
TARTU LINNAVALITSUS 
KORRALDUS 

Tartu, Raekoda 06.11.2006 nr 1668 

Tartu Ülikooli raamatukogu esise platsi 
rekonstrueerimise ja J. Lotmani 
mälestusmärgi paigaldamise 
projekteerimistingimuste määramine 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, ehitusseaduse § 
19 lg 3 ja Tartu linna ehitusmääruse § 26 lg 1 ja 4 ja arvestades Tartu Linnavalitsuse 31. oktoobri 
2006. a määruse nr 27 "Tartu linna ehitusmääruse rakendusaktide kinnitamine" lisa 9 "Rajatiste 
projekteerimistingimuste vorminõuded", Tartu Linnavalitsus 

o t s u s t a b : 

1. Määrata Tartu Ülikooli raamatukogu esise platsi rekonstrueerimise ja J. Lotmani 
mälestusmärgi paigaldamise proj ekteerimistingimused vastavalt lisale. 

2. Korraldus jõustub 8. novembril 2006. a. 

3. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnal avaldada kahe nädala jooksul informatsioon 
projekteerimistingimuste määramise kohta ajalehes Postimees ja Tartu linna koduleheküljel. 

4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele väide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 
teatavakstegemisest. 

aine Jänes 
^innapea Jüri Mölder 

Linnasekretär 
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Lisa 
Tartu Linnavalitsuse 06.11.2006. a 

korralduse nr 1668 juurde 

Tartu Ülikooli raamatukogu esise platsi rekonstrueerimise ja J. Lotmani mälestusmärgi 
paigaldamise proj ekteerimistingimused PTR-06-077 

Projekti tellija: Tartu Linnavalitsuse linnamajaduse osakond 
Proj ekteerimistingimused kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. 

1. Lähtedokumendid 
1.1 Asukohaskeem lisa 
1 

2. Lähteandmed 
2.1 Projekt koostada vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a 
määrusele nr 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile". 
2.2 Lahenduse koostamise aluseks on J. Lotmani mälestusmärgi ideekonkursi võidutöö. 
Arvestamisele kuuluvad ka Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna 
arhiivis asuvad kehtivad planeeringud ja projektid: 

2.2.1 Tartu linna üldplaneering 06.10.2005; 
2.2.2 Tartu Ülikooli raamatukogu W. Struve tn 1 esise ala haljastusprojekti tööjoonised 

2004; 
2.2.3 Vanemuise tn 03K-02-04 kaugküttetorustiku tööprojekt (AS Giga töö nr 050609). 

2.3 Ala asub osaliselt vanalinna muinsuskaitsealal ning arheoloogilises miljööpiirkonnas. 
Projektile võtta arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse (sh linnaarheoloog) 
kooskõlastus. 
2.4 Projekti koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt 
kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, 
kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr), mõõdistamise aeg. 
Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna 
geodeesiateenistuses. Plaanile peavad olema kantud kõik puud. 
2.5 Väljastatud proj ekteerimistingimused koos teiste lähtedokumentide ja tehniliste tingimustega 
ning kirjavahetusega lisada projekti kausta. 
2.6 Proiekteerimistingimustele vastav projekt esitada esialgsete kavanditena linnamajanduse 
osakonnale, kes koostöös teiste valdkonna osakondadega vaatab läbi põhilahenduse ja hindab 
võimalikke variantlahendusi. 

3. Projektlahenduse sisu 
3.1 Esitada ala (vt lisa 1) rekonstrueerimiseks terviklik kujundusprojekt arvestades p. 2.2 toodud 
töid. 
3.2 Näidata J. Lotmani mälestuskivi kujundus ja iseloomulikud vaated. Esitada mälestusmärgi ja 
selle aluse tehniline lahendus, paigutus, sidumine olemasoleva olukorraga ja vajalikud tööjoonised. 
Projekteerida monumendi alus. Näidata monumendi fassaadi suund ja monumendile avanevate 
vaadete suunad. 
3.3 Kõnni- ja sõidutee ala remont näha ette vastavalt Eesti Standardis EVS 843:2003 esitatud 
nõuetele (pandused, äärekivid, treppide lahendused, katete konstruktsioon) ning projekti osa 
vormistada vastvalt teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusele nr 54 "Teeprojekti 
suhtes esitatavad nõuded". Kavandada nõuetekohane jalgrattaparkla. Vanemuise 15 krundil näidata 
parklasse viivate kõnniteede rekonstrueerimine. Koostöös Tartu Ülikooliga kavandada 
raamatukoguhoone sissepääsule nõuetekohane pandus. 
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3.4 Projekteerida purskkaevude rekonstrueerimine. Purskkaevude tehniline lahendus peab olema 
ilmastiku ja vandaalikindel ning minimaalse hooldusvajadusega. 
3.5 Esitada lipuvarraste, pinkide, prügiurnide/kastide paiknemine, ankurdamine maaga. Pinkide 
alus peab olema tallumiskindel (soovitatavalt sillutis või katteplaadid). Vajadusel näha ette 
olemasolevate tugimüüride korrastamine. 
3.6 Lahendada ala haljastuse lahendus: olemasolev, likvideeritav, põetav/kärbitav, rajatav madal-
ja kõrghaljastust. Tööde käigus rikutud pinnad näha ette taastavatena. 
3.7 Lähtuvalt tellija ja skulptori nägemusest projekteerida ala, hoonete ja mälestuskivi valgustus. 
Näidata valgustite (nii monumendi kui pargivalgustuse) tüüp, kõrgus. Erinevad valgustitüübid ja 
valgustatused peavad omavahel sobima. Valgustatus projekteerida vastavalt kehtivatele 
normatiividele. Näidata ühendused linna tänavavalgustusvõrkudega. 
3.8 Esitada ala vertikaalne planeerimine ja sademetevee ärajuhtimine (lahendus võib ulatuda välja 
poole projekteeritavat ala). 
3.9 Mälestuskivi ja teiste rajatiste kavandamisel järgida Linnatänavate standardis EVS 843:2003 
esitatud nõudeid tehnovõrkude kujade kohta (tabelid 11.2, 11.3). Vajadusel projekteerida alal 
asuvate tehnovõrkude rekonstrueerimine, likvideerimine või ümber tõstmine. Võtta nõusolek 
ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate ja projekteeritud tehnovõrkude 
valdajatelt. 
3.10 Esitada mälestusmärgi paigaldamise ja teiste seonduvate tööde tehnoloogia ning korraldus ja 
hooldusj ühised. 
3.11 Esitada projekti realiseerimise võimalikud etapid (koostöös tellijaga), töömahtude koondtabel 
tööliikide lõikes koos arvestuslike hindadega. 
3.12 Projekti koosseisus esitada lahenduse realiseerimiseks vajalikud joonised sh asendiplaan koos 
sidumisega, vertikaalplaneerimise joonis koos sademetevee ärajuhtimisega, valgustuse rajamiseks 
vajalikud joonised ja skeemid, iseloomulikud ristlõiked. 

4. Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile) 
4.1 Maaomanik; 
4.2 Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond (sh kultuuriväärtuste teenistus); 
4.3 Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond; 
4.4 Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond. 

5. Kooskõlastatud projekt esitada tellijale seitsmes identses eksemplaris (üks eksemplar 
köidetud vastavalt arhiveerimisnõuetele), millest kaks esitab tellija arhitektuuri ja ehituse 
osakonnale ehitusloa taotlemiseks ja digitaalselt linnaplaneerimise ja maakorralduse 
osakonna inseneriteenistusele (sh joonised dgn ja pdf formaadis). 

j 
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Jüri Mölder 
Linnasekretär 
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