EXPO 2010 Eesti paviljoni ideekonkurss
Küsimused-vastused seisuga 23. märts, 2009
Küsimus: Kas paviljonis on juba trepp sisse ehitatud?
Vastus: Jah, paviljonis on sisse ehitatud trepp, mis on mõeldud teisel korrusel olevate personalija abiruumide jaoks. Kui soovitakse projekteerida külastajatele teine korrus, siis tuleb
projekteerida ka uus trepp. Olemasolevat saab kasutada evakuatsioonitrepina.
Küsimus: Kui lisaks projekteeritaval teisel korrusel asuksid ainult abiruumid (kabinetid jms) ja
külalised seal ei käiks, kas siis on vajalik uue trepi projekteerimine?
Vastus: Kui seal töötab/viibib alaliselt alla 15 inimese, siis piisab ühest evakuatsioonipääsust. Kui
üle 15-ne, siis peab olema kaks teineteisest sõltumatult paigutatud evakuatsioonipääsu. Kui 1550 in, siis üks pääsudest võib läbida põhikorrust. Kui üle 50-ne, siis peavad mõlemad pääsud
suunduma otse õue.
Küsimus: Kas ITK väljapanek on mõeldud kõigile külastajatele või ainult kutsutud külalistele? Kas
otsene pääs sinna peab olema kõigile külastajatele tagatud või ainult läbi VIP-lobby, nagu
seminariruumi?
Vastus: ITK väljapanek on mõeldud vaid kutsutud külastajatele ehk siis kinnises osas (mis ei
tähenda, et IT firmad ei saaks midagi välja panna ka ekspositsiooni - see peaks aga siis idees
kajastuma).
Küsimus: Kas ITK väljapaneku tehnika transport kuulub ka 30 miljoni hulka?
Vastus: Ei kuulu, kui see ei ole kontseptsiooni osa.
Küsimus: Kui täpne peab olema asendiplaan ja mis peab seal kajastuma?
Vastus: Asendiplaanil peab olema esitatud paviljoni paiknemine, liiklusteed ja sisse/väljapääsud
(külastajate, VIP-ide, töötajate, kauba ja teenindajate). Asendiplaanil võib esitada veel
väliskujunduse ideed lahtiseletavat infot.
Küsimus: Kas ideekavandiga esitatavates dokumentides on vastu võetavad ka skaneeritud või
faksitud dokumendid?
Vastus: Skaneeritud või faksitud dokumendid on aktsepteeritavad.
Küsimus: Kui palju võivad fassaadi valgustid ulatuda fassaadipinnast välja?
Vastus: Valgustite kaugusele fassaadist tehnilises kirjelduses piirangud puuduvad.
Küsimus: Kas korraldajapoolsed tingimused riikidele on erinevad – näiteks sarnasele Tšehhi
tüüppaviljonile rajatud kujunduses ulatub fassaadikujundus postidest 30 cm väljapoole, Eestile
aga on lubatud 30 cm seinapinnast, st postidest kõigest 10 cm? Kas tingimusi pole mitte enda
kahjuks vääriti tõlgendatud?

Vastus: Korraldajapoolne piirang arvestab fassaadile kinnitatavate dekoratsioonidega,
riputuskoormusega 0,5kN/m2 ja paksusega kuni 30cm. Oleme tõlgendanud seda, et fassaad =
välissein. Väljavõte paviljoni ehitusstandardist ja piirangutest:
4. Outdoor wall: Decoration suspension load of facade shall be 0.5kN/m2, with decoration
thickness not more than 0.3m. ....... The floodlight equipment of the building shall be attached
to building itself.
Küsimus: Kui asendiplaani DWG-na ei ole olemas, üksnes pdf, aga samas nõutakse asendiplaani
esitamist mõõtkavas 1:500, siis see ei ole minu meelest tehniliselt võimalik. Kas suvalises
mõõtkavas esitatud asendiplaan on lubatav?
Vastus: Jah, mõõtkava orienteeruvalt 1:500 või muu sobiv.

