
Konverentsiteenused

Eesti Rahva Muuseum 

Muuseumi tee 2, Tartu 

www.erm.ee

http://www.erm.ee


Asukoht

Eesti Rahva Muuseum asub alates 2016. aastast 
Raadil, Tartu linnasüdamest 2 km kaugusel. 
Varem paiknes siin Raadi mõisahoone, kus hoiti 
ERMi kogusid möödunud sajandi 20. aastatel. 

Muuseumihoone vahetus läheduses on Raadi 
järv ja mõisakompleks koos mõisapargiga. 

20 min
kesklinnast

Tallinn

Tartu Riia

186 km 245 km

7 min
bussiga nr 7

tasuta
parkimine



Muuseumi võimalused
Muuseumi põhisisu on muidugi näitused ja 
kunstigalerii väljapanekud. Näituseilma rikasta-
miseks  toimime aga ka mitmekülgse 
kultuurikeskusena, kus saab korraldada 
konverentse, koolitusi, kontserte, õpitubasid, 
teatrietendusi jpm. 

Toitlu usstTugi 

Ruumirent

Rendime välja tänapäevase 
tehnikaga varustatud ruume 
konverentside, koosolekute, 
loengute, kultuuriürituste, 

vastuvõttude jms 
korraldamiseks.  

Kui leib ja taar majas,
siis ei ole nälga,
ütleb vanasõna.

Toidu eest kannab hoolt 
ERMi restoran Pööripäev 

ja kohvik Pööriöö.

Lisainfo: 

saale.randaru@erm.ee

Muuseumi
abivalmis meeskond 

aitab igati kaasa, et teie 
üritus korda läheks. 

Pakume nii korralduslikku 
kui ka tehnilist tuge. 

mailto:saale.randaru@erm.ee




RUUM pindala asukoht korrus hind
tunnis

hind 
päevas

päeva-
valgus

Oskar Kallase 
auditoorium

40 m² A-ala 25 301. korrus 16 45 200 Jah

Helmi Kurriku 
auditoorium

62 m² A-ala 401. korrus 50 18 45 200 Jah

Aliise Moora audi-
toorium

73 m² A-ala 301. korrus 48 60 22 45 200 Jah

Matthias Johann 
Eiseni auditoorium

46 m² A-ala 25 25 12 45 200 Jah

Ilmari Mannineni 
videoauditoorium

85 m² A-ala 60 261. korrus 60 240 Ei

Maailmafilmi saal 70 m² A-ala 561. korrus 60 240 Ei

250 m²Jakob Hurda  saal A-ala 2501. korrus 140 780 Ei

Teatrisaal 208 m² B-ala 1400 korrus 200 96 660 Ei

RUUM pindala asukoht korrus ürituse 
hind

hind 
päevas

päeva-
valgus

Sillapealne 580 m² A-ala 1. korrus 480 600 1000 1800 Jah

A-ala täismahus A-ala 1. korrus Suured 
vastu-
võtud; 
messid

1000 + 2880 Jah

Restoran 
Pööripäev

445 m² A-ala 1501. korrus 300 Jah

Kohvik Pööriöö 323 m² B-ala 150–180 1. korrus
(sõltuvalt 
laudadest)

300 Jah

B-ala 200 2201. korrus 400 1440 Jah

Viinaköök

B-ala täismahus: 
kohvik + teatrisaal
avatud galeriikäiguga
2 tasandil

310 m² väliala 2001. korrus 420 Jah

Ajutiste näituste
saal näituste vahelisel ajal

klassiruum kohvikustiil teatristiil U-kuju

14

24

teatristiillaudadega püstijala

30

1. korrus

AVALIKUD RUUMID 

AVALIKUD RUUMID (väljaspool muuseumi lahtioleku aega)



Oskar Kallase auditoorium 

erikujuline ja avatud vaadetega valgusküllane

ruum, mille kõrge lagi (9 m) on valgustitega

visuaalselt madalamaks toodud.

puutetundlik interaktiivne tahvel-TV 65''

lauad ja toolid

Sisustus ja sisseseade:

Mahutavus:

14 kohta

Hind
45 €/t
200 €/p

40 m²
A-osa
1. korrus

päeva- 

valgus

ligipääs

WiFi

25 kohta 30 kohta 16 kohta



Helmi Kurriku auditoorium 

Kahe suure aknaga neutraalne ruum, mida

saab kasutada nii seminariruumina kui ka

aktiivseks õppetööks.

puutetundlik interaktiivne tahvel-TV 65''

lektori laud

lauad ja toolid

Sisustus ja sisseseade:

Mahutavus:

Hind
96 €/t

540 €/p

208 m²
B-osa

0 korrus

Hind
45 €/t
200 €/p

62 m²
A-osa
1. korrus

24 kohta 40 kohta 18 kohta50 kohta



Aliise Moora auditoorium

Kahe suure aknaga neutraalne ruum sobib

nii seminarideks kui ka aktiivseks õppetööks.

puutetundlik interaktiivne tahvel-TV 65''

lektori laud

lauad ja toolid

Sisustus ja sisseseade:

Mahutavus

Hind
45 €/t
200 €/p

73 m²
A-osa
1. korrus

30 kohta 48 kohta 22 kohta60 kohta



Matthias Johann Eiseni auditoorium

Mahutavus:

Konverentsisaali vahetus läheduses asuv

klaasseinaga ruumist avaneb suurepärane

vaade Raadi järvele ja viinavabrikule.

Sisustus ja sisseseade:

puutetundlik interaktiivne tahvel-TV 65''

lauad ja toolid

Hind
45 €/t

200 €/p

46 m²
A-osa
1. korrus

25 kohta 25 kohta   12 kohta



Ilmari Mannineni videoauditoorium

Moodsa heli- ja esitlustehnikaga ruum 
videokonverentsideks. 

projitseerimine valgele seinale

Sisustus ja sisseseade:

Mahutavus:

Hind
60 €/t
240 €/p

85 m²
A-osa
1. korrus

30 kohta 48 kohta 60 kohta 22 kohta

26 kohta    60 kohta 26 kohta



Maailmafilmi saal

ERMi dokumentaalfilmide festivali järgi nime

saanud ruum toimib väikse kinosaalina.

full HD kodukinopojektor VPL-HW65ES

3D-valmidus

Ringheli-süsteem Bose Acoustimass® 10 V + 2

lisakõlarit

kinoekraan 135" (kangas, matt valge, pingutatud

raamile, pildi suurus 3 x 1,68m + raam)

Sisustus ja sisseseade:

Mahutavus:

Hind
60 €/t

240 €/p

70 m²
A-osa
2. korrus

56 kohta



Jakob Hurda saal

Moodsa heli-, valgus- ja esitlustehnikaga 
konverentsisaal. 
Kolm esimest rida on mobiilsed, standard- 
paigutuses eriti laia reavahega. Saali tagaseina 
katab uue hoone jaoks valminud hiigelvaip
„Käbid ja kännud”, kus kujutatud kümmet 
puutüve katavad Eestis enim levinud puudega 
seotud perenimed koos eesnimedega.

Mahutavus:

250 kohta

Hind
140 €/t

780 €/p

250 m²
A-osa
1. korrus



Teatrisaal

Mahutavus:

200  kohta
tõusuga poodiumil

140  kohta

Mitmekülgsete võimalustega black box tüüpi 
saal (13 x 16 m) sobib nii teatrietendusteks, 
kontsertideks, konverentsideks kui ka vastu- 
võttudeks. Saal on varustatud modernse heli-, 
valgus- ja esitlustehnikaga. 

Sisustus ja sisseseade:

standard- ja nurgapoodiumid, toolid

Hind
96 €/t
660 €/p

208 m²
B-osa
0 korrus



Sillapealne

Ruumikas ja valgusrohke sillapealne ühendab 
ERMi konverentsikeskust ja näitusi ning sobib 
hästi suuremate kultuuriürituste, vastuvõttude 
ja pidude korraldamiseks.

pakume lava-, heli- ja valguslahendusi

Sisustus ja sisseseade:

Mahutavus:

Hind
al 1800 €/

üritus

580 m²
A-osa
1. korrus

rent
väljaspool 
muuseumi 
lahtioleku-

aegu

480 kohta 600 kohta 1000 kohta seistes



Restoran Pööripäev 

Mahutavus:

150 kohta

Sisustus ja sisseseade:

pakume lava-, heli- ja valguslahendusi

Avarast ja valgusküllasest klaasseintega

restoranist avaneb imeline vaade Raadi järvele

ja Raadi mõisa viinaköögile. Erilise valgus- 

lahendusega ruum on suurepärane paik

pidulike õhtusöökide ja vastuvõttude

korraldamiseks koos toitlustusega.

Hind
300 €

445 m²
A-osa
1. korrus

rent
väljaspool 
muuseumi 
lahtioleku-

aegu



Kohvik Pööriöö

Mahutavus:

150–180 kohta sõltuvalt laudadest

Sisustus ja sisseseade:

pakume lava-, heli- ja valguslahendusi

Teatrisaali vahetus läheduses asuv hubane

kohvik sobib nii sünnipäevapidude kui ka

vastuvõttude korraldamiseks koos toitlustusega.

Hind
300€

323 m²
B-osa
1. korrus

rent
väljaspool 
muuseumi 
lahtioleku-

aegu



Viinaköök

Klaasist varjualusega viinaköök on ideaalne paik 
sünnipäevapidude, romantiliste pulmade ja 
kultuuriürituste korraldamiseks suvisel ajal.

elekter 16A + 16A (lisavõimsuse võimalus)

WC

tus Sisus ja sssi es deea : 

Mahutavus:

200 kohta

Foto: Tartu Jazz Club

Hind
420 €/
üritus

310 m²
väliala



Lisainfo:

saale.randaru@erm.ee
+372 736 3090

mailto:saale.randaru@erm.ee
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