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Väljastame Teile arhitektuursed ja ehituslikud tingimused Taara pst 1a korterelamu fassaadide 
rekonstrueerimiseks.

Üldnõuded:
Ehitusprojekt koostada vastavalt Tartu linna üldplaneeringule (Tartu Linnavolikogu 1.
06.10.2005 määrus nr 125), Tartu linna ehitusmäärusele (Tartu Linnavolikogu 20.09.2006 
määrus nr 40).
Ehitusprojekt koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja 2.
kommunikatsiooniministri 17. septembri 2010. a määrusele nr 67  „Nõuded 
ehitusprojektile“ (Muutunud!), energiatõhususe miinimumnõuetele, müra- ja 
invanormidele ning heale projekteerimistavale. Kui rekonstrueerimistööde maksumus on 
suurem kui kolmandik ehitise taastamismaksumusest tuleb ehitusprojekti koosseisus 
esitada energiamärgis.
Ehitusprojekti (selle osad) peab koostama või kontrollima projekteerimises pädev vastutav 3.
spetsialist (Ehitusseadus §18 lg4 p1). Soovitame tellida projekt arhitektilt. 
Joonistel eristada olemasolevad ja kavandatavad konstruktsioonid.4.
Ehitusprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest 5.
tehnovõrkudega geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500, mis on registreeritud Tartu 
LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas (Raekoja plats 3, III k).
Lahendada normikohane parkimine (EVS 843:2003), juurdepääs ja jäätmekäitlus omal 6.
krundil (soovitavalt konteinerite esteetiline varjestus). Näidata pinnakatendid.
Hoone number: näha ette tänavapoolsel seinal või krundi piirde küljes nähtaval kohal 7.
(näidata joonistel).
Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel ja numbrimärgil.8.
Projekti kausta lisada käesolevad tingimused ning hoone inventariseerimisjoonised.9.

Arhitektuurinõuded:
Hoone peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava kohaselt, olema teostuselt 1.
heatasemeline, soovituslikult kaasaegne ja kõrgetasemeline. Soojustamisel ei tohi hoone 
arhitektuursed aktsendid kehvemaks muutuda.
Hoone peab sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset 2.
olukorda. Arvestada samatüübilise naaberhoonega Taara pst 1.
Anda terviklik kogu hoonet käsitlev lahendus, sh rõdude, trepikoja sissepääsude jm 3.
olulisemate detailide joonised. 
Säilitada rõdupiirete, akendevahelise puitkatte ja trepikodade sissepääsude lahendus nii 4.
esi- kui tagafassaadil. Järgida algupärast akende- ning trepikodade peauste jaotust. 
Välisviimistlus ja katusekate: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale. Vältida matkivaid 5.
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materjale ja profiilplekki (ka rõdupiirdena). Vaadetel anda läbimõeldud värvilahendus 
kataloogi alusel koos värvinäidistega. Soovitame anda värvilahendus kolmemõõtmelisel 
vaatel.
Arvestada lisasoojustamise ja akende uuendamise koosmõjul suurenevat ruumide 6.
ventileerimise vajadust, eluruumidesse näha ette värske õhu sissepuhke klapid (näidata 
joonistel), võimalusel kaaluda energiasäästliku soojustagastusega sundventilatsiooni 
rajamist. Puitkonstruktsioonide puhul on soovitav kasutada nn hingavaid (veeauru 
läbilaskvaid) soojustusmaterjale.
Vandaalikindluse tõstmiseks kasutada maapinnast kuni 2m kõrguseni soklis ja seintel, 7.
samuti vihmaveetorudel tugevdatud materjali. 

Arhitektuursed soovitused:
Arhitekt Jaan Pärniku (PI EKE projekt) projekteeritud 1973 ja 1976 aastast pärit Taara pst 
1 ja 1a majad esindavad tolleaegset uudseid võtteid kaasavat kõrgetasemelist modernismi 
ning väärivad rekonstrueerimisel oma arhitektuurse iseloomu säilitamist. Tundlikku ja 
ühtset lähenemist mõlemale majale tingib ka korrusmajade erandlik paiknemine Tartu 
Vanalinna muinsuskaitseala ja Tähtvere miljööväärtusliku piirkonna vahel.

Terviklikult läbimõeldud tulemuse saavutamiseks on soovitav koostada Taara pst 1 ja 1a 
projektid samaaegselt ja sama projekteerija poolt. Nii saavad rekonstrueeritavad detailid 
ühtse lahenduse ning sisuliselt vähevad ka projekteerimistöö kulutused.

Kooskõlastused (kanda projekti asendiplaanile): 
Linnaarhitekt (Küüni 5 III k tuba 321) – eskiisi staadiumis, enne lõplike otsuste 1.
langetamist.
Lõuna-Eesti Päästekeskus  (insenertehniline büroo, tel 733 7318 Vanemuise 64 I k).2.
Taara pst 1a kaasomanikud.3.

Kooskõlastatud ehitusprojekt esitada A4 formaadis (kahes eksemplaris, üks nendest 
pappkaantega arhiivi köites) Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 
(Küüni 5 III k tuba  325) läbivaatamiseks ja ehitusloa taotlemiseks.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
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