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Tegevuskavasse esitatav tegevus (3) 

 

Esitaja Tartu Linnavalitsus 

Tegevuse elluviija Tartu Linnavalitsus 

Partnerid - 

Tegevuse nimetus Tartu laululava rekonstrueerimine 

Tegevuse kirjeldus, 
eesmärk ja tehtavad 
tööd 

1. Tegevuse raames rekonstrueeritakse Tartu laululava peahoone eesmärgiga 
kaasajastada ruumide kasutustingimusi ning tagada hoone 
kommunikatsioonide kestev ja tõrgeteta töö. 
Tööde käigus rekonstrueeritakse  galerii kate allasuvate ruumide kohal. 
Käesoleval ajal on ilmselt katte all olev hüdroisolatsioon amortiseerunud ning 
esinevad läbijooksud allolevatesse ruumidesse. Selle tõttu riknevad ruumide 
viimistlus ja kommunikatsioonid.   
2. Vajalik on galerii all asuva alajaama ning hoone jaotuskilpide 
rekonstrueerimine. Käesoleval ajal on alajaama seadmed ja jaotuskilbid olnud 
töös remontideta ca 25 aastat ning on amortiseerunud ja moraalselt 
vananenud. Alajaama ja elektripaigaldise töökindluse tagamiseks vajavad 
alajaama sisseseade ning jaotuskilbid täielikult väljavahetamist.  
3. Peahoone elektripaigaldis on samuti amortiseerunud. Kasutusel on 
ehitusaegne 2-sooneline kaabeldus, mis ei vasta tänapäevastele 
ohutusnõuetele. Kasutusel on hõõglampidega valgusteid, mille tulemusena 
on energiatarbimine suur. Vajalik on paigaldada uus lisamaandusega 
kaabeldus ning vahetada välja valgustid ökonoomsemate vastu. 
4. Peahoone olemasolev ventilatsioonisüsteem on amortiseerunud ning ei 
vasta kaasaegsetele sisekliima tagamise nõuetele. Olemasoleva süsteemi 
remontimine ei ole otstarbekas ning vaja on projekteerida ja rajada uus 
ventilatsioonisüsteem. 
5. Laululava esise platsi kate on amortiseerunud. Katend on ära vajunud ning 
puuduvad kalded äravoolurennile, mille tõttu jäävad platsile loigud peale 
sadusid ning lume sulamise järel. 

Tegevuse elluviimise 
koht 

Laulupeo puiestee 25, Tartu 

Tegevuse sihtrühm 
ja selle suurus 

Laululaval toimuvatel erinevatel kulutuuriüritustel osalejad. Laululava 
maksimaalne mahutavus on 15 000 inimest, neist 10 000 istekohtadele, 5 000 
murunõlvadele ja kuni 3000 lauljat kaare alla. 

Tegevuse mõju ja 
selle ulatuse 
kirjeldus 

Laululava ja selle ümbrus pakuvad parimat võimalust Lõuna –Eestis 
suurürituste korraldamiseks. Samuti paranevad tingimused nii üleriigiliste kui 
rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. 

Tegevuse väljundi- ja 
tulemusnäitaiad 
ning saavutatavad 
sihttasemed 

Laululava taristu on osaliselt renoveeritud. Rekonstrueeritud on galerii katus, 
uuendatud on peahoone tehnosüsteemid, s.h alajaam ning rekonstrueeritud 
on laulaulava ees oleva platsi katend. 

KOV puhul seos 
kehtiva KOV 
arengukava ja 
eelarvestrateegiaga 

Tegevus panustab Tartu linna arengukava 2018-2025  eesmärki 17: „Tartu 
avalik linnaruum on esteetiline, inspireeriv ning loovust arendav“ (lk 13) ning 
peatüki 3.5. Loov linn meetme „Rahvusvahelise kõlapinnaga sündmuste ja 
protsesside soodustamine“ tegevustesse 11 ja 15 (lk 29) ning meetme 
„Mitmekülgses kasutuses oleva ning linnaloodust ja kultuuri väärtustava 
avaliku ruumi tekke soodustamine“ tegevusse 57 (lk 31). 



Arengukava eelarvestrateegia 2019-2022 peatükis kajastub laululava 
rekonstrueerimine lk 56 esimeses lõigus.  
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaju
htimine/Arengukavad/AK2018-2025.pdf 
 

Tegevuse panus 
Eesti 
regionaalarengu 
strateegia 2014-
2020 eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärki 2: 
„Suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku 
konkurentsivõimet soosiv ja keskkonnasõbralik elukeskkond“ (lk 24, 25). 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regio
naalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 

Tegevuse panus 
Tartu maakonna 
arengu- strateegia 
2040+ eesmärkide ja 
näitajate 
saavutamisse 

Tegevus panustab Tartumaa arengustrateegia 2040 eesmärgi 22: „Rikas 
kultuurielu ja loomemajandus“ tegevusse 22.2 (lk 17) 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnaj
uhtimine/Arengukavad/Tartumaa_arengustrateegia2040.pdf 

 

Ajakava 2021 

Eelarve tegevuste ja 
alategevuste lõikes 
ning eelarve aluseks 
olev 
hinnakalkulatsioon 

Galerii katte rekonstrueerimine – 250 000 € 
Alajaama sisseseade ja jaotuskilpide rekonstrueerimine – 110 000 € 
Peamaja elektripaigaldise rekonstrueerimine – 55 000 € 
Peamaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja rekonstrueerimine –  
180 000 € 
Laululava esise platsi katte rekonstrueerimine – 80 000 € 

Kavandatud 
omafinantseeringu 
maht 

175 tuh eurot  

Kavandatavad 
omafinantseeringu 
allikad 

Tartu linna eelarve 

Kavandatav 
partnerite poolne 
kaasfinantseering 

- 

Võimalik taotletav 
toetuse summa 
MATA meetmest 

515 tuh eurot 

Võimalik 
kaasfinantseering 
muudest 
vahenditest 

- 

 

Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsusega nr 188  

Lisa: Tartu Linnavolikogu 27.06.2019. a otsus nr 188 
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