


• Tartu ilme

Purustatud Holmi sild 1944.a

• Linn muutub ja areneb pidevalt
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• Linn muutub ja areneb pidevalt 

• Arhitektuurivõistluste korraldamine. Perioodil 2000 -2020 
ühtekokku ca 100 arhitektuurivõistlust 



Hea tava kohaselt korraldatakse arhitektuurivõistlusi 
ennekõike juhul, kui kavandatakse linnaehituslikult keskses 
kohas asuva või suurt avalikku huvi pakkuva ehitise ning 
kesksema avaliku ruumi, väljaku, tänava või pargi 
projekteerimist.







Rubriik- Aasta parim ehitis



Kodulehel puudus 

• struktureeritus

• objektide ruumiinfo

• koondülevaade saamine ei ole 
terviklik



Eesmärk
Koondada ja hallata Tartu linnas nii varasemalt toimunud kui ka tulevikus 
toimuvaid arhitektuurivõistlusi ühes, kõigile kättesaadavas rakenduses. 
Olulised märksõnad on info selgus ja kättesaadavus ning ka rakenduse 
atraktiivsus.

Kellele?
Linnakodanikud, arhitektid, ettevõtjad

Miks? 
Selgus ja läbipaistvus; inspiratsioon; julgustamine; info koondamine ühte 
keskkonda



Protsess

- Kaks rakendust- asutusesiseseks ja avalikkuses kasutamiseks

- Aluskaardi kohandamine endale sobivaks
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- Kaks rakendust- asutusesiseseks ja avalikkuses kasutamiseks
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- Avaliku rakenduse loomine Experience Builderiga

Projekti kaks etappi

I- Toimunud arhitektuurivõistluste sisse kandmine 

II- Uute võistluste esitlemine uues rakenduses
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Protsess

- Kaks rakendust- asutusesiseseks ja avalikkuses kasutamiseks

- Aluskaardi kohandamine endale sobivaks

- Avaliku rakenduse loomine Experience Builderiga

Projekti kaks etappi

I- Toimunud arhitektuurivõistluste sisse kandmine 

II- Uute võistluste esitlemine uues rakenduses (hetkel tegemisel)



https://experience.arcgis.com/experience/deead811fbcc41daa10ce24800522b70/page


• Palju funktsionaalsusi, mida on lihtne seadistada

• Loomingulisus- saad olla malli looja

• Kasutajasõbralik- kui saad loogikale pihta, siis on lihtne toimetada

• Mängulisus- triggerid (e päästikud), animatsioon

• Uuenduslikkus- täiendusi tuleb kiirelt ja palju

• Tahvli ja mobiili vaade- ehk ei pea alustama nullist, saab seadistada 
ühes vaates erinevaid seadmeid



• Arendamisjärgus veel- täiendused, vead, mõni funktsionaalsus ka 
ära kadunud.

• Mobiilivaate kohandamine

• ExB mall vs oma malli loomine

• Funktsionaalsused, mis ei ole kõigile kättesaadavad- nt manused 
pildina

• Kohati aeglane, kui sisu on palju (mahukad andmestikud, mitmed 
kaardid)



• Külastatavuse jälgimine

• Alati tasub teha aktuaalsest 
failist koopia



• Arhitektuurivõistuste kaardirakendus on leitav

https://www.tartu.ee/et/arhitektuurivoistlused-aeo#voistluste-
kaardirakendus

• Koolinoorte huvitegevuse võimalused Tartus

https://experience.arcgis.com/experience/bc726f7870b849c1871e1f1f
30fb01d8

Kõik avalikud kaardirakendused leitavad ka Tartu linna kodulehel
https://www.tartu.ee/et/kaart

https://www.tartu.ee/et/arhitektuurivoistlused-aeo#voistluste-kaardirakendus
https://experience.arcgis.com/experience/bc726f7870b849c1871e1f1f30fb01d8
https://www.tartu.ee/et/kaart
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