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IDEEKONKURSI ANDMED 

1 Hankija Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 

2 
Hanke nimetus 

TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS (edaspidi 
nimetatud ideekonkurss) 

3 

Ideekonkursi eesmärk 

Sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi (edaspidi 
võistlustöö) alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse kaudu teenuse hankeleping: projekteerimistööde 
hankeleping.  

4 Hankelepingu liik Teenused 

5 Hankemenetluse liik Avatud hankemenetlusega ideekonkurss 

6 CPV kood 71220000-6 Arhitektuurialased projekteerimisteenused 

7 

Ideekonkursil makstavad 
osavõtutasud ja auhinnad 

Ideevõistlus on üheetapiline. Esitatud töid hindab hankedokumendis 
ette nähtud koosseisus žürii, kes koostab paremusjärjestuse. 

Ideevõistluse preemiad: 

I - €10 000 

II - €8 000 

III - €6 000 

2 ergutuspreemiat - €4 000 

Preemiasummad sisaldavad kõiki EV seadustest tulenevaid makse. 

8 
Ideekonkursi võitjaga 
sõlmitava 
projekteerimislepingu kestus 

 

 
 
2018.a. 
 
 

9 

Kavandite esitamise  asukoht 

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakond,  
Küüni tn 5  
51004  
Tartu                                               
(märgusõna „Uueturu pargi ideevõistlus“) 

10 Kavandite esitamise aeg 12.09.2017 kell 12:00 

12 Kavandite avamise aeg 12.09.2017 kell 14:00 

13 Pakkumuste e-menetlus Osalises mahus 

14 Tegemist on rahvusvahelise 
ideekonkursiga 

Ei 

15 Ideekonkursi lühikirjeldus Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja ideekonkursi võitja ning 
sõlmida tema pakutud võistlustöö alusel RHS § 28 lõike 6 kohaselt 
hankeleping, millega tellitakse Tartu Uueturu pargi uuendamise 
ehitusprojekt. Projekteerimise peatöövõtja tellib ise vajalikud 
insenertehniliste eriosade projektid vastavalt võidutöö arhitektuursele 
lahendusele ja  võimalike läbirääkimiste järgselt hankija poolt esitatud 
täpsustustele. 
Ideekonkurss on üheetapiline.  
Osalemiseks tuleb esitada:  

- Märgusõnaga varustatud võistlustöö kavand; 
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- Kinnises märgusõnaga varustatud ümbrikus pakkuja poolt 
allkirjastatult Vormid 3 ja 4 (hankelt kõrvaldamise aluste 
puudumine ning osalemise avaldus). Samasse ümbrikusse 
lisada Vorm 1, kui töö esitajal on tarvis juriidilise isiku 
volitust ning Vorm 2, kui tegemist on ühispakkumusega.   

- Kinnises märgusõnaga varustatud ümbrikus Vorm 5 
(nimekaart).  

- Eraldi kinnises ümbrikus esitada Vorm 6 (hinnapakkumus). 
Hinnapakkumuse vormil tuleb esitada töö märgusõna, mitte 
pakkuja nimi.  

 
Žürii valib osalejate esitatud kavandite alusel välja võidutöö, määrab 
ülejäänud kavandite pingerea ning maksab välja auhinnad.  

16 Kavandi teostamise asukoht Vanemuise tn 4 (skväär), Vanemuise tn 6 (teatri krunt). Hõlmatud on 
ka osa Ülikooli, Vanemuise, Uueturu, Küüni ja Riia tänavatest.   

17 Ideekonkursi žürii liikmed ja 
eksperdid 

Jarno Laur,  Tartu LV abilinnapea, žürii esimees;  
Tõnis Arjus, Tartu LV linnaarhitekt; 
Toomas Peterson,  Vanemuise teatri esindaja; 
Margit Mutso, arhitekt; 
Maria Derlõš, maastikuarhitekt, linnaruumiaktivist. 
 
Hääleõiguseta ekspert: 
Ivo Tombak, Tartu turg; 

18 Ideekonkursi eest vastutav 
isik 

Anna-Liisa Unt, Tartu LV arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus, 
linnakujunduse spetsialist 

19 Kontaktisik ideekavandi 
realiseerimise asukoha  
objektiga tutvumiseks 

Anna-Liisa Unt, Tartu LV arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus, 
linnakujunduse spetsialist 

20 Ideekonkursi kutse ja 
võistlusjuhendi kohta 
täiendava teabe saamise  
kord 

Ideekonkursi kutse ja võistlusjuhendi kohta saab selgitusi või 
täiendavat teavet, edastades küsimuse riikliku riigihangete 
keskkonna (eRHR) kaudu  aadressil 
https://riigihanked.riik.ee/register, mis eeldab seda, et huvitatud 
isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva 
hankemenetluse juurde. Hankija ei vastuta nimetatud keskkonna ja 
sidevahendite tehnilise toimimise eest. 

21 
Võistlusjuhendi lisad 

Võistluseeskirja Lisa 1: Võistlusülesanne koos dokumendis märgitud 
lisadega 
Võistluseeskirja Lisa 2: Ideevõistlusel osalemise vormid 

22 Ideevõistluse kavandite 
tagastamise koht ja 
kontaktisik 

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond, Küüni tn 5, 
Tartu. 

23 Hankijal on õigus korraldada 
ideevõistluse kavanditest 
avalik näitus 

Jah, kuni 1 kuu jooksul peale konkursi kavandite autorite 
avalikustamisest 

1. VÕISTLUSÜLESANNE 

1.1. Võistlusülesanne on esitatud võistluseeskirja Lisas 1 
 

2. OSALEMISE ÕIGUS  

2.1. Osalemise õigus 
Ideekonkursil võivad osaleda ja oma võistlustöö esitada iseseisvana juriidilised isikud (edaspidi 
osaleja) ning juriidilistest ja/või füüsilistest isikutest moodustatud ühisosalejad (edaspidi koos ja 
eraldi ühisosaleja), kelle asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus 
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Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riigis ning kes vastavad võistlusjuhendis esitatud nõuetele. 
 
Osaleda ega võistlustööd esitada ei tohi: 

• Ideekonkursi žürii esimees, liikmed ja eksperdid, Võistluseeskirja või selle lisade koostajad 
ning isikud, kes on Ideekonkursi ettevalmistamise ja korraldamise tõttu selgelt eelistatud 
olukorras ja/või kes võiksid mõjutada Ideekonkursil tehtavaid otsuseid; 

• Ideekonkursi žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud lähikondsed (abikaasad, 
elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad); 

• Ideekonkursi žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud äripartnerid, kes on osanikud 
või aktsionärid nendega samas valdkonnas tegutsevas äriühingus; 

• Ideekonkursi žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega lepingulises suhtes olevad isikud. 
 

3. IDEEKONKURSI TINGIMUSED 

3.1. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arvu ei piirata. Kui ühe osaleja poolt esitatakse mitu 
võistlustööd, peavad need olema esitatud eraldi pakendites ning tähistatud erinevate märgusõnadega. 

 
3.2. Konkursil osalemisega seotud kulusid eraldi ei hüvitata. Viiele võistlustöö esitanud osalejale 

makstakse välja auhinnad, mis kompenseerivad ka võistlustöö esitamise kulusid.  
 

3.3. Võidutöö jääb Hankijale. Teiste võistlustööde autoritel on õigus esitatud võistlustöö kätte saada 
alates 61. päevast alates konkursi võidutöö autorite avalikustamisest. Võistlustöö saab kätte Tartu 
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja ehituse osakonnast,  võttes  minimaalselt kolm tööpäeva varem 
ühendust hankemenetluse eest vastutava isikuga.  
 

3.4. Hankija ei vastuta konkursile esitatud võistlustööde juhusliku hävimise eest. 
 

3.5.  Juhul kui võistlusele esitatakse vähem kui viis tööd, on žüriil õigus kuulutada võistlus nurjunuks. 
 

4. KONKURSILE ESITATUD VÕISTLUSTÖÖ AUTORI - NING OMANDIÕIGUSED 

4.1. Konkursile esitatud võistlustöö autorile kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele 
võistlustöö isiklik ja varaline autoriõigus. 
 

4.2. Võistlustöö esitamisega annab osaleja nõusoleku oma võistlustöö avalikustamiseks ja näitusel 
eksponeerimiseks. 
Võidutööde kavandeid võib Hankija kasutada pressimaterjalide koostamisel ja avaldada oma 
kodulehel. 
 

4.3. Osaleja kinnitab võistlustööd esitades, et ta on võistlustöö autor või tal on võistlustöö autoriga 
sõlmitud kokkulepe võistlustöö isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks. 
 

4.4. Võistlustöö esitamisega kinnitab osaleja, et on valmis sõlmima hankelepingu võistlustöö 
projekteerimistööde teostamiseks võistlusjuhendis kirjeldatud eesmärkidel juhul, kui see osutub 
võidutööks. 
 

4.5. Võistlustöö omandiõigus, samuti varalised autoriõigused lähevad hankijale üle pärast vastava 
võistlustöö teostamist (projekti valmimist) ning selle eest tasumist. 

 

5. VÕISTLUSTÖÖ ESITAMINE NING OSALEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

 
Tabel 1 

Nr Ühisosalejate 
puhul iga 
ühisosaleja 

Tingimus ja nõutav dokument Dokumendi 
vorm 

Kohus-
tuslik? 
(jah/ei) 
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kohta 
eraldi 
(jah/ei) 

1 Jah Võistlustöö keel  
Võistlustöö tuleb koostada eesti keeles. Väljaspool Eesti Vabariiki 
registreeritud osaleja kohta asukohariigi institutsioonide väljastatud 
kõrvaldamise aluseid puudutavatele dokumentidele ja kvalifitseerimise 
aluseks olevatele dokumentidele peab olema lisatud eestikeelne tõlge. 
Vastuolude ilmnemisel originaal- ja tõlkedokumendis lähtutakse 
tõlkedokumendis toodust. 

Nõutav dokument 
Osaleja esitab võistlustöö eesti keeles või võõrkeelse dokumendi koos 
tõlkega käesolevas punktis märgitud viisil. 

 Jah 

2 Jah Allkirjastaja esindusõigus 

Juhul kui osalemise taotluse ning võistlustöö esitab juriidiline isik, peab 
osalemistaotluse allkirjastanud isikul olema juriidilise isiku esindamise 
õigus.  

Nõutav dokument: 
Eesti Vabariigis registreeritud osaleja esindusõigust kontrollib hankija 
Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade 
keskandmebaasist. Osaleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab 
esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi, millest nähtub 
osalemise taotluse ning võistlustöö esitanud isiku esindusõigus. 
Juhul, kui juriidilise isiku esindaja ei ole kantud registrikaardile, esitab 
osaleja koos osalemise taotlusega Vormi 1 kohase volikirja osaleja 
esindamiseks. 

Vorm 1 Ei 

3 Ei Ühisosalejate esindaja määramine ning solidaarne vastutus 

Kui osalemise taotluse ning võistlustöö esitavad mitu osalejat ühiselt, 
peavad nad hankemenetlusega seotud toimingute tegemiseks volitama 
enda hulgast esindaja. Ühisosalejate aadressiks ning kontaktandmeteks 
hankemenetluses on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed. 

Nõutav dokument: 
Volikiri ja kinnitus ühisosalejate solidaarvastutuse kohta tuleb esitada koos 
ühise osalemise taotlusega vastavalt Vormile 2.  

Vorm 2 Ei 

4 Jah Ettevõtja registreeritus äriregistris 

Osaleja, kes peab tegutsemiseks olema oma asukohamaa seaduste 
kohaselt registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva dokumendi.  
Nõutav dokument: 

- Osaleja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija 
Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute 
registriosakondade keskandmebaasist (registritunnistust ei pea 
esitama).  

- Osaleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama 
oma asukohamaal väljastatava dokumendi koopia, millest nähtub 
osaleja registreeritus vastavas registris. 

 Jah 

5 Jah 
 

Osaleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumine 

1. Hankija kõrvaldab hankemenetlusest osaleja, kelle puhul esineb üks 
või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu: 
1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või 

väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse 
organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete 
nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või 
rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest 
ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri 

Vorm 3 Jah 
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seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või 
asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 

1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on 
peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema 
asukohamaa seaduse kohaselt; 

1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu 
sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt; 

1.4. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 2. peatüki 3. 
jaos sätestatud nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete 
alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta; 

2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest osaleja, kelle puhul 
esineb üks või mitu käesolevas punktis kirjeldatud asjaolu: 
2.1. kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu 

aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske 
süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu; 

2.2. kes on jätnud hankija poolt osaleja hankemenetlusest 
kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed või 
dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei 
ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike 
andmete põhjal kättesaadavad; 

2.3. kes on jätnud hankijat teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud 
asjaolude olulisest muutumisest; 

2.4. kelle võistlustöö koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud 
sama riigihanke võistlusjuhendi või selle lisade koostamisel või 
kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu 
teadaolev info annab talle eelise teiste osalejate ees. 

Nõutav dokument: 
Punktides 1.1-1.3. ning 2. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab 
pakkuja Vormi 3 kohase kinnituse. 

6 Jah 
 

Osaleja riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste 
täitmine 
Hankija kõrvaldab hankemenetlusest osaleja, kellel on õigusaktidest 
tulenevate riiklike või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks 
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi  maksuvõlg) 
hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on 
ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse 
algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine 
on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja 
tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud 
maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EURi. 

Nõutav dokument: 
- Eesti Vabariigis registreeritud osaleja maksuvõla puudumist 

hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt 
riigihangete seaduse § 29 lg 2 on ideekonkursi kutse riiklikus 
riigihangete registris avaldamise kuupäev, kontrollib hankija 
Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel (tõendit 
esitama ei pea); 

- Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud osalejaga, 
esitab osaleja riiklike maksude tasumise kohustuste täitmise 
kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega 
ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine 
hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt 
riigihangete seaduse § 29 lg 2 on ideekonkursi kutse riiklikus 
riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul, kui osaleja 
asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit 
ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade 
puudumise kohta. 

 Jah 
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7 Jah 
 

Pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude tasumise kohustuse 
täitmine 
Hankija kõrvaldab hankemenetlusest osaleja, kellel on õigusaktidest 
tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks 
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi  maksuvõlg) 
hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on 
ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse 
algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine 
on täies ulatuses tagatud. Elu- või asukoha kohalike maksude võlaks 
loetakse osaleja tähtpäevaks tasumata elu- või asukoha kohalike maksude 
ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, 
mis ületab 100 EURi. 

Nõutav dokument: 
- Eesti Vabariigis registreeritud osaleja esitab enda elu- või 

asukohajärgse kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud tõendi, 
millest nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse 
ideekonkursi kutse riigihangete registris avaldamise kuupäeva 
seisuga. Juhul, kui maksutõend on digitaalselt allkirjastatud, peab 
osalemistaotlus sisaldama ka digitaalallkirjade kinnituslehte, mille 
saab printida allkirjastatud digitaalkonteinerist. Tallinnas 
registreeritud ettevõtja tõendit esitama ei pea. 

- Osaleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab enda elu- 
või asukohajärgse maksude maksuhalduri või osaleja asukohariigi 
vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub 
maksuvõla puudumine hankemenetluse riigihangete registris 
ideekonkursi kutse   avaldamise kuupäeva seisuga. Juhul, kui 
osaleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga 
tõendit ei väljasta, tuleb esitada selle ametiasutuse tõend 
maksuvõlgade puudumise kohta. 

 Jah 

8 Ei 
 

Võistlustöö autorid 
Ideekonkursist osavõtva meeskonna hulgas peab olema volitatud arhitekt 
kutseseaduse mõistes (varasem volitatud tase V või volitatud arhitekt 7) 
või maastikuarhitekt magistrikraadiga või sellega võrdsustatud 
kõrgharidusega. 

Nõutav dokument: Esitada meeskonnaliikmeks pakutava isiku 
kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.  

 Jah 

  Hankija poolt esitatud tingimuste ülevõtmine  
Võistlustöö peab olema esitatud kõiki ideekonkursi kutses ja 
võistlusjuhendis esitatud tingimusi üle võttes . Osaleja peab nõustuma 
kõikide võistlusjuhendis esitatud tingimustega ning tal peavad olema 
võistlustöö realiseerimiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused.  

Nõutav dokument 
Pakkuja esitab Vormi 4 kohase hankemenetlusel osalemise avalduse. 

Vormi 4 Jah 

  Nimekaart  
Osaleja kohustub esitama andmed võistlustöö autorite, nende osaluse 
jaotuse, kontaktide ning arveldusarve numbrite kohta. 

Nõutav dokument 
Osaleja esitab autorite kohta andmed Vorm 5 kohasel nimekaardil. 

Vorm 5 Jah 

  Hinnapakkumus 
Osaleja kohustub esitama vormikohase hinnapakkumuse. 

Nõutav dokument 
Osaleja esitab Vorm 6 kohase hinnapakkumuse, millel on märgitud töö 
märgusõna (mitte osaleja andmed) 

Vorm 6 Jah 
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5.1. Osalemistaotlused (tabel 1 dokumendid) vaadatakse läbi ideekonkursi eest vastutava isiku poolt.  
 

5.2. Osaleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku 
otsuse ning teavitab sellest osalejat. Kvalifitseerimata jäetud osaleja (ühisosalejad) ei osale edasises 
hankemenetluses; kvalifitseerimine viiakse läbi enne žürii esimest istungit.  

 

6. VÕISTLUSTÖÖDE SISU JA VORM 

Võistlustöö peab olema esitatud selle sisu täielikku säilimist tagavas vormis, läbipaistmatus ja osaleja 
märgusõnaga tähistatud pakendis, mis välistab kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. 

6.1. Osaleja on kohustatud võistlustöö koosseisus esitama: 
6.1.1. Joonised-illustratsioonid (A1 formaadis jäikadel planšettidel, mille arv ei ole piiratud), 

sealhulgas: 
6.1.1.1. Lahenduse asendiplaan/kujundusplaan mõõtkavas 1:500 vähemalt võistlusala piires (sh. 

katendid, haljastus, väikevormid) 
6.1.1.2. Vähemalt üks vertikaallahendust iseloomustav lõige sobivas mõõtkavas 
6.1.1.3. Vajadusel detailsemad väljavõtted sõlmkohtadest või iseloomulikest ehituslikest 

detailidest 
6.1.1.4. Ideed kirjeldav(ad) vaade(vaated). 

6.1.2. Seletuskiri (köidetult A4 formaadis või planšettide koosseisus). 
 

6.2. Võistlustöös esitatud dokumendid tuleb lisaks esitada digitaalselt ja trükikõlbulikult CD-l, DVD-l 
või eelistatult mälupulgal jpg või eelistatult pdf formaadis. 

 
6.3. Võistlustöö peab olema anonüümne. Kõik võistlustöö osad peavad olema varustatud mõistelise 

(sõnalise) märgusõnaga (embleem, logo või tähe-numbrikombinatsioon ei ole lubatud). See tingimus 
kehtib ka digitaalselt CD-l või DVD-l esitatavate failide kohta (kustutada/tühjendada faili 
identifitseerimisväljad atribuutide all). 
 

6.4. Võistlustöö esitamisel peavad kõik võistlustöö osad olema kinnises ühevärvilises, ilma väliste 
eraldusmärkide ja eritunnusteta ühtses pakendis. Pakend tuleb sulgeda viisil, mis välistab selle 
avamise või sulgemise ilma jälgi jätmata. võistlustöö pakend tuleb valida selliselt, et pakendi 
avamisega ei ole võimalik võistlustööd kahjustada. 
 

6.5. Võistlustöö pakendile peab kandma järgmise informatsiooni: 

− Ideekonkursi nimetus „Uueturu pargi ideevõistlus“ 
− Võistlustöö märgusõna. 

 

7. VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE 

7.1. Žürii hindab kõikide võistlustööde vastavust võistlusjuhendile, võistlustööde ideelist ja vormilist 
kvaliteeti, ning selgitab anonüümselt märgusõnade kaudu välja konkursi auhindade saajad.  

 
7.2. Hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse võitja väljaselgitamisel: 

- lahenduse arhitektuurne sobivus ettenähtud asukohta (osakaal 30%); 
- kontseptuaalse idee veenvus ja terviklikkus ning lahenduse omanäolisus (osakaal 30%); 
- majanduslikult otstarbeka hooldamise, mõistliku konstruktsiooni ja materjali valiku 

ning muude praktiliste eesmärkide arvestamine (osakaal 20%);  
- hinnapakkumus (osakaal 20%) (Pakkumuse väärtuspunktid = 20 x väikseim maksumus 

/ antud pakkumuse maksumus);  
 

7.3. Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast paremusjärjestuse väljaselgitamist ja selle otsuse fikseerimist 
märgusõnaliselt žürii lõpp-protokollis või pärast žürii otsust ideekonkursi nurjumise kohta. 
Vajadusel esitatakse märkused võistlustööde edasise täiendamise vajalikkuse kohta ja edasise 
tegevuse põhimõtted. 
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8. OSALEJATE TEAVITAMINE IDEEKONKURSI KÄIGUS TEHTUD OTSUSTEST 

8.1. Žürii ettepanekul tehtud hankija otsusest ideekonkursi märgusõnalise auhinnasaajate kohta 
edastatakse võistlusjuhendi punktis 8.2. sätestatud korras. 

 
8.2. Osalejaid teavitatakse ideekonkursi käigus tehtud otsustest e- riigihangete registri kaudu. 

Hankija esitab osalejatele teabe mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul teavitamisele kuuluva 
otsuse tegemisest arvates. 
 

9. IDEEKONKURSI VÕITJAGA VÕISTLUSTÖÖ REALISEERIMISEKS SÕLMITAV 
HANKELEPING 

 
9.1. Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist korraldab hankija väljakuulutamiseta läbirääkimistega 

hankemenetlused, et sõlmida auhinnatud võistlustöö alusel projekteerimise hankeleping eel- ja 
põhiprojekti mahus.  
 

9.2. Hankija märgib, et p.9.1. nimetatud hankelepingu sõlmimiseks korraldatava väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluste puhul kohaldatakse pakkuja meeskonnale (pakkuja, pakkuja 
töötajad, pakkuja alltöövõtjad ning alltöövõtjate töötajad) nõudeid, mis on vajalikud auhinnatud 
võistlustöö alusel projekti koostamiseks. 

 
9.3.  Hankijal on õigus jätta väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus korraldamata ning 

nimetatud hankelepingud ideekonkursi võitjaga sõlmimata ja loobuda sellega esimese koha 
saavutanud võistlustöö teostamisest, kui seda tingivad võistlustöö mittesobimine hankija plaanidega, 
hankija arengukavade või investeerimisplaanide muutumine või muud hankijast sõltumatud asjaolud, 
mida loetakse tavapäraselt vääramatuks jõuks. Hankijal on õigus jätta väljakuulutamiseta 
hankemenetlused korraldamata, kui žürii otsustab, et puudub teostamisvääriline võistlustöö.  

 
9.4. Juhul, kui konkursi võitja loobub väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses osalemast 

või isik ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele või kui läbirääkimiste pooled ei saavuta lepingu 
tingimuste osas kokkulepet, siis on hankijal õigus asuda läbirääkimistesse konkursi teiste 
auhinnasaajatega vastavalt nende paremusjärjestusele. 

 

 
 
Lisa 1  
 
Võistlusülesanne, eraldi dokument koos lisadega 
 
 
Lisa 2 Vormid 
 
  



  lk 10/15 

Vorm 1 – Volikiri 

 
 
Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 
Hankemenetluse nimetus: „TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS” 
 
 
Käesolevaga Osaleja ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress 
________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,   
  
keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige ___(ees- ja perenimi)______, (isikukood)________,  
 
 

volitab Osaleja nimel ja huvides 

  
füüsilist isikut ___(ees- ja perenimi)______________, (isikukood)________, 

 
 

tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetlusega seotud toiminguid, sealhulgas 
esitama või tagasi võtma osalemise taotlust, võistlustööd, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist 
loobuma. 
 
Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta. 
 
Volikiri kehtib kuni: ________________ 
 
 
Kuupäev: _________________ 
 
 
 
……………………………….. 

(volitaja allkiri) 
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Vorm 2 – Ühise pakkumuse volikiri 

 

 
 
Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 
Hankemenetluse nimetus: „TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS” 
 
Käesolevaga osaleja(d) /osaleja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/ 
 

Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress ________________, e-
posti aadress ________, telefoni number ___________,  
 
Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress ________________, e-
posti aadress ________, telefoni number ___________,  

 
  
volitab (volitavad) enda huvides ja nimel 
 
 

osalejat /osaleja andmed, kellele antakse volitus/ 
 

Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress ________________, e-
posti aadress ________, telefoni number ___________,   

 
 
tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetlusega seotud toiminguid, sealhulgas 

esitama või tagasi võtma osalemise taotlust, võistlustööd, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist 

loobuma. 

 
Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta. 
 
 
Käesolevaga ühisosalejad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad võistlustöö 
realiseerimise eest solidaarselt. 
 
 
Kuupäev: _________________ 

 
 
Ühisosalejate esindajate ees- ja perenimed: ___________________________ 

 

Ühisosalejate esindajate allkirjad: _________________________ 
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Vorm 3 – Kinnitus osaleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta  

 
Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 
Hankemenetluse nimetus: „TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS” 
 
 
Käesolevaga kinnitame, et  

1) meid või meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku 
ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse 
või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja meil puuduvad 
karistusandmed, mis ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, samuti 
puuduvad meil kehtivad karistused meie elu- või asukohariigi õigusaktide kohaselt; 

2) me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud, samuti ei ole me muus 
sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt; 

3) meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muu sellesarnast menetlust meie asukohamaa 
seaduse kohaselt; 

4) me ei ole esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaos sätestatud nõuetele vastavuse 
kohta või nimetatud sätete alusel Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. 

5) meie või meie esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel 
alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu; 

6) me ei ole jätnud Hankija poolt osaleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta 
nõutud andmeid või dokumente esitamata; 

7) me ei ole jätnud Hankijat teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest; 

8) meie võistlustöö koostamisel ei ole osalenud isikuid, kes on osalenud sama riigihanke 
võistlusjuhendi koostamisel või kes on muul viisil Hankijaga seotud ja kellele seetõttu teadaolev 
info annab eelise teiste osalejate ees; 
 

 
 
Märkused:______________________________________________________ 
 
…………………………………….. 

(Pakkuja nimi) 

 
…………………………………….. 

(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri) 
 
……………………………………. 

(kuupäev) 
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Vorm 4 – Hankemenetlusel osalemise avaldus  

 
Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 
Hankemenetluse nimetus: „TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS” 
 

1. Võttes arvesse hankedokumentides sätestatut pakume …………………………(pakkuja nimi) 
täitma riigihanke tulemusena sõlmitavat hankelepingut.  

2. Kinnitame, et pakkumus sisaldab kõiki arhitektuurse eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajalikke 
kulusid, samuti insenertehniliste eriosade projekteerimise kulusid vastavalt välja pakutavale 
lahendusele. Pakkumuse tegemisel oleme arvestanud hanketeates ja hankedokumentides esitatud 
tingimustega, kõigi kaasnevate töömahtude ja kulutustega, sealhulgas riiklike ja kohalike maksudega, 
võimalike komandeeringu ja majutuskuludega jne.  

3. Kinnitan, et pakkumus on jõus 90 kalendripäeva jooksul alates pakkumuse esitamisest.  
4. Kinnitan, et omame riigihankes nimetatud tööde teostamiseks piisavalt rahalisi vahendeid või meil 

on võimalus neid saada.  
5. Kinnitan, et meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused.  

 
…………………………………….. 

(Pakkuja nimi) 

…………………………………….. 
 (pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri) 

…………………………………….. 
(kuupäev) 
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Vorm 5 – Nimekaart 

 
Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 
Hankemenetluse nimetus: „TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS” 
 
 

� Võistlustöö märgusõna  ..........................................................  
 

� Osaleja andmed 
Ärinimi  ..........................................................  
Registrikood  ..........................................................  
Arvelduskonto / pank / SWIFT / IBAN  ..........................................................  
 

� Ettevõtte esindaja andmed 
Ees- ja perekonnanimi / amet  ..........................................................  
Telefon / faks / e-post  ..........................................................  
 

� Võistlustöö autori(te) andmed 
Ees- ja perekonnanimi Telefon / e-post Autori allkiri 
 ……………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………. 
 

�  Auhinna jaotus autorite vahel 
Ees- ja perekonnanimi Osaluse % Arvelduskonto / pank / SWIFT / IBAN 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………. 

Osaleja nimi / ärinimi ja isikukood / registrikood 

 

……………………………………………………… 
Ettevõtte esindaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri 

 

……………………………………………………… 
Koht ja kuupäev 
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Vorm 6 – Hinnapakkumus 

 
Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 
Hankemenetluse nimetus: „TARTU UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS” 
 
 
Tööde koguhinnaks pakume .................. eurot koos käibemaksuga  
(sh käibemaks ………….… eurot),  
 

millest arhitektuurse projekteerimise maksumus on …………. eurot eelprojekti staadiumis 
(sh käibemaks ………….… eurot),  
 
ja ……….. eurot põhiprojekti staadiumis (ilma insenertehniliste eriosade maksumuseta) , 
(sh käibemaks ………….… eurot),  

 
 
 
Töö märgusõna: ............................................. 



UUETURU PARGI IDEEVÕISTLUS 

 

 

Tartu Linnavalitsus 
Arhitektuuri ja ehituse osakond 

SA Teater Vanemuine 
 

Ideevõistluse eesmärk 

Võistluse objektiks on Tartu Kaubamaja ning Vanemuise teatri vahele jääv linnaruum. Ümbritsevaid 

kvartaleid moodustavate hoonete vahele jääva tühiku madalam osa (Uueturu plats) on täna kasutuses 
eelkõige läbikäigukohana; teatriesine nõlv suunab teatrikülastajad teatrimaja osa peaukseni ning 

eksponeerib hoone jõepoolse fassaadi. Uueturu platsi ja kaubamaja vahelt kulgeb läbi linna peamine 
jalakäiguala Küüni tänav; konkursiala läbib Uueturu platsi teisel küljel neljarajaline Ülikooli tänav.  

Võistluse eesmärgiks on ala terviklik uuendamine. Võidutöölt oodatakse platsi mõtestamist ning meeldiva 

tänapäevase linnaruumilahenduse väljatöötamist. Ruum peaks mõjuma lõuendina, mida saab päeva, 
aastaaegade ja aastate lõikes vajalike tegevustega täita. Uus park saab olema pigem ühendus- ja lühiajalise 

viibimise kui rahuliku äraolemise ja aktiivse kehalise tegevuse koht, kuna ümberringi on üsna rutakas liiklus 

ja dominantsed suured ehitusmahud. Eraldi väljakutseks on umbes 10-meetrine kõrguste vahe pargi 
ülemise ja alumise osa vahel, millest peab saama pigem pargi eelis kui liikumistakistus.  

 

Ajaloost ja tänasest päevast 

Tänane Uueturu skväär ja teatriesine haljasala on varasemalt olnud hoonestatud kvartalid kunagises 
eeslinnas väljaspool keskaegset linnamüüri. Tänase Vanemuise ja Ülikooli tänava nurgalt suundus Raeplatsi 

poole diagonaalne Promenaadi tänav. Uus turg (Uueturu tänav) oli lai, tegevustega täidetud tänav praeguse 
Vanemuise tänava pikendusel jõe ja tänase Ülikooli tänava vahel.  

Vanemuise teatrimaja ehitati fassadiga Aia (praeguse Vanemuise) tänava poole, kuna teatrimajast jõe poole 

jäävaid krunte ei olnud tol hetkel võimalik omanikelt välja osta. Arhitekt Armas Lindgreni poolt 



projekteeritud ja 1906. a. sisse pühitsetud juugendlik teatrihoone hävis koos teiste ümberkaudsete 

hoonetega II maailmasõjas. Hoone müürid hinnati esialgu küll taastamiskõlblikuks, ent need jäid 

aastakümneteks seisma ning lammutati lõpuks. 

Teise maailmasõja purustuste järel likvideeriti ajapikku kõik varemed ja taashoonestamise asemel jäi tänane 
võistlusala haljasalana justkui varusse, et sinna paremate võimaluste saabumisel taas hooned ehitada. 

Ainsana püstitati vana teatrimaja kohale 1970. aastal uus teatri- ja kontserdimaja. Uueturu skväär on täna 
oma skeemi ja võimaldavustega nii ajale kui kasutuskoormusele jalgu jäänud.  

 

Võistlusala markeering sõjaeelses kesklinnas 

2016. a. kehtestatud kesklinna üldplaneeringu ning linna uue, koostamisel oleva üldplaneeringu 
diskussioonide raames on kaalutud tänase Uueturu platsi taashoonestamist ja/või hoonesisese või maa-

aluse parkla rajamist, ent lähiaja kavades neid ümberkorraldusi ei ole. Suurte hoonemahtude 

tasakaalustamiseks ning Vanemuise teatri- ja kontserdimaja positsiooni rõhutamiseks eelistatakse kaasaegse 
pargiruumi arendamist. Kavandatav park on loogilises ruumilises-funktsionaalses ühenduses linna peamise 

jalakäigutänavaga (Küüni tn), mis on lähiajal pikenenud üle Riia tn ülekäiguala Aleksandri tänavale kuni 
Soola tn ristmikuni, pikendusel on kasutatud jagatud ruumi põhimõtet. 

 

Võistlusülesanne 

Arhitektuurivõistluse ala suuruseks on ca 17 000m², hõlmates peamiselt Vanemuise tn 4 skvääri ning 
Vanemuise tn 6 (SA Teater Vanemuine kinnistu) kirdepoolset haljasala. Projektala piiridesse on terviku 

huvides arvestatud ka Riia tänav tinglikult kuni tee keskel oleva haljasribani, Ülikooli tänav skvääri ja 

teatriesise haljasala vahel, Vanemuise tänav koos pikendusega (taksopeatus skvääri kõrval Uueturu tänaval) 
ning Küüni tänav skvääri ja kaubamaja vahel. Konkursi peamiseks ülesandeks on leida terviklik lahendus 

hoonetevahelisele kaasaegsele pargile.  



 
Konkursiala piiritlus 

 

  

Väljavõte kehtivast kesklinna üldplaneeringust. Konkursiala lähipiirkonna üldised ehitustingimused ja hoonestuse kõrguspiirang.  

 

1. Väljak või park? 

Tartul ei ole täna keskväljakut: esindusplatsina toimib eelkõige Raekoja plats, mis on aga ajalooline turg 

ning seab seetõttu nii oma olemuse kui füüsilise keha tõttu (kitsas kuju ja munakivisillutis) väljaku 

kasutamisele piiranguid. Projekteerimisel on kammerlik lipuväljak ülal Toomemäel Tähetorni ees. 
Argisemad üritused majutatakse enamasti ümberkaudsetel tänavatel: rallid jm ülevoolav käratsemine 



Vabaduse puiesteel; laadad ja kihutusjooksud Küüni tänaval. Küüni tänav koos lahendatava Uueturu 

pargiga peidab endas seega häid eeldusi rahvarohkete sündmuste läbiviimiseks. Võistlusala ei peaks aga 

muutuma üleni väljakuks, vaid peaks saavutama optimaalse tasakaalu väljaku ja pargi funktsioonide vahel.  

 

2. Funktsioonid 

Igapäevaselt peab võistlusala toimima platsilt hargnevate sihtkohtade kokkutraageldajana. Lisaks tuleb 

säilitada ja luua veelgi paremad võimalused erineva laadi ja mastaabiga sündmuste läbiviimiseks. Sillutatud 
pind tagab vastupidavuse käimiskoormusele ja võimaldab sujuvat liikumist, ent muudab samas õueruumi 

tolmuseks ja tuuliseks. Sillutis lubab paigaldada ja ümber paigutada välimööblit pinkidest kuni kioskiteni, 
ent raskendab näiteks telkide või muude vaiadega kinnitatavate struktuuride püstitamist.  

Pargiala terviklahendus ei eelda ühegi statsionaarse hoone püstitamist. Kõrguste erinevus võistlusala lõikes 

loob aga võimalused astmete ja tugiseinte vormistamiseks, mis pakuksid muuhulgas vajalikku seljatagust 

lillemüüjatele ja bussiootajatele. Seega võib kaaluda kioskimahtude või varikatuste pakkumist. Lillemüüjad 
ei vaja suletavaid ja lukustatavaid ruume, vaid pigem tuule- ja vihmavarju (arvestada, et tänane müügiala 

avaneb paraku põhja poole). Riia tänav Turu ja Ülikooli tänavate vahel on linna peamine linnasisese 
ühistranspordi sõlm. Ümbritsevate suurte hoonemahtude koosseisus on bussiootajatele olemas 

varikatused, konkursiala lõigus tuleb bussi ootamise tingimusi oluliselt parandada. Korraga peatub skvääri 

kõrval maksimaalselt kaks bussi.  

 



3. Liikumine 

Võistlusala ümbritsevad dominantsed hoonemahud (Hansakeskus, kohtumaja, teatrimaja, SEB, 

Playtech/Kesklinna keskus, kaubamaja, Kvartal), nende vahele jääv pargiala on küll hoonete mahuline 
negatiiv, ent ei mõju praegu ühtse tervikuna. Haljasalad võimaldavad täna hoonete vahel ruumis 

diagonaalseid lõikeid ning seda omadust ei tuleks välistada. Ruumis liikumist iseloomustab ka see, et 
ühendatavad punktid ei paikne ainult tänavanurkadel, vaid ka keset kvartalijoont (nt teatrimaja ja 

kaubamaja sissepääs, lillemüügikohad, Riia tn bussipeatused, Uueturu tn pikenduse taksopeatus). 

Ümbritsevas kontaktvööndis on lähte- ja sihtkohtadeks Emajõgi, bussijaam, ümbritsevad 
kaubanduspinnad, kohtumaja, ülikoolihooned (sh. raamatukogu), teatri- ja kontserdimaja, raeplats. 

Kohtumaja parkimisala on õhtusel ajal ristkasutuses teatrikülastajate parklana. Seega pole loodav pargiala 
tähtis mitte ainult oma keskse asukoha poolest südalinnas vaid toimib olulise sõlmpunkti ja 

ühenduskohana. Võistlustöödelt oodatakse seega muuhulgas kergliiklejate liikumisloogika läbitöötamist, 

arvestades võimalikult paljude liikumisviiside ja –vahenditega.  

4. Teater 

Vanemuise teatri- ka kontserdimaja asukoht ülal nõlvapealsel dikteerib kindlasti avara vaate säilitamist 

hoonele ja ülalt hoone akendest ja terrassidelt alla linnale. Teatri kultuurilooliselt olulise positsiooni 
tähtsustamine tasakaalustaks tänast üha asisemaks ja kaubanduslikumaks muutuvat lähiala olekut. 

Konkursitöölt oodatakse Vanemuise teatri- ja kontserdimaja väärikat esiletõstmist kavandatavas tervikus.  

Kõik paepiirded, tugimüürid ja rinnatised ning sissepääsuesine parkimisala tulevad säilitada. Jalakäijate 
liikumissuunad ümbritsevate tänavaületuskohtade ja teatrihoone sissepääsude vahel peaksid olema 

võimalikult paljudele liikujatele ligipääsetavad, läbitavad ja ohtud. Teatrimaja ees paiknevat Eduard Tubina 

monumendiansamblit koos väljakulahendusega nihutada või muuta ei ole lubatud. Hoone ümber 
eksponeeritud ülejäänud skulptuurid, kohvikuterrass ning kontserdimaja sissepääs jäävad võistlusalast välja 

ning nende juures midagi ei muudeta. 

Hoone peasissepääsust vasemale, järsemale nõlvale, on tulevikus kavandatud hoone laiendus black-boxi 
saaliga (fassaadiga piki sõidukite pääsu), kuid liikumisteede loogika sellega ei muutu ning hoone 

arhitektuurilahenduses jääb keskpunkti tänane esifassaad ja peasissepääs.  

Teatri eesmärgiks on muuhulgas uuendada haljasalal asuvat reklaamikandjat, mis tuleks lahendada 
tervikusse seotuna. Teatri eelistuseks on elektrooniline LED-ekraan teatriesisel haljasalal. Olemasolev 

hiiglaslikke teatriplakateid kandev ja sellega linnaruumi silmapaistvalt rikastav reklaamialus on 

amortiseerunud ning vajab väljavahetamist efektiivsemalt käideldava lahenduse vastu. Reklaamikandja 
peaks paiknema hoonele piisavalt lähedal, et säiliks seos teatri ja plakatite sisu vahel, samas piisaval 

distantsil, et mitte fassaadilt tähelepanu röövida.   

 



Teatrimaja ees Ülikooli tänava ääres peatuvad täna reisi- ja turismibussid, Vanemuise „alumine parkla“ on 

ekskursioonide ja turismigruppide üks peamistest treffpunktidest. Reisijatele tuleb võistlustöös leida 

lahendus ootamise hõlbustamiseks – kaaluda istumisvõimaluste lisamist, võimaldada koht kohvrite ja 
näiteks ka kostüümide käestpanekuks. Võistlustingimuste lisana antud väljavõttes Ülikooli tänava 

rekonstrueerimisprojektist on kohtumispaigas näidatud parkimsikohad nii bussidele kui autodele; 
eelistatult võiks lahendus jääda samaks. Võistlustingimuste lisana antud Vanemuise tänava 

rekonstrueerimisprojekti eskiisi väljavõttes on näidatud kavandatav lahendus teatriga külgnevale tänavale.  

5. Haljastus 

Skvääri haljastuslahendus on praegu asine ja truu oma ajastule, pargiks ei saa tervikut nimetada. 

Võistlustingimuste lisana antud dendroloogilise hinnangu kohaselt ei ole võistlusalal ühtegi esimese 

väärtusklassi puud ega ka ühtegi ohtlikku ja tingimata likvideerimist vajavat puud. Olemasolevat 
kõrghaljastust julgustatakse võistlustöödes kasutama pigem eelisena ja mõnusa pargi viitestardina. 

 

Teatriesisel haljasalal paikneva reklaamialuse lähedal kasvav arukask (dendrohinnangu joonisel nr 5) on 
teatri jaoks olulise tähtsusega. Väga väärtuslikud ja kindlasti säilitamist väärivad puudegrupid kummalgi 

pool teatri fassaadi. Uueturu platsil on tähelepanuväärseks Andrus Ansipi poolt istutatud pähklipuu (nr 

54).  

Läbimõtlemist vajab kindlasti põõsarinne, mis saaaks pargis olla peamine keskkonna mitmekesistaja ja 

müraleevendaja. Praeeguse skvääri keskele ülekasvanud liigtihedasse põõstastikku kujunenud viibimiskoht 

on taunitav, kuna kipub kandma käimla rolli.  

Küüni tänava äärsed olemasolevad suvelillepeenrad jäävad tänava suhtes pigem lillemüüjate varju. Mõeldav 
on julgem püsikute kasutamine ning looduslikuna mõjuvate koosluste loomine. Rohttaimede-põõsaste 

istutusalad võivad olla lahendatud ka tõstetud peenardena või konteineritena. Kasutamata potentsiaaliks 
on haljasriba Riia tn sõidusuundade vahel.  

6. Väikevormid ja valgustus 

Võistlustöös tuleks töötada läbi ka ala valgustamine, sh. nii argine-funktsionaalne kui dekoratiivne 
valgustus. Vanemuise fassaadide valgustuslahendust on terviku huvides lubatud muuta. Dominant on maja 

ise.  



Oodatav lille- ja maasikamüüjate tuule- ja vihmavari peaks olema välimööblielemendina pigem lihtne ja 

võisltustöös pingevabal positsioonil (mitte võtmeelement). Bussipeatuse lahendus võib varieeruda kõigile 

Kaubamaja-Kesklinna-Hansakeskusse peatustele tiražeeritavast varjualusest kuni peamist 
ühistranspordisõlme rõhutava maamärgini.  

Mõeldav on dekoratiivse ja/või funktsionaalse vee-elemendi sissetoomine ja/või maamärgilise skulptuuri 

või arhitektoonilise vormi lisamine. Monumente on Tartu kesklinnas rohkesti, ent mastaapset skulptuuri 
tõsiselt napib. Riia ja Kalevi tänava nurgal paiknes ajalooliselt kunstikool „Pallas“ ning Tartu kultuuriloos 

nii olulisel positsioonil seisev institutsioon ootab ammu linnaruumis äramärkimist – miks mitte näiteks 
skulptuurina. 

Ümbritsevast intensiivsest liiklusest tingituna ei ole laste mänguväljaku kavandamine otstarbekas. Lähim 

ning armastatud mänguplats asub vahetus läheduses kesklinna pargis (Vanemuise tn 1); mänguplats on 

lähiajal rekonstrueerimisel ja laiendamisel.  

Küüni ja Uueturu tänava ristmikul paikneb linnalik viibimiskoht rohkete pinkide-lesilate, lauatenniseplatsi 
ja „Kultuurilaeva“ skulptuuri-kuulutustetulbaga. Küüni tänava ääres lillemüüjate kõrval on malelauad 

(betoonist lauad ja toolid), mis pigem ei leia intensiivset eesmärgipärast kasutust.  

 

7. Piirangud 

Vanemuise tänava pikendusel asub sissepääs Vanemuise tn 7 (Playtechi maja) hoonealusele korrusele. 

Kaldteest tingitud kõrguste erinevus lõikab jalakäijate liikumistee läbi.  

 

Võistlusala asub arheoloogilises miljööpiirkonnas: pargi kasvupinnase all on sõjaeelse hoonestuse müürid 
ja vundamendid, mistõttu tänasest maapinnast rohkem kui 1-1.5 sügavusele kavandatud tegevused on 

pigem komplitseeritud. Vundamentide-tugimüüride rajamist ja täiendavate puude istutamist müürid ei 

mõjuta.  

Alaga ei piirne vahetult ühtegi mälestist ega kaitsealust objekti.  

Võistlusala skvääriosa läbib vanalinnapoolses servas keskküttetrass.  

 



Alusmaterjalid 

LISA 1: Geodeetilised alusplaanid; 

LISA 2: Võistlusala fotod 
LISA 3: Dendroloogiline hinnang 

LISA 4: Tänavatele koostatud ümberehitusprojektide väljavõtted:  
- Tartu linn, Vanemuise tänava rekonstrueerimise eskiisprojekt (Roadplan, 2017) 

- Ülikooli tänava (lõigus Riia tn – Küütri tn) rekonstrueerimine (SKA Inseneribüroo OÜ, 2016) 

 
Tartu kesklinna üldplaneering (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 01.07.2016 otsusega nr 366) 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/%C3%9CP-10-002 
 

Võistluse ajakava 

Võistlus algab 27.06.2017 a. Võistlustingimusi saab alla laadida Tartu linna kodulehelt 
tartu.ee/et/arhitektuurivoistlused-aeo ning e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee  

Võistlusest osavõtjad võivad võistlustingimuste täpsustamiseks esitada põhjendatud ja asjassepuutuvaid 

küsimusi. 

Küsimused peavad olema vormistatud kirjalikult ja saadetud e-posti teel hiljemalt kaks nädalat enne 
võistlustööde esitamise tähtaega aadressile liina.helmoja@raad.tartu.ee või riigihangete registri kaudu.  

Küsimustele vastatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul ning vastused saadetakse kõigi võistlusele 

registreerinute e-posti aadressile. 

 

Võistlustööde esitamise tähtajaks on 12.09.2017. Töö tuleb tuua või saata posti või kulleri teel 
aadressile: Küüni 5, Tartu hiljemalt kell 12:00. Juhul, kui töö saadetakse postiga, peab saadetis jõudma 

samaks ajaks. 

Võistlustööde hindamine žürii poolt lõpeb hiljemalt 26.09.2017, misjärel tehakse avalikuks võidutööde 
märgusõnad. 
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