
RIIA TÄNAV 193 ARHITEKTUURIVÕISTLUS
KAUPLUS- JA LAOHOONE

Stuudio KAH OÜ, autorid: Kristiina Hussar (volitatud arhitekt 7), Kristiina Aasvee

Virvevee, Veskitaguse küla, Rae vald

75317 Harju maakond

Äriregistri kood 14297541

MTR registreering EEP003962

1



EESMÄRGID

• Inimmõõtmeline liigendatud maht

• Maastikku põimitus, mis loob mängulise sissepääsuala ning sidusa ja hõlpsalt kasutatava 

rohekoridori.

• Arhitektuurse idee tuumaks on kaupluse ja laohoone omavaheline logistiline ühendamine.

• Töötajatele lisandväärtusena mõnusa keskkonna loomine, kus nende puhkeruumid ja 

käiguteed oleksid seotud rohealaga. Nii on rohekoridoril lisaks transiidile ka lokaalne 

tähtsus.
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ASENDIPLAANILINE IDEE
Asendiplaani  koostamisel  on  lähtutud  detailplaneeringu  ideest,  mille  kohaselt  peavad  hooned

paiknema  kinnistu  idaserval  ja  moodustama  helibarjääri  ristmiku  ja  eramajade  kinnistute  vahel.

Hoonemaht on jaotatud kaheks - kauplusehoone ja ladu. Et maastiku reljeef on küllaltki tugeva tõusuga

ristmikule,  on  kahe  hoone  mahu  vaheline  ühendus  loodud  pinnasega  kaetuna.  Galeriilahendust

pidasime  halvaks,  kuna  see  lõhuks  visuaalselt  rohekoridori  terviklikkuse  ja  tekitaks ebamugavusi

kasutamisel ( poe külastajad, jalutajad, toodete transport laost poodi).

Et tekiks mõjus roheala,  mis rohekoridorina ka tööle hakkaks,  on vajalik selle mastaap ja visuaalne

esiletõstmine. Nii on ida-lääne-suunaline rohekoridor mängulise reljeefiga, seda ilmestab kõrghaljastus

ja liigendavad eriilmelised teerajad ning ajaveetmiseala.

Sissepääs kauplusesse on peamise parkimisala keskosas.  Sealsele sillutatud alale võib paigutada ka

väiksemaid  müügieksponaate.  Samas  on  sissepääsuala  hästi  ühendatud  rohekoridoriga.  Töötajate

sissepääs ja puhkealad on otsepääsuga rohekoridorist.

LIIKLUSSKEEM

Parkimine hoone lääneküljel on jaotatud kahte suuremasse gruppi ja eraldatud laoplatist rohealaga.

Külastajate  parklale  on  projekteeritud  üks  sissesõit,  kuid  vajadusel  on  võimalik  lisada  ka  teine.

Laoplatsi  sissesõit  on  lõunaküljest  ja  seal  on  liiklus  ühesuunaline.  Ümbritsevad  kergliiklusalad  on

projekteeritud detailplaneeringu kohaselt olemasolevat teedevõrku – kergliiklusteid ja ülekäiguradasid

arvesse võttes.

VÄLIALAD JA HALJASTUS

Rohekoridori haljastamisel on põhimõtteks, et rohekoridori mõju oleks maksimaalne. Seal on rohkelt

kõrghaljastust  aga  ka  liigendatult  madalamat  haljastust  ja  murupinda.  Enamik  murupinda  oleks

haljastatud lilleniidu põhimõttel, et pidevat niitmisvajadust vähendada.
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ARHITEKTUURNE IDEE
Maht jaotub kaheks lihtsaks tahuks, mida rõhutatult liigendab  maastik. Värvilahenduses domineerib

tumehall,  mis  loob  haljastusele  ühtlase  tausta  ja  kahandab  hoonet  visuaalselt.  Kaupluse  osa

arhitektuur  on mängulisem ja detailirohkem. Kontoriplokk moodustab sellele ka kolmanda korruse.

Põhiliseks  fassaadimaterjaliks  on  vertikaalselt  paigaldatud  soojustatud  trapetsmustriga  profiilplekk-

komposiitpaneelid,  mida  varieeritakse  horisontaalse  liigendusega  ning  klaasipindadega.  Kaupluse

sokkel  ning  laohoone  seinad,  millel  läheduses  toimub  kaubatransport,  on  betoonpaneelidest.

Kontoriploki  klaasivarjestusena kasutatakse  metallribistike,  mis  liikudes  varieeruvad  kuna on  ühest

küljest värvitud kollaseks (logo värv). Fassaadidel on kaupluse logoga vagusreklaamid paigaldatud nii, et

need suunaksid liiklejaid sissepääsu suunas.

FUNKTSIONAALNE SKEEM

Kauplusehoone  oluliseks  logistiliseks  elemendiks  on  tunnel  lao  ja  müügisaali  vahel.  Selle

kauplusepoolses otsas on kauba laadimise ala, kus kaupu saab tõstukiga teisele korrusele upitada aga

ka kaubalifti kasutades transportida.

Müügisaali  funktsionaalne  skeem lahendatakse  edasise  projekteerimise  käigus,  kuid  selle  keskseks

elemendiks on kahte müügisaali ühendav trepp ja külastajate lift.

Kontoriploki  sissepääs on tõstetud roheala nõlvale,  et puhkeruumidel ja  nõupidamiste ruumil  oleks

vahetu kontakt loodusega ja võimalus roheala kasutamiseks.
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KONSTRUKTSIOONID
Hoonete  põhilisteks  kandvateks  elementideks  on  teraspostid,  millele  kinnituvad  kergvälisseinad  ja

toetuvad vahelae talastik  ning laekandurid- metallfermid. Vahelaed on monteeritavast betoonist.

ENERGIATÕHUSUS
Energiatõhusa hoone projekteerimine algab hoone orientatsioonist, paigutusest ja kompaktse mahu

planeerimisest  ning  tänapäevaste  tehnosüsteemide  valikust.  Hoone  on  projekteeritud  nii,  et  otse

lõunapäikesele  avatud  fassaadides  on  aknaid  vajadusel  varjestatud.  Valgustusena  kasutatakse

energiasäästlikke LED valgusteid, mida juhivad päevavalgusandurid.

Hoonete katusele on võimalik paigaldada PV paneele, et tagada „A“ energiaklassiks vajalik lisaenergia

tootmine.

TEHNILISED NÄITA JAD
KINNISTU PIND 15 509 M2

EHITISEALUNE PIND 5325,0 M2

NETOPIND KOKKU 7728,5M2

SULETUD BRUTOPIND 8034,2 M2

HOONE KÕRGUS 14 / 11 M

KORRUSELISUS 2 / 3

PARKIMISKOHTI 94
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