
 

MATERJALID JA VIIMISTLUS 

 

Majakarp 

 Raudbetoonist posti- ja lintvundament tihendatud killustikualusel, konsoolne maja osa toetub 
raudbetoonist vaiadele 

 -1 korruse parkla põrand 100mm monoliitne r/b plaat pinnasel, all radoonitõkke kile, soojustus  
väliperimeetril (100mm 1m laiuselt) 

 Ülejäänud korruste põrandad ~65mm raudbetoonist, toetuvad õõnesbetoonpaneelidele, nende 
vahel sammumüra isoleeriv villakiht paksusega 20mm  

 Treppideks on monteeritavad r/b valmiselemendid (tootja Võru Betoon) 
 Vahelaed 320mm õõnesbetoonpaneelidest, va. 5. korruse konsoolse osa lagi, mis on 265mm 

õõnesbetoonpaneelidest (tootja E-Betoonelement) 
 Hoone välisseinad põhiosas 3-kihilised tehasekrohvitud raudbetoonpaneelid (tootja E-

Betoonelement), soojustus põhiosas 200mm (EPS Silver ja kivivill) 
 Hoone põhimahu laudisvoodriga välisseintel on kasutatud 1-kihilisi raudbetoonpaneele (tootja 

E-Betoonelement), millele on lisatud soojustus 200mm (kivivill), tuuletõke ja roovitus 
 Hoone konsoolse osa välisseinad on karkassil, soojustatud 200mm kivivillaga. Väljas tuuletõke, 

roovitus ja voodrilaud. Sees aurutõke ja 2x kipsplaat 
 Vahelael parkimis- ja 1. korruse vahel kasutatakse 20mm sammumüra isoleeriva villakihi 

asemel 80mm kõva kivivillaplaati 
 Katus põhiosas soojustatud 450mm vahtpolüstüreeniga, mille peal tuulutussoontega jäik 

mineraalvillaplaat. Soojustuse all aurutõke 
 Katusekatteks 2x rullbituumenkate 

 Parapet 1-kihiline tehasekrohvitud raudbetoonpaneel (tootja E-Betoonelement) 

 Rõdude kandvaks osaks on terasraamid ja -tõmbid 

Maja välisviimistlus 

Fassaadi osa Materjal Värvus 
sokkel valubetoon hall 
välisseina paneelid  silikaatkrohv Caparol, Natur-Weiss (naturaalvalge) 
välisseina puitosa, 
rõdude külgseinad 

voodrilaud, UYV 21x95 
hööveldatud 

Pinotex Facade Lasur, Nordic Silver Birch 
(pruunikashall) 

rõdude välisserv plekk RR23 (tumehall) 
rõdude põrandad terrassilaud (soonteta) pruun (sügavimmutus)  
rõdude piirded klaas 8+8mm, h=1,05m/ 

variseina puitribid (40x70) 
kirgas/ 
Pinotex Facade Lasur, Nordic Silver Birch 

rõdude laed kitsas hööveldatud 
voodrilaud (21x56) 

Pinotex Facade Lasur, Nordic Silver Birch 
(pruunikashall) 

aknad PVC, 3x klaaspakett, 
sel.klaas + argoontäide 

RAL9011 (grafiitmust) või analoog 

trepikoja klaasfassaad al.profiilid, 3x klaaspakett, 
sel.klaas + argoontäide 

RAL9011 (grafiitmust) või analoog 

 
Tehnovõrgud- ja seadmed 
 

Küte 
 Elamu soojavajadus on lahendatud AS Utilitas Tallinn kaugkütte baasil 
 Korterites vesipõrandaküte 
 Iga toa temperatuur eraldi reguleeritav, LCD-ekraaniga ruumitermostaadid tubade seintel 



 Soojussõlmes paikneb soojakulu mõõtja, mille näidu alusel arvestatakse korteri küttekulu 
proportsionaalselt korteriomandi pinna suurusega 
 

Veevarustus ja kanalisatsioon 
 Igal korteril on eraldi külma ja sooja vee arvestid (asuvad trepikojas, ise ei ole vaja näitu 

teatada) 
 Sooja vett toodetakse hoone tehnoruumis kaugkütte baasil 
 Vee hind vastavalt Tallinna Vesi hinnakirjale 

 

Elekter 
 Korteri peakaitse on 3x16A, arvestussüsteem on 2-tariifne  

 Iga korteri esikus elektri jaotuskeskuseks olev kilp koos korteri pealüliti, rikkevooluautomaadi ja 
grupikaitsmega 

 -1 korruse autokohtadel 1x16A 220V pistik autode laadimiseks (ühendatakse autokoha ostmisel 
vastava korteri elektriarvestiga) 

 

Side ja televisioon 
 Võimalus kasutada kõiki Telia pakutavaid teleteenuseid (eeldab tarbimislepingu sõlmimist ja 

seadmete olemasolu) 
 Korteri esiku seinas süvistatud kapp (side jaotuskeskus) koos voolupistikutega interneti 

seadmete (ruuter jms.) tarbeks  
 

Ventilatsioon 
 Kõikides korterites autonoomne soojustagastusega sundventilatsioon, mille agregaat paikneb: 

- korteri esiku ripplae peal (1…3 toalised korterid)            
- esiku või majahoiuruumi seina nišis (4-toalised korterid)                                                                

 Tubadesse on värske õhu sissepuhe 
 Väljatõmme vannitubadest, tualettruumidest, köögist ja esikust 
 Kasutatavad Dantherm (Taani) ventilatsiooniagregaadid on väga kõrge kasuteguriga (94% 

väljundõhu soojusest kantakse üle sissepuhutavale õhule) 
 Agregaadiga kokkusobivad mürasummutid tagavad väga vaikse toimimise selliselt, et süsteemi 

töötamine madalamatel kiirustel on vaevukuuldav 
 Juhtpult paikneb korteris ja sisekliimat on võimaik igal korteriomanikul oma maitse järgi 

reguleerida. 
 Võimalus alla laadida rakendus ja juhtida ventilatsiooni tööd telefoniekraanilt (eeldab agregaadi 

ühendamist Wifi ruuteriga, toimib antud võrgu ulatuses) 
 Köögi kubu ühendamiseks on loodud valmidus 
 Kõikide korterite köögist algab Ø125mm toru, mis suunab väljatõmmatava toidu lõhna otse 

katusele. Kubu paigaldamisel on nõutav lisada sellele tagasilöögiklapp. 
 

Fonosüsteem 
 Elamusse on projekteeritud video-fonosüsteem. Korteri välisukse kõrval asuvalt ekraanilt näeb, 

kes kella helistas ja soovitud külalise korral saab maja peasissepääsu nupust avada.  

Üldkasutatavate ruumide viimistlus 

-1 parkimiskorrus 
 Lihvitud betoonpõrand, töödeldud pinnakõvendi ja õliga  
 Naturaalsed valubetoon seinad, töödeldud Porosol-iga 
 Raudbetoon paneelidest lagi, värvitud tumehalliks 

 

1. korruse panipaikade ruumid 
 Lihvitud betoonpõrand, töödeldud pinnakõvendi ja õliga  
 Puhasvuuk betoonõõnesplokkidest seinad, värvitud helehalliks 
 Raudbetoon paneelidest lagi, värvitud helehalliks 

 

Panipaikade seinad 
 Terasraamid (hall) kaetuna filmivineeriga 
 Ustega seina ustest kõrgema ala moodustvad terasraamid kaetuna tõmmatud võrguga (hall)  

 

Trepikoda 
 Seinad ja laed pahteldatud ning värvitud 

 Seinad, mille kohal on laevalgustid – harjatud krohv värvituna, toon Tikkurila 1915 



 Astmeninadega betoontrepid töödeldud Porosol-iga 
 Põrandad plaaditud (tumehall keraamiline plaat). Seinasokkel samast plaadist, h= 7cm 

 Trepipiirete metallosa põranda keraamilise plaadiga sama toon, käsipuud puidust 

 

Lift 
 Kabiini seinad, lagi ja uksed – harjatud roostevaba plekk Asturias Satin 
 Kabiini põrand – vinüülkate Ash Gray 
 Kabiinis peegel ja käsipuu  
 Kandevõime 8 inimest/630kg, tootja KONE.  

 

KORTERITE SISEVIIMISTLUS 

 

NB! Pildid galeriis on illustratiivsed ning tegelikkus võib detailides muutuda. 

Eluruumid, esikud ja köögid 
 

Seinad 
 Pahteldatud ja värvitud, värv Teknos Trend 7 toonituna Tikkurila Symphony F497 (hele 

maalrivalge) 
 Esikute seinad, mille kohal on laevalgustid – harjatud krohv värvituna värviga Teknos Trend 7, 

toon Tikkurila 1915 
 Korterite ja korteri ning trepikoja vahelised seinad – 140mm betoonõõnesplokk + heliisolatsioon 

60mm (klaasvill + kipsplaat metallkarkassil)  
 Tubadevahelised seinad – kipsplaat metallkarkassil, täidetud klaasvillaga 

 

Põrandad 
 Eluruumides ja köögis 1-lipiline naturaalne faasidega spoonparkett Parky-Pro 06 Smoked 

Walnut 
 Esikud plaaditud, keraamiline plaat Metropol Rhapsody Crema Soft 75x75cm  
 Põrandaliist kaetud pähkli spooniga 
 Tubade ustel kasutatakse üleminekuliiste, lävepakke ei ole 

 

Laed 
 Pahteldatud ja värvitud, värv Vivacolor 3 
 Eluruumides ja köögis paneel-laed, paneelivuugid nähtaval, ruumi kõrgus 2,53m 
 Esikus ripplagi, ruumi kõrgus 2,2m  

 

Uksed 
 Korterite välisuksed EI30, värvitud RAL9011 (grafiitmust) või analoog 

 Korterite siseuksed Jeld-Wen pähkel melamiin, sile 

 

Pistikud, lülitid 
 Sari Schneider Electric Merten System-M antratsiit 
 Esiku valgustus veksellülititega st. tuld on võimalik põlema panna erinevatest kohtadest 
 Kõikides tubades on andmeside pistik arvuti või TV ühendamiseks 

 

Valgustus 
 Süvistatud esiku lae Spot LED valgustid sisalduvad korteri hinnas 
 Süvistatud rõdu lae niiskuskindlad Spot LED valgustid sisalduvad korteri hinnas 
 Ülejäänud valgustite paigaldamiseks on loodud valmidus 

 

Veeühendused 
 Köögis on valmidus valamu ja nõudepesumasina ühendamiseks 

Vannitoad ning duši- ja tualettruumid 

Seinad 
 Dušinurga ja vanniga piirnevad seinad ja seinaosad – plaadituna (plaat horisontaalselt) 

põrandast laeni, keraamiline plaat Metropol Rhapsody Matt Crema 30x90cm 



 Valamute ja WC-pottide tagused seinad – plaadituna (plaat horisontaalselt) põrandast kuni 
1,2m, keraamiline plaat Metropol Rhapsody Matt Crema 30x90cm  

 Ülejäänud seinad – pahteldatud ja värvitud, värv Vivacolor Acrylate Matt toonituna Tikkurila 
Symphony F497 (hele maalrivalge) 

 Värvitud seinal kasutatakse soklina keraamilise plaadi ribasid (7x90cm, Metropol Rhapsody 
Matt Crema) 

 

Põrandad 
 Plaaditud, keraamiline plaat Metropol Rhapsody Crema Soft 75x75cm  
 Lävepakud madalad (tuulutusega) 
 Trapid – renntrapid põrandas dušinurkades. Teistes vannitubade ning duši- ja tualettruumide 

kohtades trappe ei ole 
 Põranda kalded – dušinurkades kalle 1:50 trapi suunas, ülejäänud dušiga ruumi põranda osas 

1:100. Ilma trapita ruumides põranda kaldeid ei ole 
 

Laed 
 Ripplaed, ruumi kõrgus 2,3m 
 Pahteldatud ja värvitud, värv Vivacolor Acrylate Matt 

 

Sanitaartehnika 
 Dušisegisti Oras Saga 3960Y + dušilift Oras Apollo 520 
 Vannisegisti Oras Saga 3945Y + dušilift Oras Apollo 520 
 Valamute paigaldamise valmidus – suletavad veeühendused (soe+külm) ja kanalisatsiooni 

väljavõte seinas  
 Pesumasina ühendamise valmidus – veekraan, haisulukuga äravooluots ja pistik seinas 
 Seinapeale WC-pott Villeroy&Boch O.Novo 5660 HR koos SoftClose prill-lauaga 
 Kahesüsteemne (vett säästev) seinasisene loputuskast 
 1700mm akrüülvann 1. korruse korteritel, 1600mm akrüülvann ülejäänud korteritel va. 1-

toalised ja krt. 26 ja 27, millel vann puudub  
 

Valgustus ja elekter 
 LED-ribad laes sisalduvad korteri hinnas 
 Vannitubade ja duširuumide LED-ribad paiknevad laes ruudukujuliselt seintest 20cm kaugusel 
 Tualettruumide laes paikneb LED-riba triibukujuliselt pikemast seinast 15cm kaugusel 
 Vannitubade ja duširuumide LED-valgustus on dimmerdatav st. valgustugevust ja valgustuse 

värvust saab reguleerida. Tualettruumide LED-valgustus ei ole dimmerdatav 
 Vannitubades ning duši- ja tualettruumides on kaabel peeglivalgusti või valgustiga peegli 

ühendamiseks ning lüliti sellele 
 Vannitubades ja duširuumides on pistikud peegli kõrval fööni vmt. kasutamiseks ning seina 

alaosas lisapistik (nt. käterätikukuivatile)  

Illustreerivad pildid 

  

  

 

 

 

dušisegisti komplekt  

Oras Saga 3960Y+Apollo 520 

 

 



        

 

 

 

 

 

        vannisegisti komplekt  

Oras Saga 3945Y+Apollo 520 

  

 

 

 

 

 

seinapeale WC-pott  

Villeroy&Boch O.Novo 5660 HR     
koos SoftClose prill-lauaga 

 

 

  akrüülvann Modena DEKO või analoog 

 

 

 



  

   

pistikud ja lülitid  

Schneider Electric Merten System-M 
 antratsiit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sile siseuks Jeld-Wen pähkel melamiin  

 

 

 
 

1-lipiline naturaalne faasidega 
spoonparkett  

Parky-Pro 06 Smoked Walnut 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

keraamiline plaat seintele 

Metropol Rhapsody Matt Crema 
30x90cm 

 

 

 

 

   keraamiline plaat põrandale 

Metropol Rhapsody Crema Soft 
75x75cm 

 

 

 

   välisvoodrilaud kaetuna 

 Pinotex Facade Lasur, Nordic Silver 
Birch 

 

 

     

 

 

 

 


