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1. Võistlusülesande üldosa
1.1 Võistluse objekti kirjeldus
Võistleja peab kavandama Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži õppehoone ja väikelaevade katsebasseini
arhitektuurse eskiislahenduse ja krundi asendiplaanilise lahenduse, tasakaalustades Kuressaare vanalinna arengule
ja hoone ruumilahendusele seatavad eesmärgid. Võistluse objektiks on uue hoone lahendus, mis tuleb siduda
olemasolevate hoonetega. Olemasolevate hoonete siseruumide muudatused ei ole võistluse objektiks.
Hetkel on Tallinna tn 19 kinnistu Siseministeeriumi omandis ning kinnistul asuvad hooned Politsei- ja
Piirivalveameti kasutuses, Komandandi tn 10b kinnistu on Kuressaare linna omandis ja hoones tegutseb
Kuressaare Noorte Huvikeskus. Politsei- ja Piirivalveameti kasutuses olevad ruumid Tallinna tn 19 hoonetes
võetakse järkjärguliselt TTÜ Kuressaare kolledži poolt kasutusele.
Võistlustöö koostamise aluseks on Tallinna tn 19 ja Komandandi tn 10b detailplaneering, mis on Kuressaare
Linnavalitsuse poolt vastu võetud 21.06.2011 korraldusega nr 445. Detailplaneering ei ole kehtestatud, selle avalik
väljapanek toimub 6-20.juulil 2011. Võistluse maa-ala moodustub olemasolevast Tallinna 19 kinnistust ja sellele
liidetavast Komandandi 10b kinnistu osast, mille piirid on antud detailplaneeringus (võistlustingimustele lisatud).
Detailplaneeringuga moodustatavale maaüksusele, aadressiga Tallinna 19 ja pindalaga 4354 m², saab ehitata kuni
1000m² ehitusaluse pindalaga uue hoone või olemasoleva hoone juurdeehitise, mille kõrgus maapinnast ei ületa 8
meetrit.
1.2 Võistlustöö vajalik maht
- Asendiplaan 1:500
- Hoone plaanid, lõiked, vaated 1:200
- Visualiseeriv materjal vabas vormis ja mahus
- Seletuskiri, milles anda asendiplaanilise lahenduse kirjeldus, arhitektuurse idee ja lahenduse kirjeldus,
siseruumide jaotuse kirjeldus, fassaadide ja katuste viimistlusmaterjalide kirjeldus, põhjendused
võistlustöö lahenduse valiku kohta, samuti kokkuvõte tehnilistest näitajatest.
1.3 Võistlustöö hindamise kriteeriumid
Võistluse zürii hindab võistlustööde arhitektuurset lahendust vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
- Ruumilahenduse funktsionaalsus ja vastavus TTÜ Kuressaare kolledži vajadustele.
- Arhitektuurse lahenduse sobivus linnaruumi.
- Kuressaare vanalinna eripärade, sealhulgas Komandandi tänava miljöö tunnetus.
- Hoone arhitektuurse lahenduse uuenduslikkus ja eripära.
- Hoonet ümbritseva ruumi lahenduse terviklikkus ja inimsõbralikkus.
- Majanduslikult otstarbeka ehitamise, energiatõhususe, mõistliku konstruktsiooni valiku jm praktiliste
eesmärkide arvestamine.
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2. Ajalooline taust
2.1 Komandandi tänava piirkond
Komandandi ja Garnisoni tänavate piirkonda, selle ajalugu ja omapära kirjeldab Kuressaare Linnaatlas (Linna
kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade, 1999). Väljavõte linnaatlase lk 31:
(märkus: linnaatlase skeemidel on näidatud sarnase miljööga võistlusala kõrvalkvartalid, mitte otseselt võistlusega
käsitletvat ala)
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2.2 Tallinna 19 hoonestus

Tallinna 19 hoone raamatus Vana Kuressaare, ehitised ja inimesed, 2006.
Tallinna 19 krundil asub ajalooline Kuressaare kohtuhoone, väiksem hoovimaja ning 2003. aastal püstitatud
piirivalve radarimast. Krundi tagaosa on hoonestamata. Leidub väärtuslikku kõrghaljastust (näidatud
detailplaneeringus). Kuressaare kohtuhoone on tüüpilise varaklassitsistliku fassaadilahendusega hoone,
arhitektuurimälestis reg. nr. 20875. Järgnevalt selle ajalugu ja kirjeldus vastavalt Kultuurimälestiste riiklikule
registrile.
Mälestise ajalugu
Ehitatud 18.saj lõpul. Majas asus kohus, vangla, rentei ja politseivalitsus. Hoone ehitajaks oli Johann Fr. von
Oettinger, endine Riia insenerikomando ülem. Seetõttu annab hoone juures tunda Riia ja Tartu esinduslike hoonete
seos ja mõju. II ms ajal hoone põles, kuid säilis selle fassaad. Hoone juurde kuulus suur põlispuudega krunt, mis oli
ümbritsetud kõrge paekivist aiaga, mida kaunistasid dekoratiivsete klassitsistlikus vormides vaasidega
dolomiitplokkidest väravapostid.
Mälestise kirjeldus
Kohtuhoone on linna esinduslikumaid varaklassitsistlikus stiilis hooneid. Range ja sümmeetrilise lahendusega
hoone projekteeris arh. V. Richter, ehitas 1789.– 90. a ehitusettevõtja J. Fr. V. Oettingen. Kahekorruselise hoone
krohvitud fassaade liigendavad 14 korintose kapiteelidega dolomiitpilatrit, mis ühtses rütmis vahelduvad
akendega. Portaali keskel on girlandidega stukkdekoor, aknaavad on dolomiitraamistuses. 1824. a. rajati
vasakpoolsele tiivale ühekorruseline juurdeehitis ja asendati ülikõrge punasest kivist murdkelpkatus madala plekist
kelpkatusega ning kaotati katuse keskkohta krooninud ornamendiga astmikfrontoon. Hoone põhiplaan on
barokne, hoone keskel on avar vestibüül, kust algas lai kolme marsiga trepp. Ruumid paiknesid anfilaadselt kahel
pool keskkoridori. 1853. a. ehitati interjöör ümber, muudeti ka treppi (arh. Adamsohn). 1895.a. ehitati esimene
korrus osaliselt vanglaks. Hiljem asusid hoones poiltseivalitsus ja pank. II maailmasõjas sai hoone kannatada, säilis
vaid peafssaad. Peale sõda maja taastati, misjärel oli pikka aega sõjaväe valduses. Viimased remonttööd toimusid
1998. a., mil toimus dolomiitdetailide puhastamine värvist ja fassaadide põhjalik restaureerimine. Praegu kuulub
hoone piirivalvele.
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3. Tingimused välisruumi lahendamiseks
3.1 Asendiplaan
Võistlustöö asendiplaanil lahendada hoone paigutus ning seda ümbritseva ruum (hoov ja tänavaruum) terviklikult.
Asendiplaan peab sisaldama maapinna katendite ja vajadusel kõrguste, inimeste liikumis- ja olemisruumi,
parkimise ja haljastuse üldist ruumilist lahendust. Lahendus anda detailplaneeringuga määratud uue liidetud
Tallinna 19 krundi piires, soovitavalt näidata ka külgnevas osas Komandandi ja Rootsi tänava maa-ala ja
Komandandi 10b järelejääva osa lahendus.
3.2 Juurdepääsud
Liikluse juurdepääsud maa-alale lahendada vastavalt detailplaneeringu põhimõtetele Tallinna ja Komandandi
tänava poolt (üle Komandandi 10b krundi), ühendades tervikliku parkla mõlema juurdepääsuga. Jalakäijate
juurdepääsud lahendada tänavalt otse hoonesse, tekitades fuajee, mis võiks avaneda nii tänava kui hoovi poole.
Hoone teenindavad sissepääsud lahendada intergeeritult parklaga hoovist.
3.3 Piirded
Piirded Komandandi ja Rootsi tänava ääres (hoonefrondita piirilõikudes) kavandada krundipiirile, Kuressaare
vanalinnale omasel viisil, eelistatult kõrge paekivimüürina. Komandandi tänava ääres on piirded üldiselt inimsilma
kõrgusel, mille võib valida lähtepunktiks, aga kõrguse osas arvestada ka muid ruumikasutusest tulenevaid
eripärasid. Rootsi tänava ääres arvestada olemasoleva müüri säilimisega. Piirete sidumisel tänavanurgal arvestada
liiklusohutuse ja nähtavuse tagamisega.
3.4 Hoonefrondid
Komandandi-Rootsi tänava ristmikul moodustavad olemasolevad nurgamajad miljööliselt tugeva, tiheda kobara.
Projekteeritavat uut hoonet ei ole ilmselt mõistlik viia krundinurgani, arvestades olemasolevat väärtuslikku
haljastust. Arvestada, et Komandandi tänaval on oluline viia hoone krundipiirile, samas Rootsi tänava pool selget
ehitusjoont ei ole. Tänavanurga moodustab eeldatavalt paraja kõrgusega piirdeaed. Samas on tänavanurgas
otstarbekas kaaluda keerukamaid ruumilisi lahendusi, mis seovad hoone sissepääsu, võimaliku varikatuse, piirded
ja haljastuse ühtseks miljööliseks tervikuks. Vältida seejuures piiritletud tänavanurga avardamist.
3.5 Hoov ja parkla
Hooviala kavandada haljastatud parklana, milles leidub ka istumis- ja olemiskohti. Parkimiskohtade ligikaudne
vajadus on ca 30-50 kohta, kuid hoovi terviklahenduses otsida standardlahendusest erinevat vabamat kohtade
paigutust, eelistades haljastust ja vältides otsest lähtumist normatiividest. Parkimiskohtadest ca 10 kavandada
eraldatud parklana, suunatud kolledži töötajatele, ülejäänud parkimiskohad kõigile avatuna.
3.6 Haljastus
Detailplaneeringu joonisel tähistatud Rootsi tänava äärsed puud on väärtuslikud ja need tuleb säilitada. Joonisel
näidatud Komandandi tänava äärsed puud on samuti väärtuslikud, kuid nende säilitamine on valikuline - sõltuvalt
hoone lahendusest eelistada säilitamiseks detailplaneeringu joonisel tähistatud puid. Joonisel näidatud hoovipuud
säilitada valikuliselt sõltuvalt hoovi terviklahendusest, eelistades samuti DP joonisel tähistatud puid. Hoovi tuleb
kavandada niipalju uut haljastust, et see jätaks mõjuvalt haljastatud hoovi üldmulje, vältides parkimismaastiku
tunnet.
3.7 Tehnovõrgud
Detailplaneeringu joonisel näidatud, hoonestusalale jäävaid, tehnovõrkude trasse ei ole vajalik arvesse võtta, need
muudetakse koos hoonestuse lahendusega. Endisel asukohal on mõistlik säilitada olemasolevaid hooneid varustav
kaugküttetorustik, selle kohale haljastust ja hoonestust mitte kavandada.
3.8 Muud rajatised
Hoovis asuv olemasolev ca 66m kõrgune piirivalve radarimast säilib. See ei loo täiendavaid takistusi hoovi
lahendusele, selle alusel maapinnal saavad inimsesed masti alt läbi kõndida, sõidukite liikumist mastialusel
maapinnal mitte ette näha.
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4. Tingimused hoonestuse arhitektuursele lahendusele
4.1 Olemasolev hoonestus
Krundi olemasolev hoonestus säilib olemasoleval kujul ning võetakse tulevikus kasutusele tervikliku
hoonekompleksi osana. Olemasolevate hoonete siseruumide lahendus ei ole arhitektuurivõistluse ülesandeks.
Eeldatavalt paigutatakse olemasolevasse hoonesse erinevad TTÜ kolledzile vajalikud ruumid.
4.2 Uue hoone paigutus
Uue (käesoleva võistlusega lahendatava) hoone tinglik illustratiivne paigutus on näidatud detailplaneeringu
joonisel. Planeeringuga on määratud hoonestusala, mille piires eeldatakse hoone paigutamist. Võistlustöö
lahenduses võib hoone maht ka hoonestusala piiridest väiksemas ulatuses väljuda, kui see on tervikliku
arhitektuurse idee elluviimiseks vajalik ning ei ole vastuolus planeeringu põhilahendusega ega muude seatud
eesmärkidega. Hoonestus peaks mõjuma Tallinna tänava äärse suurema hoonega võrreldes kõrvalhoonena või
liigendatult väiksemate hoonete kompleksina.
4.3 Ühendusgalerii
Võistlustöös tuleb kavandada projekteeritavat uut hoonet ja olemasolevat hoonet ühendav galerii esimese
korruse tasandil läbi olemasoleva hoovimaja. Galerii võib täita ühtlasi fuajee funktsiooni. Galerii siduda vana
hoonega eelitatult vastavalt detailplaneeringus soovitatud lahendusele, pakkudes põhjendatud juhul
alternatiivlahendusi. Galerii peab vanast hoonest selgelt eristuma nii materjali, kõrguse kui plaanilahenduse
poolest. Siduvas osas peab galerii katus jääma olemasolevate hoonete karniisi alla, rõhutades olemasoleva hoone
vormi. Olemasoleva hoovimaja põranda kõrgusmärk ei ole täpselt teada, kuid uue hoone esimese korruse põranda
tasapinna kavandamisel tuleb üldlahenduse kaudu luua võimallikult sujuv üleminek.
4.4 Seinad
Komandandi tänavale on omased erinevas mahus hooned piki tänavaäärset krundipiiri. Projekteeritava hoone
Komandandi tänava poolsest seinast arvestatav osa tuleb kavandada krundipiirile. Komandandi tänava äärse
haljastusega ei pea arvestama, kuid sõltuvalt lahendusest on mõistlik säilitada detailplaneeringus näidatud puud.
Hoonestamata osa krundipiirist peab moodustama piire. Hoovipoolsetele seintele arhitektuurseid nõudeid ei
seata. Galerii seinad soovitavalt läbipaistvad ja vanadest hoonetest eristuvad.
4.5 Katused
Komandandi tänava ehitusjoonel (krundipiiril) tuleb luua räästajoon tinglikult esimese korruse kõrgusele.
Teine korrus peab olema vähemalt tänavapoolses küljes valdavalt kaldkatuse all. Katuse mahulise lahenduse
loomisel on oodatud keerukamad, kuid samas terviklikud värsked ideed, mis suudavad arvestada Kuressaare
vanalinnale omast katusemaastikku. Lamekatust kasutada vajadusel üksnes osaliselt ja põhjendatult, näiteks rõdu
loomise eesmärgil.
4.6 Sissepääsud hoonesse
Arvestada, et tulevikus on kogu hoonekompleksi peasissepääs Tallinna tänavalt olemasolevasse hoonesse,
mistõttu uue hoone sissepääs ei peaks olema liigselt rõhutatud. Uued tänava- ja hoovipoolsed sissepääsud
soovitavalt siduda ühendusgaleriiga. Teenindavad sissepääsud seadmete ja laevamudelite sissetõstmiseks ja
vahetamiseks kavandada katsebasseini ruumile ja soovitavalt materjalilaborile.
4.7 Aknad ja valgustus
Väikelaevade Katsebasseini ruumis toimuv mudelite katsetamine võib olla atraktiivne tegevus linnaruumist
vaadates. Seepärast kaaluda võimalusel selle eksponeerimist klaasseinte/akende abil. Enamasti on laevamudelid
nähtavad pigem ettevalmistusala ja lainete summutaja poolses basseini osas. Tuleb arvestada, et osa katseid
võivad olla salajased ning peab eksisteerima võimalus seina klaasosa sulgeda. Samuti tuleb arvestada, et
basseiniruumi ei tohi pääseda otsene päikesevalgus. Laboritesse ja õppeklassi kavandada tavapärane valgustus.
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5. Kolledži vajadused ja ruumiprogramm
5.1 Üldine kirjeldus
Põhjalikuma ülevaate TTÜ Kuressaare kolledži arenduste, sealsete tegevuste ja vajalike ruumide kohta on
saadaval: http://www.ttykk.edu.ee/TTYKK_projektid.php
5.2 Ruumiprogramm
Projekteeritavasse hoonesse tuleb mahutada järgmised osad:
Ruum

Pindala

Väikelaevamudelite katsebassein ja seda
teenindav ruum
Materjalilabor

ca 500-550 m²

Eeldatav
korrus
1

ca 50 m2

1

Projekteerimislabor
Elektroonikalabor
Koosolekute ruum

ca 110 m2
ca 50 m2
50 inimest

2
2
2

Väike fuajee, trepp, invatõstuk, garderoob,
koridorid, wc-d, koristaja ruum jm muud
abiruumid

vastavalt
tavapärastele
kõrgkoolihoone
vajadustele
Ca 60 m2

1-2

ca 3 töökabinetti ja nõupidamisruum

Vaba
(kabinetid igaüks eraldi 1
töötajale)

2

Tehniliste seadmete ruum, seotud
katsebasseini ruumiga

20 m2

1

Raamatukogu

Täpsustav info
Lisatud näitlik plaan ja lõige teises
asukohas.
Võib olla omaette sissepääsuga.
Võib kaaluda kavandamist 2.
korrusele, kui võimaldada raskete
seadmete kohaleviimine.

Kohtade jaotus ja paigutus
õppeklassile omasel viisil

2
Sõltuvalt mahulisest
terviklahendusest võib ära jätta (sel
juhul jäävad olemasolevasse
hoonesse)

Ruumide pindalasid võib mõõdukalt suurendada, kui see on terviklahenduse huvides vajalik ja otstarbekas.
2. korrusele võib võimalusel kavandada täiendavat laopinda.
Lahendada võistlustöös teise korruse evakuatsioon vastavalt tuleohutusnõuetele.
5.3 Katsebasseini ruum
Väikelaevade mudelite katsebasseini eesmärkide täpsem kirjeldus on leitav:
http://www.ttykk.edu.ee/komp_katsebasseini_uuring.pdf
VLEKK (Väikelaevaehituse kompetentsikeskus) planeeritava katsebasseini eesmärgiks on olla õppebaasiks
väikelaevaehituse inseneridele, pakkuda teenusena laevade mudelkatseid väikelaevatööstusele ja osaleda
teadusprojektides. Akadeemiliste ja teaduslike eesmärkidena võib välja tuua järgmist:
• selgitada õpilastele laevade hüdrodünaamiliste omaduste katselise määramise põhialuseid
• võimaldada elementaarsete hüdrostaatiliste ja -dünaamiliste katsete teostamist
• võimaldada uute arvmeetodite valideerimist ja arendamist
• empiiriliste arvutusmudelite kalibreerimine spetsiifilistele laevatüüpidele või -keredele
• väikesemõõtmelistele katsebasseinidele sobiva katsemetoodika väljatöötamine koostöös teiste
katsebasseinidega
• uute innovaatiliste lahenduste uurimine, arendamine ja valideerimine.
Laevade katsebasseinis tehtud katsete eesmärgiks on laeva vähendatud mudeli abil
analüüsida laeva meresõidu- ja hüdrodünaamilisi omadusi nagu näiteks laeva käitumine
lainetes või laeva hõõrde- ja lainetakistus.
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Katsebasseini lahenduse põhimõtteline skeem on järgmine (skeemil vasakul üleval olev tühi ruum ei ole
katsebasseini jaoks vajalik, selle võib ära jätta või asendada muude vajalike ruumidega. Oluline on arvestada
ettevalmistusala, seadmete paigutuse ja basseini mõõtudega).

Basseini ühes otsas on lainegeneraator ja teises otsas lainete summutaja, piki basseini liigub laevamudeleid
liigutav kelk. Aktiivsem tegevus käib lainete summutaja poolses otsas. Basseini kõrval peab olema mudeli
ettevalmistusala. Abiruum peab paiknema trimmibasseini ja ettevalmistusruumi vahetus läheduses. Täpse asendi
ja ruumi proportsioonid võib võistlustöös täpsustada. Basseiniruum peab olema vähemalt 2,5 m kõrge.
Basseinivee tasapinna ja piirde kavandamisel tuleb arvestada ca 30cm kõrguse lainega. Laevamudelite
sissetõstmiseks on vajalik ettevalmistusala lähedusse kavandada suurem sissepääs, kustkaudu saab basseini tõsta
3m pikkuse ja 1,5m laiuse mudeli. Sissepääsu kõrgus kavandada kuni lae tasapinnani. Mudeli sissetõstmisel
arvestada tõsteseadmetega või võimalusega sõita käruga hoonesse sisse.
Võistlustingimustele lisatud katsebasseini eskiis (plaan ja lõige) on projekteeritud Rootsi 7 krundile, kus basseini
algus jooksis olemasoleva hoone sisse ja basseini ruum jäi täiesti maa alla. Basseini mõõdud, basseini külgedel
olevad teenindusalad (käiguteed) peaks jääma uues lahenduses põhimõtteliselt samaks, külgnevate ruumide
paigutust võib muuta, arvestades nende eesmärgiga.
Ruumi eripäradest tulenevalt arvestada sisekliimaga. Talvel peaks temperatuur olema pidevalt üle 0 kraadi,
katsete tegemise ajal on vajalik õhutemperatuur + 18 kraadi. Basseinivee temperatuur ei ole oluline, kuid see ei
tohi külmuda. Oluline on tagada, et ei tekiks kondentsvett ja õhuniiskus ei oleks kõrge. Ruumi ei tohi pääseda
otsene päikesevalgus (võib põhjustada vetikate kasvu).
5.4 Materjalilabor
Väikelaevade katsebasseiniga ühte kompleksi tuleb kavandada ka materjalide testimise labor ja elektroonika labor.
Materjalide testimise labori põhimõtteline ruumilahendus on antud järgmisel skeemil. See peab paiknema oma
raskete seadmete tõttu eelistatult 1.korrusel, arvestades seadmete sissetõstmise võimalusega.
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Täpsemalt on materjalilabori vajadused kirjeldatud:
http://www.ttykk.edu.ee/komp_matlabor.pdf (Dokument kirjeldab kahte laborit, millest oluline vaid
materjalilabor. Tehnoloogialaborit sellesse hoonesse ei tule).
5.5 Projekteerimislabor
Hoonesse kavandada projekteerimistarkvara labor (minimaalselt 4 ruumi): Laboril on üks suurem ruum, kus saab
viia läbi ka 15 arvutitöökohaga õppetööd (64 m2). See on olemuselt nagu projekteerimisele suunatud tarkvaraga
arvutiklass, kus saab viia läbi eriprogrammidele täiendusõpet. Ruum peab võimaldama arvutite paigutust kolme
töökohaga kobaratena. Lisatud laua skeem:

Lisaks on projekteerimislaboris ettevõtetele teenust pakkuvate arvutitöökohtadega ruum ( 15 m2) ja kahe
laevaehitusinseneri tööruum (20 m2). Need on tavalised tööruumid, mõlemas kaks võimsa arvutiga töökohta.
Inseneridel peaks töökohad olema piisavalt suured, et mahutada kaht suurt kuvarit ja vajadusel lauale ka
sülearvutit. Täiendavalt vajalik tehniline ruum plotteri ning muude seadmete jaoks (11 m2) . Kokku on
projekteerimislaboris pinda vaja ca 110 m2.
5.6 Elektroonikalabor
Elektroonika labori kirjeldus on saadaval http://www.ttykk.edu.ee/komp_elektrkatsetootmlabor.pdf
Juhinduda järgmisest skeemist, mida võib terviklahenduse ja otstarbekuse huvides korrigeerida.
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5.7 Muud ruumid
2. korrusele tuleb paigutada ka üks suurem nõupidamisruum, kuhu mahub ca 50 inimest õppeklassile vastava
kohtade paigutusega, samuti raamatukogu ning võimalusel kompetentsikeskuse tööruumid (töökabinetid 3
töötajale ja nõupidamisruum). Nende ruumide lahenduses arvestada ruumikasutuse paindlikkusega ning
perspektiiviga viia osa funktsioone Tallinna tänava äärsesse olemasolevasse hoonesse. Kõigi 2. korruse ruumide
puhul tuleb arvestada ka kaldkatusega kaasnevaid madalaid ruumiosi ning nende kasutamise võimalusi.
Võimalusel kavandada hoonesse täiendavat laopinda.
5.8 Muud nõuded
Arvestada liikumispuuetega inimeste vajadustega. Hoonetüübi väljatöötamisel arvestada energiatõhususe
nõudeid. Lähtuda Eesti projekteerimisnormidest ja Vabariigi Valitsuse määrusest nr 315, 27.10.2004 „Ehitisele ja
selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“, võistlustöös eelkõige evakuatsiooniteede kavandamisel.

6. Võistlusülesande lisad
Võistlusülesandele on lisatud:
1. Vastuvõetud Tallinna tn 19 ja Komandandi tn 10b detailplaneering, joonised ja seletuskiri, koos
geodeetilise alusplaaniga
2. aerofotod Kuressaare vanalinnast
3. Fotod olemasolevatest hoonetest, hoovi- ja tänavaruumist
4. Olemasoleva Tallinna 19 hoovimaja joonised
5. Aadressile Rootsi 7 projekteeritud katsebasseini joonised näidisena

10

