
IHASTE TEE 2B ja 2C KRUNDILE KAVANDATAVA
KORRUSELAMUGRUPI ARHITEKTUURIKONKURSS

Eeden? EverEST?

SELETUSKIRI



KONTSEPTSIOON
Nüüd läks nii, et proovi seda ruumiprogrammi parkimiskohtadesse majutada, kuidas tahad,
ikka kukub välja Eeden. Mitte see aed, kus Kõigevägevam naisele aju kinkis ja mehele auto,
vaid hoopis lähem koht, kaubanduskeskus. Parkla mõttes. Sestap sai siis programmiväliselt ka
üks muhk välja pakutud, EverEST. Tegel’t on see EverEST just see Eesti, mida me tahtsime.
Niipalju sissejuhatuseks.

Europlani võidutööst välja kasvatatuid detailplaneering tegelikult tellija-arendaja visiooni eriti
ei toeta. Samas, ühiskondliku kokkuleppega, nagu seda detailplaneering on, väga vastuollu
me samuti minna ei soovinud. Kompromisslahendusena tundus parim variant hoonestuse
tükeldamine  kummaski  tiivas  kolmeks  eraldiseisvaks  objektiks,  kahekorruselisteks
ridaelamutüüpi  hooneteks,  kolmekorruseliseks  L-põhiplaaniga  ja  kuuekorruseliseks
punktmajaks.  Sel  viisil  oli  võimalik  säilitada  Europlani  liigendatust,  kaotamata  seejoores
oluliselt hoonestuse funktsionaalsuses.

Lähteülesandes  soovitud  viilkatustamine  viib  meid  ridaelamute  seitsmekümnedate  saag-
katusemotiivilt  kolmekorruseliste  modernviiludele  ja  kahekordse  terrassipõrkega  üle
lamekatusega  kuuekorruseliste  tagasi  algusse.  Arhitektuurikeel  on  samas  üsna  ajatu,
põhjamaine ja kandiline.

Korteriplaanid on välja pakutud tavalised, nagu ikka üks korter, mis hästi müügiks läheb. 

Korterite  arv  kujunes  kahemõõtmelise  maatriksi  alusel,  ühel  teljel  detailplaneeringu
korruselisuse  ja  teisel  korterisuuruste  protsentuaalne  jaotus.  Klassikalise  müüdava  pinna
kaona arvestasime 20% konstruktsioonidele ja 20% üldkasutatava pinna jaoks.

Kujunenud struktuur on kirjas tehniliste näitajate punktis.

EveEST seevastu viib meid maailma, kus me oleksime siis, kui see viljastav periood, mis andis
meile  purjespordi-  ning  kolhoosikeskused  ja  Lasnamäe,  vahele  oleks  jäänud  –  Helsingi
uutesse korterelamurajoonidesse. Näiteks.

Kui  maa alla  minna  on  raske  –  kus  kaljud,  kus  mädasoo –  siis  ehitame mäe.  Mäe sisse
mahutame  autod,  mäe  peale  inimesed.  Mägi  loob  privaatsuse  mägilastele  ja  on
transiitlejatele piisavalt ebamugav. Samas ei takista see mägilasi koos midagi ette võtmast.
Autod  ei  sega,  elu  on  turvaline.  Tekib  täiesti uus  elukvaliteet,  uued  suhtlustasandid,
mikroküla, kus lausa tahaks lapsi kasvatada. Eeden või EverEST, selles on küsimus.

Mõned näitaja, mis Eedeni juures puuduvad:

Maa-aluseid parkimiskohti: 84

Parkimisalune pind 2422

Aga valik on, nagu ikka, valikutegijatel. Meie asi on tekitada valikuvõimalus.

Edasine jutt käib Eedeni kohta.



ASENDIPLAANILISUS
Natuke tõsisemalt asja võttes, ruumiprogrammile vastav autode hulk, 83 parkimiskohta, just
nii  palju ruumi võtabki,  kui  asendiplaanil  näha. See tähendab,  et majade vahele millekski
muuks ruumi ei jää.

Järgmine  samm  oligi  lastemänguväljakute  viimine  hoonestusevahelisele  haljasalale.
Mõnusaks  juurdepääsuks  lõikasime  hoonegrupi  kuuekorruseliste  eest  liiklustrahustava
jalakäigualaga läbi. Jah, seda ala kasutavad parkivad autod ka manööverdamiseks, aga siiski
tekib visuaalne koridor läbi hoonestatud ala.

Kolmekorruselised  hooned  on  kahe  väljapääsuga,  parkla  ja  mänguväljakute  poole.  Ja
ridaelamud on juba tüpoloogiliselt kahele poole avatud.

KONSTRUKTIIVSUS
Eestlane  tahab  ikka  kivimaja.  Nii  ongi  meie  majad  ka  kivist.  Kuuekorruseline
betoonpaneelidest, madalamad mingitest plokkidest ja betoonvahelagedega. Vundamendid
kujunevad vastavalt geoloogiale, selle kohta ei hakka praegu oletusi tegema. Ütleme nii, et
Emajõe luhale kohaselt on vundeerimistingimused kehvad. Lisaks veel kõrge pinnasevesi ja
üleujutuse oht.

Välisviimistlus on traditsiooniline krohv ja lamelltellised – või ka näiteks Meldorfer-plaadid.
Väikeseks  rosinaks  on  ridaelamute  rullmaterjalkatuse  katmine  samuti plaatidega,  et
moodustuks seinakattega koos ühtne, telliselähedane pind.

ENERGIATÕHUSUS
Natuke päikesepaneele ja olemegi täitnud ähvardava määruse seni veel teadmata nõuded -
liginulli. Muu on nagu ikka, soojatagastused ja värgid – nagu kõik moodsad majad.

TEHNILISED NÄITAJAD
Arvutuslik struktuur kogu võistlusala ulatuses ümardatult:

toalisus osakaal % neto korteri pind arv parkimiskohti

2 60 2040 50 40 26

3 30 530 65 16 24

4 10 180 85 4 6

62 83



KUUEKORRUSELISE HOONE TEHNILISED ANDMED
KOKKU ÜMARDATULT:

Ehitisealune pind: 285,9 m² 580

Suletud netopind: 1131,9 m² 2300

Korterite netopind: 922,1 m² 1850

Rõdude pind: 71,3 m² 140

Terrasside pind: 36,1 m² 80

Suletud brutopind: 1396,2 m² 2800

KOLMEKORRUSELISE HOONE TEHNILISED ANDMED
KOKKU ÜMARDATULT:

Ehitisealune pind: 417,3 m² 840

Suletud netopind: 1002,9 m² 2010

Korterite netopind: 766,8,8 m² 1540

Rõdude/terrasside pind: 117,3 m² 240

Suletud brutopind: 1233 m² 2460

KAHEKORRUSELISE HOONE TEHNILISED ANDMED
KOKKU ÜMARDATULT:

Ehitisealune pind: 177,2 m² 360

Suletud brutopind: 307,4 m² 620

Suletud netopind kokku: 243,6 m² 500

Ühe boksi suletud netopind: 121,8 m² 250

Rõdude pind: 11,4 m² 24

Terrassi pind: 5,6 m² 12

KOGU VÕISTLUSALA:
Ehitisealune pind: 1780

Suletud netopind: 4810

Korterite netopind: 3890

Suletud brutopind: 5880


