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Härgmäe tn 22, Tallinn lao- ja büroohoone TEHNILISTE LAHENDUSTE TÄPSUSTATUD KIRJELDUS

1

KONSTRUKTSIOONID
1.1 Uldine
1.1.1. Hoonete kandekonstruktsioonide (vundamendid, põ randad, postid, talad, seinad,
vahelaed jne) gabariidid tä psustatakse põ hi- ja tö ö projektidega. Põ hi- ja
tö ö projektide koostamisel võ etakse aluseks ü ü rilepingu aluseks olevad
korruseplaanid.
1.1.2. Korruseplaanidel perspektiivsena mä rgitud kö ö ginurkade ja WC-de jaoks
rajatakse vajalikud kommunikatsioonid ning need on võ imalik vä lja ehitada
lisatellimusena. Samuti võ imalik tellida olmeplokk (duš id ja riietusruumid) I
korruse trepi alla ja kö ö gi/wc asemele
1.2 Põ randad
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Lao- ja tootmisruumi põ randa maksimaalne lubatud punktkoormus 60 kN.
Laopõ randa kõ rgused tõ stuste esise asfalti kõ rgusmä rk = hoone +0.00-ga.
Lao- ja tootmisruumi põ randa tasasusklass A1, kulumisklass A1.
Lao- ja tootmisruumi põ rand on rajatud armeeritud betooni võ i fiiberbetoonina.
mis vastab ette antud tugevustasemele. Põ rand on tö ö deldud pinnakõ vendiga.
1.2.5 Laoruumi põ randasoojustus on paigaldatud hoone perimeetrile 2 m laiuse
ribana, soojustuse paksus vastavalt arhitektuursele eelprojektile.
1.2.6 Kontori osas on soojustus kogu kontori põ randa aluses osas, soojustuse paksus
vastavalt arhitektuursele eelprojektile.

1.3 Seinad
1.3.1 Sokkel
on
rajatud
monteeritavatest
raudbetoonelementidest
võ i
betoonplokkidest.
1.3.2 Lao/tootmisruumide vä lisseinad on rajatud metallkarkassil SW paneelidest,
paneelide paksus vastavalt hoone arhitektuursele eelprojektile.
1.3.3 Tuletõ kkeseinteks on betoonkivi mü ü rid võ i SW-kergpaneelid vastavalt
tulepü sivusnõ uetele. SW sisemine pool valget tooni.
1.3.4 Bü roo ja lao-vahelised seinad rajatud betoonkivimü ü ritisena. Boksi
sisevaheseinad on ehitatud kipsist kergseintena. Bokside vahelised kandvad
seinad betoonkivi mü ü ritisena.
1.3.5 Lao- ja tootmisruumi puhasvuuk kiviseinad on vä rvitud.
1.3.6 Avatä ited:
 bü roo avatä ited vastavalt põ hiprojektile;
 bü roo osa siseuksed on tumehalli vä rvi siledad uksed tumehallide liistudega
(kä rgsisuga);
 tuletõ kkesiseuksed bü roo ja laoruumi vahel on rajatud puidust võ i metallist;
 laoruumi suitsuluugid on lä bipaistvad;
 laoruumi tõ stuksed on automatiseeritud, avatavad nii nupust kui ka puldist;
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vä lisavade soojajuhtivuse nä itajad vastavalt eelprojektile.

1.4 Katus ja vahelaed
1.4.1 Hoonete lao osade katuslagede kandekonstruktsiooniks on projekteeritud
teraskarkassil kandev profiilplekk, bü roo osade vahelaed on rajatud
õ õ nespaneelidega.
1.4.2 Katusekattematerjal on PVC võ i 2xSBS.

2

TEHNOSÜSTEEMID
2.1 Vesi, kanalisatsioon
2.1.1 Sprinklerid, hoone-sisene tuletõ rjeveevarustus ja veekardinad puuduvad.
2.1.2 San.-seadmeteks (wc-potid, valamud, segistid) on arvestatud Gustavsberg Artic
seeria tooted võ i analoog.
2.1.3 Hoonesisene soojaveevarustus tagatakse elektriboileritega võ i gaasikü tte baasil.
2.2 Ventilatsioon
2.2.1 Igal boksil on bü roos oma soojustagastusega ventilatsiooniagregaat.
Ventilatsiooniagregaadid valitakse vastavalt projekteeritud parameetritele.
2.2.2 Bü roo ventilatsioon on projekteeritud ja ehitatud seadmepõ hise automaatikaga.
Sü steemi võ imsust on võ imalik muuta ja programmeerida ajaliselt.
2.2.3 Lao ventilatsioon on projekteeritud ja ehitatud vä ljatõ mbeventilaatorite ja
vä rskeõ hurestidega.
2.3 Kü te
2.3.1 Hoonete bü rooruumide kü te on rajatud põ randakü tte baasil. Temperatuuri
reguleerimine toimub boksipõ hiselt.
2.3.2 Hoonete lao- ja tootmisruumide kü te on rajatud lao seinale võ i
laekonstruktsioonile kinnitatavate kü ttekalorifeeride nä ol.
2.3.3 Ruumides tagatakse arvutuslikud sisetemperatuurid jä rgmiselt:
 Bü rooruumides +21 kraadi (C)
 Ladudes +18 kraadi (C)
 Riietusruumides +22 kraadi (C)
 Tehnilised- ja abiruumides +18 kraadi (C).
2.4 Jahutus
2.4.1 Bü roodesse on projekteeritud ja ehitatud boksipõ hine jahutus. Jahutuse
vä lisosad asuvad katusel.
2.4.2 Bü roo jahutussü steemi juhtimine toimub seadmepõ hiselt puldist. Jahutust ei
ü hendata ü lejä ä nud sü steemidega (ventilatsiooni- ja kü ttesü steem).
2.5 Elekter
2.5.1 Bü roo- ja laoruumide ü ldvalgustus on projekteeritud ja ehitatud vastavalt
kehtivatele normidele. Valgustus lahendatud LED valgustitega.
2.5.2 Uü rnikul on õ igus paigaldada hoone katusele valgusreklaam, mille lahendus
tuleb kooskõ lastada hoone arhitektiga. Uü rileandja tagab valgusreklaamile toite,
mida lü litatakse hä maraanduriga koos hoone ü ldise vä livalgustusega
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Reklaamsiltidele on tagatud valmidus elektritoite ja kinnituste nä ol.
Reklaamsiltide tellimine on ü ü rniku poolt.
2.5.3 Varutoiteseadmeid ei paigaldata.
2.5.4 Tö ö koha kohta on arvestatud 5 jõ upistikut.
2.6 Nõ rkvool
2.6.1 Internetiü hendus optilise sidevõ rguga.
2.6.2 Nõ rkvoolu aktiivseadmeid (UPS-id, switchid, kapid, telefonid, telefonijaamad,
projektorid, televiisorid, ekraanid, tö ö jaamad, serverid jmd) ei paigaldata.
2.6.3 Hooneautomaatikat ja internetist kontrollitavat eriosade juhtimist ei ole ette
nä htud.
2.6.4 Tö ö koha kohta on arvestatud 2 CAT6 pistikut.
3

SISEVIIMISTLUS
3.1 Bü roo
3.1.1 Bü roode kiviseinad on pahteldatud ja viimistletud vä rvkattega.
3.1.2 1. ja 2. korruse bü roo laeks on puhas vä rvitud betoonlagi (kommunikatsioonid
on nä htavad ja vä rvitud).
3.1.3 1. korruse põ randad on kaetud PVC põ randakattega (ü hikhind<10 eur/m2).
3.1.4 2. korruse põ randad on kaetud PVC põ randakattega (ü hikhind<10 eur/m2).
3.1.5 Niiskete ruumide seinad ja põ randad on plaaditud (ü hikhind<8 eur/m2).
3.1.6 WC põ randad on plaaditud, seinad vä rvitud.

3.2 Ladu
3.2.1 Laoruumide põ randad on pinnakõ vendiga betoonpõ randad.
3.2.2 Lao seinad moodustuvad SW paneelidest (sisepind valge) ja mü ü ritisest
(puhasvuuk mü ü ritis, valgeks vä rvitud).

4

MUUD TÄPSUSTUSED
4.1 Kinnistusisene asfaltplats on kahekihiline, paekivikillustikust tä itematerjaliga.
4.2 Kä esolevas dokumendis on sõ nastatud põ hilised tehnilised parameetrid, milledele peab
rajatav hoone vastama.

