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1. VÕISTLUSE KORRALDAMINE 

 

1.1 Arhitektuurivõistlust viib läbi Lidl Eesti OÜ 

 

1.2 Võistlusülesande vorm 

 Võistlus ei ole avalik.  

 Võistlus on üheetapiline arhitektuurivõistlus. 

 

1.3 Osavõtt ja osavõtja kvalifitseerumiskriteeriumid 

 Osalejate valiku vivad läbi Lidl Eesti OÜ esindajad 

 

1.4 Võistluse eesmärk 

 Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada Kalda tee 29 Lidl kauplusele Tartus 

parim arhitektuurne ja linnaruumiline lahendus, mis oleks kaasaegne, 

kõrgetasemeline, ümbritseva linnaruumiga arvestav ning DP-le vastav. 

Kauplus ja selle ümbrus peavad pakkuma meeldivat ja inimlikku keskkonda. 

 

1.5 Žürii koosseis 

 

Liikmed: 

 Tarvo Kubja Lidl Eesti OÜ esindaja 

 Vladlena Migovk Lidl Eesti OÜ esindaja 

 Kermo Kaen Lidl Eesti OÜ esindaja 

 Tõnis Arjus Tartu Planeerimisameti esindaja 

 Aire Priks Tartu Planeerimisameti esindaja 

 Ivo-Sven Riet Tartu Planeerimisameti esindaja 

 

Otsustamisel omavad hääleõigust žürii liikmed.  

 

Žürii võib konkursi hindamisele kaasata täiendavaid eksperte, kui selleks tekib 

vajadus. Eksperdil on õigus osa võtta žürii koosolekutest, kuid tal puudub 

otsustamisel hääleõigus. 

 

 

1.6 Osavõtutasud 

 

Igale võistlusele valitud arhitektuuribüroole makstakse 3000€+km osavõtutasu. 

Osalejad kohustuvad esitama vastavasisulise arve, maksetähtaeg 30 päeva. 

 

1.7 Lähtematerjalide loetelu 

  

 Võistluse üldtingimused (käesolev dokument) 

 Joonis 1. Kontaktala plaan (1:2000) arhitektuurivõistluse ala piiri 

äranäitamisega. 

 Joonis 2. Geodeetiline krundi alusplaan (1:500) arhitektuurivõistluse ala piiri 

äranäitamisega. 

 Joonis 3. Detailplaneeringu alusjoonis 

 Viide google street view rakendusele siin. 

 Hoone tehnoloogiline skeem ja ruumiprogramm (ehituskirjeldus) 

https://www.google.com/maps/@58.3708193,26.7659948,3a,75y,177.32h,88.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQHG4gweWtxgwmRyRuWq62Q!2e0!7i13312!8i6656
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 Hinnaettepaneku vorm 

 

1.8 Võistlustöö vajalik maht 

 

Vajalikud joonised: 

 Arhitektuurilised vaated ning vähemalt üks lõige mõõtkavas 1:200 

 Analüüsitava piirkonna asendiplaan 1:500  

 3D vaated 

 Korruse plaan 

 

Esitada seletuskiri ja vajadusel vabas vormis selgitavad skeemid, mis peavad: 

 Analüüsima, selgitama ja põhjendama võistlusalale pakutavat arhitektuurset 

lahendust 

 Tooma ära pindalade (bruto, neto)  

 Kirjeldama põhilisi ehitus- ja viimistlusmaterjale  

 

1.9 Võistlustöö vorm 

 Võistlustöö graafiline materjal peab olema esitatud jäigal alusel vabas 

formaadis (soovitavalt A1 või 1000x700). 

 Jooniste kvaliteet peab olema trükikõlblik ja võimaldama korraldajatel 

konkursitöid demonstreerida võistlusel ja veebis. 

 Seletuskiri tuleb esitada jooniste lisana trükitult, köidetult ja formaadis A4, 

soovitavalt lisada seletuskirja kausta planšettidel esitatav graafiline materjal 

vähendatud kujul. 

 Võistlustööle lisada andmekandja ja/või mälupulk võistlustööga digitaalsel 

kujul formaadis pdf  või jpg. 

 Võistlustööde esitamise hetkel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises, 

ilma väliste eraldusmärkideta pakendis, millel märksõna “Kalda Lidl”. 

 Võistlustöö pakendisse peavad olema lisatud kaks ümbrikku (vt punkt ” 

Võistlustöö esitamine ”). 

 

1.10 Võistluskeel 

 

Võistluse keel on eesti keel. 
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2. VÕISTLUSE LÄBIVIIMINE 

 

2.1 Võistluse ajakava 

 

 Võistlus algab 02. Jaanuar 2019a. 

 esitamise tähtaeg on 01.  Veebruar 2019 a. Võistlustöö tuleb tuua (kuni kella 

17.00ni) aadressile: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn.  

 Võistlustööde hindamine žürii poolt lõpeb hiljemalt 22. Veebruar 2019. 

 Võitjad antakse osalejatele teada emaili teel ning need kuulutatakse välja ka 

otsese meilipostituse teel. 

 

2.2 Küsimuste esitamine 

 

 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 

info@lidl.ee ja tonis.arjus@raad.tartu.ee  

 Küsimustele vastatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul ning  vastused 

edastatakse meili teel. 

 

2.3 Žürii töö ja võistlustööde hindamine 

 

Saabunud võistlustöid hinnatakse žürii  istungitel. 

 Žürii kutsub vajadusel võistlejad oma võistlustöid žüriile esitlema. 

 Esitluste vajadus ja aeg lepitakse eraldi eelnevalt osalejatega kokku. 

 Võitja selgitatakse välja soovitavalt konsensuslikult. Juhul, kui konsensust ei 

saavutata, toimub parima väljaselgitamine hääletuse teel. 

 Iga žürii istungi kohta koostatakse tööprotokoll, mis ei kuulu avalikustamisele.  

 

Žürii hindab töid vastavalt järgmistele hindamiskriteeriumitele: 

 arhitektuurse lahenduse sobivus ja võime ümbritsevat linnakeskkonda 

väärtustada 

 lahenduse funktsionaalne toimimine ja kasutajakeskne logistika 

 vastavus tellija nõuetele ning vastavus lähteülesandele 

 Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast võidutööde väljaselgitamist 

konsensuslikult või häälteenamusega ja selle otsuse fikseerimist lõpp-

protokollis.  

 

2.4 Võistlustöö esitamine  

 Võistlus on märgusõnaline, kuid ei ole anonüümne (žüriil on õigus kutsuda 

autorid töid presenteerima ja küsimustele vastama, kutsudes seejuures töid 

presenteerima kõik osalejad). Kõik üksikud joonised, seletuskiri ja muud 

materjalid peavad olema varustatud märgusõnaga. 

 Arhitektuurivõistluse töö esitatakse ühes kinnises, ilma väliste 

eraldusmärkideta pakendis pealkirjaga "Kalda Lidl’i arhitektuurivõistlus". 

Pakendisse tuleb lisada kaks märgusõnaga varustatud kinnist ümbrikku.  

 Esimene ümbrik, märkega "Nimekaart", peab sisaldama töö tegijate nimesid, 

aadresse ja telefoninumbreid. 

mailto:info@lidl.ee
mailto:tonis.arjus@raad.tartu.ee
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 Teine ümbrik, märkega “Hind”, peab sisaldama volitatud isiku allkirjastatud 

hinnapakkumist hoone arhitektuurse projekti koostamiseks (vastavalt vormile 

“hinnaettepanek”). 

 

2.5 Hindamise kriteeriumid 

 

 Arhitektuurse lahenduse kvaliteet, sobivus linnaruumi ja võime olemasolevat 

keskkonda väärtustada. 

 Lahenduse funktsionaalne toimimine ja vastavus tellija nõuetele, vastavus 

lähteülesandele. 
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3. AUTORIÕIGUS, OMANDIÕIGUS, VARALISED ÕIGUSED 

 

 

 Auhinnatud võistlustööde omandiõigus läheb üle Lidl Eesti OÜ-le pärast 

auhindade väljamaksmist. Varalisi õigusi üle ei anta. 

 Ideevõistlusele esitatud võistlustööde autoritele kuuluvad vastavalt kehtivale 

autoriõiguse seadusele ideekavandi isiklikud ja varalised autoriõigused. 

 Ideevõistlusele esitatud võistlustööde autorid nõustuvad võistlustöö 

avaldamisega ja näitustel ning ettekannetel eksponeerimisega koos nende 

nimede äranäitamisega enne ja pärast võistlustööde tagastamist. 
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4. LÄHTEÜLESANNE 

 

4.1 Arhitektuur, võistlusala ja ümbritseva ala käsitlus  

 

 Võistlustöö peab andma võistlusala tervikliku ruumilise lahenduse, mis loob 

piisava selguse uushoonestuse mahust, avaliku ruumi kujundusest, 

haljastusest, reklaami paigutusest, parkimiskorraldusest, autode ja jalakäijate 

liikumisest. 

 Hoone arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, piirkonna 

arhitektuurset kvaliteeti parandav ning ümbritseva keskkonnaga arvestav. 

 Hoone korruselisus: tuleb tagada ühekorruseline hoonemaht (maksimum 

kõrgus 7m). 

 Hoone maht tuleb tervikuna lahendada Kalda tee 29 krundil vastavalt 

detailplaneeringule ja lisatud hoone põhiplaanile. 

 Hoone peasissepääs lahendada vastavalt detalplaneeringule. 

 Hoone fassaadilahendus peab olema kõikidelt külgedelt esteetiliselt vaadeldav 

ja esinduslik ning sobituma väljakujunenud keskkonda. 

 Fassaadilahendusi välja töötades arvestada, et hoone ei vaja suuri avatud 

klaaspindu (välja arvatud Kalda tee poolses servas). Lahendus peab 

maksimeerima kaupade eksponeerimist (ka hoone külgedele peab saama 

paigutada riiuleid). 

 Jalakäiajte kiirele kavandada haljastatud rekreatsioonialad ( linnamööbel ja 

muud puhkerajatised). 

 Jalakäijate juurdepääs jalakäijate kiirelt lahendada hoone Kalda tee poolse 

külje/peafassaadi ees asuva varikatuse kaudu. 

 Asendiplaanilise lahendusega tagada kõikide liiklejate sujuv ja tõrgeta 

liikumine krundil. 

 Autode ja veokite juurdepääs krundile lahendada vastavalt detailplaneringule. 

 Parkimine lahendada vastavalt detailplaneeringule, kasutades arusaadavat 

eristust teekatte märgistuses. Võistlustööga näha ette vähemalt 133 

parkimiskohta hoone vahetus läheduses (parkimiskoha laijus 2,6m ja pikkus 

5,2m).  

 Juurdepääs laadimisalale ja parkimisalale lahendada vähe domineerivana. 

 Ostukärude boks kavandada parklaalal vastavalt lisatud joonisele. 

 Jalgrattahoidlad lahendada vastavalt detailplaneeringule. 

 Näha ette kaubanduskeskuse reklaampinnad hoonel soovitavalt orgaanilise 

osana hoone arhitektuuriga 

 Haljastatud alade osakaal peab võistlustöös olema miinimaalselt 10% 

Kõrghaljastus (ca 1070m2) ja arvuliselt tuleb välja tuua võistlustöös esitatud 

haljastuse osakaal pindalana. 

 

 

 


