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A. VÕISTLUSTINGIMUSTE ÜLDOSA
A1. Võistluse korraldajad (ideekonkursi hankija)
Võistluse peakorraldaja ehk ideekonkursi hankija on Eesti Maaülikool,
aadress: Kreutzwaldi 1, Tartu
telefon +372 7313385
e-post haldus@emu.ee
A2. Üldandmed võistluse kohta
A2.1 Võistlus on vormilt avalik, anonüümne, üheetapiline, Eesti-sisene ehitusprojekti eskiisi
võistlus.
A2.2 Võistluse objektiks on Kreutzwaldi 5 õppehoone ümber- ja juurdeehituse arhitektuurne
eskiis.
A2.3 Võistluse põhieesmärgiks on leida õppehoone juurdeehitiste võimalikult
kõrgetasemeline arhitektuurne lahendus.
A2.4 Võistluse eesmärgiks on valida ka projekteerija, kellelt peakorraldaja tellib pärast
võistlust võistlustöö alusel hoone ehitusprojekti arhitektuurse ja asendiplaanilise osa
hilisemad staadiumid. Riigihanke mõistes on tegemist RHS § 79 lg 1 p-s 1 kirjeldatud
ideekonkursiga, kus eesmärk on võitjatega asuda läbirääkimistesse ideekavandi alusel
arhitektuurse projekteerimise teenuse hankelepingu sõlmimiseks.
A2.5 Võistluse võitja on esimese auhinna saanud osavõtja. Peakorraldaja käsitleb punktis
B8.2 kirjeldatud juhtumil võitjatena ka teise ja kolmanda auhinna saanud osavõtjaid.
A3. Võistluse ajakava
A3.1 Võistlus algab 5.märtsil 2008.
A3.2 Võistluse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 15.mail, 2008.
A3.3 Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30.mail, 2008.
A3.4 Võistluse võitjate väljakuulutamine hiljemalt 1.juulil, 2008.
A4 Osavõtjad ja nende kvalifitseerimiskriteeriumid
A4.1 Võistlusest osavõtt on avatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes on kantud
majandustegevuse registrisse arhitektuurse projekteerimise valdkonnas.
Võistlus on avatud füüsiliste isikutena osalemiseks ka arhitektidele, kellele on omistatud
arhitekti kutsekvalifikatsioon kutseseaduse mõistes ning arhitektide rühmadele, kus
vähemalt ühele arhitektile on antud arhitekti kutsekvalifikatsioon kutseseaduse mõistes;
A4.2 Võistlusest ei tohi võtta osa žürii liikmed ja eksperdid ning kvalifitseerumiskomisjoni
liikmed.
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A4.3 Võistlusest ei tohi võtta osa ka žürii ja kvalifitseerimiskomisjoni liikmete ning
ekspertide:
•
lähikondsed (abikaasad, elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased,
õed, vennad);
•
äripartnerid, kes on osanikud või aktsionärid nendega samas projekteerimis- või
planeerimisvaldkonnas tegutsevas äriühingus;
•
tööalases alluvussuhetes olevad töökaaslased.
A4.4 Juriidiline isik ei tohi võistlusest osa võtta juhul, kui tema osanike, aktsionäride või
töötajate hulgas leidub p-s A4.2 või A4.3 nimetatud isikuid.
A4.5 Võistlustingimuste koostaja ei tohi võistlusest osa võtta. Võistlustingimuste koostaja
lähikondsed, äripartnerid ning nendega seotud juriidilised isikud võivad võistlusest osa võtta
siis, kui nad pole ise osalenud võistlustingimuste koostamisel ega saanud infot, mis annaks
neile eelisseisundi teiste osavõtjate ees.
A4.6 Osavõtja peab esitama lisas D11 loetletud dokumendid ning vastama Riigihangete
seadusest tulenevatele ja peakorraldaja poolt seatud kvalifitseerimisnõuetele.
A5. Žürii ja kvalifitseerimiskomisjon
A5.1 Võistluse läbiviimiseks, ideekavandite hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks on
moodustatud kaks komisjoni:
• erikomisjon ehk kvalifitseerimiskomisjon
• põhikomisjon ehk žürii.
A5.2 Anonüümsuse tagamiseks kontrollitakse pakkujate kvalifikatsiooni
kvalifitseerimiskomisjoni poolt enne anonüümselt esitatud ideekavandite hindamist.
Kvalifitseerimiskomisjon kontrollib ainult märkega „Kvalifitseerimisdokumendid” varustatud
ümbrikus esitatud osalejate kvalifitseerimisdokumentide vastavust EV Riigihangete
seadusele ja Hankija poolt esitatud nõuetele. Kvalifitseerimiskomisjon ei vii läbi
ideekavandite sisulise osa analüüsi. Kvalifitseerimiskomisjon tagab ideekonkursi osalejate
anonüümsuse põhikomisjoni ja avalikkuse ees.
A5.3 Žürii hindab ideekavandite sisulist ja arhitektuurset kvaliteeti vastavalt punktis A8
nimetatud kriteeriumitele ning selgitab välja ideekavandite paremusjärjestuse ja võistluse
võitjad. Žürii koosneb esimehest, liikmetest, varuliikmetest, ekspertidest ja sekretärist.
Žürii esimees juhib žürii tööd. Hääleõigus on ainult žürii liikmetel, kaasa arvatud žürii
esimehel. Žürii varuliige võtab osa žürii tööst ning tal on hääleõigus asendusliikmena vaid
juhul, kui mõni žürii liige ei saa osaleda otsuse langetamisel. Žürii sekretär korraldab žürii
tööd, osaleb selles ja vormistab protokollid. Sekretäril ei ole hääleõigust. Žürii ekspert on
erialaasjatundja, kelle žürii kaasab oma töösse või kellelt ta palub hinnangut mingis
eriküsimuses. Eksperdil ei ole hääleõigust. Žürii võib vajadusel kaasata eksperte lisaks
punktis A5.5 nimetatud isikutele.
A5.4 Kvalifitseerimiskomisjoni koosseis on järgmine:
Kvalifitseerimiskomisjoni esimees: Mare Klaos varahaldusosakonna spetsialist
Kvalifitseerimiskomisjoni liikmed: Maris Lees , hangete spetsialist.
Tõnu Ohakas, ehituse järelevalve insener
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A5.5 Žürii koosseis on järgmine:
Žürii esimees:
Kalju Koha, haldusdirektor, Eesti Maaülikool;
Žürii liikmed:
Vello Öövel, ehitusosakonna juhataja, Eesti Maaülikool
Toomas Rein, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
Tõnu Laigu, arhitekt , Eesti Arhitektide Liit
Tiit Sild, Tartu linnaarhitekt
Mart Kalm, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan, professor, Eesti
Kunstiakadeemia
Žürii varuliige:
Tõnis Kimmel, arhitekt, Tartu Linnavalitsus
Žürii eksperdid:
Maaülikooli vajaduste eksperdid:
Illar Lemetti, Põllumajandus-ja keskkonnainstituudi direktor
Paavo Kaimre, Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor
Žürii sekretär:
Katrin Saarman, Eesti Maaülikool
A6. Auhinnad ning nende väljamaksmine
A6.1 Võistluse võitjatele väljamakstava auhinnafondi suurus on kokku 500 000.- krooni,
mis jaguneb järgnevalt:
Esimene auhind
200 000.- EEK
Teine auhind
150 000.- EEK
Kolmas auhind
100 000.- EEK
Ergutusauhind
50 000.- EEK
A6.2 Auhinnad maksab välja peakorraldaja kuu aja jooksul peale võistlustulemuste
teatavakstegemist nimekaardil märgitud isikute arvelduskontodele vastavalt seal märgitud
auhinna protsentuaalsele jaotumisele. Auhinna väljamaksmisel füüsilisele isikule on maksjal
õigus pidada sellest kinni tulumaks.
A7. Võistlusele esitatav materjal
A7.1 Osavõtja esitab võistlusele kinnise ja väliste eraldusmärkideta pakendi märkega
“Kreutzwaldi 5 arhitektuurivõistlus”, mis sisaldab võistlustööd ning järgmiste märgetega
kinniseid ja läbipaistmatuid ümbrikke:
A7.1.1 „Nimekaart”, mis sisaldab järgmisi andmeid:
•
võistlustöö märgusõna;
•
võistlusest osavõtja nimi (juriidilise isiku ärinimi või füüsilise isiku nimi, kellega võidu
korral asutakse läbirääkimistesse edasiste projekteerimistööde hankelepingu sõlmimiseks ja
kontaktandmed;
•
võistlustöö autorite nimed, allkirjad ja kontaktandmed;
•
võistluse auhinna või osalemistasu jagunemine ning pangakontod nende
väljamaksmiseks;
•
märge, kellele kuuluvad võistlustöö autorite varalised õigused.
A7.1.2 „Kvalifitseerimisdokumendid”, milles tuleb esitada lisas D11 nõutud osavõtja
kvalifitseerimiseks vajalikud dokumendid.
A7.1.3 “Hinnaettepanek”, milles tuleb esitada Kreutzwaldi 5 juurdeehitiste ja kogu
olemasoleva hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (vastavalt standardile “Hoone
ehitusprojekt”, EVS 811:2006) arhitektuurse ja asendiplaanilise osa eelprojekti,
põhiprojekti, tööprojekti ja autorijärelvalve hinnapakkumine koos
projekteerimistähtaegadega. Hankija eeldab, et eelprojekti koostamise tähtaeg ei ole
hilisem kui 1. märts 2009 või 8 kuud projekteerimislepingu sõlmimisest. Hankija annab ette
hinnaettepaneku vormi täiendavalt võistluse kodulehel.

Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone juurdeehitise arhitektuurivõistluse tingimused

4

A7.2 Kõik ümbrikud ning iga võistlustöö element (joonised, makett, seletuskiri jm) peavad
olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).
A7.3 Kogu võistlustöö materjal tuleb esitada eesti keeles.
A7.4 Pakendis sisalduv võistlustöö esitada järgmises vormis:
•
graafiline materjal jäigal alusel soovitavalt mõõdus 700x1000 mm või formaadis A1.
Joonised paigutada plansetile nii, et alumine äär oleks paralleelne Kreutzwaldi tänavaga.
•
Seletuskiri köidetult formaadis A4
•
Makett vabas vormis, kuid see peab olema transportimiseks vastupidav.
•
Graafiline ja tekstiline osa lisaks digitaalselt trükikõlbulike .pdf, või .jpg faili(de)na
CD-l või DVD-l.
A7.5 Võistlustöö koosseisus esitada:
•
Asendiplaan soovitavalt mõõtkavas 1:500, millel on näidatud olemasoleva hoone ja
juurdeehitiste paiknemine ning neid ümbritseva ruumi (jalgteede, parklate, haljastuse ja
maastiku) lahendus.
•
Hoone korruste plaanid soovitavalt mõõtkavas 1:200. Korruste plaanidel tuleb ära
näidata ruumigruppide suurused ja nimetused.
•
Hoone vaated ja lõiked soovitavalt mõõtkavas 1:200. Vaadetelt peab olema
visuaalselt välja loetav viimistlusmaterjalide kasutus.
•
Vajadusel detailijoonised sobivas mõõtkavas.
•
Kolmemõõtmeline visualiseeriv materjal vabas vormis. Visualiseeriv materjal peab
sisaldama vähemalt üht visualiseerivat kolmemõõtmelist vaadet kummastki
juurdeehitatavast osast.
•
Hoone makett vabas mõõtkavas.
•
Seletuskiri ja üldised skeemid, mis kirjeldavad võimalikult hästi lahti võistlustöö sisu
ning sisaldavad olulisemaid tehnilisi näitajaid.
A8 Võistlustööde hindamiskriteeriumid
Žürii hindab võistlustöid vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
•
Vastavus Maaülikooli vajadustele;
•
Vastavus arhitektuuriajaloolistele eritingimustele;
•
Sobivus ümbritseva linnaruumi ja maaülikooli hoonetekompleksi kui tervikuga;
•
Üldine ruumilise lahenduse selgus ja terviklikkus;
•
Arhitektuurse lahenduse värskus ja tänapäevasus.
A9 Muud üldtingimused
A9.1 Võistlustingimused on kooskõlastanud järgmised asutused:
•
Eesti Maaülikool
•
Eesti Arhitektide Liit
•
Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond
•
Arhitekt Valve Pormeistri autoriõiguste pärija Karin Victoria Kuuskemaa
A9.2 Võistluse läbiviimisel jälgitakse käesolevaid võistlustingimusi ja Eesti Arhitektide Liidu
„Eesti arhitektuurivõistluste juhendit”. Võistlustingimuste ja juhendmaterjali vastuolu korral
kohaldatakse käesolevaid tingimusi.
A9.3 Peakorraldajal on õigus muuta võistluse tingimusi ideekavandite esitamise tähtaja
esimese poole jooksul, avaldades vastavad muudatused samalaadselt võistluse tingimuste
avaldamisega.
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B. VÕISTLUSPROTSESS
B1. Võistlustingimuste väljastamine
Alates ideekonkurssi algusest 5.märtsil 2008 on avatud võistluse koduleht aadressil
www.emu.ee/kr5voistlus, kus eelnevalt registreerudes saab alla laadida tingimuste täieliku
komplekti. Registreerujatele saadetakse kasutajanimi ja parool, mille abil pääseb
ideekonkursi lähtematerjale alla laadima. Võistlustingimused on tasuta.
B2. Küsimuste esitamine ja neile vastamine
Võistlejatel on õigus saada peakorraldajalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi
võistlustingimuste sisu kohta. Peakorraldaja vastab küsimustele ja avaldab vastused
hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Küsimusi selgituste saamiseks võistluse kohta võib esitada
kuni 15.maini 2008 aadressil haldus@emu.ee. Küsimused ja nende vastused esitatakse
eesti keeles. Kõik küsimused ja vastused avaldatakse ka võistluse kodulehel:
www.emu.ee/kr5voistlus
B3. Võistlustöö esitamine ja anonüümsuse tagamine
B3.1 Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30.mai 2008. Võistlustöö tuleb tuua kohale
aadressil Kreutzwaldi 64, ruum 110, Tartu, samaks kuupäevaks. Vastuvõtja tagab
võistlustööde vastuvõtmise kuni kella 16.00. Võistlustööd võib saata ka posti või kulleri teel
samal aadressil. Sel juhul peab osavõtja tagama võistlustöö saabumise samaks kuupäevaks
samale aadressile.
B3.2 Võistlustöö pakendi füüsilisel üleandmisel kirjutab vastuvõtja pakendile võistlustöö
saabumise järjekorranumbri, kuupäeva ja kellaaja ning annab toojale samade märgetega
kviitungi. Posti- või kullerteenuse teel saadetud võistlustööd registreeritakse nende
saabumisel analoogselt. Registreerimise kviitung ja postitamise või kullerteenuse kviitung
on hiljem aluseks tööde tagastamisel.
B3.3 Võistlustööde vastuvõtja ei tohi olla žürii liige, varuliige ega ekspert ning peab tagama
esitaja või saatja anonüümsuse.
B4. Võistleja kvalifitseerimine või kõrvaldamine
B4.1 Saabunud võistlustööde ühtne pakend ja ümbrik märkega
„Kvalifitseerimisdokumendid” avatakse kvalifitseerimiskomisjoni esimesel koosolekul.
Avamisel koostatakse ühtse pakendi avamise protokoll, mis fikseerib võistlustööde
koguarvu, saabumise järjekorranumbrile vastava märgusõna ning märgusõnale vastava
võistlustöö pakendi koosseisu. Avamise protokoll kuulub avalikustamisele võistluse
kodulehel: www.emu.ee/kr5voistlus
B4.2 Osalejate kvalifikatsiooni kontrollitakse kvalifitseerimiskomisjoni poolt enne
anonüümselt esitatud võistlustööde sisulist läbivaatamist ja hindamist žürii poolt.
B4.3 Võistluselt kõrvaldatakse osavõtja (tema poolt esitatud võistlustöö tunnistatakse
mittevastavaks kvalifitseerimiskomisjoni poolt ning seda ei esitata žüriile sisuliseks
läbivaatamiseks ja hindamiseks) järgmistel põhjustel:
•
võistlustöö ei ole saabunud tähtajana märgitud kuupäevaks;
•
osavõtja on rikkunud anonüümsusnõuet või puudub ümbrik “nimekaart”;
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•
osavõtja ei ole esitanud lisas D11 loetletud kvalifitseerimisdokumente või vasta
Riigihangete seaduse nõuetele;
B4.4 Kvalifitseerimiskomisjoni ettepaneku alusel tehtud Peakorraldaja otsus ideevõistlusel
osalejate kvalifitseerimise või kõrvaldamise kohta kuulub avalikustamisele märgusõnade
kaudu koos avamise protokolliga võistluse kodulehel: www.emu.ee/kr5voistlus .
B5. Žürii töökord
B5.1 Võistlustööde hindamisel (žürii istungitel) viibivad vaid žürii esimees, liikmed,
varuliikmed, sekretär ja eksperdid.
B5.2 Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes võistlusülesande
sisust ja võistlustingimustes esitatud kriteeriumidest.
B5.3 Kvalifitseeritud võistlustööd avatakse žürii esimesel istungil. Žürii võib edasisest
hindamisest koheselt kõrvaldada võistlustööd, mis ei vasta ilmselgelt võistlusülesandele või
on ilmselgelt arhitekti kutseala nõuetele mittevastavad. Ülejäänud võistlustöid hindab žürii
vastavalt punktis A8 nimetatud kriteeriumitele, tuginedes ekspertide seisukohtadele.
B5.4 Žürii otsustab võistluse tulemused viimasel istungil konsensuslikult. Kui konsensust ei
saavutata, hääletatakse (igal žürii liikmel, kaasa arvatud esimehel, on üks hääl).
Hääletamist alustatakse I auhinna saaja valimisest. Võitja loetakse valituks, kui
hääletamisele pandud võistlustöö poolt on üle poole žürii liikmetest. Seejärel jätkatakse
hääletamist järjest II, III ja ergutusauhinna valimisega samal meetodil. Žürii võib kasutada
abivahendina mitmesuguseid hindamismeetodeid, kuid need ei asenda lõppotsuse tegemist
konsensuse või hääletamise teel. Hääletamine on avalik ning hääletustulemused
protokollitakse.
B5.5 Kui võistlusel hindamisele kuulunud tööde arv on väiksem kui 8, võib žürii auhindu
osaliselt ära jätta. I auhind jäetakse ära üksnes siis, kui žürii tunnistab võistluse ühtlasi
ebaõnnestunuks või otsustab järgmise etapi korraldamise vajalikkuse.
B5.6 Žürii sekretär koostab viimasel istungil lõpp-protokolli, milles on toodud kõigi
võistlustööde üldiseloomustus, auhindade jagamise otsus koos põhjendusega, otsus
võistluse võitja kohta, edasise tegevuse ettepanekud, žürii liikmete hääled ja eriarvamused.
Lõpp-protokoll kuuluvad avalikustamisele ideekonkursi kodulehel: www.emu.ee/kr5voistlus
.
B5.7 Žürii ja kvalifitseerimiskomisjon tagavad võistlustööde ja nende autorite anonüümsus
kogu kuni tulemuste avaliku väljakuulutamiseni.

B6. Võistlustulemuste avalikustamine
B6.1 Hiljemalt 1.juulil 2008.a. teatab peakorraldaja auhinnatud võistlustööde märgusõnad
meedias ja internetis ideekonkursi kodulehel www.emu.ee/kr5voistlus
B6.2 Võistlus lõpeb auhinnatud võistlustööde märgusõnadele vastavate nimekaartide
ümbrikute avamisega ja autorite avalikustamisega avalikul koosolekul
kvalifitseerimiskomisjoni poolt. Toimumiskoht ja aeg täpsustatakse internetis võistluse
kodulehel www.emu.ee/kr5voistlus .
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B6.3 Korraldajad organiseerivad parematest võistlustöödest avaliku näituse, mille
toimumiskoht ja täpne aeg antakse teada pärast võistluse lõppemist.
B7. Auhindamata võistlustööde tagastamine, korraldajate vastutus
B7.1 Auhinnata võistlustööd saab tagasi registreerimise, postitamise või kullerteenuse
kviitungi esitamisel kuni 30. novembrini 2008, aadressil Kreutzwaldi 64, ruum 110, Tartu.
Pärast seda kuupäeva pole peakorraldajal kohustust auhindamata tööd tagastada.
Võistlustööga koos esitatud ümbrikutes olnud dokumente ei tagastata.
B7.2 Võistluse korraldajad ei vastuta võistlustööde säilimise eest. Osalejatel on õigus oma
vahenditega võistlustöid kindlustada.
B8 Auhinnatud võistlustööde kasutamine, lepingu sõlmimine võitjaga
B8.1 Peakorraldaja korraldab ideevõistluse võitjaga kogu õppehoone (olemasoleva hoone
rekonstrueerimine ja juurdeehitised) arhitektuurse ja asendiplaani osa projekteerimistööde,
mille maht on määratud standardiga EVS 811:2006 (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt ja
autorijärelevalve) teostamiseks hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta
läbirääkimistega pakkumismenetlusega riigihanke. Läbirääkimiste aluseks on võistleja poolt
ümbrikus “hinnaettepanek esitatud hind ning samaväärselt hea tava kohane
projekteerimise turuhind. Õppehoone eriosade peaprojekteerija valitakse avatud
pakkumismenetlusega riigihankega peale arhitektuurse osa projekteerimistööde
hankelepingu sõlmimist.
B8.2 Juhul, kui võistluse võitja loobub projekteerimistööde väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluses osalemisest või projekteerimistööde teostamise lepingu
sõlmimisest või kui pooled ei saavuta lepingu tingimuste osas kokkulepet, siis on
peakorraldajal õigus asuda läbirääkimistesse punkti B8.1 kohaselt ideevõistlusel järgmise
auhinnaga auhinnatud võistlustöö esitajaga.

B9 Omandiõigus ja autoriõigused
B9.1 Auhinnatud võistlustööde omandiõigus läheb üle peakorraldajale pärast auhindade
väljamaksmist.
B9.2 Võistlustööde autoritele jäävad nende isiklikud ja varalised autoriõigused.
B9.3 Võistlustöö autorite varalised õigused väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetluse käigus tellitavatele projekteerimistöödele lähevad üle peakorraldajale
pärast punkti B8.1 alusel tellitavate projekteerimistööde vastuvõtmist ja nende eest
tasumist.
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C. VÕISTLUSÜLESANNE
C1 ÜLDIST
C1.1 Võistlusülesande põhimõtted
Maaülikoolil kavatsus on välja ehitada:
•
arhitekt Valve Pormeistri koostatud Kreutzwaldi 5 hoone projektis ette nähtud
auditooriumide korpus
•
laiendada olemasoleva hoone põhjapoolset osa.
Juurdeehitiste eeldatavad asukohad on tinglikult näidatud skeemil kollasega:

Aja jooksul on ülikooli vajadused muutunud ning omaaegset ehitusprojekti enam
juurdeehitiste rajamisel otseselt aluseks võtta ei saa. Võistluse eesmärgiks on leida
Kreutzwaldi 5 õppehoone juurdeehitistele parim arhitektuurne lahendus, mis arvestaks
üheaegselt Maaülikooli vajadusega (C3) kui ka arhitektuuriajalooliste eritingimustega (C2).
Olemasoleva hoone suletud netopinda kokku on ligikaudu 14669m², sealhulgas
võistluseülesande kooseisus lahendatava rekonstrueeritava osa (D-korpus) netopind on
kokku ca 3530m². Juurdeehituste eeldatavad netopinnad kokku on ligikaudu 4800 m2.
Projekteerimisel tuleb arvestada linna poolt seatud projekteerimistingimusega, mille järgi
uute hoonemahtude maapealne ruumala ei tohi ületada 33% olemasoleva hoone
maapealsest ruumalast. (Olemasoleva hoone maapealne ruumala on 55 127 m3).
Projekteerimisel tuleb arvestada piisava fuajeepinna vajadusega ning uute juurdeehitiste
loogilise seondumisega olemasolevasse ruumiloogikasse.
Välisviimistluses kasutada ennekõike esinduslikke kvaliteetmaterjale (dolomiit, klaas, puit
jm). Tehnoseadmed lahendada varjestatult hoone mahus.
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C1.2 Asendiplaanilise lahenduse põhimõtted
Võistlustöö peab kavandama parklate paigutuse ning hoone ümbruse lahenduse (jalakäijate
teed, haljastus, maastik) vähemalt Kreutzwaldi 5 krundi piirides, nii et see seoks
kavandatavad juurdeehitised võimalikult hästi ehitatava spordihoone, olemasoleva
peahoone ja teiste Maaülikooli hoonetega. Ühendada jalgteedega olemasoleva hoone
trepikojad ning uue auditooriumide korpuse sissepääs.
Säilib olemasolev parkla ca 160 autole hoone lõunaküljel. Juurde tuleb kavandada
parkimiskohti detailplaneeringus näidatud mahus. Detailplaneeringuga on kavandatud
täiendav ca 160 kohaline parkla hoone lõunaküljele ning 16-kohaline parkla hoone
põhjaküljele, kokku ca 176 kohta. Võistlustöös kavandada samapalju parkimiskohti,
kusjuures põhjaküljele D-korpuse juurde kavandada võimalikult palju parkimiskohti. Samas
ei tohi uute parklatega likvideerida olemasolevat kõrghaljastust ega katkestada loomulikke
jalakäijate liikumissuundi. Säilitada ka olemasolev veemahuti hoone põhjakülje läheduses.
C1.3 Tartu linna areng lähiümbruses.
Tartu üldplaneering kavandab valdava osa projekteeritavat õppehoonet ümbritsevast alast
Maaülikooli linnakuks (haridus- ja teadushoonete maa, tähis SH). Samas on Kreutzwaldi 5
hoone suhtes teisel pool Kreutzwaldi tänavat asuv hoonestamata ala üldplaneeringuga
kavandatud ärimaaks (teenindusettevõtete maa, tähis Ä).
Tartu üldplaneeringuga on kavandatud Kreutzwaldi 5 hoone ja Kreutzwaldi 3 ehitatava
spordihoone vahelt läbi uus jaotustänav (tähistatud halli värviga), mis ühendab tulevast
Tähtvere silda Vaksali tänavaga (tänavat lähitulevikus tõenäoliselt siiski ei rajata).
Kreutzwaldi 5 õppehoone asub Emajõe ürgoru nõlval. Kogu ala nõlvast Emajõe poole on
kavandatud üldkasutava haljasalana Maaülikooli dendropargiks (tähis ÜM).
Üldplaneeringu väljavõte:
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C1.4 Maaülikooli Tähtvere linnak
Maaülikooli linnaku praegune paiknemine Tähtveres on esitatud skeemil:

Linnaku vanimaks hooneks on linnaku lõunaosas asuv Kreutzwaldi 1 asuv endine Tähtvere
mõisa peahoone, mis aastail 1981-2 rekonstrueeriti ELVTUI peahooneks. Sellest ajast
pärinevad mõisahoones kõrgekvaliteedilised 80te aastate stiilis interjöörid. Hoone sissepääs
on nüüdseks ümber ehitatud mõisaaegsetel eeskujudel. 1978. aastal sai ehitusloa endise
mõisa peahoonega orgaaniliselt liituv ELVTUI peahoone, mille vaevarikas ehitusprotsess
lõppes 1984. aastal, kandes oma ajastu ehituskvaliteedi valusat märki. Hoone on praegu
ümber ehitatud Maaülikooli peahooneks. Teisel pool Kreutzwaldi tänavat valmisid umbes
samal ajal hoopis ratsionalistlikuma arhitektuuriga mehhaanikateaduskonna jmt
õppehooned (sh. 1994. a. peahooneks ümber ehitatud, aadressil Kreutzwaldi 64 asuv,
sõjalise kateedri hoone 1985, T. Hilep, S. Truupõld, ümberehitus 1994 M. Nummert, praegu
kavandatakse taas ümberehitust õppehooneks).
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Kuna Maaülikool kavatseb koondada oma linnaku Tähtverre, on saabunud aeg liita
kaootiline hoonestus sidusamaks tervikuks. Esimese sammuna alustati 2007. aastal AB
Salto OÜ koostatud projekti järgi EMÜ spordihoone ehitamist Kreutzwaldi 5 hoone ja
kunagise ELVTUI peahoone vahele. Spordihoone vaade:

C2 ARHITEKTUURIAJALOOLISED TINGIMUSED
C2.1 Kreutzwaldi 5 õppehoone ajaloost ja arhitektuurist
Kreutzwaldi 5 hoone on algselt kavandatud Eesti Põllumajanduse Akadeemia
metsamajanduse ja maaparanduse teaduskonna õppehooneks.
Arhitekt: Valve Pormeister (Eesti Maaehitusprojekt)
Projekt:
1976-77
Valmimine: 1984
Hoone valmis osana Eesti Põllumajanduse Akadeemia Tähtvere linnakust. Sulandub
orgaaniliselt ümbritsevasse maastikku, nagu enamik valve Pormeistri projekteeritust.
Väljavõte EPA Tähtvere linnaku planeeringust:
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Sellisena on vaieldamatult Tähtvere linnaku arhitektuurseks „rosinaks“ ning üheks
paremaks 20. sajandi teise poole arhitektuuri teoseks Tartu linnas.
1976. a. ehitusprojekt on koostatud hoone põhimahule. Kreutzwaldi tänava poolsele küljele
ette nähtud auditooriumide korpus on projektis näidatud visandlikult. Täpsemalt on korpus
lahendatud maketil ja arhitektuurimuuseumis säilinud eskiisjooniseil (LISA nr D8). Nende
kohaselt oli see maht põhihoonega ühendatud teise korruse tasandis kulgeva galeriiga
(nagu idakülje kaldauditooriumgi).
1983. a. EPA ajalehes ütleb Valve Pormeister puuduva auditooriumide korpuse kohta:
„pintsak on valmis, nööp aga ette õmblemata.“ Oleks aeg hakata mõtlema nööbile. Maketilt
on samas näha, et hoopis auditooriumide korpusest pidi saama ansambli dominant, millele
praegune hoone oleks olnud efektseks taustaks.

Maketifoto (maketiga saab tutvuda Kreutzwaldi 5 õppehoone fuajees):

Kreutzwaldi 5 hoone koosneb kahest tiivast, millest Kreutzwaldi tänava poolne on kokku
volditud ümber kolme sisehoovi. Selline mahuliselt tükeldatud sisehoovidega lahendus on
Valve Pormeistri käekirja äratuntavaimaid osiseid. Hetkel on sisehoovid kasutusel üksnes
sinna avanevate ruumide valgustamiseks. Kuna nendeks ruumideks on enamasti kabinetid
ja auditooriumid, jäävad koridorid suhteliselt pimedaks.
Jõepoolsest lihtsast murtud mahust avanevad hunnitud loodusvaated luhale ja
dendropargile. Mahtu kroonib jõepoolsel küljel konsoolne tumm saalimaht, mida ühendab
hoonega 0.00 tasandil galerii. Suhteliselt väike saalimaht pääseb domineerima tänu järsult
tõusvale auditooriumipõrandale ning pea sama järsult langevale reljeefile. Tänu reljeefile
satub see oma hooneküljel teisele korrusele.
Hoone põhjapoolses osas asuvad eritehnoloogia ja -režiimiga ruumid, mistõttu on ka
ruumidel väga erinevad kõrgused.
Kreutzwaldi tänava poolne vaade mõjub hetkel aktsendita ja kipub laiali valguma. Kuna
hoone asub tänavast väga kaugel, ei mõju selline tagasihoidlikkus praeguse olukorras
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veenvana. Maketilt on näha, et tänavapoolsel küljel pidi kavandatav auditooriumide korpus
täitma aktsendi funktsiooni, samuti kui hoovipoolne konsool.
Hoone välisviimistlus. Kõigist külgedest on hoone viimistletud püstise proportsiooniga
dolomiitplaatidega. Aknaraamid on tumesinised. Põrandani aknaavade visuaalse suuruse
avardamiseks on aknaalused ette nähtud katta raamidega sama tooni vineeriga. Hiljuti
paigaldatud uute tumesinist tooni aknaraamide värvivalikut võib pidada
õnnestunuks. Ebaõnnestunud on aknaaluste tumedate vineertahvlite asendamine
heledamate siniste metallkassettidega.
C2.2 Hoone interjöörist
Hoone interjöörides puuduvad üldiselt silmapaistvad lahendused. Väärtuslikumad interjöörid
on jõepoolses kaldauditooriumis, peavestibüülis ning peatrepikoja piirkonnas. Säilitada
tasuks siin-seal leiduvaid omaaegse sisekujunduse elemente (lambid, uksed, siltide
kujunduspõhimõte jmt). Säilitatavad detailid seostaksid interjööri hoone püstitamise
ajastuga. Sisekujunduse oluliseks osaks on nähtavale jäetud massiivsed raudbetoonist
laekonstruktsioonid. Kuna hoonesisesed koridorid jm avalikud ruumid kipuvad olema
ülemäära madalad ja pimedad, tuleb leida nende sisekujundusele uus ühtne kontseptsioon.
Perspektiivsel rekonstrueeritava hoone sisekujunduse lahendamisel tuleb võimalikult palju
arvestada hoone algse sisekujundusega.
C2.3 Juhised projekteerimiseks
Arvestades sellega, et tegemist on 20. sajandi arhitektuuri ühe parema teosega Tartu
linnas, tuleb arhitektuurne lahendus koostada laiemat tunnustust leidnud
arhitektuuribüroode osalusega arhitektuurivõistluse kaudu saadud eskiisi alusel.
Hoone olemasolev maht tuleb säilitada suuremate muudatusteta. Ka aatriumite
kinniehitamine pole soovitav, kuna tegemist on suure osa ruumide ainsa otsese
päevavalguse allikaga. Pikemas perspektiivis tuleb asendada aknaalused plekk-kassetid
originaallahendusele sarnastega. Säilinud algsete akende järgi võib väita, et aknaaluste
värv peaks järgima aknaraamide värvi (tume sinine). Valged plastikaknad tuleb asendada
tumedaraamilistega.
Uus auditooriumide korpus tuleb lahendada õhulise mahuna, arvestades taustaks jääva
Valve Pormeistri kavandatud hoonega. Korpuse asukoht ja mastaap peaksid üldjoontes
vastama Pormeistri eskiisile. Uus korpus tuleb paigutada olemasoleva auditooriumi teljele
ning ühendada see teise korruse tasandis asuva galerii abil peamahuga kohas, kus need ka
algsel kava kohaselt pidid ühendatud saama (vt. makett). Arhitektuurse idee
väljatöötamisel on soovitav toetuda Pormeistri kontseptsioonile ümmargusest ülespoole
laienevast saaliplokist.
Auditooriumide korpuse välisviimistlus: dolomiit, klaas, vmt esinduslikud materjalid. Vältida
profiilplekki ja imiteerivaid materjale. Auditooriumide korpuse materjalikasutus võib erineda
põhihoonest omast.
Põhjapoolse laienduse juures on eelistatud lähenemine, mis harmoneerub olemasolevaga,
kuid on erinev, andes pieteeditundeliselt märku, et tegemist pole Valve Pormeistri
loominguga. Hoone peab ka pärast laiendamist olema kõigist külgedest esinduslik.
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C2.4 Kasutatud kirjandus ja väljavõtted
Tingimuste koostamisel on kasutatud järgmist materjali:
Liina Jänes. Valve Pormeister. Eesti maa-arhitektuuri uuendaja. Tallinn, Eesti
Arhitektuurimuuseum, 2005.
Projekt: Здание факультета лесохозяйства и землеустройства. Технический проект.
1976.
Artikkel ajalehest „Maaülikool“:
http://www.emu.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=102973/sisu.pdf
Väljavõte EPA ajalehest 13. oktoober 1983 Metsamaja avamise puhul:
Hoone projekti autor, Eesti NSV teeneline arhitekt Valve Pormeister jagas maja avamisel
seletusi ning tundis muret selle pärast, et auditooriumide hoone on alles ehitamata. Ehk kui
teisiti öelda, siis pintsak on valmis, aga nööp ette õmblemata. Igatahes tuleb väga tõsiselt
sellele «nööbile» mõelda, on ju need kaks hoonet projekteeritud koos ning sinna tuleksid nii
vajalikud suured auditooriumid.
Väljavõte Eesti Ekspressist 2. märtsil 2000, Leonhard Lapin, Kunstiakadeemia professor
Valve Pormeistrile riigi elutööpreemia andmise puhul
«Pormeister rakendas oma ehitistes just oma aiandusarhitekti kogemust, liites maastikku ja
Nõukogude Eesti eriti tagasihoidlikku ehitustehnoloogiat, alustades maastikust, kasvades
üle kujundatud krundiks, sulatades sinna maja ning minnes samas laadis siseruumidesse.
/—-/ Nii sündis täiesti omapärane, selget Eesti koloriiti omav orgaaniline ehituskunst,
millele otseseid analoogiaid ei leia me kusagilt. /—-/ See oli nostalgiast vaba avangard,
kuuekümnendate alguse sulas sündinudlootus uuele ja paremale elule. /—-/
Põllumajandusakadeemia õppehoone Tartus Tähtveres (Metsamaja – toim) – tollal
aktualiseerunud postmodernismile, pealispinnalisele ajalooga flirtimisele, reageeris
Pormeister väärika, ent modernismist igavikulisse vormikeelde suunduva metafüüsilise
silindrite ja tahukate kompositsiooniga. Seda võluvat hoonet on võimalik imetleda kõigil
Tallinnast Tartusse sisenejail, aga ka Emajõelt, kus eriti veenvalt tuleb esile hästi
proportsioneeritud hoone klassikat meenutav uusratsionalistlik käsitluslaad. Arvan, et see
teos jäigi veel üheksakümnendatelgi töölaua kohale kummardunud meistri loomingu tipuks,
keerulise elu ja loomesümfoonia finaaliks.»
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C3 MAAÜLIKOOLI VAJADUSED JA RUUMIPROGRAMM
C3.1 Maaülikooli vajadused üldiselt
C3.1.1 Maaülikool kavandab Kreutzwaldi 5 õppehoonesse järgmised osad:
•
Kogu ülikooli teenindava uue auditooriumide korpuse (lahendatakse uue
juurdeehitisena, mis on seotud olemasoleva fuajeega), täpsemalt punkt C3.2.
•
Metsandus- ja maaehitusinstituudi (lahendatakse olemasolevate A, B ja C korpuste
baasil ning selle lahendus ei kuulu võistlusülesande koosseisu).
•
Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi laboratooriumide ja tööruumide korpus.
(lahendatakse rekonstrueeritava D-korpuse ja sellele lisatava juurdeehitise baasil),
täpsemalt punkt C3.3.
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C3.1.2 Pindade kokkuvõttev tabel:
olemasolev
hoone
maapealne kubatuur
(m3)
sh. uus auditooriumi
korpus orienteeruvalt
(m3)
sh. D-korpuse
juurdeehitus
orienteeruvalt (m3)
kasulikpind (m2)
sh. uus auditooriumi
korpus orienteeruvalt
(m2)
sh. D-korpuse
juurdeehitus
suletud netopind (m2)
sh. uus auditooriumi
korpus orienteeruvalt
(m2)
sh. D-korpuse
juurdeehitus
orienteeruvalt (m2)

sh.
rekonstrueeri
tav D-korpus

juurdeehitus

55 127

18 190
12 100

6 000

9 038

2 900...3 200

3 000
1 700

1 300
14 669

3 530

4 800
2 800

2 000

C3.2 Auditooriumide korpus.
C3.2.1 Auditooriumide korpuse asukoht (vt. skeemil punktis C1.1, kus on esitatud uued
hoonemahud tinglikult).
C3.2.2 Üldauditooriumid jäävad kõigi ülikooli struktuuriüksuste kasutusse.
C3.2.3 Auditooriumide korpuse üldnäitajad:
•
suletud netopind: ligikaudu 2 800m2
•
suurim kõrgus: 16m kavandatavast maapinnast.
•
korruselisus:
kuni 3.
C3.2.4 Näha ette peamajast sõltumatu sissepääs koos rõivistuga.
C3.2.5 Auditoorium on loengu läbiviimise ruum, dataprojektori ja arvutiga õppejõu jaoks
ning pinkide ja toolidega õppureile. Kõikides kaldauditooriumites võiks olla kohtkindel
mööbel. Lihtauditooriumites võiks olla mööbel ümberpaigutatav. Oluline on, et õppejõud
ning dataprojektorist tulev pilt oleks õppurile hästi nähtavad.
C3.2.6 Auditooriumide juures peab olema piisavalt vaba fuajeepinda, mis mahutaks
auditooriumi kohtade arvuga võrreldava hulga inimesi.
C3.2.7 Suure auditooriumi juures arvestada ka konverentside pidamise võimalusega.
Konverentsi puhul peab olema võimalik kasutada ees olevat fuajee pinda kohvipausideks ja
olenguks. Seda ala peab saama eraldada ülejäänud fuajeest.
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C3.2.8
Auditooriumikorpuse koosseis:
Arv
auditooriumid

1

150 õppuri
auditooriumi
abiruum
auditooriumid

1

13

auditoorium

1

Kohvik
kohviku abiruum

1
1

Pindala,
m²

märkused
150 õppurit, kaldauditoorium
s.h. videokonverentside pidamise
võimalus ehk suured ekraanid, hea
nähtavus igas nurgas

6-8

sünkroontõlked jms.
à 50-60 õppurit, neist
vähemalt 3 kaldauditooriumit.
Kõigis kaldauditooriumites:
videokonverentside pidamise
võimalus (suured ekraanid, hea
nähtavus igas nurgas)
à 100 õppurit, kaldauditoorium s.h.
videokonverentside pidamise
võimalus ehk suured ekraanid, hea
nähtavus igas nurgas
50 kohta

kohtventilatsiooni, vee ja
kanalisatsiooni vajadus

à 25-30 õppurit; kokku kuni 100
auditooriumid
õppurile
(võimalusel
viimasena,
vaba pinna
jäämisel)
Üld- ja abiruumid:
rõivistu
1
vastavalt vajadusele ja normile
Fuajee
vastavalt vajadusele ja normile
WC-d
vastavalt vajadusele ja normile
koristusruumid
vastavalt vajadusele ja normidele
Lisaks näha ette pinnad tehnilistele ruumidele. Näha
ette katusel asuvate ventilatsiooniseadmete võimalik
varjestamine.

C3.3 Laboratooriumide ja tööruumide korpus.
C3.3.1 Tegemist on olemasoleva D korpuse ümber- ning juurdeehitusega (skeemil punktis
C1.1, kus on esitatud uued hoonemahud tinglikult ja lisa D10, Kreutzwaldi 5 hoone
rekonstrueerimise üldine skeem, kus on täpsustatud rekonstrueeritav hoone osa).
C3.3.2 Laboratooriumide ja tööruumide korpuse üldnäitajad:
•
kogu rekonstrueeritava D-korpuse olemasolev suletud netopind 3 530 m2.
•
eeldatavalt lammutatava osa suletud netopind (lisa D10 punane) 112 m2.
•
juurdeehituse orienteeruv suletud netopind: ligikaudu 2 000m2.
•
juurdeehituse suurim kõrgus: ei tohi ületada olemasoleva hoone kõrgust.
•
korruselisus: kuni 3.
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C3.3.3 Juurdeehituse alal asetsev olemasolev alajaam teisaldatakse.
C3.3.4 Rekonstrueeritavas hoone mahus jääb puutumata 2.korrusel asuv olemasolev
väljaehitatud laborite kompleks (lisa D10, rekonstrueeritav hoone osa- roheline). Viimane
ei kajastu all olevas ruumiprogrammis.
C3.3.5 Veemajanduse osakond (ruumiprogramm vt. all olev ruumiprogrammi tabel) hakkab
asetsema 1.korrusel rekonstrueeritavas hoone mahus (lisa D10, rekonstrueeritav hoone
osa- hall).
C3.3.5 Soov on mahutada D korpuse ümber- ning juurdeehitusse maksimaalselt palju
ruumiprogrammist. Samas kogu ruumiprogrammi pole kohustuslik kasutada.
C3.3.6 Projekteerida põllumajandus ja keskkonnainstituudi peasissepääs käsitletavasse
hoone mahtu. Hoone tähtsaim sissepääs jääb endisesse kohta.
C3.3.7 Näha ette siseõue haljastuse ja kujunduse lahendus.
C3.3.8 Tähtis on osakondade ja ruumi gruppide selline paiknemine, mis loob nende
sisulisele koostööle paremad eeldused.
C3.3.9 Soovitav asetada ühe instituudi kasutusse jäävad ruumid kohakuti soklikorrusest
teise korruseni. Korrustevaheliseks liikumiseks jäävad nn oma sisetrepid. Olemasoleval
hoonel on autonoomne sisekoridoride võrgustik ja autonoomsed üldkasutatavad ruumid.
Sama printsiipi võiks jätkata uue hoonemahu juures.
C3.3.10 Järgnevalt antud ruumide grupid, millele lisanduvad koridori- ja fuajeepinnad:
Laboratooriumide ja tööruumide korpuse koosseis:
Arv

pindala,
m²

Märkused

Põllumajandus ja keskkonnainstituut
Botaanika osakond 560m2
teaduslabor
2
2

28
16

abiruum
materjalidele
seminariruum,
raamatukogu
herbaariumi –
botaanilised
kogud
herbaariumi
abiruum

1

16

1

32

à 3 töökohta
kohtventilatsiooni, vee ja
kanalisatsiooni vajadus
töökohta
kanalisatsiooni ja vee vajadus
1 töökoht

1

120

3 töökohta ja 5 õppekohta

1

20

tööruumid

9
9

20
12

kohtventilatsiooni vajadus
3 töökohta
kohtventilatsiooni, vee ja
kanalisatsiooni vajadus
à 2 töökohta
à 1 töökohta
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Mükoloogia osakond
mükoloogiliste
kogude hoidla
mükoloogiliste
kogude hoidla
abiruum
tööruumid
(teadustöö)

450m2
1
200
1

14

7
1

14
27

seminariruum

1

28

teaduslabor

5
2
1

14
20
28

6 töökoht ja 4 õppekohta

à 1 töökoht ja à kuni 1 õppekohta
2 töökohta ja 1 õppekoht
vee ja kanalisatsiooni vajadus
vee ja kanalisatsiooni vajadus
à 2 töökohta
à 1-2 töökohta
3 töökohta ja 3 õppekohta
kohtventilatsiooni, vee ja
kanalisatsiooni vajadus

Aianduse ja kodumajanduse osakond 380 m2
õppelabor
1
48
22 õppekohta
1
56
30 õppekohta
2
63
à 15 õppekohta
kohtventilatsiooni, kliimaseadme,
kanalisatsiooni ja vee vajadus
seminariruum
1
30
kanalisatsiooni ja vee vajadus
tööruumid
5
15
à 2 töökoht
1
24
3 töökoht
abiruumid
2
4
2
10
Mullateaduse ja agrokeemia
laboratooriumi
1
ruumid
1
2
1

tööruumid

abiruumid

seminariruum

1
1
3
5
1
3
1
3
1
2
1

osakond 720 m2
22
2 töökohta
33
2 töökohta
65
à 15-20 õppekohta
90
20 õppekohta
kohtventilatsiooni, vee ja kanali
vajadus
12
1 töökoht
15
1 töökoht
18
à 2 töökohta
20
à 2 töökohta
30
4 töökohta
10
15
1 töökohta
20
à 2 töökohta
30
vee ja kanalisatsiooni vajadus
35
à kuni 25 töökohta
30
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Maastikuarhitektuuri osakond 735m2
stuudiod 1
1
135

45 õppekohta

stuudiod 2

1

100

40 õppekohta

stuudio 3

1

90

35 õppekohta

stuudio 4

2

60

à 20 õppekohta

tööruumid

1
1
1
1
1

20
24
108
30
50

2 töökohta
2 töökohta
9 töökohta

ladu
töökoda

Hüdrobioloogia osakond 500m2
tööruumid
8
16
1
20
3
24
teaduslaborid
1
15
2
20
1
30
puhkeruum
hoiuruum

1
4
1

20
20
54

Kesklaboratoorium osakond 255m2
teaduslaborid
1
13
1
15
3
16
1
57

tööruumid

2

14

abiruumid

3
1
3
1

5
13
16
16

seminar

Taimefüsioloogia osakond 95m2
tööruumid
3
10
1
16
3
16

à 2-3 töökohta

3 töökohta
à 3 töökohta
4 töökohta
vee ja kanalisatsiooni vajadus
vee ja kanalisatsiooni vajadus
2 ruumi välitööde varustuse hoiuruum
vee ja kanalisatsiooni vajadus

1 töökoht
3-4 töökohta
6 töökohta
kohtventilatsiooni, kliimaseadme,
kanalisatsiooni ja vee vajadus
à 1 töökoht
kanalisatsiooni ja vee vajadus
à 1 töökoht
kanalisatsiooni ja vee vajadus
kanalisatsiooni ja vee vajadus

à 1 töökohta
1 töökoht
à 2 töökohta

Maastiku korraldus ja loodushoid osakond 500m2
tööruumid
1
18
2 töökohta
1
20
2 töökohta
3
22
à 2 töökohta
2
35
à 4 töökohta
labor
1
100
1
200
vee ja kanalisatsiooni vajadus
ladu
2
15
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Taimekaitse osakond 623m2
tööruumid
8
6
1
1

(võimalusel viimasena, vaba pinna jäämisel)
12
à 1-2 töökohta
16
à 2 töökohta
2 töökohta
18
15 töökohta
25

labor
(õppe- ja
teaduslaborid)

1
1
1
1
1
1
1
1

10
12
15
20
24
25
30
40

abiruumid
(putukate ja
taimede
kasvatusruum)
abiruum

2
1

20
30

1
3
2

10
20
30

1

42

koosoleku ruum

6 töökohta
6 töökohta
6 töökohta
3 töökohta
8 töökohta
10 töökohta
10 töökohta
28 õppekohta
kohtventilatsiooni, kliimaseadme,
kanalisatsiooni ja vee vajadus
à 30 töökohta
20 töökohta
kohtventilatsiooni, kliimaseadme,
kanalisatsiooni ja vee vajadus
2 töökohta
à 5 töökohta
kohtventilatsiooni, kliimaseadme,
kanalisatsiooni ja vee vajadus
30 kohta

Metsandus ja maaehitusinstituut
Veemajanduse osakond 540m2
labor
1
1
1
1
tööruumid
1
1
10
külmhoidla
1
hoidla
1
arhiiv-raamatukogu
1
eksperimentaalbassein 1
arvutiklass
1

35
20
90
70
30
35
12
8
20
30
30
50

25 õppekohti
2 töökohta
2 töökohta
à 1 töökoht

16 õppekohta

Ruumid, mis on ühiskasutatavad ja abiruumid
koridorid ja
vastavalt vajadusele
fuajeepinnad
väike rõivistu
1
vastavalt vajadusele ja normile
WC-d
vastavalt vajadusele ja normile
koristajaruumid
vastavalt vajadusele ja normile
tehnilised ruumid
näha ette tehnilised ruumid.
näha ette katusel asuvate
ventilatsiooniseadmete võimalik
varjestamine.
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D. TINGIMUSTELE LISATAVAD ALUSMATERJALID JA LISATEAVE
(eraldi failidena)

D1 Tartu Linna poolt väljastatud projekteerimistingimused (.pdf)
D2 Piirkonna geodeetiline alusplaan (.dgn)
D3 Olemasoleva hoone inventariseerimisjoonised (.dwg)
D4 Piirkonna ortofoto (.jpg)
D5 Fotod ja aerofotod võistlusalast (.jpg)
D6 Kehtiv Kreutzwaldi 3 ja 5 detailplaneering (.pdf)
(Arhitektuuribüroo 4A, 2004).
D7 Omaaegne (osaliselt kehtiv) EPA Tähtvere kompleksi detailplaneering
(.gif)
(RPI Eesti Maaehitusprojekt, 1991).
D8 Väljavõtted Kreutzwaldi 5 õppehoone projektist
(Valve Pormeister, 1976) (.jpg, .pdf)
D9 Väljavõte naabrusesse (Kreutzwaldi 3) ehitatava Maaülikooli
spordihoone ehitusprojektist (Arhitektuuribüroo Salto, 2007). (.jpg, .pdf)
D10 Kreutzwaldi 5 hoone rekonstrueerimise üldine skeem (.pdf)
D11 Võistleja poolt esitatavad kvalifitseerimisdokumendid.

Võistlustingimuste koostajad:
Merje Müürisepp
Toomas Paaver
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LISA
D11
Võistleja poolt ümbrikus „kvalifitseerimisdokumendid“ esitatavad
dokumendid:
1. Pakkuja Majandustegevuse registri (MTR) registreeringu väljatrükk või vastav väljatrükk oma
asukohamaa seaduse kohasest registreeringust või loast projekteerimistööde teostamiseks või
Kutsekoja poolt väljastatud arhitekti kutsetunnistus.
2. Kinnitused Riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
3. Kirjalik kinnitus selle kohta, et osaleja suhtes pole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või
muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste
ametireeglite vastu;
4. Riigihangete seaduse § 40 lg 1 kohaselt pakkuja asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti õiendi
originaaleksemplari Pakkuja poolt riiklike maksude tasumise kohta seisuga mitte varem kui
01.02.2008.a.;
5. Osaleja kirjalik kinnitus projekteerimiseks vajaliku tarkvaralitsentsi olemasolu kohta, näidates
ära millise tarkvaraga edasised projekteerimistööd teostatakse. (Riigihangete seaduse § 41 lg
1 p 4 alusel);
6. Kirjalik kinnitus selle kohta, et võistlustöö omandiõigus loovutatakse peakorraldajale;
7. Kirjalik kinnitus selle kohta, et töö autorid loovutavad peakorraldajale intellektuaalse omandi
varalised õigused võistlustöö alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse
käigus tellitavatele projekteerimistöödele pärast nende projekteerimistööde vastuvõtmist ja
nende eest tasumist. Samuti kinnitus, et nimetatud loovutamisega seoses ei rikuta
kolmandate isikute õigust autorsusele.
8. Riigihangete seaduse § 12 lg 5 kohaselt nimetavad osalejad ühispakkumuse puhul
ideekonkursiga ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks
volitatud esindaja ning lisavad vastavad volikirjad. Ühispakkujate ühises pakkumuses peab
sisalduma kinnitus, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt.
Ühispakkumuse puhul peavad kõik osalejad vastama kvalifitseerimiskriteeriumitele ja esitama
selleks eelpool nõutud dokumendid.
Kirjalike kinnituste vormid asuvad hankija veebiaadressil http://www.emu.ee/hanked
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