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Algavad Tallinna uue kohtumaja ehitustööd

[1]
Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ning konsortsiumi AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ
Astlanda Ehitus esindajad allkirjastasid 29,9 miljoni euro suuruse mahuga ehituslepingu,
mille alusel rajatakse Tallinnas Lubja tänavale kaasaegne kohtumaja, kuhu kolib praegu
kolmes hoones asuv Harju Maakohus, Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrite ja
Infosüsteemide Keskus. Kohtumaja valmib 2018. aasta kevadel.
8.
November 2016
- 15:06
Energiatõhusa
hoone
põhilisteks materjalideks on valkjashalli titaanoksiidiga töödeldud
kolmekihilised soojustatud raudbetoonist fassaadipaneelid ning naturaalse anodeeringuga
alumiiniumprofiilidest aknad ning klaasfassaadisüsteem. Passiivse meetodina on hoone
jahutusvajaduse vähendamiseks hoonesse projekteeritud päikesekaitsega klaaspaketid.
Hoonesse on projekteeritud LED valgustus, mille erivõimsus on vähemalt 25% väiksem kui tüüpsetes
kasutusprofiilides toodud valgustuse erivõimsus. Ventilatsioonisüsteem varustatakse heitõhu
soojustagastusega, mis võimaldab täiendavat energiakulude kokkuhoidu.
Kohtumaja on projekteeritud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega. Parkimiskorrused
rajatakse maa alla.
Enam kui 25 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kohtumaja arhitektuurse osa autor on
Arhitektuuristuudio Siim & Kreis OÜ (autorid Andres Siim ja Kristel Ausing), sisekujunduse kavandas
Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ ning projekteeris Novarc Group AS (peaarhitekt Lauri
Laisaar).
2010. aastal kehtestati Lubja 4 detailplaneering, mis võimaldab sinna rajada kuni kaheksa
maapealse ja kolme maa-aluse korrusega hoone.
2014. aasta märtsis korraldas RKAS koostöös Justiitsministeeriumi ja Eesti Arhitektide Liiduga
ideekonkursi eesmärgiga leida parim arhitektuurne ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus
Tallinna uue kohtumaja rajamiseks. Konkursile laekunud kolmeteistkümne võistlustöö hulgast
tunnistati esikoha vääriliseks Arhitektuuristuudio Siim & Kreis OÜ ideelahendus märgusõnaga
„Matrix“.
RKAS kuulutas välja Tallinna uue kohtumaja ehitustööde riigihanke käesoleva aasta augustis ja
sellele esitati viis pakkumist. Kõige soodsama pakkumise esitas konsortsium AS Ehitusfirma Rand ja
Tuulberg, OÜ Astlanda Ehitus.
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Uue Tallinna kohtumaja ehitushankele esitatud pakkumused:
• AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Astlanda Ehitus ühispakkumus 29 894 420,46 eurot
• AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti ühispakkumus 32 993 034,64 eurot
• Nordecon AS 34 124 997,90 eurot
• AS YIT Ehitus 34 190 771,00 eurot
• OÜ Fund Ehitus 35 799 919,84 eurot
Summale lisandub käibemaks.
Tulevase kohtuhoone eskiisid saab alla laadida aadressilt:
https://www.dropbox.com/sh/evilr1vakkh3rrc/AACqz02bUSzldeki9NWi7I6la?dl=0 [2]
Pressiteate allikas: Riigi Kinnisvara AS
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