahtu on pehmendatud tundliku 
skulpturaalse käsitlusega. Tegemist on piduliku hoonega, mis rafineeritud iluga võiks olla 
raekoda või muuseum, kuid on arhetüübina brutaalseks peetav parkimismaja - hoone ei näi 
parkimismajana. Lahendus on saanud inspiratsiooni kõrvalolevast bensiinijaama hoonest. 
Avade ja tühjade pindade kombinatsioon, mida funktsioon võimaldab vabalt paigutada, peab 
silmas kompositsiooni ilu. Sarnaselt teiste samas reas olevate hoonetega, on töö 
kavandatud kõigist külgedest eksponeeritavate fassaadidega. Fassaadid on terviklikud ja ei 
ole kunstlikult mujalt toodud struktuuri alusel tükeldatud. Vanalinna kõrval on kavand 
võrdlemisi domineeriv ja pilku püüdev kunstiteos, mille miinuseks on, et lõplik tulemus sõltub 
materjali valikust ja teostuse kvaliteedist. Lahendus haakub positiivselt kontekstiga ja pakub 
ajaloolist järjepidevust, kavandades Raekoja platsi poolsesse otsa turuplatsi ala. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust + katus 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Magistri tänavalt, sissesõit Gildi tn  

Kõrgus abs 50.6/52.2  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 

Sisse- ja väljapääs sõidukitele Gildi tänavalt ei ole vastuvõetav. Pole kindel, et panduse 
kavandamisel on arvestatud sõidukite pöörderaadiustega. 



Otsus: Kutsuda teise etappi järgmiste kommentaaride ja ootustega: 
·         Žürii peab hoone mahulist ülesehitust ja visuaalset mõju veenvaks ja linnaruumi uut 
kvaliteeti lisavaks ning asukohale sobivaks. Žüriid tuleb täiendavalt veenda lahenduse 
praktilises toimivuses, korrigeerides lahendust ilma tervikut kahjustamata. 
·         Autode sissepääs peab olema Magistri tänavalt. 
·         Hoone keskel asuv panduse pöörderaadius peab vastama üldtunnustatud 
projekteerimisnormidele (nt EVS Eesti standard). 
·         Selgitada täpsemalt fassaadi ja postide materjalikasutust, teostatavust ja hoolduse 
võimalusi, mis veenaks et lahendus säilitab pikaajaliselt ja mõistlike kuludega oma 
esindusliku mõju. 
·          Kaaluda, kas lahendust saab täpsustada nii, et turuplatsile koonduks rohkem liikumist 
ja elu, et see ei saaks aktiivse turuelu puudumise ajal jääda eraldiseisvaks elutuks kohaks. 
Mõelda kas parklat ühendava lifti ja trepi saaks siduda turuplatsiga, et inimeste teekonnad 
oleks platsiga seotud. Žürii peab turuplatsi ääristavate ja seda tänavaruumiga siduvate 
vertikaalsete avade rütmi heaks, kuid soovitab samas kaaluda nendest  mõne suurendamist 
ja rõhutamist, eesmärgiga tuua platsile rohkem liikumist ja valgust. 
·         Uue lahendusega tuleb säilitada parkimiskohtade arv (200 kohta maapealses mahus).  
 
  



Äramärkimisega tunnustatud kavandid professionaalsete 
lahenduste või positiivselt eristuva mõtteviisi poolest 

Töö nimega „ Küütri torn“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahendus on terviklik ja professionaalne ning on hästi vertikaalselt liigendatud. Tellis annab 
lahendusele peene tunnetuse, ent ühe materjaliga on liiale mindud. Kokkuvõttes mõjub 
materjalivalik massiivselt. Kasutatud on „Tartule omase tellise“ müüti, selgitamata, mida 
sellega silmas peetakse, arvestades, et kõrval paikneb klassitsistlik krohvitud fassaadidega 
vanalinn. Esimese korruse aktiivne front on atraktiivne. Tinglikult kvartali kinnistuteks 
jagamise idee on küll põnev, kuid sel puudub ajalooline alus. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 203  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6/52.2  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 

Liikluslahendus on sobilik. 

Otsus: Žürii tunnustab äramärkimisega terviklikku ja professionaalset lahendust ning 
kõigisse külgedesse avanevat esimese korruse atraktiivset tänavafronti. 



Töö nimega „Linna elemendid“

 

Üldised kommentaarid: 

Võistlustöö positiivseks küljeks on linnamüüri äärse suuna avamine vormilise tagasiastega, 
tänu millele mõjub tänavaruum laiemalt, samuti üldisem linnaruumile suunatud mõte 
müüriäärse ühenduse rõhutamiseks. Magistri tänava äärse fondi liigendamine trepiga ja 
selle abil parkimiskorruste hea sidumine linnaruumiga on samuti hea. Tekkiv teise korruse 
tasapind Magistri tn ääres on siiski üsna otstarbetu, kuna sealt puudub ligipääs äripindadele. 
Erkeritega väljaehitus ja fassaadid on kohmakad.Gildi tn kahesuunaline lahendus ei ole 
planeeringu kohane. Parkimiskohtade arv ei vasta ka koos keldriga detailplaneeringule. 
Parkla panduse pöörderaadus võib jääda liiga väikseks. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus + kelder 

Parkimiskohti 163, koos keldriga 180  

Juurdepääs Gildi tänavalt  

Kõrgus abs 50.0  

Otsus: Žürii  tunnustab äramärkimisega üldisemat linnaruumile suunatud mõtet linnamüüri 
äärse ühenduse pikendamiseks ja rõhutamiseks, Magistri tänava äärse fondi liigendamist 
trepiga ja selle abil parkimiskorruste  ja katuse sidumist linnaruumiga. 



Töö nimega „Linnalava“

 

Üldised kommentaarid: 

Selge arhitektuurikeelega, kompositsiooniliselt liigendatud mahuga võistlustöö, mis püüab 
parkimismajja sisse lõigata teisi funktsioone. Eristub, kuna ei proovi väikeste akendega luua 
muljet tavalisest majast. Samas on lahendus massiivne ja mahuliselt tohutu suur. Hea on 
püüd tekitada teiste funktsioonidega elavat maja, kuid need funktsioonid ei pruugi tööle 
hakata pakutud mahus. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 

Liikluslahendus on sobilik. Hästi lahendatud invaparkimine. 

Otsus: Žürii tunnustab äramärkisega visiooni erinevate funktsioonide paigutamiseks 
parkimismaja struktuuri ning sellega kogu hoone elavdamiseks.  

 



Töö nimega „Oja“

 

Üldised kommentaarid: 

Valitud fassaadimaterjaliga mõjub lahendus tohutult pikalt. Kasutatud arhitektuurikeel ei 
mõju värskelt. Katusele viiv trepp aitab suurt mahtu lõhkuda, kuid eeldaks 
fassaadikäsitlusest enamat vertikaalset ja horisontaalset liigendamist. Hästi on lahendatud 
esimese korruse äripindade aktiivne front. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 203  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.8  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 

Invaparkla paigutus ei taga head manööverdusruumi - kogu parkla liiklus sõidab mööda ja 
nähtavused on halvad. Väljasõit hoone keskelt on hea lahendus. Magistri tänavale saab 
moodustuda saba väljasõiduks Gildi tänavale. Mänguväljaku funktsioon katusel on küsitav. 

Otsus: Žürii  tunnustab äramärkimisega hoone läbitöötatud struktuuri ja selle seoseid 
avaliku ruumiga, samuti Vabaduse pst poolse fassaadi liigendust trepiga. 



Töö nimega „Pemtel“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahenduses on kasutatud väga nutikat parkimisskeemi, millega on tagatud nii Raekoja platsi 
poolses kui P. Põllu platsi poolses otsas aktiivne ärifront. Arhitektuurselt on lahendus 
professionaalne ja terviklik, väärtus on tagasiastuv esimene korrus. Arhitektuurikeel on 
massiivne ja antud kontekstis võõras. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 203  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.8  

Ekspertkomisjoni kommentaar: 

Hoone panduse keskel olevad parkimiskohad on ebamugavad kasutada. Manööverdamisel 
puudulikud nähtavused. Panduste 14% kalle on küll standardikohane, kuid võib osutuda 
kasutajaile liiga järsuks. 

Otsus: Žürii tunnustab äramärkimisega töö professionaalsust ja nutikat parkimisskeemi, 
millega võimaldatakse mõlemas hoone otsas aktiivne tänavafront ja tagasiastuv esimene 
korrus. 



Töö nimega „Pilv“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahendus taotleb pargi massiivi sulandumist ja väldib „maja“ kavandamist. Idee on 
positiivne, kuid fassaadi lahendus on toores ning talveperioodil ideele vastukäivalt äärmiselt 
masinlik ja tehnitsistilk. Sümboolset idee haakub asukohaga, kuna tegemist on ajalooliselt 
linnaruumist väljaspool asuva kinnistuga. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 237  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6  

Otsus: Žürii tunnustab äramärkimisega üldist mõtet rikastada parkimismaja kasutust 
kultuurisündmustega ning kasutada fassaadistruktuuris rohket haljastust, mis eristaks hoone 
vanalinnast ja seoks selle mõneti pigem jõeäärse pargiga. 



Töö nimega „Pink slime“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahendus on väga skulpturaalne ja kavandatud maamärgina. Plaanilahendus on üldiselt 
loogiline, kavandatud on suured äripinnad esimesele korrusele, kuid vormist tekivad veidrad 
platsid P. Põllu platsi poolsesse ossa, millele ei ole kasutust leitud. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust + katus 

Parkimiskohti 194  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6/53.6  

Otsus: Žürii tunnustab äramärkimisega visiooni, et parkimismaja jõuline eristamine 
linnalikest kvartalitest kontrastselt voolava vormiga on selles kohas iseenesest kaalumist 
väärt ja sellel on oma tugevus, sest tegu on linnamüüri ja jõe vahelise alaga, kus hooneid 
pole enne olnud, kuigi pakutud on vanalinna kontekstis liialt jõuline ja eristuv kujund. 

  



Muud (auhindamata) kavandid 

Töö nimega „Alma“

 

Üldised kommentaarid: 

Robustse modernse vormiga töö, mille arhitektuur ei arvesta hoone tundliku asukohaga. Hea 
on äripindade ja passaaži paigutus ja lihtne konkreetne parkla ülesehitus. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 51.0/54.2  

 



Töö nimega „Amfilaad“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahenduses on gootilikku esteetikat, mis ühelt poolt humoorikalt võimendab parkimismaja 
kui „pühakoja“ olemust, teisalt lähtub kergelt Tallinna linnamüüri lahendusest. Parkimise 
süsteem on hea, kuna on ära kasutatud kinnistu kiilukujulisust. Arhitektoonikalt on tegemist 
väga pika ja monotoonse hoonega. Tugev element on katusele viiv trepp Magistri tänaval. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 206  

Juurdepääs Gildi tänavalt  

Kõrgus abs 50.6/53.6  

 



Töö nimega „Emajõe vaateplatvorm“

 

Üldised kommentaarid: 

Fassaadid ja vorm mõjuvad üksluiselt nagu kõrval olev raamatukogu maht ja võimendavad 
Magistri tn praegust pikka fronti. Vaateplatvormi mõte on huvitav, kuid ilma kohviku vmt 
täiendava funktsioonita ilmselt ei toimiks. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 203  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6/53.6  

  



Töö nimega „Kaar“

 

Üldised kommentaarid: 

Töö on professionaalselt terviklik ja tundliku disainikeelega. Monotoonse fassaadi taha on 
peidetud mahuliselt ja materjalide poolest liigendatud arhitektuurne vorm. Oma totaalsuses 
on kavand antud kohas sobimatu skaalaga. 

Parkimiskohtade arv ei vasta ka koos keldriga detailplaneeringule. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus + kelder 

Parkimiskohti 144, koos keldriga 182  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6/53.6  

 



Töö nimega „Konstrui“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahendusega on kavandatud „ausalt“ parkimismaja, püüdmata seda arhitektuurselt 
väärindada. Kavandis on nutikalt lahendatud parkimismaja sisesed liikumised. Lahendus 
oma vormilt ja materjalikäsitluselt ei sobitu vanalinna serva. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.0  

 



Töö nimega „Korall“

 

Üldised kommentaarid: 

Vaatamata materjali valikule on tegu põnevalt klassitsistliku ja tervikliku lahendusega. 
Eristub vormikeelega teistest töödest tänu automaatparklale, mis ei ole paraku praktikas 
eelistatud lahendus. Oma totaalsuses ja materjalikäsitluselt ei sobitu vanalinna. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust + katus + automaatparkla 

Parkimiskohti 204  

Juurdepääs ka Vabaduse puiesteelt  

Kõrgus abs 50.8  

 

 



Töö nimega „Maja keset linna“

 

Üldised kommentaarid: 

Tegemist on tervikliku plaanilahendusega ning osavalt on kasutusele võetud ka pandust 
ümbritsevad ruumid P. Põllu platsi poolses otsas. Pikka mahtu on erinevate akna suurustega 
ja toonidega liigendatud, kuid tervik ei ole arhitektuurselt veenev ja ei mõju värskelt. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust 

Parkimiskohti 204  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6  

 



Töö nimega „Majas“

 

Üldised kommentaarid: 

Lahendus on piirkonna liiklusega põhjalikult tegelenud. Kuna Gildi tänaval ei ole olulist 
liiklust, ei ole põhjendatud seda täielikult autodele sulgeda. Üldine lahendus on 
arhitektuurselt kohmakas, kus kaks erinevat laadi ei haaku hästi. Maja mõjub varemehitatu 
lähedase kordusena. 

Sissepääs Vabaduse puiesteelt ei vasta detailplaneeringule. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust + katus 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Vabaduse puiesteelt  

Kõrgus abs 50.0  

 



Töö nimega „Ood akendele“

 

Üldised kommentaarid: 

Hästi lahendatud tervikliku plaanilahendusega töö, kus on ka aktiivselt kasutusele võetud P. 
Põllu platsi poolne ots. Fassaadikäsitlus on totaalne ja brutalistlik ning ei sobitu oma 
arhitektoonikas antud konteksti. 

Žürii märgib, et võistlustööd "Rüü", "Platea", "Ood akendele" ja "Vööt" on ruumilise 
terviklahenduse poolest sisuliselt identsed, nende erinevus seisneb üksnes 
fassaadilahenduses. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 244  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.5  

 



Töö nimega „Outlaw“

 

Üldised kommentaarid: 

Positiivne on hoone fassaadide liigendamine erinevateks arhitektuurseteks üksusteks, kuid 
paraku ei mõju lahendus terviklikult. Fassaadide liigendamine erinevateks arhitektuurseteks 
üksusteks on vanalinnas üldiselt teretulnud, eriti kui seda toetab vastav kinnistute struktuur, 
kuid antud asukohas on vanalinnale erandlikult just teistsugune struktuur - Raekoja platsi 
äärne pangahoone ja endine bensiinijaama hoone ei moodusta ühtset müüri, vaid on 
igakülgselt vaadeldavad hooned. Võistlustöö on otsustanud Magistri tänava elavdamise 
asemel pöörata äripindade näod Vabaduse pst poole, jättes Magistri tänava külje nö „surnud 
ruumiks“. Rampide paigutus ei taga sujuvat liiklemist hoone sees. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6/53.6  

 



Töö nimega „P“

 

Üldised kommentaarid: 

Kavandiga ettenähtud mahuline kahanemine Raekoja poolsest küljest hoopiski vähendab 
sealse ajaloolise bensiinijaama mahu rolli ja ei ole kontekstis põhjendatud. Samas on 
sellega tagatud paremad vaated ja valgustingimused olemasolevatele hoonetele. Töös on 
avalikkusele suunatud ruum lahendatud katuseterrassidena, jättes tähelepanuta äripindade 
loomise võimaluse Raekoja platsi poolses osas. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 6 korrust + kelder 

Parkimiskohti 201  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs ei ole määratud  

 



Töö nimega „ Pikksilm“

 

Üldised kommentaarid: 

Kavandiga ettenähtud mahuline kahanemine Raekoja poolsest küljest hoopiski vähendab 
sealse väiksema ajaloolise mahu rolli ja ei ole kontekstis põhjendatud. Samas on sellega 
tagatud paremad vaated ja valgustingimused olemasolevatele hoonetele. Fassaadikäsitlus 
ja liigendamine on positiivne, kuigi liigne tellis ei haaku klassitsistliku vanalinnaga. 

Autode juurdepääsu asukoht ei vasta detailplaneeringule ja võistluse lähteülesandele. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 202  

Juurdepääs Vabaduse puiesteelt  

Kõrgus abs 51.19  

 



Töö nimega „Platea“

 

Üldised kommentaarid: 

Hästi lahendatud tervikliku plaanilahendusega, kus on ka aktiivselt kasutusele võetud P. 
Põllu platsi poolne ots. Fassaadikäsitlus on totaalne ja oma arhitektoonikas ei sobitu antud 
konteksti. 

Žürii märgib, et võistlustööd "Rüü", "Platea", "Ood akendele" ja "Vööt" on ruumilise 
terviklahenduse poolest sisuliselt identsed, nende erinevus seisneb üksnes 
fassaadilahenduses. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 244  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.5/53.6  

 



Töö nimega „Rohe-Lina parkla“

 

Üldised kommentaarid: 

Arhitektuurse lahendusega on taotletud nö suurlinlikku efekti ning seetõttu ei haaku hästi 
Tartu vanalinna ja jõeäärse kontekstiga. Eesti klimaatilistes tingimustes saab külluslik 
haljastus maja kaunistada ainult suveperioodil. Plaanilahenduselt on nutikalt viidud pandus 
maja keskele, et tagada kahes otsas aktiivseid kasutatavaid äripindu. Samas muudab see 
majasisese liiklusskeemi oluliselt keerulisemaks ja kahekordistuvad ohtlikud ristumised. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 6 korrust + katus 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Vabaduse puiesteelt  

Kõrgus abs 50.6/53.1  

 



Töö nimega „Ruut ja Triip“

 

Üldised kommentaarid: 

Esimese korruse äripindade lahendus on kohmakas. Kavandatud varjus olevad istumisalad 
ei hakka tööle, kuna ruumil on tunneli laadne iseloom, kus tõmbab tuul ja päevavalgus ei 
pääse ligi. Magistri tn on jäetud tagahooviks ja sealset ruumi ei ole väärindatud. 
Arhitektuurselt on lähenetud kogu hoonele ühtselt ning rõhutatud pikka massiivset fronti, mis 
peidab vanalinna täielikult enda taha. Monotoonsuse vähendamine kirevusega ei ole omane 
vanalinnale ega mõju maitsekalt. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust + katus 

Parkimiskohti 208  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.6  

 



Töö nimega „Rüü“

 

Üldised kommentaarid: 

Hästi lahendatud tervikliku plaanilahendusega võistlustöö, kus on ka aktiivselt kasutusele 
võetud P. Põllu platsi poolne ots. Fassaadikäsitlus on totaalne ja oma arhitektoonikas ei 
sobitu antud konteksti. 

Žürii märgib, et võistlustööd "Rüü", "Platea", "Ood akendele" ja "Vööt" on ruumilise 
terviklahenduse poolest sisuliselt identsed, nende erinevus seisneb üksnes 
fassaadilahenduses. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 244  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.5/53.6  

 



Töö nimega „Semiramis“

 

Üldised kommentaarid: 

Positiivne on eesmärk hoone asemel luua roheline mass. Tegelikkuses fassaad Eesti kliimas 
ilmselt tööle ei hakkaks, metallist fassaadielemendid mõjuvad robustselt elegantsemate 
rambitornide kõrval. Mõlemasse hoone otsa kavandatud autode ramp töötab pigem vastu 
eesmärgile avada hoone esimene korrus avalikkusele.  

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 200  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.65/53.7  

 



Töö nimega „Twist“

 

Üldised kommentaarid: 

Modernse vormiga hoone, mille arhitektuur ei arvesta hoone tundliku asukoha ja 
kontekstiga. Arhitektuurne vorm ja fassaadid mõjuvad väga raskelt. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 4 korrust 

Parkimiskohti 132, koos keldriga 176  

Juurdepääs ka Vabaduse puiesteelt  

Kõrgus abs 46.9/49.05  

 



Töö nimega „Vööt“

 

Üldised kommentaarid: 

Hästi lahendatud tervikliku plaanilahendusega võistlustöö, kus on ka aktiivselt kasutusele 
võetud P. Põllu platsi poolne ots. Fassaadid on tundlikult ruumilise käsitlusega, mis haakub 
klassitsistliku vanalinnaga, samas mõjub tervikuna väga monotoonselt. 

Žürii märgib, et võistlustööd "Rüü", "Platea", "Ood akendele" ja "Vööt" on ruumilise 
terviklahenduse poolest sisuliselt identsed, nende erinevus seisneb üksnes 
fassaadilahenduses. 

Vastavus lähteülesandele ja detailplaneeringule: 

Kõrgus: 5 korrust + katus 

Parkimiskohti 244  

Juurdepääs Magistri tänavalt  

Kõrgus abs 50.5/53.6  

  

  

 


