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1 VÕISTLUSTÖÖ IDEE 

Decora  tööriistamarketit  eristab  teistest  konkurentidest  kliendisõbralikkuse  oluliseks

pidamine. Pakume välja arhitektuurse lahenduse, mis toetab seda imagot ning arendab seda

edasi.  Arhitektuurseteks väljendusvahenditeks on siin keskne galerii,  puitkonstruktsioonide

kasutamine ja läbiv haljastuslahenduste tähtsustamine. 

Keskne  galerii  on  mugav  ja  atraktiivne  klientidele  mõeldud  haljastatud  ruum,  mis  seob

omavahel eripakkumiste ja pop-up müügitsooni ning lastenurgaga puhkeala.

Investeerides kliendisõbralikku imagosse pakume välja rajada karkassi keskkonnasäästlikust

puitmaterjalist!  Puitmaterjal  on  kümneid  kordi  enam  keskkonda  säästev  kui  teras-  või

betoonkonstruktsioonid. Ehitus on keskkonda koormav valdkond, vastutustundlikku eeskuju

näidates  pakub  kauplus  oma  klientidele  usaldust  ning  aktraktiivset  "sooja"  emotsiooniga

interjööri. Ka ehituslike otsuste kaudu võib kauplus end turundada!

Meeldiva keskkonna loomisel on haljastusel oluline roll.  Ringristmiku poole jääval küljel on

hoonemahtude ees haljasnõlvad, mis oluliselt ilmestavad laohoone lakoonilist ehitusmahtu.

Põõsaste  ja  rohttaimedega  on  ilmestatud ka  hoone  hoovipoolsed  fassadiküljed  ja  parklat

liigendav haljasriba. 

Töötajatele pakume lisaväärtust kontoriploki näol, mis tagab kolmandalt korruselt meeldivad

kaugvaated  ning  võimaldab  ühissündmuste  korraldamiseks  kasutada  atraktiivset

katuseterrassi. 

2 ARHITEKTUUR

Hoone mahuline struktuur on arenedes kasvav - elamute pool madalam ja linna pool kõrgem.

Hoone on tinglikult liigendatud neljaks erinevaks mahuks, mis kasutavad erinevaid viimistlusi:

hall  ja  must  laineline terasplekk ning siberi  lehisega kaetud maht.  Puiduga kaetud mahtu

liigendavad  suuremad  sissepääsu  klaasfassaadid,  kolmekordset  hoonemahtu  aga  läbiv

akende kasutus. Kuigi ehitusmarket ei vaja otseselt aknaid, panustavad need oluliselt hoone

välisilme  sõbralikumaks  muutmisesse  ning   poekeskkonna  kliendi  jaoks  meeldivamaks

tegemisse. Edasises töös leitakse kauba paigutusega kohti, kus aknaesine on ligipääsetav ja
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vaadet pakkuv, selliste näiliste pauside abil saab tagada sujuva ja rahuliku kaupade temaatilse

ülemineku. Akende puhul, mis ei paku põnevaid vaateid, kuid on hoone välisilme seisukohalt

olulised, on võimalik ka kauba osaline või täielik paigutus aknate ette.

Hoone  fassaadid  ehitatakse  soojustatud  PIR-kassetist,  mis  on  pealispinnas  lainekujuline,

võimaldades  esile  pääseda  efektsemal  reljeefil.  Hoonet  ilmestavad  terasraamil  ja

metallvõrguga  kaetud  akende  varjepaneelid,  mida  saab  kasutada  päikesevarjestusena  ja

esimesel korrusel ronitaimede jaoks.

3 VÄLIRUUM, HALJASTUS

Väliruumi keskmeks on peasissepääsude väljak, mis läbib galeriina hoone sisemust. Ringtee

poolses osas on sissepääs kujundatud kutsuvaks - kuigi oodatav kasutajate hulk on vähene

(ratturid  ja  jalgsi  liiklejad),  on oluline hoone väline žest  -  olla  näoga ka  juurdepääsuteede

poole. 

Hoovis  on  väljak  paigutatud  päikeselisse  ja  tuulevaiksesse  nurka  ning  see  toimib

mitmeotstarbeliselt - siin on statsionaarset haljastust, istepinke, ehitusmaterjalide väligalerii

ning võimalus teha suviseid õueruumi pop-up müüke (samuti haljastuse müüki). 

Kliendisõbralkkust väljendatakse hästi planeeritud ja silmapaistva haljastusega. Ümber hoone

on  tõstetud haljastatud nõlvad,  hoone otstes on sinna istutatud ca 1m kõrguseid vähest

hooldust vajavaid põõsaid ja rohttaimi.  Haljastatud põõsastega riba on ka üksikelamute ja

kaupluse  vahel  ning  lao-  ja  peaparkla  vahel.  Ka  sisehoovis  on  kaupluse  välisseina  ümber

jäetud kitsad haljasribad, et sissepääsuala meeldivamaks kujundada.
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4 HOONE KONSTRUKTSIOONID

Hoone konstruktiivne ülesehitus on klassikaline post-karkass süsteem sammuga 6x6-meetrit.

Laopinnal  ja  kontoris  võib  kaaluda  ka  sammu  ühtepidi  vähendamist  12m  peale,  kuna

koormused on väiksemad kui vahelagedel. Vahelagede koormuseks on arvestatud 5,5 KN/m2. 

Hooned  on  lihtsad  riskülikukujlise  geomeetriaga,  dünaamiline  vorm  tekitatakse  katusel

ülestõstetud parapeti abil.  Karkassi külge monteeritakse PIR metallkassetid, mis on kaetud

lainelise terasplekiga, väiksemas mahus siberi lehisega.

Karkass on võimalik rajada kõigis levinud konstruktsioonides. Investeerides kliendisõbralikku

imagosse pakume välja rajada karkassi keskkonnasäästlikust puitmaterjalist! Puitmaterjal on

kümneid kordi  enam keskkonda säästev kui  teras-  või  betoonkonstruktsioonid.  Alternatiivi

pakkudes on võimalik kaupluse  klientidele oma väärtusi väljendada - ehitus on keskkonda

koormav  valdkond,  vastutustundlikku  eeskuju  näidates  pakub  kauplus  oma  klientidele

usaldust ning aktraktiivset "sooja" emotsiooniga interjööri. 

Tulepüsivuse  R60  minutit  tagavad liimpuidust  ca  300x300mm postid  ning ca  240x600mm

talad,  mille  peale  piisab  silde  poolitamisel  abitalaga  140mm  paksusest  ristkihtpuidust

vahelaepaneelist. Esialgsed dimensioonid kontruktorilt Laur Lõvi.

5 HOONE LOGISTIKA

Kauplusel  on  üks  keskne  klienditrepp  ja  kliendilift  ning  kaks  evakuatsioonitrepikoda.  Üks

evakuatsioonitrepikodadest on kasutuses kontorite juurdepääsuks, selle kaudu on võimalikud

ka mugavad ühendused kauplusega. Kliendilifti asukoht võimaldab selle kasutust ka kontori

tarbeks. Laohoone on kauplusega ühenduses läbi galerii juurdepääsu ning teeninduslifti. 

Laohoone mahus lao ja kaupluse vahel paikneb projektimüügi ala. Projektimüügi alal asuvad

nii garderoobid pesuruumidega kui ka töötajate puhkeruum. Neid ruume kasutavad nii lao-

kui kaupluse töötajad. 

5/7



6 LIIKLUS JA PARKIMISKORRALDUS

Parkimine on lahendatud krundisiseselt kahes tsoonis: töötajate parkla 12 kohta ja klientide

parkla 81 kohta. Parkimisala on lahendatud paindliku liikumisskeemiga, võimaldades ka läbi

kahe koha haagisega parkimist. Sissesõidud on detailplaneeringu- ja lähteülesande järgsed.

Täiendav sissesõit on loodud töötajate parklasse, väga väikese parkimiskoormuse (P12) tõttu

ei kaasne sellega negatiivset mõju. Võimalus on lahendada sissesõit töötajate parklasse ka

peaparkla kaudu ja üle jalakäijate katendi. Peaparklas olev jalakäijate juurdepääsutee katend

on autoliiklusega samas tasapinnas. 

Asendiline lahendus võimaldab kaupluse parkla ja laoplatsi vahelist juurdepääsu.

Rattaparklad asuvad mõlemal pool hoonet sissepääsude vahetus läheduses, kohtade vajadus

täpsustatakse järgmises etapis.
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7 TEHNILISED NÄITA JAD

ESKIIS: DETAILPL: 
HOONETE  ARV: 1 (jagatud 4-ks) kuni 4
EHITISEALUNE PIND: 5311 m2 5330 m2

KÕRGUS: 17m/+93m ABS 20m/+96m ABS
KORRUSELISUS: 1-3 3-5 
TULEPÜSIVUSKLASS: TP1 (ladu TP2) min TP2
HALJASTATUD PIND %:  21% 10%
LAOPLATS 2890 m2

PARKIMISKOHTI KOKKU 93

HOONE PIND:

LADU 3024.2 m2

sh. PROJEKTIMÜÜK 179.1 m2

POOD 4115.5 m2

sh. 1. KORRUS 1998 m2

sh. GALERII JA POP-UP ALA 320.7 m2

sh. 2. KORRUS 2117,5 m2

KONTOR: 562.3 m2

sh. 
4-NE KONTOR 31.9
3-NE KONTOR 22.6
3-NE KONTOR 24.7
3-NE KONTOR 24.7
2-NE KONTOR 22.0
2-NE KONTOR 21.5
6-NE KONTOR 40.3
6-NE KONTOR 45.8
6-NE KONTOR 45.8 
KÖÖK/PUHKERUUM 47.2
SUUR NÕUKA 47.3
VÄIKE NÕUKA 25.2
RIIETUSRUUM M 5.6
PESU M 4.1
SAUN 5.7
RIIETUSRUUM N 5.6
PESU N 3.6
KORISTAJA 1.6
WC 1.6
WC 2.2
ARHIIV 30.3
KORIDOR+TREPIKODA 103.0

KOGU MA JA NETO PINDALA     7702.0 m2

KOGU MA JA BRUTO PINDALA  8067 m2

Seletuskirja koostas Urmo Mets (volitatud arhitekt 7)
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