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Hoone asend ja linnaehituslik idee

Eskiislahendus arvestab detailplaneeringus nõutud hoonestusviisiga, mis tuleneb Karlova linnaosa 
miljööväärtusest ja ehitismälestiste Tähe 20 ja 26 kaitsevööndist. 

Tähe tn äärde on esimesel korrusel ajalooliselt välja kujunenud ärifunktsiooni kasutuse toetamiseks 
kujundatud avatum tänavafront. Lootuse tn pool on tänavafront sopilisem ja intiimsem. Ilma 
katkestuseta ärifrondi ja äripindade loomiseks on korterite ja külaliskorterite 

Lootuse tn poolne maht on liigendatud ja kujunduslikult eristatud justkui kaheks hoonemahuks. 

Äripinnad tänava ääres, korterite 
sissepääsud sisetänavalt

Mahtude liigendamine



Väliala ettepanek

Krundi reljeef on ära kasutatud mõnusa hooviala tekitamiseks. Korterite peasissepääsude juurest 
avaneb vaade hoovile ja mööda pandust pääseb kõrgemale tasapinnale. 

Maa-aluse parkla peale on kavandatud laste mänguväljak ja istumisala. Mänguväljaku katteks on 
kummipurust tartaankate.

Krundi lõunapoolses servas olev kõrghaljastus istutakse ümber.  Esimese korruse terrassi ees olevale 
kaldpinnale rajatakse elanike privaatsuse tagamiseks madalhaljastus (põõsad).

Hoonestuse arhitektuurne idee

Äripinnad paiknevad 1. korrusel Tähe tänava ääres ilma katkestuseta korterite sissepääsudest.  
Korterite sissepääsud on paigutatud Tähe tn poole avatud kahe hoonemahu vahele tekitatud 
taskusse, mis astub tänavaelust natuke tahapoole.

Lootuse tn poolne maht on liigendatud ja kujunduslikult eristatud justkui kaheks hoonemahuks. Tänu 
sellele liigendusele saab Lootuse tn poolsetele korteritele tagada normikohase insolatsiooni.

Hoonemahu põhiplaan on lahendatud kompaktselt, hoonele annavad iseloomu vintskapid ja nende 
juurde kujundatud rõdud mis on sarnased piirkonnas iseloomulikele hoone vormi liigendustele.  
Sisehoovi poolsetel korteritel on terrassid, mille privaatus on tagatud maastikuliste võtetega.

Parklakorruselt pääseb Lootuse tn poolse hoone trepikotta. Panipaigad, tehnoruumid ning 
jalgrattaparkla on paigutatud parklakorrusele. 



Konstruktsioon, fassaadi materjalid, energiatõhusus

Hoone kandekonstruktsioon on monteeritavatest elementidest: raudbetoonpostid, -talad ja paneelid.
Jäigastavateks elementideks on liftišahtid ja seinapaneelid. Betoonpaneelidest põikikandeseinad on 
ühtlasi korteritevahelised seinad. Vahelaed ja katuslagi on õõnespaneelidest. 

Maa-alused konstruktsioonid on tüüpselt monoliitsest raudbetoonist.

Välisseinad on kaetud horisontaalse ja vertikaalse puitlaudisega. 1. korruse tänavatasandil kui ka Tähe
tn poolse mahu tulemüüri osas on välissein kaetud lauamustriga betoonkoorikuga.

Katusekattematerjaliks on kasutatud valtsplekki.

Aknad ja katuseaknad on energiatõhusust tagava 3x klaaspaketiga puitraamis.

Hoonetes on soojatagastav sundventilatsioonisüsteem ja vesipõrandaküte. Korteripõhised 
ventilatsiooni-agregaadid paigutatakse kas garderoobinišši või esiku ripplae taha. Katusele saab 
paigutada päikesepaneelid. 



Tehnilised näitajad

Tähe tn poolne maht Lootuse tn poolne maht Kokku 

Maapealne suletud 
brutopind, m2

1020 2547 3556

Maa-alune suletud 
brutopind, m2

1032 - -

Maapealne suletud 
netopind, m2

772 2153 2925

Maa-alune suletud 
netopind, m2

936 - -

Maapealne hoonealune 
pind, m2

261 606 867

Maapealne osa Kubatuur, 
m3

3157,7 9193,8 12351,5

Maa alune  osa Kubatuur, 
m3

3302.4 3302.4

Korterite arv 
- 24 24

Korterite netopind, m2
- 1651 1651

Külaliskorterite arv 

21 - 21

Külaliskorterite netopind, 
m2

579 - 579

1. korruse äripinna 
netopind, m2

90 339 429

Autoparkimiskohad õues
7 (sh. 1 invakohta)

Autoparkimiskohad  
parklas

30 (sh. 1 invakohta)

Panipaigad
24



Korterite arv toalisuse järgi

Korteri tüüp Tähe tn poolne maht Lootuse tn poolne maht

1-toalised külaliskorterid
21 -

2-toalised 
- 3

3-toalised 
- 14

4-toalised 
- 7

Kokku
21 24


