Rohuneeme Kalmistu Urnimüüri Arhitektuurikonkurss
Lähteülesanne
Konkursi korraldaja
Konkursi korraldab Viimsi vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja
Kultuurkapitaliga.

Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärk on leida parim arhitektuurne lahendus Rohuneeme Kalmistu
rajatavale urnimatmisalale.

Konkursi taust
Aastal 1997 kehtestati Viimsi vallas, tolleaegse valla peaarhitekti Tiit Kaljundi koostatud,
Rohuneeme Kalmistu maa-ala detailplaneering, mis nägi ette lisaks matmishaudade ala
laiendamisele ka urnide matmise ala rajamise kalmistu keskele. Täna on jõutud kalmistu
rajamisega nii kaugele, et on soov ehitada valmis urnimatmisala osa.
Konkursi üks ülesandeid on viia Tiit Kaljundi alustatud, kuid pooleli jäänud töö lõpuni
võimalikult kõrgetasemeliselt, mälestades ja austades nii endise vallaarhitekti tehtut.
Lähtudes rajatava objekti suhteliselt lihtsast tehnilisest teostusest, on tegu noortele
arhitektidele sobiliku ja neile suunatud arhitektuurikonkursiga. Soovitav on konkursist
osalevatele meeskondadele liita filosoofia või teoloogiaga seotud inimesi.

Asukoht
Konkursiga käsitletav ala asub Viimsi Vallas, Rohuneeme külas, Rohuneeme kalmistu
maaüksusel ( kat kood: 89001:003:1521). Ala asukoht on järgneval skeemil tähistatud
punase ringiga.

Kalmistu urnimatmisala kasutamine
Rohuneeme kalmistul ei toimu surnute tuhastamist. Eestis on täna kolm krematooriumi.
Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. Kohe peaks avatama neljas krematoorium ka Maardus.
Lähim Krematoorium Rohuneemele asub Tallinnas, Metsakalmistul. Seal toimub viimane
hüvastijätt lahkunuga. Krematooriumist antakse peale viimast hüvastijättu, paari päeva
jooksul, urniga lahkunu maised jäänused omakestele.
Tavad, mida omaksed urniga edasi teevad, on erinevad ja Eestis veel selget välja
kujunemata. Koostamisel on Kalmistuseadus, mille eelnõus on sätestatud matmise
nõue. Reguleerimata on tuha puistamine loodusesse või merre, matmine
koduaedadesse või säilitamine surnuaias
Urni säilitamiseks surnuaedades on erinevad moodused. Lõuna-Euroopas ja Ameerikas
on levinumad urnimüürid e. Kolombariumid. On isegi suletud ruume ja eraldi seisvaid
hooneid kus sees on urnimüürid. Samas on Põhja-Euroopas levinud urnide matmised.
Urne paigutatakse nii kivist ümbritsetud sängi kui ka otse maasse. Eestis kasutusel
olevad urnid on püsivast materjalist (metall, kivi, dolomiit, keraamika, puit jne) ning on
erinevate mõõtudega, millega tuleb kolumbaariumi planeerimisel arvestada.

Konkursi ülesanne
Konkursi ülesanne on saada funktsionaalne, ilus ja lihtne arhitektuurne lahendus mida
on võimalik reaalselt rajada.
Ehitatav urnimüür peab olema lihtsalt ehitatav, kergesti hooldatav ja ajas väga püsiv!
Läbi kaaluda kõik funktsionaalsed urnimüüriga seotud detailid ja esitada need
konkursitöös.
Välja pakutava urnimatmisala kujundamisel võib lähtuda olemasoleva detailplaneeringu
ringlahendusest, kuid lubatud on ka välja pakkuda teistuguseid asendiplaanilisi
lahendusi. Välja pakutud alternatiivsed lahendused peavad olema hästi seotud
ümbritseva kalmistuga ja võimaliku pääsuga mere äärde.
Lisaks füüsilisele ruumile tekib urnimatmisalade vahele ka vaimne ruum, tunnetuslik
ruum, mõtteline ruum... . Konkursi töös oodatakse esitatud lahenduse kontseptuaalset
seletust, mis kirjeldab valitud ruumilise lahenduse filosoofilisi põhjendusi.
Välja pakutud arhitektuurne lahendus peab tagama turvalise keskkonna. Konkursitööga
tuleb läbi mõelda ja kaaluda kõik võimalikud negatiivsed vandaalide või kurjategijate
tegevusviisid ja kuidas rajatav ruum nende tegevust välistada aitab. Tuleb märkida, et
kalmistu territoorium ei ole öösiti suletud.
Välja pakutud valgustuslahendus on soovitavalt diskreetne ja tagasihoidlik. Valgustus ei
tohi matta surnuaiapühadel haudadele toodavaid küünlaid. Samas peab valgustus
lubama turvalist liikumist kogu pimedal ajal.
Matmisala lahendades tuleb arvestada maetu nime ja daatumite fikseerimise
vajadusega kas eraldi hauatähise kujundamisega või ettevalmistatud elemendil.

Arvestada tuleb järjest leviva sooviga mälestada surnuid lilledega. Ala planeerides tuleb
arvestada võimaliku talvise lumerohkusega. Surnuaia kasutamine ja hooldus peavad
olema ka rohke lumega lihtsad ja vähe vahendeid nõudvad.
Pakutud lahendusega kavandada istumise võimalused haudu külastama tulevatele
inimestele.
Lahendus võib arvestada kalmistu üldhooldusega tagatava korrashoiu võimalusega. St.
et haudu hoiab korras kalmistuvaht.
Kui konkursitööga kavandatakse urnimüür ei ole soovitatav paigutada urne üksteise
peale. Nii tekib lahendus kus kellegi urn on teise peal, mis ei ole populaarne lahendus.

Käsitletav konkursi ala
Konkursiga käsitletav urnimüüride ala on märgitud alloleval joonisel tähega A.
Olemasolev surnuaed on tähistatud joonisel tähekombinatsiooniga OS. Tähed B ja C on
rajatavad hauamatmisalad. Alal E on reserveeritud tulevikus kiriku ehitamiseks.

Tiit Kaljundi poolt koostatud Rohuneme surnuaia detailplaneering.

Tehnilised nõuded
Kalmistuseaduse eelnõu järgi peavad tuha matmise platsi mõõtmed urni matmisel
olema vähemalt 1 x 1 m ja matmise sügavus 1 m. Ehitise puhul see reegel ei kehti.

Kui konkursitööga kavandatakse ehitis urnide paigutamiseks, siis peab arvestama
võimalusega kaks urni paigutada ühte urnipessa (perematus). Rõhutame materjalivaliku
head vastupidavust ajas.

Žürii
Žürii esimees:

Oliver Alver

Žürii liikmed:

Anu Kotli
Haldo Oravas
Karli Luik
Indrek Peil

Žürii ekspert:

Rein Piilpärk

Žürii sekretär

Liivi Haamer

Konkursist osavõtuõigus
Konkursist tohivad osa võtta üksikisikud või meeskonnad kellest vähemalt üks liige on
diplomeeritud arhitekt või arhitektuurieriala tudeng. Kõigi osavõtjate vanus peab jääma
vahemiku 18-30 eluaastat.

Konkursi osalustasu
Konkursi osalustasu on 150 EEK iga esitatud töö kohta. Osalustasu peab olema makstud
Eesti Arhitektide Liidu arvele nr 10022011720004 (SEB pank) enne konkursitööde
esitamise tähtaega.
Ilma osalustasuta saavad konkursist osa võtta Eesti Arhitektide Liidu Noortekogu (EALN)
liikmed. infot EALN ja selle liikmeks astumise kohta.

Konkursi preemiad
Konkursil antakse välja kolm preemiat.
•

Esimene preemia

15 000,- EEK

•

Teine preemia

10 000,- EEK

•

Kolmas preemia

5 000,- EEK

Preemiad maksab välja Kultuurkapital stipendiumina eraisikule. Stipendiumid on
tulumaksuvabad.
Žüriil on õigus preemiaid muuta ja preemiasummasid ümber jagada va. esimene
preemia, mida ei tohi ära jätta.

Nõuded esitatavale konkursitööle
Töö tuleb esitada kõvadel planšettidel suurusega A1 (arv 1-2). Lisaks esitada:

•

asendiplaan 1:250

•

vaated, plaanid, lõiked mõõtkavas 1:25. Mõõtkavad on soovitavad.

•

seletavad skitsid, skeemid, simulatsioonid, fotomontaažid ja tekstiline kirjeldus
vastavalt vajadusele.

Kogu esitatud materjal esitada ka elektrooniliselt laserplaadil. Failiformaadid PDF ja JPG
(300dpi).

Osavõtukeeld
Ideekonkursist ei tohi osa võtta komisjoni esimees, liikmed, eksperdid ja isikud, kes on
osalenud konkursi ettevalmistamisel ning samade isikute abikaasad ja äripartnerid.

Anonüümsuse tagamine
Konkurss on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised, muud materjalid ja
seletuskiri peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon
ei ole lubatud).

Pakkumise vormistamine ja esitamine
Ideekonkursi töö esitatakse ühes kinnises, ilma väliste eraldusmärkideta pakendis
pealkirjaga "Rohuneeme Kalmistu Urnimüüri Arhitektuurikonkurss". Pakendisse tuleb
lisada kaks märgusõnaga varustatud kinnist ja läbipaistmatut ümbrikku. Üks, märkega
"Nimekaart", peab sisaldama töö tegijate nimesid, aadresse ja telefoninumbreid ning
vajadusel viite, kellele kuulub töö autoriõigus. Teine, märkega "Kvalifitseerimine", peab
sisaldama autori nime ja isikukoodi ning maksekorralduse koopiat (va EALN liikmed).
Hindamisele ei lubata töid, mis ei ole esitatud tähtajaks, mille autor(id) ei kvalifitseeru
vanuseliselt või millele ei ole lisatud maksekorralduse koopiat (EALNi mittekuulumise
korral). Kvalifitseerumist kontrollitakse enne žürii koosoleku toimumist EALi sekretäri
poolt, säilitades konkursi anonüümsuse.

Konkursi Ajakava
Võistlus algab 13.10.2010
Konkursitööde esitamise tähtaeg 22.11.2010
Tulemuste avalikustamine 03.12.2010

Konkursitööde esitamine
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 22.11.2010.a
Tööd tuleb tuua (kuni kella 16.00-ni) Eesti Arhitektide Liitu, Lai tn 31. Posti teel
saadetavad tööd peavad kohale jõudma samaks ajaks.

Konkursile järgnev tegevus
Konkursi järgselt alustatakse läbirääkimisi võidutöö autoritega urnimüüri tööprojekti
koostamiseks. Kui läbirääkimised aja või projekteerimise maksumuse osas ei jõua pooli

rahuldava tulemuseni, on Vallavalitsusel õigus alustada läbirääkimisi teiste auhinnaliste
kohtadele tulnud tööde autoritega nende tööde teostamiseks või lõpetada üldse
konkursi tööde elluviimine.

Vaade vanale kalmistule ja kabelile.

Vaade uues kalmisu sissepääsule

Vaade Urnimüüride planeeritud asukohast kalmistu värava poole

Tingimused koostas:
Oliver Alver
maa- ja planeerimis-ameti juhataja
Viimsi Vallavalitsus
tel: 6066 877
e-post: @viimsivv.ee
Villem Tomiste
aseesimees
Eesti Arhitektide Liit
e-post: @kosmoses.ee
Täname heade nõuannete eest:
Anu Kotlit ja Rein Piilpärki
Konkursiga seotud täiendav info on kättesaadav Viimsi Vallavalitsuse FTP serverist:
://avalik.viimsi.ee/Rohuneeme%20kalmistu
Oktoober 2010

