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1. ÜLDANDMED Kinnistu aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Laulupeo pst 25. 

Ehitisregistri kood: 104032750. 

Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa. 

Kinnistu pindala: 78 347 m². 

Kavandatav ehitustegevus: olmehoone püstitamine. 

2. LÄHTEMATERJAL: Projekteerimistingimuste taotlus 09.01.2023 nr PTH-23-004. 

Eskiis. 

3. ARHITEKTUURSED JA 

LINNAEHITUSLIKUD 

TINGIMUSED: 

1. Ehitusala: vt lisa 1. 

2. Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne. Kujunev kompleks peab 

moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.  

3. Lubatud suurim ehitisealune pind: 450 m². 

4. Korruste arv: kuni 2. 

5. Lubatud suurim kõrgus: kuni 8,5 m hoone ±0.00-st. 

6. Katus: lahendada hoone tervikut silmas pidades. 

7. Katusekalle: 0–45°. 

8. Katusekate: plekk, kivi jmt. Vältida matkivaid materjale.  

9. Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale, näiteks puit, 

kivi, krohv vms. Soovitame vältida matkivaid materjale. Vaadetel anda 

läbimõeldud värvilahendus kataloogi alusel koos värvinäidistega.  

10. Vertikaalplaneerimine: lahendada asendiplaanil. Näidata katendid. 

Sademevesi lahendada oma krundil. 

11. Haljastus: anda põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus. 

Kõrghaljastus tuleb maksimaalselt säilitada, sh kuulub tervikuna 

säilitamisele Laululava tagune kaasik. 

12. Tänavaruum: anda olmehoone kaguküljele planeeritud Tartu 

Lauluväljakut ja Tähtvere Spordiparki ühendava kergliiklustee avaliku 

ruumi lahendus. Eraldada projekteeritav kergliiklustee laululava parklast 

roheriba ja kõrghaljastusega. 

13. Parkimine, juurdepääsud ja jäätmekäitlus: lahendada normikohaselt (EVS 

843:2016, Tartu linna jäätmehoolduseeskiri oma krundil.  

14. Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel. 

4. INSENERTEHNILISED 

TINGIMUSED: 
1. Projekti koosseisus esitada insenertehniline projektlahendus vee-, 

kanalisatsiooni, elektri- ja sidevarustusele ning küttele ja 

ventilatsioonile. Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused 

ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega. 



5. NÕUDED 

EHITUSPROJEKTI 

KOOSTAMISEKS: 

1. Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele 

projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a 

määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, müranormidele ning heale 

projekteerimistavale.  

2. Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama või kontrollima 

projekteerimises pädev vastutav spetsialist.  

3. Ehitusprojekti digitaalsel vormistamisel järgida juhendmaterjali 

"Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa 

elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel:  

https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-

_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf 

4. Ehitusprojekti alusplaanina kasutada ajakohast M 1:500 geodeetilist 

alusplaani, mis on eelnevalt registreeritud Tartu geomõõdistuste 

infosüsteemis Geoarhiiv. Projekti asendiplaanil ja seletuskirjas tuleb 

viidata geodeetilise alusplaani tegijale (ettevõtja, töö number, töö 

tegemise aeg, kõrgussüsteem). 

5. Põhijoonised koostada mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200.  

6. Ehitusprojektile lisada koopia projekteerimistingimustest. 

6. KOOSKÕLASTUSED 

JA KAASAMINE: 
1. Ehitusprojektile peab heakskiidu andma Päästeameti Lõuna päästekeskus 

(Ohutusjärelevalve büroo, tel 733 7313 Jaama 207).  

2. Projekti tuleb tutvustada (kaas-) omanikele. 

Ehitusprojekt esitada digitaalselt läbi ehitisregistri aadressil www.ehr.ee Tartu Linnavalitsuse 

arhitektuuri ja ehituse osakonnale läbivaatamiseks ja ehitusloa taotlemiseks. 

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates määramisest. 

Lisad: 1. Ehitusala skeem. 
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