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ARHITEKTUURNE JA LINNAEHITUSLIK IDEE 

Välja on pakutud tänapäevane, võimalikult kompaktne, funktsionaalne ja lihtne lahendus, mis 
vastab nii detailplaneeringu nõuetele, kui ka ehitus- ja sisustuskaupluse vajadustele. Hoone 
asub detailplaneeringu ehitusalas ja  on etteantud ehitusjoonel ning seda poolitab 10 m laiune 
klaasgalerii. Hoone on üles ehitatud selliselt, et valdavalt saab kasutada standardseid ja 
säästlikke konstruktiivseid lahendusi, maanteepoolne kumer sein on ekspressiivselt 
liigendatud ning selles osas tuleb välja töötada erilahendused. Moodustub ühtne tervik kahe 
erineva meeleoluga - maanteepoolne dünaamiline rahutus ning parkla poolne lakooniline 
selgus koos hästi markeeruva sissepääsuga. 

LINNARUUM JA ASENDIPLAAN  

Hoone on kooskõlas ümbritseva keskkonnaga, väljaehitatava ringteega, auto- ja 
kergliiklusühendustega. Parklasse on sissepääsud hoone taga asuvalt ühendusteelt ja need 
on planeeritud nihkega elamuala sissesõitude suhtes. Parklas on 96 kohta, mis vastab 
Decora ehituspoe soovidele. Parkimine on lihtne ja loogiline ning jagatud haljastusega 
väiksemateks aladeks. Laoplatsile on kaks sissesõitu ja piisavalt manööverdamisruumi 
mistahes veokitele. Parklat saab vajadusel suurendada laoplatsi suunas. 

STRUKTUUR JA FUNKTSIONEERIMINE 

Hoone koosneb kahest põhimahust. Klaasgaleriist põhja pool asub kahekordne poe 
müügisaalidega maht ning lõuna pool ühekordne kõrge laomaht, kontorid, projektimüük ja 
personaliruumid. Klientide sissepääs hoonesse toimub, hoonet poolitava klaasgalerii otstest, 
nii parkla-, kui maantee poolt. Tsentraalses galeriis asuvad ka kõik olulised vertikaalsed  ja 
horisontaalsed ühendsed - avar peatrepp ja klaaslift ning ühendusteed ja -sillad lao, kontori ja 
poe vahel. Hoonesse on lisaks ette nähtud viis evakuatsioonitreppi. 

KONSTRUKTSIOONID JA MATERJALID 

Kõik hoone horisontaalsed konstruktsioonid toetuvad betoonpostidele. Postide sammuks 
valisime esialgu ühekordses kõrges laos 18x12 meetrit ja kahekordse kaupluse osas 9 x 9 
meetrit. Lao katuslagi koosneb terasfermidest ja kandvast profiilplekist. Kahekordsel kaupluse 



osal on valdavalt monteeritav betoonlagi ja taladele toetuvast kandvast profiilplekist katuslagi. 
Poe ja klaasgalerii kandvate taladena võiks kasutada liimpuitu. Hoone välisseinad on võimalik 
ehitada kas betoonblokist ja soojustada või sandwich paneelidest. Hoone põhiliseks 
välisviimistlusmaterialiks on loodushall laia lauaga puitlaudis. Hoone lamekatus on kaetud 
rullmaterjaliga. 

INSENERIOSAD JA ENERGIATÕHUSUS 

Hoonesse on ette nähtud kõik vajalikud, kaasaegsed ja eneriatõhusad tehnosüsteemid: 
ventilatsioon, küte, led-valgustus, automaatika jm. Kaupluse mahule ja lao mahule on ette 
nähtud kaks eraldi ventilatsioonikambrit, mis asuvad mõlemad teisel korrusel. Nii ei pea 
ventilatsioonimagistraalid läbima tsentraalset klaasgaleriid. Klaasgalerii klaaslae kõrged 
kandvad talad toimivad ühtlasi ka passiivse päikesekaitsena. Hoone välisperimeeter 
soojustatakse nõuetekohaselt, klaasfassaadid on soojakatkestusega alumiiniumprofiilidega ja 
energiaklaaspakkettidega. 

VÄLIRUUM JA HEAKORD 

Sõiduteed ja parkla on asfaltkattega ja kergliiklusteed kaetakse suureformaadilise 
betoonkiviga. Krundi perimeeter haljastatakse põhja-, lääne-, ja lõuna suunas 
kõrghaljastusega, maanteepoolses ida suunas kasutatakse madalamat põõsashaljastust. 
Territoorium ja hoone fassaadid  on plaanitud pimedal ajal efektselt valgustada. Vajalikud 
väikevormid  ja haljastus täpsustuvad projekteerimise käigus. 

TEHNILISED NÄITAJAD: 

projektimüük 196 (m²) 
galerii sillad 545 (m²) 
tehnilised ruumid 123 (m²) 
trepikojad 146 

korruste arv 2 
hoone maht    61563 (mᶟ) 
parkimiskohad kinnistul  96 
haljastuse %  16 
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kinnistu pindala Riia 193 15508 (m²) 
ehitisealune pind 5837 (m²) 
täisehituse % 37,6 
brutopind 8568 (m²)  
netopind 8417 (m²), sh. 
ehituspood 3881 (m²) 
ladu  2964 (m²) 
kontoriruumid 562 (m²)


