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1 ARHITEKTUURIVÕISTLUSE EESMÄRK JA TAUST
1.1 EESMÄRK
Kinnistu omanik ja arendaja Energia ja Ehitus OÜ koostöös Elva Vallavalitsusega on läbi viimas
arhitektuurikonkurssi “Promenaadi maja”, mille eesmärk on parima tervikliku lahenduse
leidmine Elvas, Kesk 28 uue korter-ärimaja rajamiseks ning seda ümbritseva kinnistu
kujundamiseks.
Hoone arhitektuur peab olema kuurortlinnale iseloomulik, kõrgetasemeline ja piirkonda sobiv
ning linnaruumi

ilmet rikastav. Lahendus peab suhestuma ümbritseva loodusliku

keskkonnaga, avalikus kasutuse linnaruumiga ning olemasolevate hoonetega, olema
projekteeritud optimaalsete rajamiskuludega (nt puitelement), energiasäästlik ning mugav ja
funktsionaalne kasutajale.
Võistluse võitjaga sõlmitakse leping põhiprojekti, sh nii arhitektuurne, konstruktiivne kui ka
eriosad koostamiseks edasiste läbirääkimiste tulemusel.
Arhitektuurikonkursi auhinnafond on 5000 € ning auhinnafond jagatakse järgnevalt:

I koht

1 500 € + projekteerimisleping

II koht

1 500 €

III koht

750 €

IV koht

750 €

V koht

500 €

1.2 ALUSED


Elva linna üldplaneering, kehtestatud Elva Linnavolikogu 24.04.2017 otsusega nr 18;



Elva Linnavolikogu 09.04.2007 otsusega nr 32 kehtestatud “Elva linnas Kesk tänava
piirkonna detailplaneering” (töö nr 01/6-8.9-32);



Elva linnasüdame kaasjastamise projekt “Elva Linnakeskus” At Home OÜ, töö nr 1607,
2018.
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2 VÕISTLUSALA
2.1 ASUKOHT
Võistlusala asub Elva linna keskuses, hõlmates 1443m2 suuruse kinnistu (17007: 001:0060),
sihtotstarbega 50% elamumaa/ 50% ärimaa. Lõunast piirneb kinnistu rekonstrueeritava Kesk
tänavaga, idast olemasoleva parklaga (tulevase uue promenaadiga), põhjast parkmetsa ja Arbi
järvega ning läänest kahekordse elumajaga.

Skeem 1 – Situatsiooniskeem võistlusalaga
Nimetatud promenaadipiirkonna rekonstrueerimise aluseks on Elva keskväljaku ideekonkursi
võidutöö “Sõstrapõõsaste vahel” ja töödega on plaanitud alustada veel 2018 aastal.
Käsitletavat võistlusala ümbritseb eripalgeline hoonestus. Lääne ilmakaares, keskväljaku
kõrval, asub modernses võtmes rekonstrueeritud kultuurikeskus, põhja pool hoonestus
puudub. Ida poolt külgneb ala viilkatusega vana Elvale iseloomuliku pereelamuga. Kinnistust
lõunas asuvad eriilmelise arhitektuuriga hooned - kaasaegse juurdeehituse saanud lasteaed,
eelmise sajandi esimesel poolel ehitatud puithoone ja 80-90-ndatel ehitatud kaubandus ja
laopinnad.
Peamine transpordi juurdepääs alale on planeeritud kinnistu lõunapiirilt Kesk

tänava

mahasõidu kaudu.
2.2 HALJASTUS JA MAASTIK
Alal on olemasolev kõrghaljastus. Kinnistu piirneb idaküljel olulise linnaruumi ilmestava
alleega (Hanseni allee), mis tuleb säilitada tervikuna. Põhjaküljel piirneb kinnistu
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looduskaitsealaga (Elva-Peedu metsapark). Pinnareljeef on lõunast põhja suunas kaldega
(abs.km. 44,56 ... 43,84). Pinnasevesi on kinnistu suhtes kõrgel tasemel.

3 VÄLJAVÕTTED DETAILPLANEERINGUST
Vastavalt Elva Linnavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 11-1.1/6 kehtestatud Kesk tn 28
maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringule on krundi maakasutuse sihtotstarbeks
elamumaa.

Skeem 2 – väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest
3.1 KRUNDI EHITUSÕIGUS JA PIIRANGUD
Detailplaneeringus on määratud krundi lubatud hoonestusala ja piirangud on järgmised:
Krundi ehitusõigus

50% ärimaa/ 50% elamumaa

Krundi planeeritud suurus

1443m2

Hoonete suurim lubatud arv:

2
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Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind

700m2

Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast

max 12m

Hoonete lubatud korruselisus

2-3 korrust

Krundile on seated järgmised piirangud:

Katastriüksuse kitsenduste kaart
3.2 HOONESTUS
Projekteeritav kortermaja peab sobima ümbritsevasse keskkonda. Elvale on iseloomulik
viilkatusega ja puitvoodriga hoonestus. Kesk tänava hoonestus on erinäoline sõltvalt rajamise
ajastust.
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3.3 LIIKLUSKORRALDUS
Põhiline autotranspordi juurdepääs krundi juurde, hakkab toimuma kinnistu lõuna piirilt Kesk
tn kaudu. Parkimine sõiduautodele (vastavalt normatiivile) on planeeritud oma krundile ning
lisaks on ette nähtud jalgrataste parkla (minimaalselt 5 kohta). Krundile sissepääs peab olema
lahendatud vastavalt Kesk tn rekonstrueerimise projektile.
3.4 HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED
Olemasolev haljastus pakub varju liigse päikesevalguse eest ning on kaitseks tuulte eest.
Kõrghaljastust peaks kinnistul säilitama maksimaalselt. Juurde planeerida madalhaljastust.
Heakorra kavandamisel tuleb lähtuda Elva linna heakorra eeskirjast.

4 ARHITEKTUURIVÕISTLUSE LÄHTEÜLESANNE
4.1 ÜLDNÕUDED HOONE JA TERRITOORIUMI LAHENDUSELE
Hoone arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, piirkonda sobiv ja seda siduv ning
piirkonna ruumilist kvaliteeti parandav, optimaalsete rajamiskulutustega ning lihtne
hooldada. Hoone peab olema esinduslik.
4.2 HOONE TOIMIMINE
Hoonemahu kavandamisel võtta ruumiprogrammi aluseks detailplaneeringuga lubatud ehitusmaht. Hoone kavandada põhimahus 2-3-korruselisena, keldrikorruse rajamise võimalus
puudub. Kavandatava kortermaja hoone maksimaalne suletud netopind on kuni 2100m2.
Nimetus

Ruumiprogramm

Keldrikorrus

väljaehitamise võimalus puudub

Esimene korrus

äripind
panipaigad
korter
parkimine
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Teine korrus

2- kuni 3-toalised korterid
rõdud

Kolmas korrus

2- kuni 3-toalised korterid
rõdud
terrassid

Välisviimistluse materjalina on soovitav kasutada Elva linnale omast puidu ja krohvipinda.
Suures mahus metalli, betooni ja klaasi kasutamine ei ole soovitatav. Välialade põhimõtteline
haljastus, liikumisskeemid, parkimine, väikevormid lahendada arhitektuurse konkursi raames.
4.3 LIIKLUS JA PARKIMINE
Juurdepääs ja peamine külastajate sissesõit krundile kavandada lõuna poolt Kesk tänavalt.
Parkimine lahendada võimalikult varjatult, vältides konfliktseid ühiskasutusi jalakäijate liikumisalal.
4.4 HOONE ENERGIASÄÄSTLIKKUS
Hoone peab olema madala energiakasutusega ja arvestama säästvate tehnoloogiate kasutamist. Võistlustöö peab sisaldama esmast hinnangut hoone tulevasele energiatarbimise, energiavarustuse ja kavandatava sisekliima kohta.

5 VORMISTUS
5.1 IDEEKAVANDI MAHT
Graafiliselt tuleb lahendada:
• Asendiplaan

-

hoonestuse

paiknemine,

haljastus,

liikumisteede

ja

parkimise

lahendused, katendid, arhitektuursed väikevormid, piirded jms - põhimõõtkava M 1:500;
• Hoone korruste plaanid - ruumide nimetused ja suurused kirjutada iga ruumi sisse - M 1:100

... M 1:200;
• Hoone lõiked (min 2 lõiget) - iseloomustavatest kohtadest - M 1:100 ... M 1:200;
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• Hoone vaated (min 4 vaadet) - tähistada ja kirjutada juurde fassaadimaterjalide nimetused

- M 1:100 ... M 1:200;
• Hoone toimimise skeemid (funktsionaalnetoimimine, tsoneerimine, jm korruste plaanide

juures või korruste plaanidel;
• Vajadusel detailid, sõlmed, muud skeemid vms;
• 3D

visuaalisatsioonid

(mitu

visuaali

kavandit

parimal

moel

kirjeldavatest

suundadest, sh min 1 visuaal “linnulennult” kavandatud hoonest ja paigutusest linnaruumis
tänavavaatega).

Kirjelduslikud tuleb lahendada:
• Kontseptsiooni kirjeldus, toimimise põhiseisukohad (tekstiliselt);
• Konstruktiivse lahenduse, ehitus- ja viimistlusmaterjalide kirjeldus;
• Hoone energiatõhusus ja vastavate meetmete kirjeldus;
• Põhilised tehnilised näitajad.

5.2 IDEEKAVANDI VORM
Graafilised osad (joonised, skeemid, visualisatsioonid jm) esitada vormistatult planšettidele,
soovitavalt

formaadis

A3

kuni

A1,

ühes

eksemplaris

väljatrükitult.

Tekstiline osa esitada vormistatult A4 formaadis, ühes eksemplaris väljatrükitult.
Lisaks esitada võistlustöö (graafilised osad ja tekstiline osa) digitaalselt, pdf-failidena
vormistatult ning võimalusel jooniste osad dwg-failidena.

6 ŽÜRII KOOSSEIS
Kaido Kurvits

/Energia ja Ehitus OÜ juhatuse liige/ komisjoni esimees

Erki Vutt

/RPM OÜ juhatuse liige/

Heiki Hansaen

/Elva vald/ abilinnapea/

Kertu Vuks

/Elva vald/ Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja/

Janika Saar

/Elva vald/ vallaarhitekt kutsekvlaifikatsioon tase 7/

Maarika Uprus

/ Elva vald/ Arengu- ja planeeringuosakonna planeeringuspetsialist
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Otsustamisel omavad hääleõigust žürii kõik liikmed. Žürii võib võistluse hindamisele kaasata
täiendavaid eksperte, kui selleks tekib vajadus. Eksperdil on õigus osa võtta žürii koosolekutest, kuid tal puudub otsustamisel hääleõigus.

7 KONKURSI LÄBIVIIMINE
7.1 KONKURSI AJAKAVA
• Konkurss algab konkursi kutse esitamisega 12.11.2018.
• Konkursi kavandite tööde esitamise tähtaeg on 21.12.2018 kell 10.00. Töö tuleb esitada

Elva Vallavalitsuse sekretärile või saata posti või kulleri teel aadressile: Kesk tn 32, Elva
linn, Elva vald, Tartu maakond. Hiljem jõudvate konkursikavandite hindamisprotsessi kaasamise eest konkursi korraldajad ei vastuta.
• Kavandite hindamine žürii poolt lõpeb hiljemalt võitja väljaselgitamisega, millest teavita-

takse osalejaid kirjalikult.
7.2 KÜSIMUSTE ESITAMINE
Konkursist osavõtjad võivad konkursitingimuste täpsustamiseks esitada põhjendatud ja asjassepuutuvaid küsimusi. Küsimused peavad olema esitatud kirjalikult emaili: info@eae.ee vahendusel.
7.3 KONKURSITÖÖ ESITAMINE
•

Arhitektuurivõistluse töö esitatakse ühes kinnises pakendis pealkirjaga “Promenaadi maja
arhitektuurivõistlus” ning tähistatud autori välja mõeldud märgusõnaga. Iga pakendis esitatud tööosa peab kajastama märgusõna ning pakend peab sisaldama märgusõnaga tähistatud suletud ümbrikut, milles on esitatud töö autori andmeid.

•

Pakend peab sisaldama ka volitatud isiku allkirjastatud hinnapakkumist põhiprojekti, sh arhitektuurne

ja

konstruktiivne

osa

ning

eriosad

koostamiseks.
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7.4 ŽÜRII TÖÖ JA VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE
Saabunud võistlustöid hinnatakse žürii koosolek(te)l. Iga žürii koosoleku kohta koostatakse
tööprotokoll.
Žürii hindab töid vastavalt hindamiskriteeriumitele:
• Funktsionaalsus – lahenduse funktsionaalne toimimine ja vastavus tellija nõuetele;
• Arhitektuurne

visuaalsus – arhitektuurse lahenduse sobivus ja võime ümbritsevat

keskkonda väärtustada, lahenduse innovaatilisus;
• Projekteerimistööde eeldatav maksumus;

Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast võidutöö väljaselgitamist konsensuslikult või
lihthäälteenamusega ja selle otsuse fikseerimist lõpp-protokollis. Konkurssi lõpptulemused
avalikustatakse.
8 KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS
8.1 ARHITEKTUURIKONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS
•

Korraldaja alustab pärast konkursi lõppu võitjaga läbirääkimisi projekteerimislepingu sõlmimiseks. Eesmärk on võtta võidutöö projekti koostamise aluseks ja võidutöö esitajad projekteerijaks.

•

Kui korraldaja ei jõua võitjaga võistlustöö jätkamise tingimustes kokkuleppele, on tal õigus
alustada läbirääkimisi paremuselt järgmise võistlustöö autoritega ning ka nendega läbirääkimiste luhtumise korral kolmandaga.

8.2 AUTORIÕIGUS, OMANDIÕIGUS, VARALISED ÕIGUSED
•

Auhinnatud võistlustööde omandiõigus läheb üle korraldajale pärast auhindade väljamaksmist. Varalisi õigusi üle ei anta.

•

Arhitektuurivõistlusele esitatud võistlustööde autoritele kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused.

•

Võistlustöö autori Autoriõigusseaduse § 13 nimetatud kõik varalised õigused läbirääkimiste
käigus tellitavatele projekteerimistöödele, samuti esitatavate dokumentide ja materjalide
omandile, lähevad üle korraldajale pärast tellitavate projekteerimistööde vastuvõtmist ja
nende eest tasumist.

11

PROMENAADI MAJA ARHITEKTUURIKONKURSS

•

Projekteerimistööde vastuvõtmise ja nende eest tasumisega loovutab realiseerimiseks välja
valitud võistlustöö autor korraldajale kõik võistlustöö varalised õigused.

•

Korraldaja kohustub järgima autoriõiguse seaduses sätestatud autori isiklikke õigusi. Võistlustööde ja projekteerimistööde kasutamisel on korraldaja kohustatud viitama autorite nimele.

•

Auhinnata jäänud võistlustööde omandiõigus ja kõikide esitatud võistlustööde autoriõigused jäävad nende autoritele.

•

Arhitektuurivõistlusele esitatud võistlustööde autorid nõustuvad võistlustöö avaldamisega
ja näitustel ning ettekannetes eksponeerimisega enne ja pärast võistlustööde tagastamist.

9. LISAD
9.1 Elva linna üldplaneering, kehtestatud Elva Linnavolikogu 24.04.2017 otsusega nr 18;
9.2 Elva Linnavolikogu 09.04.2007 otsusega nr 32 kehtestatud “Elva linnas Kesk tänava
piirkonna detailplaneering” (töö nr 01/6-8.9-32);
9.3 Elva linnasüdame kaasjastamise projekt “Elva Linnakeskus” At Home OÜ, töö nr 1607,
2018.
9.4 Ehitusgeoloogilise uurimustöö aruanne, Töö nr GE-2397;
9.5 Geodeetiline alusskeem.
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