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SELETUSKIRI 

 

1. Olemasoleva olukorra analüüs 

Kinnistu Pepleri tn 34 (79507:037:0020) asub Riia ja Pepleri tänavate ristmikul. Krunti piiritlevad 
tänavate poolsetest külgedest kõnniteed ning naaberkruntide poolt metallpiirded. Kinnistu piirist kirde 
poole asub Riia 13 4-korruseline hoone, loode poole - Pepleri tn 32 3-korruseline hoone. Üle Riia 
tänava asub kino Ekraan-I hoone, üle Pepleri tänava – 5-korruseline Maavalitsuse hoone.  
Tänavapoolne krundi osa on orenteeritud lõuna poole, hoovipoolne osa – põhja poole. 
Antud alat iseloomustab väga aktiivne transpordiliiklus, mida reguleeritakse valgusforiga. Seoses 
sellega on sellel kohal kõrge müratase. 

Kehtiv antud krundi kohta koostatud detailplaneering võimaldab ehitada 5 korruselist hoonet. Lubatud 
krundil suurim ehitusalune pind on 490 m², hoone suurim lubatud absoluutkõrgus 76,55. Pepleri ja 
Riia tänavate poolt hoonestus peab asuma kohustuslikul ehitusjoonel. 

 Antud kinnistu analüüs toob esile järgmised põhimõtted: 

- projekteeritav hoone peab olema võimalikult kompaktne; 
- hoone peab asuma krundi lõunaosas kohustuslikul ehitusjoonel; 
- projekteerimisel arvestada krundi asukohta – tänavate ristmik; 
- arvestada transpordiliikluse kõrget müra taset; 
- arvestada peafassaadi päikese valgustavust kogu päeva jooksul; 
- detailplaneeringuga määratud maa-pealse parkimisala asukoht on osaliselt hoone all. 

2. Kontseptsioon  

Lähtudes olemasoleva olukorra analüüsist pakub antud eskiislahendus kompaktse hoonemahu.  
Äriruumidega esimene korrus on eraldatud 2-5 kordse hooneosa põhimahust. Klaasseintega 
äriruumid on avatud tänavale. Tänavatepoolne  hoone põhimaht on kaetud päikesekaitseribidega – 
vertikaalselt paigaldatud alumiiniumlamellidest. Peale päikesekaitse funktsiooni peegeldavad ja 
summutavad antud lamellid transpordimüra. Kuna kõige tugevam müra on ristmikul, on lamellide 
samm ristmiku suunas tihedam. Sellega saab hoone aktsendi ristmikunurgal. Hoovipoolne 
hoonefassad on avatud valgusele ja ümbritsevale haljastusele. 

3. Hoone funktsionaalne jaotus  

Keldrikorrusel on ette nähtud maa-alune autoparkla, tehnilised ruumid, panipaigad korterite jaoks, 
jälgrattaruum. Sõidukite pääs maa-alusesse parklasse on autolifti abil. Juhul, kui maa-alust 
autoparklat ei tule, planeeritakse tehnilised ruumid 1-le korrusele. 

1-le korrusele on planeeritud äriruumid, sissepääs projekteeritud korterite hooneossa. 

2-4. korrustele on projekteeritud vastavalt lähteülesandele külaliskorterid. 

5-le korrusele on ette nähtud korterid rõdudega. 

Kõik korrused on seotud omavahel treppidega ja liftiga. Trepikoda on valgustatud klaasitud 
katuseluugi kaudu. Keldrikorruse tasandilt on projekteeritud omaette väljapääs tänavale. 

 

 



4. Põhilised ehitus- ja viimistlusmaterjalid  

Põhilised kandvad ehituskonstruktsioonid on ette nähtud monoliitbetoonist. 
Välisseinad on kergkonstruktsioonis metallkarkassil soojustusega. Seestpool on 2-kihiline tugevdatud 
kipsplaadist vooder, välispinnal on lõppviimistlusega fassaadiplaatidest kate. 
Aknad on kolmekihiliste klaaspakettidega. 
Ärikorruse vitraažid on anodeeritud alumiiniumraamides. 
Korterite vaheseintseks on teraskarkassil kipsplaatidest vaheseinad. 
Karusekatteks on rullmaterjal. 
 

5. Tehnilised näitajad  
 

Hoone näitajad: 
 -     maapealse osa alune pind  490 m² 

- suletud netopind    2295,0 m² 
- maapealse osa korruste arv  5 
- maa-aluse osa korruste arv  1 
- absoluutne kõrgus    76,55  
- kõrgus     17,0 m 
- sügavus     2,8 m 
- pikkus     25,50 m 
- laius     25,25 
- maht     8924 m³ 
- maapealse osa maht   8330 m³ 
- köetav pind    2295,0 m² 
- üldkasutatav pind    844,3 m² 

s.h. keldrikorrusel    440,9 m² 
- tehnopind     20,9 m² 
- liftide arv     1 
- eluruumide (korterite) arv   9 

s.h. 1-toalised    5  
 2-toalised    4 

- Eluruumide (korterite) pind   328,1 m² 
- külaliskorterite arv    62 
- külaliskorterite pind    1182,4 m² 
 
- mitteeluruumide arv 1-l korrusel  1 
- mitteeluruumide pind 1-l korrusel  142,8 m² 

6. Parkimiskohtade arvutus  

 Normeeritav parkimiskohtade arv (EVS 843:2016 tab. 9.1, 9.2 keskuse klass II): 
            . 1-korruse äripind (büroo)                 142,8x1/90=1,59=2 kohta 

 majutusettevõtte (külaliskorterid) (1182,4+51,8+12,0)x1/180=6,9=7 kohta 
   1-2 toalised korterid   9x0,9=8,1=8 kohta 
   
  Kokku     17 kohta 
 

Projekteeritud parkimiskohtade arv kokku 14+9=23 kohta 


