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Suured tänud sisuka informatsiooni eest. See annab hea lähtematerjali 
rahvusvaheliselt olulise spordikompleksi ja seda ümbritseva maastiku 
projekteerimiseks ja ehitusprotsessiks. 
 
Olemasolevate suusahüppetornide ekspertiis on põhjalik ja kinnitab, et suure 
hüppetorni kandepostid on oma põhimahus hästi säilinud ning annavad võimaluse 
erinevateks ruumilisteks sekkumisteks. Selleks on ekspertiis pakkunud ka 
erinevaid konstruktsiooni puudutavaid skeeme ja arvutuskäike. 
Oluline on kiirelt sekkuda kandeposte katvate betoonkonstruktsioonide 
parendamiseks, et vältida kandepostide edasist lagunemist. 
Hetkel on betoonkonstruktsioonid kandepostide kohal varisemisohtlikud. 
 
Teraskonstruktsioonide osas soovitab ekspertiis olemasolevat konstruktsiooni 
korduv-kasutada, need ajutiselt demonteerida transporditavateks elementideks, et 
need oleks võimalik pindmisest roostest puhastada ning kuumtsinkida ja hiljem 
tagasi paigaldada. 
Väikeste hüppemägede konstruktsiooni osas on ekspertiis kriitiline. 
 
Suure hüppemäe puhul soovitan olemasoleva teraskonstruktsiooni asemel mõelda 
uute kandekonstruktsiooni disaini peale, mis võimaldaks kaaluda hüppetorni ja 
mäe profiili alternatiivseid lahendusi ja disaini. Ühtlasi aitaks see muuta ka uue 
hüppemäe visuaalset kuvandit kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks. 
 
Lisaks olemasoleva hüppetorni kandekonstruktsiooni, vundamendi ja selle lähiala 
geotehnilisele analüüsile vajaks edasine projekt geotehnilise olukorra ekspertiisi 
ka laskumisnõlva ja alumise platoo osas. 
Suusahüppemäe muutmine rahvusvahelistele nõutele vastavaks võib tuua kaasa 
just laskumisnõlva profiili disainimise ning seeläbi olemasoleva maastiku 
geomeetria muutmise.  
Hea oleks eelnevalt teada parameetreid, mis määratleks võimalikke 
pinnasetöödega seotud muutuseid nii nõlva ja alumise platoo süvendamisel kui ka 
võimaliku vastasnõlva kavandamisel, et seejärel anda terviklahendus kogu 
hüppemäe kompleksiga seotud maastikule. Oluline on seejuures tagada kompleksi 
kasutamise turvalisus, vältides erinevate tegevuste võimalikke ristumisi. 
Vastavad geoloogilised uuringud laskumisraja lõpus on varasemalt teostatud. 
Lisan väljavõtte maa-ameti kaardirakendusest. 
Laskumisnõlva ülemise osa profiili muutusi ekspertiis ei välista. See võimaldaks 
torni äratõuke osa ja laskumisraja vahelist kõrgust vajadusel vähendada, mis 
võimaldaks omakorda disainida laskumisnõlva tervikprofiili. 
 
 
 
 



 

 

Tööde etapid 
 
Nagu varasemalt oleme arutanud, näen jätkuvalt võimalust liikuda edasi kahe 
paralleelse stsenaariumiga, mis loomulikult on omavahel tihedalt seotud. 
 
Nendeks on: 
1) suusahüppemäe rekonstruktsiooniprojekti esimene faas, koos mäeprofiili 
disainimisega; 
2) spordikeskuse terviklahendus koos uute hoonete ja rajatistega ning laiema 
konteksti ja avaliku ruumiga sidumine. 
 
Esimeses faasis on vaja jõuda otsusele, milline hüppetorn ja mäeprofiil on mõistlik 
valida, arvestades olemasolevat geotehnilist olukorda ja silmas pidades 
potentsiaalsete rahvusvaheliste võistluste nõudeid. 
Selleks on vaja luua hüppemäe ja laskumisnõlva parameetriline mudel, mille 
näitajate muutmisel on võimalik disainida erinevaid alternatiivseid lahendusi, 
tehes lõpliku otsuse koostöös spordiala tippspetsialistidega. 
 
Mudeli teostamisel võib pakkuda EKA 3DLabor teadustööna oma parameetrilise 
disainiga seotud kompetentsi. 
Selleks on olemas vajalik informatsioon: geodeetiline alusplaan ja tellitud 
punktipilv markeeritud ala kohta. Lisaks on vaja saada eelnevalt mainitud 
geotehniline ekspertiis laskumisnõlva ja alumise platoo kohta. 
 
Peale mudeli väljatöötamist ja selle kooskõlastamist kõikide asjast huvitatud 
osapooltega saab liikuda teise faasi. 
 
Rahvusvaheline arhitektuurivõistlus 
 
Kuna tegemist on tähtsa rahvusvahelise objektiga avalikus ruumis, on mõistlik 
varases faasis mõelda rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele, mis tagaks avaliku 
ruumi ja sellega seotud objekti kvaliteedi.  
Kaaluda võib nii avatud kui ka kutsutud osalistega arhitektuurivõistlus. 
 
Arhitektuurivõistluse saab korraldada hüppemäe ja sellega liituva kohtunike torni 
kohta eraldi ümbritseva ala tervikkäsitlusest. Antud konkursi aluseks on 
varasemalt disainitud ja osapooltega kokkulepitud hüppemäe profiil ja kaasava 
eelarve programmi raames koostatud kontseptsioon koos ruumiprogrammiga. 
 
Alternatiivselt on võimalik koheselt siduda arhitektuurivõistluse lähteülesandega 
kogu spordikeskuse ja selle kontaktala terviklahendus. Selleks on vaja omada 
eelnevalt läbitöötatud visiooni ja sellele vastavat ruumiprogrammi, mille 
koostamiseks pakun omakorda stsenaariumeid, milledega kaasnevad erinevad 
ajagraafikud: 
 
1) Pöörduda arhitektuurivõistluse korraldaja (näiteks Eesti Arhitektide Liit) poole, 

kes koostab konsultandi abil ja huvitatud osapooltega koostöös 
võistlustingimused koos tervikvisiooni ja vajaliku ruumiprogrammiga. 

2) Sellele protsessile võib eelneda koostöö EKA-ga, kus arhitektuuri ja 
linnaplaneerimise õppekava erialastuudios mängitakse läbi akadeemilise 
ülesandega erinevad stsenaariumid (ca 8 lahendust). 
Stuudiojuhendajate, professionaalsete arhitektide poolt tehakse 
tudengitöödest kokkuvõte, mis on lähtematerjaliks edasise 
arhitektuurivõistluse tingimuste koostamisel. 



 

 

Lisaks on võimalik koostada tudengitöödest näitus, publikatsioon, koduleht, mis 
omakorda on hea kommunikatsioonivahend avalikkusega suhtlemisel ning 
kogukonna ja kõigi asjast huvitatud osapoolte kaasamisel enne rahvusvahelist 
arhitektuurivõistlust. 
Analoogset meetodit on kasutatud näiteks Keskkonnaministeeriumi 
„Keskkonnamaja“, Tallinna Bussijaama ja Tartu SÜKU, Riia Kontserdimaja avaliku 
arhitektuurivõistluse, või edasise planeerimisprotsessi korraldamisel.  

 
 
EKA-ga koostöö ajakava 
 
Kevadsemester 
Jaanuar-märts Hüppemäe profiili mudeli koostamine ja analüüs 
Veebruar-aprill Ettevalmistus erialastuudioks: ruumiprogrammi koostamine ja 

selle analüüs. (See etapp võib jääda ka sisendiks 
rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele). 

 
Sügissemester 
01.09-15.12.23 Erialastuudio läbiviimine,  

minimaalselt 8 stsenaariumi koostamine 
16.12-30.01.23 Juhendajate kokkuvõtte teostamine 
 
 
Hinnapakkumine 
1. Hüppemäe profiili mudeli koostamine ja analüüs    7 500€ 
2. Ettevalmistus erialastuudioks, ruumiprogrammi koostamine   2 500€ 
3. Erialastuudio läbiviimine ja kokkuvõte    15 000€ 

Esitatud hinnad ei sisalda käibemaksu 
 

 
 
Lugupidamisega, 
 

 
Professor Andres Ojari 
 
Arhitektuuriteaduskonna dekaan 
Volitatud arhitekt-ekspert VIII 
andres.ojari@artun.ee 
+372 5059350 
andres.ojari@artun.ee 


