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1904. aastast pärinev tänavamaja rekonstrueeritakse 
detailitundlikult ning sisehoovis valmib üks tööstus-
arhitektuurist inspireeritud uusehitis. Mõlemal hoonel on  
aga nii mõndagi ühist – majades asuvaid lofti-tüüpi kortereid 
ilmestavad ülikõrged laed ja ruudustatud disainiga aknad. 
Paljude korterite juurde kuulub ka privaatne terrass.

Hoone on projekteerinud 
Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal

Vanast tehasest moodsad 
ja isikupärased elumajad 



HOONE FASSAAD
Hoonete fassaadidel kasutatakse Kalamaja miljööalale 
iseloomulikke traditsioonilisi, samas väärikaid ja ajas 
kestvaid välisviimistlusmaterjale. 

HOONE FASSAAD
Hoonete fassaadidel kasutatakse Kalamaja miljööalale 
iseloomulikke traditsioonilisi, samas väärikaid ja ajas 
kestvaid välisviimistlusmaterjale. 

HOONE KONSTRUKTSIOONID
Hoonete kandeseinad moodustavad paekiviseinad, 
betoonplokkidest seinad ning puitkarkass seinad. 
Hoone põrandad ja vahelaed on enamuses 
raudbetoonist. 

KATUS
Lamekatused on kaetud kahekordse SBS rullkatte- 
materjalist katusekattega. Viilkatused on kaetud 
valtsplekiga.

PANIPAIGAD
Panipaikade seinad on kivist. Panipaikade ruum on 
köetud.

SISESEINAD
Korterite vahelised seinad on kiviseinad. Korterite sise- 
seinad on projekteeritud metallkarkassil kipsseintena.

UKSED
Korteri välisuksed on soojustatud ja tulekindlad. 
Siseuksed on vastavalt siseviimistluspaketile.

AKNAD
Sissepoole avanevad puit aknad ja –rõduuksed. 
Kõik aknad on kolmekordsest klaaspaketist.

PANIPAIGAD
Panipaikade seinad on kivist. Panipaikade ruum 
on köetud.



VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
Hoone on ühendatud Tallinna vee- ja kanalisatsiooni- 
võrku. Sanitaarseadmed paigaldatakse vastavalt 
siseviimistluspakettidele. Korterites on kaug- 
loetavad veearvestid.

VENTILATSIOON
Korteritesse on projekteeritud korteripõhine 
soojustagastusega ventilatsioon.

KÜTE 
Korteritesse on kavandatud tubade kaupa juhitav 
vesi-põrandaküte ja/või radiaatorid kaugkütte 
baasil. Põrandaküte või radiaatorküte paigal- 
datakse korterisse vastavalt küttesüsteemi  
projektile. Vannitoas elektripõrandaküte.

ELEKTER 
Korteritesse on paigaldatud pistikupesad ja lülitid 
vastavalt siseviimistluspakettidele. Elektrienergia 
arvestus toimub elamu peakilpi paigaldatud 
kaugloetavate elektriarvestite kaudu.

NÕRKVOOL 
Korterites on teostatud TV ja interneti kaabeldus 
ning paigaldatud fonolukusüsteem, sh väravale.

RÕDUD/TERRASSID
Esimese korruse korteritel on puitterrassid ja 
korterite terrasse eraldavad vaheseinad. 
Rekonstrueeritava hoone rõdud ja 2. korruse 
terrassid ei ole kaetud. Rõdude piirded on 
metallist. Terrassidel on elekter.
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PARKIMINE
Krundile juurdepääs on Jahu tänavalt. Parkimiskohad 
asuvad krundil ja maa-aluses parklas.

ÜLDALADE SISEVIIMISTLUS 
Koridoride ja trepikodade seinad ja laed on värvitud 
heledas toonis. Fuajee ja koridoride põrandad on 
plaaditud. Trepid ja tehnoruumid parkla põrand on 
puhas betoonpind. Hoones on nutipostkastid.

VÄRAVAD
Krundile on planeeritud juurdepääsu teele autode 
värav – automaatikaga avatav tiibvärav ning fonoluku 
süsteemiga varustatud lukustatav jalgvärav. 

TREPIKOJAD
Rekonstrueeritaval hoonel on 4 trepikoda. Uuel 
hoonel on üks trepikoda ja lift.

KORTERITE SISEVIIMISTLUS 
Korterite siseviimistluse osas on võimalik valida nelja 
sisekujunduse paketi vahel. Tubade põrandatele 
paigaldatakse naturaalne parkett, sanitaarruumides on 
põrand plaaditud. Tubade seinad ja laed on värvitud 
heledates toonides. Sanitaarruumide seinad on 
plaaditud vastavalt siseviimistluspaketile. Korteri lagi 
osaliselt värvitud raudbetoonpaneel ja osaliselt kips 
ripplagi. A. Aalto ja A. Jacobseni hoones on osaliselt 
eksponeeritud puhastatud paekiviseinad.


