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Põhifunktsioonid Kasulik pind ja mahutavus  

* maksimaalselt (m²): maksimaalne kasulik 
pind 

Programm 

Istungisaali ala maksimaalselt* 7100 m² 

Istungisaal vähemalt 780 kohta parlamendiliikmetele 
siht: 900 kohta parlamendiliikmetele 

Rõdud 700 kohta 

Suulise tõlke kabiinid 160 kohta (32 kabiini) 

Istungisaali baar 400 inimest 

Parlamendikomisjonide ruumid maksimaalselt* 5800 m² 

Suur komisjonide koosolekuruum vähemalt 350 kohta parlamendiliikmetele 
siht: 400 kohta parlamendiliikmetele 

Keskmise suurusega koosolekuruum nr 1 150—200 kohta parlamendiliikmetele 

Keskmise suurusega koosolekuruum nr 2 150—200 kohta parlamendiliikmetele 

Väike koosolekuruum nr 1 80—120 kohta parlamendiliikmetele 

Väike koosolekuruum nr 2 80—120 kohta parlamendiliikmetele 

  
siht: üks täiendav keskmise suurusega või väike 

koosolekuruum (selle pindala ei sisaldu 
maksimumpindalas 5800 m²) 

Rõdud 320 kohta 

Suulise tõlke kabiinid vähemalt 96 kohta 

Parlamendikomisjonide baar 300 inimest 

Kolmepoolsete läbirääkimiste ruumid maksimaalselt* 5200 m² 
Suur kolmepoolsete läbirääkimiste 
ruum 130 kohta parlamendiliikmetele 
ja kolm eraldi ruumi delegatsioonidele 

Keskmise suurusega kolmepoolsete 
läbirääkimiste ruum nr 1 80 kohta parlamendiliikmetele 
ja kolm eraldi ruumi delegatsioonidele 

Keskmise suurusega kolmepoolsete 
läbirääkimiste ruum nr 2 80 kohta parlamendiliikmetele 
ja kolm eraldi ruumi delegatsioonidele 
Keskmise suurusega kolmepoolsete 
läbirääkimiste ruum nr 3 80 kohta parlamendiliikmetele 
ja kolm eraldi ruumi delegatsioonidele 
Keskmise suurusega kolmepoolsete 
läbirääkimiste ruum nr 4 80 kohta parlamendiliikmetele 
ja kolm eraldi ruumi delegatsioonidele 
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Keskmise suurusega kolmepoolsete 
läbirääkimiste ruum nr 5 siht: üks täiendav keskmise suurusega ruum, kus 

on 80 kohta parlamendiliikmetele 
ja kolm eraldi ruumi delegatsioonidele 

Suulise tõlke kabiinid 
vähemalt 66 kohta 

siht: 78 kohta 

Kolmepoolsete läbirääkimiste baar 240 inimest 

Meediaruumid maksimaalselt* 4100 m² 

Tööruumid 130 töökohta 

Pressikonverentside ruum 120 kohta 

Briifinguruumid 40 ja 20 kohta 

Ajakirjanike ala istungisaalis 1000 m² 

Suulise tõlke kabiinid 36 kohta 

Ajakirjanike baar 
miinimumnõudena peavad need kohad sisalduma 

istungisaali baari kohtade arvus 
siht: ajakirjanike baar 100 inimesele 

Kõrgete külaliste vastuvõturuumid maksimaalselt* 3000 m² 

Kõrgete külaliste sissepääsuala 490 m² 

Salongid ja koosolekuruumid 4+2 salongi 

Külastajate ruumid maksimaalselt* 6500 m² 

Külastajate sissepääsuala 500 m² 

Briifinguruumid vähemalt 5x40 kohta 
siht: üks täiendav ruum 40 inimesele 

Külastajate baar 200 inimest 

Külastajate rõdu sisaldub istungisaali ja komisjonide ruumide 
mahus 

Külastajate ringkäigu ala 1600 m² 

Kultuur ja üritused maksimaalselt* 5800 m² 

Mitmeotstarbelised ruumid 900+350 inimest 

Näituste ala 
vähemalt 700 m² 

siht: 1700 m2 

Toitlustus maksimaalselt* 5700 m² 

À la carte restoran 100 kohta 

Iseteenindusrestoranid 250+300+350 kohta 

VIP-restoran ja söögisaal 80+15 kohta 

Üldköök 2000 einet 

Tugiteenused maksimaalselt* 4800 m² 

Kasulik pind kokku maksimaalselt* 48 000 m² 

 


