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EHITUSKIRJELDUS 
 

1 ÜLDANDMED 

1.1 Töö nimetus 
Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö 
õppehooneks restaureerimise projekt. Põhiprojekti  staadium 

1.2 Ehitusprojekti tellija 
MTÜ Loodi mõisa arendus (Maja 26, Intsu küla, Paistu vald, Viljandimaa) 

1.3 Projekteerijad 

• Arhitektuuri-, ehituskonstruktsiooni- ja tuleohutusosa   
Osaühing Proff Projekt (Tallinna 58 VILJANDI), MTR reg nr EP 10863417-0001 
• Kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni osa  
Raamprojekt OÜ (Veski 69 TARTU), MTR reg. nr EP 10945894-0001 
• Elektri- ja nõrkvoolupaigaldise osa  
AS Eleväli (Tallinna 58 VILJANDI), MTR reg nr EL 10274158-0001, FPR 0000144 

1.4 Eelprojekti andmed 
Käesolev ehitusprojekt on koostatud ühestaadiumilisena põhiprojektina, mida on 
täiendatud eelprojekti koosseisus nõutavate dokumentidega ehitusloa taotlemiseks. 
Koostamisel on funktsionaalsete vajaduste osas lähtutud hoone sisustuse ja 
seadmete paigutusest (esitatud Tellija esindaja poolt 15.02.2011). 
Projekti koostamise eel on teostatud hoone fotofikseerimine, kohapealne plaaniline ja 
kõrguslik kontrollmõõdistus ning hoone osade ja detailide ülesmõõtmine. 

1.5 Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimisel 
Käesoleva ehitusprojekti koostamisel on lähtutud OÜ Proff Projekt tööst nr 2010-46 
„Muinsuskaitse eritingimused Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609) 
restaureerimiseks rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks“. 

1.6 Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed 
Ehitusgeoloogilisi uurimistöid käesoleva ehitusprojekti koostamisel kasutatud ei ole. 

1.7 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed 
Ehitusgeodeetilise alusena on kasutatud OÜ VMB Grupp poolt 26.11.2010.a. 
koostatud tööd: „Loodi mõisa topo-geodeetiline maa-ala plaan“. 

1.8 Projekteeritud hoone eluiga 
Projekteeritud hoone eluiga on kande- ja kandepiirdetarinditele ning konstruktsioonis 
kasutatavatele toodetele vähemalt 100 aastat (klass C).  
Projekteeritud hoonesiseste tehnovõrkude eluiga on 10 aastat (klass F), 
välistrasside, teede ja platside eluiga on 20 aastat (klass E). 
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2 ÜLDISED ALUSED 

2.1 Ehitusprojekti koostamise alused 
 
2.1.1 Leping ja lähtedokumendid 
Ehitusprojekti koostamise aluseks on MTÜ Loodi mõisa arendus ja Osaühing Proff 
Projekt vahel sõlmitud Töövõtuleping: ning lepingu lisana lähtedokumendid: 
- Paistu Vallavalitsuse 24.01.2011 korraldus nr 8 „Projekteerimistingimuste 
väljastamine“ (vt. lisa 1), 
- hoone inventariseerimisjoonised, 08.01.1997 (vt. lisa 2), 
- ehitusgeodeetiline alusmõõdistus, 26.11.2010 (vt. lisa 3), 
Koostamise aluseks on OÜ Proff Projekt poolt 2010. aastal koostatud töö nr 2010-46 
„Muinsuskaitse eritingimused Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609) 
restaureerimiseks rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks“ 
 
2.1.2 Seadused ja muud õigusaktid 
Käesoleva ehitusprojekti põhiprojekti staadiumi arhitektuuri- ehituskonstruktsiooni ja 
tuleohutusosa koostamisel olid aluseks kehtivad seadused ja muud õigusaktid, sh.: 

• Ehitusseadus, 
• Muinsuskaitseseadus, 
• Jäätmeseadus, 
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 
• Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42, „Müra normtasemed elu- ja 

puhkealadel ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid”, 

• Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315, „Ehitisele ja selle osale 
esitatavad tuleohutusnõuded”, 

• Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määrus nr 176 „Töökohale esitatavad 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“, 

• Siseministri 07.06.2002 määrus nr 80, „Nõuded tulekahju-signalisatsiooni-
süsteemidele“, 

• Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrus nr 258, „Energiatõhususe 
miinimumnõuded“ 

 
Projekti koosseisu on lisatud ehitusloa taotlemiseks vajalikud andmed lähtudes 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusest nr 67, “Nõuded 
ehitusprojektile”. 
 
2.1.3 Standardid ja projekteerimisnormid 
Projekti koostamisel olid aluseks järgmised standardid: 

• EVS 811:2006, „Hoone ehitusprojekt”, 
• EVS 865-2:2006, „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti ehituskirjeldus“. 
• EVS 1997-1:2003, „Geotehniline projekteerimine“, 
• EVS 812, „Ehitiste tuleohutus“, sh.: 

 * EVS 812- 2:2005, „Ehitiste tuleohutus Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid“; 
 * EVS 812-3:2007, „Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid“; 
 * EVS 812-6:2005, „Ehitiste tuleohutus Osa 6 Tuletõrje veevarustus“; 
  * EVS 812-7:2008 “Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatava 
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  põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise-ehitamise käigus” 
• EVS-EN 1828:2000, „Valgustehnika hädavalgustus“, 
• EVS-EN 50172:2005, „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“, 
• EVS-EN 62305-3:2007, „Piksekaitse Osa 3: Ehitisele takistatavad  

füüsikalised kahjustused ja oht elule.“, 
• EVS-EN 1990:2002. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused, 
• EVS-EN 1991-1-1:2002. Osa 1-1. Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, 

hoonete kasuskoormused, 
• EVS-EN 1991-1-3:2006.  Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused. 

Osa 1-3.Üldkoormused. Lumekoormus, 
• EVS 1992-1-1:2003. Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-1. 

Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad, 
• EVS-EN 1995-1-1. Puitkonstruktsioonid. Osa 1-1.  

Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad, 
• EVS 829:2003, Hoone soojuskoormuse määramine, 
• EVS 839:2003, Sisekliima, 
• EV projekteerimisnormid EPN-ENV1.2.6. Osa 2.6. Tuulekoormus. 

2.2 Ehituse töövõtu alused 
Standardi EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt” järgseks peaprojekteerijaks on 
käesoleva ehitusprojekti puhul Osaühing Proff Projekt. 
Põhiprojekt (sh ehitusprojekti kõigi osade ehituskirjeldused, spetsifikatsioonid, 
joonised lisatud tootekirjeldused jm dokumendid) on koostatud ehituspakkumiste 
korraldamise aluseks. Ehitusprojekt on kõigis staadiumides tervik, s.t. järgmine 
staadium täiendab või muudab eelmist, kuid ei tühista eelmist staadiumi. 
Juhul kui käesoleva põhiprojekti staadiumi dokumentatsioonis puudub selgitus 
montaaži või materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest, materjalide 
tootjajuhenditest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest ning vajadusel tellida 
või koostada tööprojekt. Vajalike tööjooniste koostamise või tellimise puhul tuleb 
ehituse töövõtjal need kooskõlastada tellijaga ja käesoleva ehitusprojekti vastava osa 
koostajaga. Ehituse töövõtja peab hoolitsema selle eest, et kõik tööde teostamiseks 
vajalikud dokumendid oleksid õigeaegselt koostatud ja esitatud allakirjutamiseks 
selleks volitatud ametiisikutele.  
Ehituspakkumise töövõtu dokumentatsiooni (ehituse töövõtulepingu) juurde lisatakse 
vajadusel lisaks käesolevale põhiprojektile muud dokumendid, millega fikseeritakse 
konkreetse lepinguga haaratava töövõtu piir, ehitustööde mahud ning muude 
soetuste ja teenuste loetelu. 
Juhul kui erilepetes ei ole teisiti määratletud, kuuluvad töövõttu kõik käesolevas 
põhiprojektis määratletud tööd, nende teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted 
ja mehhanismid, kohtkindla sisustuse soetamine ja paigaldamine ning eelloetletust 
tulenevad kohustused ja õigused. 
Enne tööde alustamist peab ehituse töövõtja veenduma, et tööd saab teostada 
vastavalt temale tellija poolt esitatud ehituse töövõtu dokumentidele. Juhul kui 
erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad ehituse töövõttu ka need tööd ja 
kohustused, mida ei ole käesolevas põhiprojektis eraldi välja toodud, kuid mis on 
ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud õnnestunud tulemuse saavutamiseks.  
Ehitusmaterjalide ja ehitustoodete asendamine tuleb kooskõlastada tellijaga ja 
projekteerijaga. Projektiga ette antud sisustuse soetamine ja paigutus kooskõlastada 
ehitamise ajal tellijaga.  
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3  OLEMASOLEV OLUKORD 

3.1 Krunt 
Olev restaureeritav Loodi mõisa aida (Muinsuskaitse registri nr 14609) hoone asub 
Viljandimaal, Paistu vallas, Loodi külas, katastriüksusel Loodi mõis (tunnus 
57001:001:0590). Katastriüksuse pindala on 2319 m², maakasutuse sihtotstarve on 
Ärimaa 55%, Maatulundusmaa 45%. 
Käsitletav aida hoone asub ajaloolise Loodi mõisa südames, mõisahoone ees oleva 
ringteega pargiosa lõunaküljel, sissesõidutee ääres.  
Ait paikneb põhjaküljega ühes reas sama käekirjaga mõisa talli ja moonakatemajaga, 
moodustades mõisaesisele pargipuistule ühtlase fooni. 
Hoone lõunaküljele jääb muude mõisa abihoonetega piiratud majandusõu. 
Hoone ümbruse reljeef on suhteliselt tasane, kõrguste vahega ja langusega hoonest 
eemale. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus +84,90 … +83,90. 
Kinnistu territoorium on piirdeta.  
Käsitletava töövõtu piiridesse olemasolevat kõrghaljastust ei jää.  

3.2 Hoone konstruktsioonide kirjeldus 
Aida hoone on 19. sajandi lõpus antud paikkonnas ehitatud majandushoonete 
esinduslik näide. Ait on plaanimõõtmetega 12,75 x 18,28 m, ühekorruseline, keldrita, 
viilkatusega. Hoone lõunaküljel on välissein ca 3,6 m taandatud. Hoone kagu- ja 
edelanurkades on tellispostid, mis on otsaseintes põhihoonega ühendatud 
telliskaartega.  
Aida vundamendid ja sokkel on laotud maakivist. Kuigi hoonet pole pikemat aega 
kasutatud ega hooldatud, on vundamendi ja kandeseinte maakivimüüritise seisukord 
üldjoontes hea. Vundament on vuukidest osaliselt tühi. Põhjapoolsel küljel on sokkel 
liigniiskuse tõttu sammaldunud. 
Hoone pinnasele toetatud põrandad on vajunud ning vajavad asendamist. 
Hoone välisseinad on laotud maakivimüüridena iseloomuliku müürimustriga. Hoone 
nurgad ning avade küljed on vormistatud punastest tellistest rustikaga. 
Hoone lõunaküljel on platsi kattena säilinud vana kalasaba-mustrisse laotud 
tellissillutis.  
Hoonel on olnud puidust üheraamse konstruktsiooniga lihtaknad, varustatud 
sepissulustega ja -nurgikutega. Akna jaotus on olnud nelja avaneva raamiga, 6-
ruuduga. Hoone akendest on säilinud põhjakülje keskmine aken, idakülje akna 
lengiosa ja lõunakülje aken. Aknaavad on olemasolevalt vandalismi vastu kinni 
laotud silikaattellistega ja klaasplokkidega. Hoone ida ja läänepoolses otsaviilus on 
tellistega ääristatud ümmargused aknaavad, mis on kinni laotud petikuteks. 
Säilinud põhjakülje keskmise akna ja lõunakülje akna tehniline seisukord ei võimalda 
neid restaureerida. Lõunakülje akna sepisrautised on heas seisukorras. 
Hoonel on olnud täispunn-plankudest soojustamata puitväravad ja -uksed, mis on 
olnud varustatud sepishingedega ja -sulustega. Neist ajaloolised avatäited on 
lõunakülje vasakpoolne värav ning välisuks. Lõunakülje parempoolne värav on 
nõukogude-aegne. Välisuks on eeldatavalt algne. 
Lõunaküljel asuv vanem värav ja algne välisuks on ajahamba poolt sedavõrd 
puretud, et nende restaureerimine ei ole otstarbekas. Sepishinged ja –sulused on 
heas seisukorras. 
Hoone räästad on alt lahtised. Sarikaotsi kattev räästalaud on ilmestatud puidust 
saeehispitsiga. 
Hoone sisemises jaotuses on algsest säilinud vaheseinte müürid, mis siseruumis on 
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krohvitud ja lubjatud. Vanad avatäited puuduvad. Hoone sees on tehtud hilisemaid 
ümberehitusi:  

• ruumide 1 ja 3 vaheline ukseava on kinni müüritud, 
• lammutatud on ruum 1 kirdenurgas asunud küttekolle, 
• ruumide 3 ja 4 vahel on rajatud suur uus ukseava, 
• ruumist 1 on eraldatud ruum 2 (uued konstruktsioonid).  

Sisemiste vaheseinte müüriosade seisukord on hea.  
Hoone vahelagi on algselt olnud ülekattega laudisest, mis naelutati laetalade peale. 
Konstruktsioon on nähtav siseruumidest ja ka lõunakülje katusealusest. Katuse 
läbijooksude tõttu on vahelae konstruktsioonid niiskunud ja kahjustunud. Vahelae peale 
kogunenud niiskunud kultuurikiht ei ole võimaldanud laudisel ka tuulduda ja kuivada, 
seetõttu on mädaniku- ja seenkahjustused olnud ulatuslikud.  Vahelae tehniline 
seisukord on väga halb. Osaliselt on vahelagi sisse langenud ja likvideeritud. Valdavat 
osa vahelae puitkonstruktsioonidest ei õnnestu säilitada. 
Hoone katuse kandekonstruktsioon on puidust. Sarikad toetuvad räästapärlinitele 
(lõunaküljel räästatala) ning kahele toolvärgile. Katuse kandekonstruktsioon on 
katuse läbijooksude tõttu niiskunud ja kahjustunud mädaniku- ning 
seenkahjustustega. Katuse kandekonstruktsiooni seisukord on väga halb ning 
säilitada ja proteesida õnnestub üksikuid puitkonstruktsioonide osi. 
Hoone katusekate on algselt olnud lamedatest piibrisaba-savitellistest. Praegusel ajal 
on hoone katusekatteks eterniitplaat. Eterniidiga kaetud katus on kohati läbi vajunud.  
Hoonel on korsten punastest tellistest korstnapitsiga. Korstnapitsi seisukord on halb.  
Tehnosüsteemid ja sisustus hoones puuduvad.  
Olemasoleva hoone (kood 112004313) ehitise üldised olulised tehnilised andmed on 
järgmised: 

• ehitisalune pind 236 m²,  
• suletud netopind 120 m²,  
• min korruste arv 1,  
• max korruste arv 1,  
• maht 852 m³. 
 

4  LAMMUTUSTÖÖD 
Lammutatavad ehitised puuduvad. 

4.1 Lammutatavad konstruktsioonid 
Hoones suuremahulisi lammutustöid ei teostata. Lammutamisele kuuluvad 
olemasoleva ruumi pos 2 (vt. lisa 3, inventariseerimisjoonised) kergvaheseinad ning 
väiksemad silikaat- ja savitellistest seinaosad. 
Eemaldatakse katuse eterniitplaatidest kate ja roovitus. 
Hoonel olemasolevalt elektrivarustuse ja vesivarustuse ühendusi ei ole. 
Jäätmete ladustamiseks ja sortimiseks määratakse ehitusplatsil piiratud ala. 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Sorteeritavate jäätmete 
liikide arv lähtub jäätmete taaskasutuse võimalustest. 

4.2 Lammutustööde järjekord 
- Lammutustööde ajaks piiratakse ehitusega haaratud maa-ala piirdeaiaga.  
- Hoonest ja selle ümbrusest eemaldatakse olmepraht. 
- Eemaldatakse avatäited ja ladustatakse. 
- Eemaldatakse katusekate (eterniit) ja ladustatakse. 
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- Eemaldatakse katuse roovitus.  
Lammutamisel tekkivad mitte taaskasutatavad puitmaterjalid tükeldatakse ja 
teisaldatakse küttematerjalina kasutamiseks. Puitmaterjal eemaldatakse käsitsi. 
- Lammutatakse küttekollete (soemüür) ja korstna telliskivimaterjal, mis samuti 
ladustatakse taaskasutamise võimalusel. 
-  Lammutatakse vahelae laudis ja ladustatakse taaskasutamiseks. 

4.3 Jäätmekava 
 

Nr 
 

Ehitusjääde 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Käitlus 
 

Märkused 

1 
 
 

Taaskasutamiseks 
mittekõlbulik puitmaterjal 
– katuse roovitus, 
katusekandjad, laetalad 
ja vaheseina karkass,  

m³ 
(t) 

5 
(1) 

Puitmaterjal eraldatakse ja  
tükeldatakse kütteks.  
 

mitteohtlik 
jääde 

2 Eterniitplaat m³ 
(t) 

2   
(5) 

Demonteeritavad asbesti 
sisaldavad lainelised 
eterniitplaadid koguda 
eraldi konteinerisse, 
pakkida transportimiseks 
kilesse ja viia prügila 
vastuvõtupunkti. 
Vastavate tööde 
teostamisel juhinduda VV 
02.02.2000 määrusest 
nr.32 „Asbestitööle 
esitatavad töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded”. 

konteinerites 
niisutada 

2 Kivi- ja betoon-
konstruktsioonid – 
krohv, seina tellistäited 

m³ 
(t) 

0,2    
(0,5) 

Mitte kasutamist leidev 
materjal toimetatakse 
prügilasse. 

konteinerites 
niisutada 

 
Eeldatav ehitamise käigus tekkivate jäätmete kogus ei ületa 10 m³.  
Ehitusplatsilt tuleb jäätmed vedada kinnises veovahendis pakitult või muul viisil 
nõnda, et nad ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda. 
Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle 
kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.  
Pärast ehitus(lammutus)tööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb ajutised piirded 
eemaldada ja nende sees olev ala puhastada, tasandada ja ehitusjäljed kaotada. 
Ehituse töövõtjal on keelatud ehitusjäätmeid ehitusplatsil matta või põletada. 
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5 ASENDIPLAANILINE LAHENDUS 

5.1 Hoone asendiplaaniline lahendus 
Hoone paigutus krundil on olemasolev ja hoone asendiplaaniline lahendus ei muutu.  
Paigutus on kooskõlas VV 27.10.2004 määrusega nr 315, “Ehitisele ja selle osale 
esitatavad tuleohutusnõuded”. 
Hoone lõunaküljele jääv plats, sissepääsud ja parkla on välisvalgustusega. 
 
5.1.1 Teed ja liiklus 
Teede paigutus on ajalooliselt välja kujunenud ja ei muutu.  
Hoone jääb läänepool kulgeva riigimaantee T-49 Imavere - Karksi-Nuia 
kaitsevööndisse. Kõik tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd 
tuleb tee omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal. Riigi tugi- ja 
kõrvalmaanteel kavandatavad tööd peab kooskõlastama teedevalitsusega. 
Praegune krundilepääs riigimaanteelt üle katastriüksuse Loodi mõis 
(57001:001:0590) säilib. 
Hoone suletud brutopind on 168 m² ja standardi järgne parkimisnormatiiv on 
minimaalne. Arvestades hoone ja naaberhoonete tegelikku kasutust on lõunaküljel 
projekteeritud parkla rajamine 5 sõiduautole. 
 
5.1.2 Hoone sissepääsud 
Hoone lõunakülje sissepääsud säilivad praeguses asukohas. 
Välisusteni on sõiduteelt pääs tagatud mööda peene fraktsiooniga kruusakattega 
(sõelmed) teed ja projekteeritud kiviparkettkatendiga platsi.  
 
5.1.3 Sademevee  ärajuhtimine 
Hoone katuselt ja kõvakattega teedelt-platsidelt kogunev sademevesi on 
projekteeritud juhtida hajutatult hoonetest eemale ümbritsevate teede maa-aladele, 
mida võimaldab olev maapinna kalle. Kõrguslik lahendus valdavalt ei muutu. 
Vertikaalplaneerimise lahendus vt joonisel AS-1 (Koondasendiplaan). 
 
5.2 Kaeve ja täitetööd 
Ehitussüvendite, kraavide ja aukude kaevamisel selgitab ehituse töövõtja 
ehituskaeviku ristlõike, kaeviku nõlva kalde, kaeviku toestamise ning täitematerjali 
sobivuse välja igal konkreetsel töölõigul eraldi, võttes aluseks geoloogilised 
tingimused ja lähtudes standardist EVS 1997-1:2003 „Geotehniline projekteerimine“. 
Ehituskaevik teha arvestades võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, 
töötamisruumi ja seda, et algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Toestamata 
kaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem paigaldatava 
ehitisosa läbimõõdust. Toestatud kaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on 
vähemalt 0,4 m laiem paigaldatava ehitisosa läbimõõdust. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Kõigi 
avatud kaevikute ümber tuleb paigaldada metalltara (vähemalt 1.0 m kõrge). Kõik 
muud tarastamise variandid (plastikribad, puust tõkked, jms) ei ole lubatud. Tara ei 
eemaldata enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud. Tara peab vastu pidama 
vähemalt 0,5kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. 
Ehituskaeviku toestamiseks tuleb kasutada tehases valmistatud tugikilpe koos 
vahetugedega. 
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Ehituskaeviku läbilõige: 
1. Lõpptäide 
2. Algtäide 
3. Algtäide, külgtäide – toru poole kõrguseni 
4. Tasanduskiht 
5. Ehituskaeviku põhi 
Olemasolevat pinnast krundilt ära ei viida. Huumuse kiht eraldatakse ja seda 
kasutatakse haljastamisel.  
Plasttorude ja kaabelliinide paigaldamisel pinnases on kaabelliinide ehituse ja 
vastuvõtu aluseks Eesti Energia võrgustandard 104211629-JV, Eesti Energia AS-i 
Jaotusvõrgu nõuded 0,4; 6,0; 10,0; 35,0 kV kaablite teostusjooniste koostamiseks ja 
EV Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrus nr 19, 
,,Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“. 
Üldjuhul paigaldatakse kaabelliinid tasandatud kraavikaevikus sõltuvalt asukohast  
sügavamale kui 0,5; 0,7 või 1,0 m. Aluskiht liiva- või kruusapadjana  50…100 mm 
paksusena on vajalik ainult kivise kraavikaeviku puhul. Kaevik täidetakse peale 
kaablite paigaldamist kivivaba pinnase (võimalusel kohapealse) või kruusaga ja 
tähistatakse kollase plastist hoiatuslindiga 300 mm ülalpool kaablit või 
kaablipaigaldustoru. Kaeviku tagasitäitmisel pinnas tihendada, arvestades hilisema 
pinnase vajumisega. 

5.3 Territooriumi katendid 
 
5.3.1 Liiklus- ja parkimisala katendid 
Liiklus ja parkimisala sõiduteed ja platsid on projekteeritud olemasolevas asukohas.  
Sõiduteed on projekteeritud äärekivideta, olemasolevaga analoogse killustikkatendiga 
(fr.5…20mm), mis tihendatakse.  Oleva kruusakattega tee tihendamiseks on sobiv 
kasutada silevalts- vibrorulli. Kruus, mis sisaldab vähem kui 10% peenosist (st on 
hästi dreeniv) on lihtsalt tihendatav eriti siis, kui on veega küllastunud. 
Hoonest lõunasse jääva siseõue katendiks on projekteeritud kiviparkett.  
Kiviparkettkatend piiratakse betoonsegul paigaldatud äärekividega (axh=60x200mm). 
Üleminekud sõiduteelt kiviparkett-katendiga platsile teha lauged, ilma astmeteta ja ilma 
teravate nurkadeta.  
Katendite paiknemine on esitatud joonisel AS-1 (Koondasendiplaan). 
 
5.3.2 Kiviparkettkatend 
Hoone lõunaküljele rajatava kiviparkettkatendi paigaldamine: 
1. Sillutatav maa-ala mõõdetakse ja tähistatakse. Eemaldatakse külmakerkeohtlikud 
pinnasekihid. Alles jääv mineraalne pinnas on ette nähtud stabiliseerida. 
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2. Kaevatud alale laotatakse killustiku või kruusa (terasuurus 0…16 mm) kiht. 
3. Killustikukiht tasandatakse ja tihendatakse vibraatoriga. 
4. Kandekihile kantakse peale 3cm paksune liivapadi. 
5. Kivid laotakse silutud liivapadjale, kusjuures ladumist alustatakse hoone seinast. 
6. Lõpuks puistatakse sillutisele kuiva liiva, mis harjatakse kivide vuukidesse ja sillutise 
pind tihendatakse 80…100 kg kaaluva vibraatoriga. 

5.4 Taimestik 
 
5.4.1 Muru 
Teede alt välja jäävale maa-alale on projekteeritud rajada murukate, huumusekihi 
paksusega 100 mm. 
 
5.4.2 Kõrg- ja madalhaljastus 
Käesoleva projektiga haaratud maa-alal kõrg- ja madalhaljastust ei ole ette nähtud. 
Kinnistu kui terviku haljastuse parima lahenduse saavutamiseks on soovitatav 
koostada terviklik haljastusprojekt. 

5.5 Välisinventar 
 
5.5.1 Hoonete krundi inventar ja ajaviiteinventar 
Hoonete krundi inventari paigaldamine (postkast ja lipuvarras) ei kuulu töövõttu. 
Krundi täiendavat ajaviiteinventari ei ole projekteeritud. 
 
5.5.2 Jäätmete kogumis- ja käitlemisvahendid 
Prügi ja jäätmed kogutakse välistesse prügikonteineritesse, mis paigaldatakse 
kokkuleppel jäätmekäitlejaga sissesõidutee lähedusse. Prügi ja jäätmed viiakse 
territooriumilt ära jäätmekäitlusfirma poolt. 
 
5.5.3 Liiklusinventar 
Täiendavat liiklusinventari ei ole projekteeritud. 

5.6 Rajatised 
 
5.6.1 Piirdemüür  
Hoone loodenurgas asub olemasolev iseloomuliku müürimustriga maakivist müüritis, 
mis suleb aida ja talli vahelise pääsu. 
Maakivimüüril on ette nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid puhastada 
ning uuesti lubimördiga vuukida. Vuukimisel kasutada 1:3 lubimörti, mis eeldab 
kvaliteetse lubja kasutamist. Piirdemüüri sisse laotud punastest savitellistest 
ristimotiiv vormistada sarnaset algsele käsitlusele. 
 
5.6.2 Välistrepid ja pandused 
Uusi välistreppe ja pandusi käesoleva projektiga ette nähtud rajada ei ole. 
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6 ARHITEKTUUR 

6.1 Projekteerimise aluste nõuded 
Projekteerimise aluseks on Paistu Vallvalitsuse 24.01.2011 korraldusega nr 8 
väljastatud projekteerimistingimused. 
Tingimuste põhinõudeks on säilitada hoone algne mahuline ja arhitektuurne 
lahendus järgides muinsuskaitse eritingimusi. 
Muinsuskaitse eritingimuste nõuded vt. punktis 10.2. 

6.2 Asendiplaaniline ideestik 
Töö koostamise tingis MTÜ Loodi mõisa arendus huvi asuda Loodi mõisa hooneid 
korrastama ja kasutusse võtma. Hoonete kasutusse võtmisel on eesmärgiks 
arendada mõisahoonete kompleks kui tervik eesti rahvusliku puitehituse ja 
puitkäsitöö õppe- ja külastuskeskuseks. Endise mõisa hoonete järk-järguline 
kasutussevõtt toimub koos algse teedevõrgu ja hoonete ümbruse korrastamisega. 
Asendiplaanilises lahenduses muudatusi projekteeritud ei ole. 
Olemasolevate teede katendi valik lähtub väljakujunenud olukorrast. Hoonest 
lõunasse jääva platsi vormistamisel on arvestatud tekkiva siseõue avarust ja 
telgsümmeetriat. 
Kompleksi hoonete funktsioonid on omavahel seotud.  
Käsitletava hoone toimimine on tulevikus seotud endise mõisa kuivati (Muinsuskaitse 
registri nr 14607) restaureerimisega katlamajaks, mille baasil saab toimuma hoone 
tulevane soojusega varustamine.  
Kuna tulevase katlamaja ruumidesse tulevad teises etapis hoone kasutajate 
olmeruumid, saab ka käsitletava hoone kasutajate sõidukite parkimine toimuma 
mõlema krundi baasil. 
Käsitletava hoone elektrivarustus on lahendatud arvestusega, et Loodi mõisa 
kompleksi liitumine jääb alajaama lähedusse. Maakaabel käsitletava hoone 
varustamiseks lahendab perspektiivselt ka riigimaantee poole jääva mõisa ajaloolise 
talli hoone tulevase elektrivajaduse. 
Vesivarustus, kanalisatsioon ja küte on lahendatud mõisakompleksi terviklikkust 
arvestades. 
Praeguse ehitusprojektiga esitatud lahendus on teatud mõttes üleminekulahendus, 
kuid samas on arvestatud, et hoone saab kavandatud otstarbel toimida. 

6.3  Arhitektuurne ideestik 
Endise aida hoone arhitektuurne käsitlus lähtub oleva hoone iseloomust. 
Põhimõtteks on säilitada algse hoone maht ja kuju ning detaili- ja materjalikäsitlus. 
Lahendus lähtub muinsuskaitse eritingimustest ja samas Tellija soovidest.  
Tellija soovib Loodi mõisa hoonete kompleks kui terviku arendada eesti rahvusliku 
puitehituse ja puitkäsitöö õppe- ja külastuskeskuseks. Käsitletava hoone 
funktsiooniks on projekteeritud täiendus- ja vabahariduskoolituse õppetöökoda. 
Hoones on koolituse toimumise ajal alaliselt 1 koolitust läbi viiv töötaja ning 
koolitusgrupi suurus on kuni 10 inimest. Eesmärgiks on saavutada hoone 
kasutuselevõtt. Võttes arvesse kogu mõisakompleksi hoonete võimalusi ja vajadusi, ei 
kaasne käsitletava hoone funktsioonimuutusega pööningukorruse väljaehitamist.  
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Ainsa ruumijaotuse muudatusena on olevas ruumis 1 (vt. lisas 4) projekteeritud 
lammutada hilisem ruumi liigendav vahesein ning ruumi baasil on projekteeritud 
puhkeruum kööginiššiga ja vaheseinaga eraldatud WC. 
Töödest on ette nähtud katuse kandekonstruktsiooni asendamis- ja remonditööd, 
katusekatte vahetus, uued avatäited, olmeruumi siseseina ehitus ning siseviimistlus.  
Hoonel on algsel kujul säilitatud gabariidid ja arhitektuurne välisilme. Algsetel 
maakivimüüridel on ette nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid puhastada 
ning uuesti lubimördiga vuukida. Säilivad akende ja välisuste algsed avad.  
Uued aknad ja välisuksed on projekteeritud olemasolevaid aluseks võttes. Ajalooliste 
puidust avatäidete viimistluseks on kasutatud linaõlivärvi. Olemasolev lõunaküljel 
säilinud ühe-raamne aken on ette nähtud restaureerida.  
Muude olemasolevate avatäidete säilinud osad on ette nähtud taaskasutamiseks 
säilitada. Hoonele on projekteeritud uued väravad, võttes aluseks lõunakülje 
vasakpoolse värava profiilid ja detailid. Avatäidete algsed säilinud sepisdetailid on 
projekteeritud kasutada uute avatäidete sepistena. 
Katus on projekteeritud olemasoleva väliskujuga, 45°-kaldelisena. Katuse katteks on 
vastavalt muinsuskaitse eritingimustele valitud savipunane betoonkatusekivi Monier’  
Elegant (420x330mm). Katuse hari on projekteeritud katta harjakividega. Katus on 
välimise sademevee ärajooksuga ja varustatud sademeveerennide ja -torudega. 
Vihmaveesüsteemid on projekteeritud tsingitud terasplekist.  
Korstnapits on projekteeritud taastada 19. sajandi lõpu analoogil (vt. joonis AE-7). 
Hoone räästalaud on projekteeritud taastada saeehispitsiga.  
Räästa konstruktsioon vt. joonisel AE-3 (Lõige 1-1). Saeehispitsiga räästalaua 
kujujoonis vt. AE-8 (Räästa saeehispits). 

6.4  Nõuded hoone sisekliimale ja tehnovarustusele 
Ruumide sisekliima parameetrid: 

• ruumide õhutemperatuur peab olema optimaalne, kuid mitte vähem kui +21°C, 
• suhteline õhuniiskus soovitavalt vahemikus 40-60%, 

 
Küte ja ventilatsioon 
Lähteülesande järgselt puudub hoones alaline küte. Tööruumi hooajaline küte on 
lahendatud 25kW bullerjaniga. Tööruumi projekteeritud bullerjani alla on ette nähtud 
värske õhu võtmine õuest. 
Alalise kütte puudumise tõttu pole soojustagastusega ventilatsiooni projekteeritud.  
Hoone WC-s ja olmeruumi kööginiššis on ette nähtud mehhaaniline 
väljatõmbeventilatsioon ühe seadmega, mis paikneb pööningul ja koosneb 
väljatõmbe ventilaatorist. Väljatõmmatav õhk kompenseeritakse sisemisse 
välisuksesse paigaldatava värskeõhurestiga. Ventilatsiooni väljaviskeks on 
projekteeritud tuulutuskorsten katusel. Ruumide õhuvahetus: olmeruum 1 l/s*m², 
tualettruum 20 l/s*koht. Õhutorustik varustada tuletõkke- ja reguleerklappidega ja 
aerodünaamilise müra vähendamiseks mürasummutitega. Süsteemi õhuhulk on 
+30/-30 l/s. 
Tööruumi õhuvahetus toimub tehnoloogiliste kohtäratõmbeseadmete baasil. 
 
Veevarustus ja kanalisatsioon  
Hoonele on projekteeritud veevarustus ja kanalisatsioon. Vt eraldi köites. 

6.5  Nõuded siseseinte mürapidavusele 
Siseseinte mürapidavusele erinõudeid ei ole. 
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6.6 Hoone üldandmed 
Hoone põhimahu kõrgus on 10,6 m maapinnast, pikkus 18,28 m ja laius 12,75 m. 

6.7 Krundi ja hoone tehnilised näitajad 
Katastriüksuse pindala     2319 m² 
Katastriüksuse sihtotstarve    Kaitsealune maa 100% 
Krundi ehitusega haaratava osa pindala   1415 m² 
 sh:  kiviparkett mõisakivi 716 m², muru 95 m², killustikkatend 368 m² 
Krundi ehitiste ehitisalune pindala   236 m² 
Parklakohtade arv     5 kohta 
Hoone tulepüsivusklass    TP-2 
Hoone korruselisus     minimaalne 1, maksimaalne 1 
Hoone suletud netopind = kasulik pind  120,5 m² 
Hoone suletud brutopind    168 m² 
Hoone kubatuur      652 m³ 
Hoone eluiga      min 100 aastat 
Ehitise olulised tehnilised andmed vt. tekstilise osa lõpus. 

6.8 Välisviimistlus 

• Sokkel 
Säilinud maakivimüüritis puhastada ning vuugid korrastada lubimördiga. 

• Seinapind  
Hoone maakivimüüritis puhastada ning vuugid korrastada lubimördiga. 

• Aknad 
Raam ja leng  - puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid 
   368X (valge) 
Klaaspinnad  - kirgasklaas, toonita 

• Välisuks ja väravad 
Raam ja leng  -  puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid 
   332X (hele samblaroheline) 
Sepised -  kruntida ja värvida RAL 9004 (must) 

• Räästalauad, varjualuses avatud puitpostid, vöötala ja laetalad 
Puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid 330X (samblaroheline) 

• Saeehispits 
Puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid 332X (hele samblaroheline) 

• Varjualuses avatud poola laudis 
Puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid, värvitoon 368X (valge) 

• Katus 
Katusekivi -  Monier Elegant 420x330, savipunane 

• Vihmaveesüsteemid 
Rennid ja torud -  tsingitud terasplekk 
Kandurid -  kruntida ja värvida RAL 9004 (must) 

• Korstnapits 
Laduda silikaattellistest, krohvida ja värvida silikaatvärviga, värvitoon lubivalge 
Vaatesse jäävate pindade välisviimistlusmaterjalid ja värvitoonid on esitatud 
vaatejoonistel AE-1-1 ja AE-1-2.  

6.9 Siseviimistlus 
Ruumhaaval siseviimistluse kirjeldus vt. punktis 15. 
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7 TULEOHUTUSNÕUDED  
 
Käesoleva ehitusprojekti koostamisel on lähtutud VV 27.10.2004 määrusest nr 315, 
„Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, teistest õigusaktidest ja 
asjakohastest standarditest, sh.: 

• EVS 812, „Ehitiste tuleohutus“: 
 * EVS 812- 2:2005, „Ehitiste tuleohutus Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid“; 

 * EVS 812-3:2007, „Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid“; 
 * EVS 812-6:2005, „Ehitiste tuleohutus Osa 6 Tuletõrje veevarustus“; 

* EVS 812-7:2008 “Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatava põhi-  
nõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise-ehitamise käigus”, 

• EVS-EN 1828:2000, „Valgustehnika hädavalgustus“, 
• EVS-EN 50172:2005, „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“, 
• EVS-EN 62305-3:2007, „Piksekaitse Osa 3: Ehitisele takistatavad  

füüsikalised kahjustused ja oht elule“. 

7.1 Arvestuslik inimeste arv hoones 
Arvestuslik inimeste arv hoones on 11 inimest (10 koolitusel osalejat ja 1 juhendaja). 

7.2 Hoone kasutusviis 
Vastavalt ehitiste tuleohutusest tulenevale liigitusele on hoone kasutusviis: 
IV  -  12639 Muu haridushoone, õppetöökoda 

7.3 Hoone tulepüsivusklass 
Hoone tulepüsivusklass on TP-2. 

7.4 Eripõlemiskoormus hoones 
Hoone eripõlemiskoormust ei määratleta.  

7.5 Tuleohuklass 
Hoone tuleohuklassi ei määrata. 

7.6 Tulekaitsetase 
Hoone tulekaitsetaset ei määrata. 

7.7 Kandekonstruktsioonide tulepüsivused 
Hoone kandekonstruktsioonide nõutav tulepüsivus on R 30. 

7.8 Hoone korruste arv 
Hoone korruste arv on 1 korrus. 

7.9 Kasutatud kattekonstruktsioonid ja isolatsioonimaterjalid 
Projekteeritud IV kasutusviisiga TP-2 klassi hoone ruumides on nõuded pinna 
tuletundlikkusele: seinad ja lagi - B-s1, d0;  põrand - ei määratleta. 
Võttes arvesse hoone muinsuskaitselist väärtust on ruumide 1,2, ja 4 laed projekteeritud 
poola laudisega, klassiga D-s2, d2. 
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7.10 Välisseinte pinnakihi süttivustundlikkuse klass 
Välisseina välispinna ja õhutuskanalite pinna süttivustundlikkuse klass on D-s2, d2. 
süttivustundlikkuse nõutav klass on D-s2, d2. 

7.11 Tuletõkkesektsioonid, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tulepüsivus  
Hoones on projekteeritud moodustada 3 tuletõkkesektsiooni: 

1. olmeruumid ja Tööruum pos 4, 
2. Tööruum pos 3, 
3. kasutuseta pööning. 

Sektsioonide lubatud piirpindala 2400 m² on tagatud.  
Tuletõkkeseinad peavad vastama EI 30 tulepüsivusnõuetele ning neis olevad 
avatäited peavad vastama EI 15 tulepüsivusnõuetele. 
Tuletõkkesektsioonid on moodustatud võttes arvesse Tööruumis pos 3 toimuva töö 
iseloomu (keevitus, metallitöö). Tööruumis pos 3 toimuva töö iseloomu tõttu on ruumi 
seinad projekteeritud vastavana EI 30 ning neis olevad avatäited EI 15 
tulepüsivusnõuetele. 
Laetalade peale naelutatav poola laudis on ette nähtud ruumi pos 3 teistest 
ruumidest eraldavate tuletõkkeseinte kohal katkestada. Seina peal olev tühimik kuni 
poola laudise peale kinnitatud kipsplaatkatteni täita tuletõkke mineraalvillaga (vt 
joonis AE-9, Konstruktsioonid). 

7.12 Evakuatsiooniteed ja pääsud 
Hoonest evakueerumiseks on 2 väljapääsu. Evakuatsiooniteed on tähistatud 1. 
korruse plaanil (joonis AE-2-1). Evakuatsioonitee normatiivne pikkus 30 m on tagatud. 
Evakuatsiooniteele jäävad uksed peavad olema võtmeteta avatavad. 
Evakuatsiooniteed tähistatakse märkvalgustitega ja valgustatakse akuvalgustitega, 
toimeajaga 1 tund. 

7.13 Suitsuärastus 
Projekteeritud hoones on loomulik suitsueemaldus avatavate uste ja akende kaudu. 

7.14 Tuleohutusabinõud hoones 
Tuleohutuspaigaldistest on hoonele projekteeritud: turvavalgustussüsteem, 
piksekaitse ja autonoomne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. 
Arvestatud on, et käsitletava hoone kõrvalhoonete projekteerimisel viiakse terve 
hoonekompleks ATS alla. 
Turvavalgustus on ette nähtud vastavalt standarditele EVS-EN 1828:2000, 
„Valgustehnika hädavalgustus“ ja EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni 
hädavalgustussüsteemid“. Piksekaitsesüsteem on ette nähtud vastavalt standardile 
EVS-EN 62305-3:2007 „Piksekaitse Osa 3: Ehitisele takistatavad füüsikalised 
kahjustused ja oht elule“. Turvavalgustus ja piksekaitse on käsitletud käesoleva 
ehitusprojekti elektripaigaldise osas. 
Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on projekteeritud lähtudes Siseministri 
07.06.2002 määrusest nr 80, „Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele“.  
Tule leviku tõkestamine hoones tagatakse esmaste tulekustutusvahenditega. 
Tulekustutid paigaldatakse järgmistesse ruumidesse: 

• pulberkustuti 6 kg ruumis 4 – Tööruum, 
• metallipuru kustuti ruumis 3 – Tööruum. 

Hoone ja kogu mõisakompleksi hoonete kaugküte on lahendatud kaugküttega 
endisesse kuivati hoonesse projekteeritava katlamaja baasil. Hoone küte on 
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projekteeritud keskküttega, põrandaküttena. Küte ja ventilatsioon vt. projekti Kütte, 
ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni osas.  
Katlamaja projekteerimine toimub paralleelselt käsitletava hoone projekteerimisega ja 
seetõttu on käsitletava hoone ajutiseks ning perspektiivis alternatiivseks 
soojavarustuseks projekteeritud tööruumis 4 paigaldada bullerjan võimsusega 25 kW 
ning olmeruumis elektriradiaator. Tööprotsessis on bullerjani läheduses välditud tule- 
ja plahvatusohtliku tolmu teke ja levik. 
Suitsukorstna hooldamiseks on puhastusluuk ruumis 3 (vt. 1.korruse plaanil). 

7.15 Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril, pääsud katusele 
Hoonele tuletõrjevahenditega vabaks juurdepääsuks peab olema tagatud krundil 
materjalide ladustamisel ja autode parkimisel vähemalt 3,5 m laiune vaba läbipääs 
hooneteni ja selle ümber. 
Pääs hoone pööningule on projekteeritud pööningu trepp-luugi Roto FW30 (EI30) 
kaudu ruumist 4 (Tööruum). Pööningul on projekteeritud käigutee pööninguluugist 
korstnani ja katuseluugini. Pööningult edasi katusele pääseb kohtkindla puitredeli ja 
katuseluugi kaudu (vt. joonis AE-2-2, Pööningu plaan). 

7.16 Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest  
Kommunikatsioonide läbiviikudel tuletõkkekonstruktsioonidest on ette nähtud 
kasutada tuletõkkemansette, -klappe, -tüübleid ja –masse. 
Küttetorustike ehitamisel tuleb lähtuda standardist EVS 812-3: 2007, „Ehitiste 
tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid“. 
Ventilatsioonisüsteemide ehitamisel tuleb lähtuda standardist EVS 812- 2: 2005 
„Ehitiste tuleohutus Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid“. Tuletõkkeklapid peavad olema 
klapi asendi näitajaga ja klapi vahetus läheduses peab olema kontrollluuk või  -rest.  
Puhastusluugid tuleb paigaldada tuletõkesti kohale. Puhastusluugi tulepüsivusaeg 
peab vastama kanali tulepüsivusajale. 

7.17 Ehitiste vahelised tuleohutuskujad 
Hoone idaseina olemasolev kaugus kõrvalkinnistul Loodi kuivati (57001:001:0131)  
asuvast moonakatemaja hoonest on 5,1 m. Hoonete vahel asub sissesõidutee. 
Normatiivne tuleohutuskuja 8 m pole tagatud. 
Arvestatud on, et projekteeritud hoone pn võetud samasse tuletõkkesektsiooni 
kõrvalasuvate hoonetega (max pind 2400 m²). 

7.18 Välised tulekustutusseadmed 
Vastavalt EVS 812-6:2005, Osa 6 on normvooluhulk välistulekustutuseks 10 l/s ja 
tulekahju normatiivne kestus 3 tundi. Vajalik välise tulekustutusvee kogus on 3*3600 
s*10 l/s = 108 m3.  
Väline tulekustutusvesi saadakse Loodi külas asuvast tuletõrje veevõtukohast, mis 
asub käsitletavast hoonest ca 900 m kaugusel. 
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8 EHITUSKONSTRUKTSIOONID 

8.1 Üldosa 
Oleva hoone restaureerimisel on lähtutud hoone iseloomust ja tehnilisest 
seisukorrast.  
Lahenduse valikul olid lähteseisukohtadeks muinsuskaitse põhimõtted. 
Kasutatavad materjalid, ehitustooted ja hoonesse paigaldatavad seadmed peavad 
olema garanteeritava kvaliteediga ning ekspluatatsioonis pikaealised.  
Restaureerimistööde eesmärgiks on hoone funktsionaalsuse ja tehnilise seisukorra 
parandamine ning hoone kasutusea pikendamine.  
Hoonel on eelnevalt välja selgitatud: 

• hoone kandekonstruktsioonide tehniline seisukord, 
• hoone vundamentide ja kandekonstruktsioonide kandevõime, 
• piirdekonstruktsioonide soojajuhtivus, 
• niiskuskahjustused. 

8.2 Tehnilised lähteandmed 

• Hoone kande- ja kandepiirdetarindite ning konstruktsioonis kasutatavate 
toodete eluiga on vähemalt 100 aastat (klass C). 

• Lähtutud on järgmistest keskkonnaklasside nõuetest  
 Betoon- ja raudbetoontarindid vastavalt standardile EVS 1992-1-1:2003: 

  * kuivad siseruumid – keskkonnaklass XC1, 
  Terastarindid vastavalt ISO/FDIS 12944: 

  * siseruumid – keskkonnaklass C1, 
 * väljas olevad kandetarindid – keskkonnaklass C3. 

• Geoloogilisi uurimistöid käesoleva ehitusprojekti koostamisel kasutatud ei ole. 

8.3 Koormused 
Normatiivsed kasuskoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid on vastavalt 
EVS-EN 1991-1-3:2006. 
-, inimeste kogunemise ruumid (grupp C1): qk=3,0 kN/m², Qk=4,0 kN, 
- seadmete ruumi ja inventari ruumi põrandad – qk=10,0 kN/m². 
Katuse kandekonstruktsioon on arvestatud konstruktsioonide kasuskoormusele 
(grupp H) qk=0,4 kN/m², Qk=1,0 kN ja lumekoormusele vastavalt EVS-EN 1991-1-
3:2006, osa 1-3 - katusekalle 45°. Kujutegurid maksimaalselt katusekaldel 45° 
µ1=0,4 ja µ2=0,55. 
Katuse lumekoormuse normsuurus s=sk*µi=1,25*1,0=1,25 kN/m². Arvutuslik koormus 
s=1,25*1,5= 1,86 kN/m². 
Tuulekoormus on arvestatud EVS-EN 1991-1-3:2006 alusel, kus on valitud III 
maastikutüüp (ühtlase taimestiku ja hoonestusega piirkond) ja välisrõhutegur on 
arvestatud maksimaalsena ehk tulemuse varu kasuks (välisrõhutegur Cpe=2,5). 
Arvutuslik tuulekoormus seinale ja katusele Wc=1,07 kN/m². 

8.4 Tolerantsid 
Ehituskonstruktsioonidele paigaldustolerantse ei rakendata.  
Konstruktsioonide viimistlusele ja nende aluspindadele rakendatakse tolerantsiklasse 
vastavalt RYL 2000 esitatud nõuetele.7.2. Hoone konstruktsioonid 
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8.5 Hoone maa-alused konstruktsioonid 
Hoone maa-alusteks konstruktsioonideks on olemasolevad maakivimüüritisest 
vundamendid.  
Vundamendid on heas seisukorras ja avamist ega konstruktiivseid parandusi ei vaja. 

8.6 Hoone maa-pealsed konstruktsioonid 
 
8.6.1 Sokkel 
Olemasolev sokli looduskivist müüritis on ette nähtud lahtisest müürimördist puhastada 
ning vuugid lubimördiga parandada.  
 
8.6.2 Pinnasele toetuvad põrandakonstruktsioonid 
Pinnasele projekteeritud põrandate alus täidetakse vähemalt 300 mm täiteliivaga, 
milleks kasutada kas kesk- või jämeliiva. Täiteliiva kihid tihendada iga 200 mm kihi 
järel suhtelise tiheduseni ID >95%. 
Õppe-tööruumide põrandad on projekteeritud tihendatud liivalusele. Kogu 
põrandaplaadi alla on projekteeritud 100mm paksuselt koormust taluv 
vahtpolüstüreenplaadi (80kPa) kiht. Soojustuse peale on projekteeritud 80 mm 
paksune betoonplaat, mis on armeeritud võrguga #6/6/150/150, A-III. Armatuurile on 
kinnitatud põrandakütte torustik. 
Põranda betoonplaati on ette nähtud lõigata ülapinnas kuni ca.3,8×3,8 m 
kahanemisvuugid, mis täidetakse bituumeni baasil vuugilindiga. Põranda 
betoonplaadi peal on vahetult viimistluskiht, milleks on tööruumis 3 ja tööruumi 4 
seadmete osas tolmutõke, bullerjani aluses keraamiline põrandaplaat ning 
puidutööpinkide osas laagidel puitpõrand. Hoone olmeruumide põrandad toetuvad 
pinnasele, on analoogse konstruktsiooniga ja viimistletud keraamiliste 
põrandaplaatidega. 
Projekteeritud 100 mm EPS-soojustusega ning selle peal 80mm r/b plaadiga põranda 
soojajuhtivus on U=0,38 W/m2K. 

Põrandakonstruktsioonid on esitatud joonistel AE-3 ja AE-9. 
Enne põranda betooni valu on ette nähtud paigaldada vajalikud kommunikatsioonid või 
nende hülsid. Hülsside paigaldamise vajadus on esitatud ehitusprojekti vastavate 
eriosade joonistes või tööettevõtja poolt koostatavates tööjoonistes. 
 
8.6.3 Karkass ja kandeseinad 
Hoone 1. korruse osas moodustavad kande ca 800mm paksused maakivimüürid 
lõunaküljel puitpostidele toetatud puitkandjad. Hoone vahelagi on puittaladel. Katuse 
kande moodustavad puitkonstruktsioonis toolvärgid, sarikad ja pennid.  
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Hoone jäikus on tagatud 1 korruse osas seinte müüritisega ning katuse osas 
puitkarkassi jäigastavate diagonaalsidemetega ning sõlmede konstruktsiooniga, samuti 
katuse roovitusega. 
Kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõuet ei esitata. 
Hoone välisseinad on valdavalt heas seisukorras ja olulisi konstruktiivseid parandusi 
ei vaja. Hoone välisseinaks on projekteeritud algne ca 0,8 m laiune maakivimüüritis 
(soojajuhtivus U=1,4…1,9 W/m2K). 

Maakivimüüridel on ette nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid puhastada 
ning uuesti lubimördiga vuukida. Vuukimisel kasutada lubimörti 1:3. 
Seinakonstruktsioonid vt joonisel AE-2-1. 
 
8.6.4 Olemasolevad ja uued ruumideks jaotavad osad 
Sektsioneerivateks seinteks on olevad maakiviseinad. Seinad rahuldavad EI60 
tulepüsivusnõudeid. 
Seinad puhastada lahtistest krohviosadest, teha krohviparandused lubikrohviga ning 
värvida.  
Hoones on projekteeritud uus vahesein, eraldamaks WC olmeruumist. Projekteeritud 
sein on savitellistest 120 mm ja viimistluseks kaetud tolmutõkkega. Sein rahuldab 
R`w>52dB heliisolatsiooninõudeid..  
Seinakonstruktsioonid on tähistatud 1. korruse plaanil (joonis AE-2-1). 
 
8.6.5  Vahelae kandetalad ja toolvärk  
Hoone vahelagi on projekteeritud remonditavatel olemasolevatel ja olemasolevatega 
identsetel uutel puittaladel (250×250 mm poomkanttalad) ja idapoolses hooneosas 
algsete taladega identsetel uutel taladel.  
Talad on toetatud maakivimüüritisse „uputatud“ pärlinitele 180x180 mm) ning 
lõunaküljel vöötalale (220x220 mm). 
Laetalade peale on toetatud katuse toolvärk: vööd (axh=150x180 mm) ja postid 
(150x150 mm). Toolvärgi postid ja vööd on projekteeritud remonditavad olemasolevad 
ja olemasolevatega identsed uued.  
Niiskuskahjustustega talad on ette nähtud proteesida. Kahjustunud puitkonstruktsiooni 
piirkonnad on ette nähtud 1,0m ulatuses proteesimise kohalt töödelda 
puidukaitsevahendiga (Boracol-10). 
 
8.6.6 Vahelagi 
1 korruse ja pööningu vahelagi on projekteeritud algsega identse konstruktsiooniga - 
ülekattega laudisest, mis on naelutatud laetalade peale. Vahelagi on projekteeritud 
soojustada poola laudisele paigaldatava mineraalvillaga (300 mm).  
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Pööningu vahelae soojajuhtivus on U=0,16 W/m²K. 

Pööningule, laetalade peale on projekteeritud käigutee, mis võimaldab minna 
pööninguluugist katuseluugini. Vahelagede konstruktsioon vt joonistel AE-3 ja AE-9. 
 
8.6.7 Ripplaed 
Hoone WC-s on projekteeritud ülekattega laudisest ripplagi, alumise kõrgusmärgiga 
+2,50 m. Ripplae ja seina vahele on ette nähtud jätta 20mm tuulutuspilu kogu ruumi 
ulatuses. Tuulutuspilu ääristatakse servaliistuga, mis kinnitatakse ülemise laelaudise 
külge ning alumised kattelauad lõpetatakse vastu servaliistu.  
Ripplaes olevad ventilatsiooniplafoonid paigaldatakse ülemise laua tasapinda ning 
alumine kattelaud on ette nähtud välja lõigata plafooni järgi.  
Tööruumis pos 3 on lae puitkonstruktsiooni kaitsmiseks sädemete eest projekteeritud 
metallkarkassil ripplagi tsementkiudplaatidest (t=8mm), alumise kõrgusmärgiga +3,35m.  
 
8.6.8 Avatäited 
  

• Aknad 
Hoone aknad on projekteeritud puitakendena. Aknad on avatavad.   
Projekteeritud avatäidete spetsifikatsioon, nõuded avatäitele ja klaasile, sulused, 
kinnitustarvikud jm. andmed vt. joonistel AE-4-1…. AE-4-5 ja AE-6-1… AE-6-3. 
Akende puitosad on projekteeritud kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga, 
värvitoon Tikkurila vana aja värvide värvikaart 368X (valge). 
Lõppviimistlus linaõlivärviga tehakse pärast paigaldamist. 
 

• Välisuksed ja väravad 
Välisuksed ja väravad on projekteeritud analoogselt algsetele vertikaalsest 
täispunnlaudisest kattega puitpõõnadel. Piitadeks on tendripostid ja 
seinakonstruktsioon. 
Projekteeritud avatäidete spetsifikatsioon, nõuded avatäitele, sulused, 
kinnitustarvikud jm. andmed vt. AE-5-1, AE-5-3 … AE-5-4 ja AE-6-4 … AE-6-7.  
Välisuks ja väravad varustatakse suluste, lukkude ja käepidemetega. 
Uste puitpinnad on ette nähtud kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga, 
värvitoon Tikkurila vana aja värvide värvikaart 332X (hele samblaroheline). 
Lõppviimistlus linaõlivärviga tehakse pärast paigaldamist. 
Sepised on projekteeritud kruntida ja värvida, värvitoon RAL 9004 (must). 
Taaskasutada võimallikult olevate avatäidete sepisdetaile. 
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• Siseuksed 
Projekteeritud ruumide 1 ja 2 vaheline uks on puidust tahveluks.  
Tuletõkkesektsioone eraldavad uksed on tehnoloogiast tingituna metallkonstruktsioonis 
EI 30 tuletõkkeuksed. Uste spetsifikatsioon, nõuded avatäitele, sulused, 
kinnitustarvikud jm. andmed vt joonistel AE-5-2. 
 

• Pööningu treppredel 
Hoone pööningule pääsemiseks projekteeritud pööninguluuk-trepp on tehaseline 
toode Roto FW 30 1200x600 mm) ning vastab tulepüsivusklassile EI30.  
Avatäite soojajuhtivus U=0,8 W/m²K. 
 
8.6.9 Katus 
Hoone põhiosa katus on projekteeritud olevaga analoogselt puitsarikatel 
axh=150x180 mm sammuga ca 1,1 m. 
Hoone 45° katus on projekteeritud betoonkatusekivi-kattega.  
Katus on projekteeritud varustada tsingitud terasplekist vihmaveerennide- ja 
torudega. Vihmaveetorud tuleb viia ca 200mm kõrguseni maapinnast ja suudmed 
varustada vee põrkeplaadiga või killustikalusega.  
Läbi katusekatte on ette nähtud tuua projekteeritud kanalisatsiooni tuulutuspüstik.  
Katus on varustatud piksekaitse maandusega (vt. elektripaigaldise osas). 
Katuse plaan vt. joonisel AE-2-3. Katuse sõlmed vt. joonisel AE-3.  
 
8.6.10 Korstnapits 
Korstnapits laduda silikaattellistest, krohvida ja värvida silikaatvärviga valgeks.  
Korsten on ette nähtud katta plekkmütsiga. Korstnapitsi joonis vt AE-7. 
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9 LOODUSKAITSE 

9.1 Loodi looduspark 
Käsitletav hoone asub kaitseala, Loodi looduspargi (registrikood KLO1000241) 
territooriumil. 
Looduspark on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, tasakaalustusalade ja 
haruldaste liikide elu ja kasvupaikade kaitseks. Vabariigi Valitsuse 15.06.2006 
määrusega nr 139 kehtestatud Loodi looduspargi kaitse-eeskirja kohaselt on Loodi 
looduspargi kaitse-eesmärgiks:  
1) Sakala kõrgustiku eriilmelise maastiku kaitse; 
2) Loodi mõisapargi kaitse; 
3) Heimtali mõisapargi kaitse; 
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste 
mõõdukalt kareda veega järvede (3130)3, looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), 
kadastike (5130), lamminiitude (6450), allikate ja allikasoode (7160), liivakivipaljandite 
(8220), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate 
ja soo-lehtmetsade (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsade (9180*) kaitse; 
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria 
kaitsealune liik, kaitse.  
Hoonele käesoleva ehitusprojektiga tehtav ümberehitus ei ole vastuolus Loodi 
looduspargi kaitse-eesmärgiga. 

9.2 Keskkonnamõjud 
Ümber projekteeritud hoones toimuv tegevus sarnaneb senisele hoone kasutusele. 
Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajadus puudub. 
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10 MUINSUSKAITSE 
Käsitletav aida hoone asub ajaloolise Loodi mõisa südames, mõisahoone ees oleva 
ringteega pargiosa lõunaküljel, sissesõidutee ääres. Ait paikneb põhjaküljega ühes 
reas sama käekirjaga mõisa talli ja moonakatemajaga, moodustades mõisaesisele 
pargipuistule ühtlase fooni. 
Loodi mõisa ait 14609 on tunnistatud arhitektuurimälestiseks kultuuriministri 
15.12.1997 määrusega nr 79, „Kultuurimälestiseks tunnistamine". 
Hoone asub arhitektuurimälestiseks tunnistatud Loodi mõisa hoonetele (peahoone 
14603, valitsejamaja 14605, puukuur 14606, kuivati 14607, moonakatemaja 14608, 
ait 14609, tall 14610, karjalaut 14611, meierei14613) munakiviteele (14612) ja 
pargile (14604) kultuuriministri 28.03.07 käskkirjaga nr 144 “Kultuurimälestistele 
kaitsevööndite määramine” määratud ühises kaitsevööndis. 
Mälestise konserveerimine, restaureerimine ja remont peab toimuma vastavalt 
Muinsuskaitseseaduse §-le 35. Mälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib 
konserveerida, restaureerida või remontida ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva 
projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.  
Tööde teostamisel peab objektil kohapeal esitamiseks olema Muinsuskaitseametilt 
saadud tööde alustamise luba ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projekt. 
Vastavalt §-le 36 võib muinsuskaitselist järelevalvet teostada ning mälestist 
konserveerida, restaureerida ja remontida ainult ettevõtjale ja vastutavale 
spetsialistile Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel. 

10.1 Väärtushinnangud hoone osadele, konstruktsioonidele ja detailidele 
Aida muinsuskaitselise väärtuse moodustab algsena säilinud maht ning arhitektuurne 
välisilme.  
Omaette väärtuseks on hoone ansamblilisus mõisa ees olevat pargiosa ääristavate 
muude hoonetega. Samuti tuleb väärtuseks pidada abihoonetega ümbritsetud 
majandusõue terviklikkust. 
Aida kui üksikhoone puhul omavad väärtust massiivsed maakiviseinad ning hoone 
nurkades ja avade külgedel vormistatud punastest tellistest rustika ning akna- ja 
ukseavad.  
Säilitamist ja restaureerimist väärivad kõik algsel kujul säilinud hoone osad, samuti 
ajaloolist väärtust omavad üksikdetailid: 

• algsed, antud piirkonnale iseloomuliku müürimustriga maakiviseinad, 
• hoone nurkade ning avakülgede savitellistest rustika, 
• lõunakülje katusealuse kandekonstruktsioon, 
• lõunakülje katusealuse kivisillutis, 
• hoone räästast ilmestavad puidust räästapitsid põhja- ja lõunaküljel, 
• hoone vanad avatäited ja nende rautised: vasakpoolne värav, aken ja välisuks 

lõunakülje välisseinas, 
• loodusmotiiviga sepisvõre põhjakülje keskmise akna siseküljel, 
• kandekonstruktsiooni kinnituvad rautised väravate fikseerimiseks, 
• vahelae ja katusealuse lae algne konstruktsioon, 
• toolvärk ja muud puidust tugikonstruktsioonid pööningul. 
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10.2 Muinsuskaitse eritingimused projekteerimiseks ja tööde teostamiseks 
Hoone ümberprojekteerimisel ja ehitamisel tuleb maksimaalselt säilitada hoone algne 
arhitektuurne idee ja mahuline lahendus. Säilitada ning eksponeerida tuleb algseid 
konstruktsioone ja avasid.  
Uued vaheseinte konstruktsioonid ei tohi kopeerida ajaloolisi, vaid võiksid olla pigem 
äratuntavalt eristuvad. Vaheseinad alakorrusel soovitavalt laduda siledatena 
väikeplokk-seintena ja krohvida, ülakorrusel ehitada puitkarkassil plaatkattega 
vaheseinad.  
Restaureerimisprojekti koostamisel ja tööde teostamisel järgida järgmisi tingimusi: 

• Säilitada hoone algsed gabariidid ja arhitektuurne välisilme. 
• Välisseinad säilitada algsel kujul ja remontida. Müüritis puhastada ja vuugid täita 

lubimördiga. 
• Säilitada hoone algsed avad. Avatäited projekteerida ja valmistada puidust 

ajastusse sobivate säilinud lõunakülje akna, välisukse ja vasakpoolse värava 
analoogil. 

• Ühe-raamsed säilinud väärtuslikud avatäited säilitada ja restaureerida. 
• Taaskasutada hoone algsed säilinud sepisdetailid. 
• Säilitada heas seisukorras olevad räästast ilmestavad puidust räästapitsid põhja- 

ja lõunaküljel. Kahjustunud ja puuduvas osas valmistada uued detailid algsete 
analoogil.  

• Katusekatteks kasutada keraamilist või betoonkatusekivi. 
• Korstnapits taastada 19. sajandi lõpu näidete analoogil. 
• Hoone funktsioonimuutusest tingitud täiendused teostada viisil, mis arvestab 

eelloetletud väärtusi: 
-  Tehnosüsteemid paigutada võimalikult varjatuna. Küttelõõriks kasutada 

olemasolevat rekonstrueeritavat korstnat. Ventilatsiooni sissepuhkeks ja 
väljatõmbeks kasutada olemasolevate petikute pinda viiluotstes ja olemasolevat 
rekonstrueeritavat korstnat. 

- Hoone funktsioonist tulenevalt on ülakorruse ekspositsiooni ja seminariruumina 
kasutussevõtuks lõunaküljel lubatud katuse tasapinnas katuseakende 
paigutamine. Katusest väljuvad väljaehitused ja katuseaknad põhjaküljel ei ole 
lubatud. 

- Hoone funktsioonist tuleneva katusekorruse väljaehitamise puhul paigutada 
trepp hävinud vahelaega hoone ossa. 

-  Ruumide 3 ja 4 vaheline seinaava on lubatud säilitada ja vormistada ajastusse 
sobivana. 

• Projekteerimise ja ehitustööde läbiviimisel lähtuda muinsuskaitseseadusega 
kehtestatud korrast. 

10.3 Projekteeritu vastavus nõuetele 
Hoone restaureerimisprojekt vastab muinsuskaitse eritingimuste nõuetele.  
Mööndusi ja muudatusi ei ole. 
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11 TERVISEKAITSE 

11.1 Keskkonnamõjud 
Keskkonnamõju hindamist hoone ehitamisel läbi viima ei pea. 

11.2 Jäätmekäitlus 
Prügi ja jäätmed kogutakse konteinerisse krundi kagunurgas. Konteineri 
tühjendamine toimub jäätmekäitlusfirma poolt perioodiliselt.  
Tööruumides tekkivad puidujäätmed kasutatakse kütteks.  
Olmeruumide koristusvahendeid hoitakse WC-s paiknevas ventileeritavas kapis. 

11.3 Ruumide valgustus 
Ruumidel on projektiga tagatud normidele vastav loomulik ja kunstlik valgustus. 

11.4 Ruumide sisekliima 
Ruumide sisekliima on määratud lähtudes järgmistest alustest: 

• Soome Ehitusnormide Kogumik osa D2 Ehitiste mikrokliima ja ventilatsioon, 
• Eesti Standard EVS 829:2003, Hoone soojuskoormuse määramine, 
• Eesti Standard EVS 839:2003, Sisekliima. 

Hoone töö- ning olmeruumide arvutuslik sisetemperatuur kütteperioodil on +21 °C. 
Suhteline õhuniiskus ruumides on 30–70%, õhu liikumiskiirus max 0,2 m/s.  

11.5 Siseviimistlusmaterjalidele esitatavad nõuded 
Ruumide  siseviimistlusmaterjalidele tervisekaitselisi erinõudeid ei ole.  
Tootmisruumide viimistlemisel tuleb vältida tolmu koguvaid katte- ja ühendusliiste. 
Juhtmed, torustikud jms peavad üldjuhul olema süvistatud, erijuhul paigaldatud nii, et 
võimalikult vähendada väljaulatuvaid osi ja raskesti puhastatavaid kohti. 

11.6 Invanõuded 
Ehitusprojekti koostamisel on aluseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
28.11.2002 määrus nr 14, “Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste 
liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes.” 
Käsitletaval maa-alal ei ole vajadust ehitada rampe. Jalgtee pikikalle ei ületa lubatud 6% 
ja külgkalle 2%. Hoone sissepääsuni on tagatud astmeteta tõus. Sisenemisala on 
valgustatud ning katusega kaetud. Hoone sissepääsude ees on vaba ruumi ratastooli 
pööramiseks. 1. korruse siseruum on sisenemisalaga samal kõrgusel. 
Inva-WC võib olla erandolukorras vajalik, kuid selle projekteerimine käsitletavas hoones 
ei ole otstarbekas.  

11.7 Töötervishoid 
Hoone kasutusviisiks on projekteeritud täiendus- ja vabahariduskoolituse õppetöökoda. 
Hoones on koolituse toimumise ajal alaliselt 1 koolitust läbi viiv töötaja. 
Koolitusgrupi suurus on kuni 10 inimest. Koolituse korraldaja peab kujundama ja 
sisustama koolitusel osalejate töökohad nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja 
tervisekahjustusi ning säilitada osalejate töövõime ja heaolu.  
Terviseriski vältimiseks või vähendamiseks peavad töökohas olema ohutusmärgid ning 
muud ohutusvahendid, kaitse-, pääste- ja esmaabivahendid,. 
Hoones on projekteeritud puhkeruum ja WC. 
Puhkeruumis on võimalus vajadusel puhata lamavas asendis. 
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12 TÖÖTERVISHOIU, TÖÖOHUTUSE JA  KESKKONNAKAITSE TAGAMINE 
EHITAMISEL 
 
Töötajate töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnakaitse tagamisel ehitamisel tuleb 
juhinduda Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määrusest nr. 377 (RT I  1999, 94, 
838). 
Ehitusettevõtja peab tagama, et enne ehituse alustamist koostatakse tööohutuse plaan, 
mis peab sisaldama: 

 1) abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste 
loomiseks, võttes vajaduse korral arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat 
tegevust, liiklust jm; 

 2) alltöö-ettevõtjate kohustusi ja vastutust samaaegsel töötamisel ühisel 
ehitusobjektil; 
 3) liikluskorraldust; 
 4) töötajate olmelist teenindamist; 

 5) abinõusid, mida rakendatakse liiklejate ohutuse tagamiseks ehitusplatsi 
vahetus naabruses (juhul kui ehitustegevus oma asukoha või tööde laadi tõttu 
võib neid ohustada); 

 6) abinõusid vältimaks müra ja õhusaastet ehitusplatsi vahetus naabruses; 
 7) erimeetmeid ohtlike tööde kohta. 
 
Tööohutuse plaanile lisatakse ehitusplatsi territooriumi kasutuse plaan milles 
näidatakse: 
 1) kontori- ja olmeruumide paigutus platsil; 
 2) ehitusmaterjalide mahalaadimise- ja ladustamise kohad; 
 3) jäätmete ladustamise- ja utiliseerimise kohad.  
 4) masinate ja seadmete paiknemiskohad; 
 5) täitematerjalide või pinnase kogumiskohad; 
 6) liikumis- ja ühendusteede mõõtmed, nende paiknemine, valgustus ja 
     korrashoid; 
 7) pääste- või kiirabibrigaadide juurdepääsuteed õnnetusjuhtumi puhuks; 
 8) evakuatsioonipääsude ja -teede paiknemine. 
Vastavalt EV Jäätmeseadusele on prügilatel kohustus vastu võtta ainult sorditud 
jäätmeid.  
Ehituse käigus tekib jäätmeid, millede ladustamiseks ja sortimiseks määratakse 
ehitusplatsil piiratud ala. Sortimisel eraldatakse: 

• taaskasutatavad jäätmed, milledeks on puit (mitte immutatud puit), metall ja 
mineraalsed jäätmed (tellised, klaas), millised ladustatakse piiratud ehitusplatsi 
alal,  

• ohtlikud jäätmed (värvide, lakkide jäägid), mis eraldatakse ülejäänud jäätmetest 
eraldi konteineritesse, 

• sega ehitusjäätmed, mis kogutakse eraldi konteineritesse. 
Ehitusplatsilt tuleb jäätmed vedada kinnises veovahendis pakitult või muul viisil nõnda, 
et nad ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda. 
Eeldatav ehitamise käigus tekkivate jäätmete kogus ei ületa 10 m³. Kui ehitamise 
käigus selgub, et tekib jäätmeid rohkem kui 10 m³, tuleb enne ehitise kasutusloa 
taotlemist esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete 
nõuetekohase käitlemise kohta. 
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13 ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUETE RAKENDAMINE 
 
Käsitletava hoone on tunnistatud mälestisteks vastavalt «Muinsuskaitseseadusele» 
ja energiatõhususe miinimumnõuete täitmine muudaks oluliselt hoone olemust ja 
välisilmet. 
Tuginedes Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2008 määruse nr 107 
“Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“ §1 lõike 2 punktile 1 energiatõhususe 
nõudeid ei rakendata ja märgist ei väljastata. 
 

14 PINNATABEL 
 

Ruumi tähis 
plaanil 

Ruumi 
nimetus 

Kasulik 
pind 

sellest 

Tööruumide pind Olmeruumide pind 

1 2 3 7 8 
     

I  KORRUS     
      

1 Olmeruum 10,7   10,7 
2 WC 1,6   1,6 
3 Tööruum 15,2 15,2   
4 Tööruum 93,0 93,0   

      
HOONE   KOKKU  120,5 108,2 12,3 
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15. SISEVIIMISTLUSE KIRJELDUS 
 

 
Nr
. 

 
Ruumi nimetus 

 
Põrand 

 
Seinad 

 
Lagi 

1 Olmeruum 
10,7 m² 

P-3  
Läbimass keraamiline plaat 
betoonalusel, axhxt=200x200x6mm 
CINCA Nova Arquitectura, värvitoon 
5540 Jasmin, plaadivuuk 114 MIRA 
Põrandaliist – plaadiribad 

Olemasolevad seinad krohvida lubikrohviga 
pahteldada ja värvida silikaatvärviga,  
Uus sein SS-4 puhasvuuk, kaetud tolmutõkkega. 
Värvitud seinte värvitoon 4041 COLOR 
CONCEPT E8.15.85 (beež).  
Kööginiŝŝis seinapinnal keraamiline plaat 
põrandast kõrguseni h=1400 töötasapinna 
ulatuses axhxt=200x200x6mm CINCA Nova 
Arquitectura, toon 5540 Jasmin, plaadivuuk 114 
MIRA. 
Välisuks ja WC uks U-7v värvida sisetööde 
linaõlivärviga, värvitoon Vana aja värvid, 332X 
(hele samblaroheline). 
Siseukse U-10p värvitoon (RR36 Light Green - 
heleroheline). 
 
 

L-1 
Poola laudis laetalade peal.  
Talad eksponeeritud. 
Taaskasutada olemasolevad lauad.  

2 WC 
1,6 m² 

P-3  
Läbimass keraamiline plaat 
betoonalusel, axhxt=200x200x6mm 
CINCA Nova Arquitectura, värvitoon 
5540 Jasmin, plaadivuuk 114 MIRA 

Endise küttekolde avad olemasolevas seina täita 
savitellistest müüritisega, teha lubikrohvi 
parandused.  
Olemasolev sein ruumide 2 ja 3 vahel plaatida  
axhxt=200x100x6mm CINCA Nova Arquitectura, 
toon 5640 Jasmin, plaadivuuk 114 MIRA, Uus 
sein SS-4 puhasvuuk, kaetud tolmutõkkega. 
Uks U-7v värvida sisetööde linaõlivärviga, Vana 
aja värvid, 332X (hele samblaroheline).  
Põsed viimistleda sarnaselt kõrvaloleva seinaga. 
 

L-3 
Poola laudis laetalade peal. 
Talad eksponeeritud.  
Taaskasutada olemasolevad lauad.  
Ülekattega laudisest ripplagi alumine 
km. +2,40 m.  
Ripplae ja seina vahele jätta 20mm 
tuulutuspilu, mis ääristada 
servaliistuga ülemise laelaudise küljes 
ning alumised lauad lõpetada vastu 
servaliistu. Vt joonisel AE-9. 
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3 Tööruum 
15,2 m² 

P-1  
Lihvitud betoonpind, tolmutõkkega 

Olemasoleval seinal teha lubikrohvi parandused 
ja sein värvida lubivärviga, värvitoon valge. 
Siseuste U-10p ja U-16 värvitoon (RR36 Light 
Green - heleroheline). Põsed viimistleda 
sarnaselt kõrvaloleva seinaga.  

L-2 
Poola laudis laetalade peal.  
Talad eksponeeritud. 
Taaskasutada olemasolevad lauad.  
Lae puitkonstruktsiooni kaitsmiseks 
sädemete eest on projekteeritud 
metallkarkassil ripplagi 
tsementkiudplaatidest (t=8mm), 
alumise kõrgusmärgiga +3,40m.  
Värvitoon valge. 

4 Tööruum 
93,0 m² 

P-1 (31,0 m²)  
Lihvitud betoonpind, tolmutõkkega 
P-2 (58,0 m²)  
Põrandalaudis, õlitada naturaalse 
linaõliga, intensiivsele kasutusele, 
värvitoon Akzo Nobel 59 
(sinakashall) 
P-3 (4,0 m²)  
Läbimass keraamiline plaat, 
betoonalusel. Üleminek 
laudpõrandale metallliistuga.  

Olemasoleval seinal teha lubikrohvi parandused 
ja sein värvida lubivärviga, värvitoon valge. 
Fassaadisüsteemide 
Siseukse U-16 värvitoon (RR36 Light Green - 
heleroheline). Põsed viimistleda sarnaselt 
kõrvaloleva seinaga. 
Fassaadisüsteemid ja neis olevad välisuksed 
sisetööde linaõlivärviga, Vana aja värvid, 332X 
(hele samblaroheline). 
 

L-1 
Poola laudis laetalade peal.  
Talad eksponeeritud. 
Taaskasutada olemasolevad lauad.  
 

Märkused: 
1. Tabelis viidatud keraamiliste plaatide kohta info www.vivarec.ee ,  
2. Hoone siseviimistluse ehitustööd peavad uute pindade osas olema teostatud RYL 2000 2. kvaliteediklassi nõuete kohaselt. 

 

 
EHITUSKIRJELDUSE  KOOSTAS: 
 
 
 
Olav Remmelkoor 
OÜ Proff Projekt arhitekt 
5069191 
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EHITISE OLULISED TEHNILISED ANDMED 
Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö  õppehooneks 

restaureerimise projekt 

aadress: Loodi küla, Paistu vald, Viljandimaa  

jrk _____1_____ 

1. Ehitise üldised olulised tehnilised andmed 

ehitisealune pindala 168 m2 kõrgus 10,6 m 

hoone suletud netopind 120,5 m2 pikkus 18,28 m 

rajatise avatud brutopind - m2 laius 12,75 m 

minimaalne korruste arv 1  maht 652 m3 

maksimaalne korruste arv 1  köetav pind 120,5 m2 

2. Ehitise materjalid (märkida X, "muu" korral) 

 vundament vahe- ja katuslaed 
  puudub  puudub 

 × madalvundament   kergmetall 

  vaivundament  teras 

     postvundament muu  monoliitne raudbetoon 

 kandekonstruktsioon  monteeritav raudbetoon 

  puudub × puit 

  asfaltbetoon  muu 

  bituumeniga töödeldud kruus välissein 

  kruus  puudub 

  killustik × looduslik kivi 

  stabiliseeritud kruus või killustik   profileeritud metall 

  kergmetall  puit 

  malm  suurpaneel 

   teras  suurplokk 

  looduslik kivi × tellis, väikeplokk 

  monoliitne raudbetoon    muu 

  monteeritav raudbetoon katuse kate 

  plastmass  puudub 

 × puit  eterniit 

  suurpaneel × kivi 

  suurplokk  plekk 

  tellis, väikeplokk  profileeritud metall 

  tehisplaat  puitlaast 

  muu  roog 

 jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid   rullmaterjal 

  puudub  muu 

  eterniit välisviimistlus 

  keraamika  puudub 

  kergmetall  lihtkrohv 

   teras × looduslik kivi 

 × looduslik kivi   profileeritud metall 

  monoliitne raudbetoon  puhasvuuk 
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  monteeritav raudbetoon  puit 

  plastmass  terrasiitkrohv 

 × puit  muu 

  suurpaneel   

  suurplokk   

  tellis, väikeplokk   

  tehisplaat   

  muu   

3. Ehitise tehnosüsteemid (märkida X või "muu" korral materjal) 

 elekter küttesüsteem 

  puudub  puudub 

  × 220 V  × kaugkeskküte 

  × 380 V  lokaalne keskküte 

  20 kV  elektriküte 

  35–110 kV  maaküte 

  220–330 kV  × ahju- või kaminaküte 

  muu  muu 

 vesi kütte liik 

  puudub  puudub 

  × võrk  masuut 

  lokaalne  petrool 

 kanalisatsioon  küttegaas 

  puudub × tahke 

  × võrk  elekter 

  lokaalne  maaküte 

   muu 

 pesemisvõimalus küttegaas 

  puudub  × puudub 

  × vann/dušš  võrk 

  saun  lokaalne 

liftide arv - küttegaasipaigaldiste arv -   

köökide arv - rõdude arv ja kogupind - , - m2 

kööginiššide arv 1 lodžade arv ja kogupind - , - m2 

tualettruumide arv 1 terasside arv ja kogupind - , - m2 

4. Ehitise kasuliku pinna spetsifikatsioon [m2] 

Kasutamise otstarve 
  kasulik pind  elamispind  abiruumide pind  Lahuspind  üldkasutatav 

pind 

 mitteeluruumide 

pind 

1. 12639 Muu 

haridushoone, 

õppetöökoda 

120,5 

 

          

             

  

  Kokku: 120,5                             
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5. Ehitise ruumide spetsifikatsioon 

eluruumid (sh korterid) arv  pindala  

1-toaline m2 

2-toaline   m2 

3-toaline   m2 

4-toaline m2 

5-toaline m2 

5-toaline m2 

7-toaline m2 

8 ja enama toaline m2 

kokku m2 

mitteeluruumide arv - 

tubade arv  

6. Ehitise muud olulised andmed 

Tulepüsivusklass  TP-2   
 nimetus väärtus mõõtühik 

Hoone kõrguslik sidumine  ±0,000 = 84,10 Abs. kõrgust   
 nimetus väärtus mõõtühik 

     
 nimetus väärtus mõõtühik 

     
 nimetus väärtus mõõtühik 

     
 nimetus väärtus mõõtühik 

7. Märkused ehitise kohta 
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1. Väline tulekustutusvesi saadakse Loodi külas asuvast tuletırje veevıtukohast.
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OLEMASOLEV SIDE MAAKAABEL

TOUSTIKE ALGUSPUNKTID VT. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSAS
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   kalasabamustriga TERCA kiviparkett 65 m†
   sh. ajalooline kalasabamustriga tellis ja uus
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PROFF PROJEKT OÜ AE-1-1

puit

PINNA MATERJAL

Katus

V˜RV JA V˜RVITOON

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv, Vana aja värvid, 368X (valge)

Sein

N˜HTAV PIND T˜HIS

2

1 Sokkel

Vihmaveesüsteemid metall

5

8

7

11

3

4

6

Akna raam ja leng

kirgasklaas toonitaAkna klaaspind

puit

12

Krohv13 Korstnapits

olemasolev

Aknaplekk metall

puit

1:100

1275018280

A-2

A-4

V-1V-1A-1R

Välisuks ja väravad

Tsingitud terasplekk

Sepised teras RAL 9004 (must)

laetalad

avatud puitpostid, vöötala,

Räästalauad, varjualuses

Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline)

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv,

Vana aja värvid, 330X (samblaroheline)

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv,

9 Saeehispits puit

Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline)

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv,

10 Varjualuses avatud poola laudis puit Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv, Vana aja värvid, 368X (valge)

katusekivi

Silikaatvärv, lubivalge

+10,58

+11,48

Vaated lıunast ja idast

VAADE LÕUNAST VAADE IDAST

+/- 0,00=84,10

13 25 8 96 7

8

9

12

13

11

12 3 5

915025001100

mp. - 0,10=84,00

+10,58

+11,48

+5,37

+6,73

+0,95

+2,31

+0,95

+2,56

VU-10

maakivimüüritis

maakivimüüritis

Monier Elegant, savipunane

Tsingitud terasplekk

16680800 800
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Vaated pıhjast ja läänest

AE-1-2

1 3

1:100

puit

PINNA MATERJAL

Katus

V˜RV JA V˜RVITOON

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv, Vana aja värvid, 368X (valge)

Sein

N˜HTAV PIND T˜HIS

2

1 Sokkel

Vihmaveesüsteemid metall

5

8

7

11

3

4

Akna raam ja leng

kirgasklaas toonitaAkna klaaspind

12

Krohv13 Korstnapits

olemasolev

Aknaplekk metall

puit

Tsingitud terasplekk

Sepised teras RAL 9004 (must)

laetalad

avatud puitpostid, vöötala,

Räästalauad, varjualuses

Vana aja värvid, 330X (samblaroheline)

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv,

9 Saeehispits puit

Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline)

Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv,

10 Varjualuses avatud poola laudis puit Tikkurila-Monicolor Lin linaılivärv, Vana aja värvid, 368X (valge)

katusekivi

Silikaatvärv, lubivalge

2 5 8 9

18280 12750

11 13

12 3 5

8

9

13

11

VAADE PÕHJAST VAADE L˜˜NEST

12

+10,58

+11,48

A-1 A-1 A-1

A-3

A-4

+10,58

+11,48

+/- 0,00=84,10

+/- 0,00=84,10

110025009150

+0,95

+2,01

+5,37

+6,73

+2,56

+0,95

mp. + 0,20=84,30

Tsingitud terasplekk

Monier Elegant, savipunane

maakivimüüritis

maakivimüüritis



1
2
7
5
0

120

2
0
7
0

230 V, 2,25 kW

105 kg

Puurpink 230 V, 1,1 kW

186 kg

Treipink

400 V, 3 kW

315 kg

Riht/ paksushöövel

Puidutööpink
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Lihvimispink: 230 V, 0,8 kW
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P-3

+/- 0,000

U10p

VU-10p
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olemasolev maakivimüüritis
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EI-30

REI-60

800

++

viimistlus

olemasolev maakivimüüritis

560

SS-1

sile lubikrohv

sile lubikrohv
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silikaatvärv

sile lubikrohv, t=20mm

sile lubikrohv, t=20mm

olemasolev tellisseinRuum 3

++

300

SS-3

sile lubikrohv, t=20mm

olemasolev tellisseinRuum 2

++

SS-4

Ruum 2

silekrohv, t=20mm

K
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OLEMASOLEV S˜ILIV / UUS KONSTRUKTSIOON

olev kaarsillus olev kaarsillusolev sillus

olev sillus

U
7
v

- 0,02

kolde uksest

min 400 mm

10,7 m†

Olmeruum

1

54,9 m†

Katusealune

P-4

93,0 m†

Tööruum

4

P-2

P-1

olev sillus
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taastada kırvaloleva analoogil

poomkantpost 250x250 mm ja tala toed

VU-10

T˜HISTUS

L-1

L-2

L-3

L-1

L-1

SEPIS

S
E

P
IS

SEPIS

S
E

P
IS

VS-1VS-1 + 0,10

ruum pos 3 pool lubivärv (valge)

lubivärv

ruum pos 2 pool keraamiline

FS-1 FS-1

V-1 V-1

vt AE-3

1

vt AE-3

1

                    plaat plaatimissegul

M˜RKUSED: 

1. PÕRANDA- JA LAEKONSTRUKTSIOONID VT. JOONISEL AE-9.

2. T˜HISTATUD SEPISED PUHASTADA METALLIL˜IKENI, KRUNTIDA JA V˜RVIDA, V˜RVITOON RAL 9004 (must).

3. AVAT˜IDETE SPETSIFIKATSIOONID VT JOONISTEL AE-4-1 JA AE-5-1
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Savitellis 120 mm

Tolmutıke

puhastusuuk

A-1R

ajalooline avatäide

säilitatav ja restaureeritav
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Pööningu plaan

DIN EN 13162, p.3.1.1

vastavalt  standardile

MINERAALVILL 

AE-2-2

Roov 50x50 mm

Distantslatt 25x50 mm

Sarikas 150x180mm

K-1

1200x600 mm

Roto FW 30

EI-30

A
-4

A
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1

1

ł100mm

Ümar sademeveetoru

ł100mm

Ümar sademeveetoru

Vihmaveerenn 150 mm

Vihmaveerenn 150 mm

ł100mm

Ümar sademeveetoru

ł100mm

Ümar sademeveetoru

18280

80016680800

Kohtkindel redel

olemasolev

VS-1

Monier Elegant 420x330, savipunane
Betoonkatusekivi

Veeauru läbilaskev aluskate

olemasolev

VS-1

1 : 5

R˜˜STASÕLM

DISTANTSLATT 25x50 mm

V

OLEMASOLEV S˜ILIV / UUS KONSTRUKTSIOONT˜HISTUS

maakivimüüritis

ALUSKATE

V

V

sarikas 150x180mm

V

roov 50x50mm

R˜˜STASÕLM

1 : 5

TOOLV˜RGI OTS

TOOLV˜RGI OTS

maakivimüüritis

V

Toolvärgi post 150x150mm

Ankru silmus ja vertikaalne kiil

V

toolvärgi ülemise vöö tsentris

Ankru lattraud 

vöö
338

V

310 28

338

V

R˜˜STALAUD 28x95
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Katuse plaan

ł100mm

Ümar sademeveetoru

ł100mm

Ümar sademeveetoru

AE-2-3

1:100

Vihmaveerenn 150 mm

300300

18280 300300

1
2
7
5
0

ł100mm

Ümar sademeveetoru

distantskanduritel

Piksekaitse allaviik

ł100mm

Ümar sademeveetoru

Vihmaveerenn 150 mm

distantskanduritel

Piksekaitse allaviik

1
3
5
2
6

distantskanduritel

Piksekaitse allaviik

distantskanduritel

Piksekaitse allaviik

Piksekaitse vırk

3
8
8

3
8
8

1
3
5
2
6

H=0,5m üle korstna pinna

Piksepüüdur

Korstna tsingitud terasplekist müts

L=2,0m

Katusesild VKS

Katuseluuk

    katuse pinnal kinnitada iga neljas kivi.

2. Räästal, harjal ning korstnate ning katuseluugi ümbruses kinnitatakse kıik kivid,

vihmaveetorude allaviike 4 tk (3,4 m, sh. pılved, suudmikud ja lehtrid).

Vihmaveerenne 40 m,

Kivikatust 195 m† (harjakivd 20 m, servakivid 40 m),

1. Pıhilised materjalid:

M˜RKUSED:

korsten

Ventilatsiooni-
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Sarikate plaan

18280

111811181118

AE-2-4

1:100

1

1

1123 1010 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1068

2 2

JA SARIKATE OTSAD

KAHJUSTUNUD LAETALADE 

JA SARIKATE OTSAD

KAHJUSTUNUD LAETALADE 

TOOLV˜RK NIHKUNUD 

VÖÖ MURDUNUD,

TOOLV˜RGI ALUMINE

JA SARIKA OTS

KAHJUSTUNUD LAETALA 

PUUDUVAD LAETALAD

LÕIGE 2-2

1 : 100

KATUSEKANDJATE PLAAN

1 : 100

LÕIGE 1-1

1 : 100

+3,57

+3,82

+7,10

+10,42

LAETALADE SAMM

93
40

6210

13450

ühendus sarikasse keeltapiga

axh=150x180mm, L=6210mm, 16 tk

PENNID

axh=250x250mm, L=13450mm, 16 tk

LAETALAD

365 350

2
9
5
0

16
70

1 : 10

LAETALA J˜TK

LAETALA J˜TK, axh=250x250mm

Kuumtsingitud seib, 50/50/5

LAETALA, axh=250x250 mm

avad 18 mm

M16(8.8), L=280mm

KALDLUKK

150x150mm

TOOV˜RGI POST

axh=150x180mm

TOOLV˜RGI VÖÖ

V Posti ühendus keeltapiga

M16(8.8), L=280mm

SEINALE TOETUV MÜÜRLATT

axh=180x180 mm

Kuumtsingitud seib, 50/50/5

avad 18 mm

MÜÜRIANKUR

ühendus sarikasse keeltapiga

axh=150x180mm, L=6210mm, 16 tk

PENNID

L=1670mm, 10+10 tk

axh=150x150mm 

KALDTOED

L=9340mm, 6+6 tk

axh=150x150mm 

TOOLV˜RGI POSTID

axh=150x180mm, L=9340mm, 16+16 tk

SARIKAD

ühendus sarikasse keeltapiga

L=6210mm, 16 tk

axh=150x180mm

PENNID

L=9340mm, 16+16 tk

axh=150x180mm

SARIKAD

V V

V V

VV
V V

V

V

V

LAETALA J˜TKLAETALA

T
O

O
L

V
˜

R
G
I 

V
Ö

Ö

M˜RKUSED: 

1. KASUTADA PUIDU KLASSI C18.

2. PUIDU NIISKUS EI TOHI ÜLETADA 18%.

3. TALADE J˜TKAMISEL TEHA ÜHENDUSED KALDLUKUGA.

4. PUITELEMENTIDE PIKKUSED ON ANTUD KOOS TAPIGA.

3. TERASE KESKKONNAKLASS C2.

KAHJUSTUSED

SARIKATE JA LAETALADE 

13450



Aluskile: t=0,2mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

Vahtpolüstüreenplaat EPS 80F: t=100mm

Laagid: 45x95mm, s=400mm (paigaldada bituumenlindile)

Pırandalaudis: HLL 33x145mm

P-1

VS-1

Olemasolev maakivi müür

Viimistlus

Viimistlus

      U=2,14 W/m†K

Käigutee: B=800mm

(prussid:50x100mm)

MONIER’I HARJAKIVI

HARJATIHEND

P-6

Silutud liivapadi t=30mm

Olev mineraalpinnas

Killustikalus: tera 0...16 mm, t=min200mm

1 : 10

HARJASÕLM

KINNITUSKLAMBER

HARJAPRUSSI

VEEAURU L˜BILASKEV ALUSKATE
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DISTANTSLATT 25x50 mm

pırandakütte torustik

Raudbetoonist alus: t=80mm, C20/25; #6/6/150/150, A-III

VL-1

150x150mm

Toolvärgipost

Tuuletıkkeplaat

KLOOSTRI-kivi (208x68x80 mm), punane

+4,18

+3,82+3,57

Mineraalvill, t=300mm

VL-2

      U=0,16 W/m†K

27 rida

Monier Elegant, savipunane

BETOONKATUSEKIVI

samm ca 365 mm

kinnitatakse 4,5x80 puidukruviga

ROOV 50x50 mm

Roov 50x50 mm

Distantslatt 25x50 mm

Sarikas 150x180mm

K-1

150x180mm

Penn

AE-3

Lıige 1-1

+10,58

+11,48

+/- 0,00

TILGAPLEKK

1 : 10

R˜˜STASÕLM 1

samm ca 365 mm

kinnitatakse 4,5x80 puidukruviga

ROOV 50x50 mm

LINNUTÕKE

ROOVI KÕRGENDUS h=25 mm

VEEAURU L˜BILASKEV ALUSKATE

R˜˜STALAUD t=38mm

Drawing Identifier

Sheet Name

HARJASÕLM

Drawing Identifier

Sheet Name

R˜˜STASÕLM 1 R˜˜STASÕLM 2

SAEEHISPITSIGA (Vt joonis AE-8)

R˜˜STALAUD

TUULEKASTI LAUD t=28mm

Monier Elegant 420x330, savipunane
Betoonkatusekivi 27 rida

220x220 mm

poomkanttala

VÖÖTALA

04.2011Arhitekt

12750

91503600

+3,57

+0,95

      U=0,38 W/m†K

R˜˜STASÕLM 2

1 : 10

(paigaldada kalasabamustris)

katkestuskohad ülekattega 100mm ja kinnitatud kruvidega

Tuletıkke kipsplaat GKF15mm

Olev poola laudis (30+30mm), pealmine laud poomkant

linaılikrunt, linaılivärv, värvitoon 368X (valge)

Olev laetala, poomkanttala 250x250mm

linaılikrunt, linaılivärv, värvitoon 368X (valge)

Olev poola laudis (30+30mm), pealmine laud poomkant

linaılikrunt, linaılivärv, värvitoon 368X (valge)

Olev laetala, poomkanttala 250x250mm

linaılikrunt, linaılivärv, värvitoon 330X (samblaroheline)

- 0,02

+2,56

Laud 25x100mm

TUULETÕKKEPLAAT 13mm
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X
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m

S
A
R
IK

A
S
 150X

180m
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LAETALA 250X250mm

LAETALA 250X250mm
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V V

V
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V
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V
V

V

V
V

V V

V

TILGAPLEKKVV
V

LINNUTÕKE

V

samm ca 365 mm

kinnitatakse 4,5x80 puidukruviga

ROOV 50x50 mm

V

h=25 mm

ROOVI KÕRGENDUS

t=38mm

R˜˜STALAUD

(Vt joonis AE-8)

SAEEHISPITSIGA

R˜˜STALAUD180x180mm

P˜RLIN

V

388 388

V

V

peale kahepoolse teibiga

kinnitada tilgapleki

ALUSKATE

kinnitada tilgapleki peale kahepoolse teibiga

ALUSKATE

Veeauru läbilaskev aluskate

tuletıkkeseina kohal katkestada ja vahe kipsplaadini täita tuletıkkevillaga

V

fraktsioon 10 ... 20

KERGKRUUS

KEELTAPP
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AVA MÕÕT

1 2 4

T˜HIS ARV

3

A-1 3 1100 x 1610

A-4 2 980 x 1360

A-2 1

ESKIIS (VAADE V˜LJAST)

1100 x 1360

A-3 1 730 x 1060
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1U-7v 680 x 2080
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U-16 1580 x 2080 1600 x 2100

VU - 10p 1
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Uste spetsifikatsioon

04.2011

AE-5-2

2
0
8
0

1000 x 1950

VAADE SEEST

* L˜VEPAKK - puudub
* UKSEPÕ SED - Sama seinaga, vt ruumide siseviimistlus.
                         Uks U-10p ruumi 3 poolt avatav väändeliblikaga
* LUKUSTUS - Uks U-16 kahelt poolt suletav vıtmega
* SULUSED - Polthinged FISKARS, Käepidemed messing, ASSA
* V˜RVITOON - RR 36 Light Green -heleroheline
* TÜÜP - Mantlita tuletıkkeuks EI30
* MATERJAL -  Alumiinium

700 x 2100

BB

680
B - B

* VENTILATSIOONIREST - Puudub
* TIHENDID - Puuduvad
* L˜VEPAKK - Tamm
* UKSEPÕSED - Sama seinaga, vt ruumide siseviimistlus
* HELIPIDAVUS - Rw=30 dB
  (Luku vıib asendada lihtsa messinghaagiga.)
  suletav väändeliblikaga
* LUKUSTUS - väljast avatav kantvıtmega, WC seest avatav ja 
* SULUSED - Polthinged FISKARS, Käepidemed messing, ASSA
* V˜RVITOON - Vana aja värvid, 332X (hele samblaroheline)
* TÜÜP - Tahveluks
* RAAMI MATERJAL - Puit

1 : 5

*  Sisemisel klaasil isikuturvalisuse tagamiseks turvakile
                                                                                  savitellis

* SEES PÕ SED krohv, värvitoon valge, Ṽ LJAS puhasvuuk 
* L˜VEPAKK - Tamm
   SOOJAJUHTIVUS - U=1,7 W/(m†*K)

 +4mm kirgas selektiivklaas)
  (4mm kirgasklaas + 12mm ıhkvahe + 4mm kirgasklaas + 12mm ıhkvahe
* UKSEAKEN - 3-x klaaspakett 
* LUKUSTUS - ABLOY, siseküljelt avatav väändeliblikaga
   Käepidemed ABLOY
* SULUSED - Polthinged FISKARS, sulgurid ABLOY, 
*  V˜RVITOON - RR 36 Light Green -heleroheline
* TÜÜP - soojustatud välisuks, 
* MATERJAL -  puit

1
2
0
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58050 50
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Olemasolev savitellis

Wakaflex, RR750 (Tellispunane)

Silikaattellis

1
0
7

50

40

Silikaatvärv (lubivalge)

Tsementkrohv

HARJATIHEND

VEEAURU L˜BILASKEV ALUSKATE

50x50 mm

HARJAPRUSS

samm ca 350 mm

kinnitatakse 4,5x80 puidukruviga

ROOV 50x50 mm

laius 100 mm

Tsingitud teraspleki riba

VEEAURU L˜BILASKEV ALUSKATE

O
lem

asolev sarikas

DISTANTSLATT 25x50 mm

MONIER’I HARJAKIVI

Monier Elegant, savipunane

BETOONKATUSEKIVI

50

Tsingitud terasplekis katteplekk

Tsingitud terasplekk

Kruvi roostevaba

Tüübel 6mm, s=200mm

Kruvi peitpeaga, roostevaba

Tüübel 6mm, s=200mm

Kruvi roostevaba

Tüübel 6mm, s=200mm

Silikaatvärv (lubivalge)

Wakaflex, RR750 (Tellispunane)
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V V

V
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Konstruktsioonid

AE-9

1:20

Mineraalvill, t=300mm

Tuletıkke kipsplaat GKF15mm

Olev poola laudis (30+30mm), pealmine laud poomkant

Linaılikrunt, linaılivärv, värvitoon 368X (valge)

Olev laetala, poomkanttala 250x250mm

Linaılikrunt, linaılivärv, värvitoon 368X (valge)

Katkestused ülekattega 100mm ja kinnitatud kruvidega

Tuletıkkeseina kohal katkestada ja vahe kipsplaadini

+

-

L-1 (Ruumid 1 ja 4)       U=0,16 W/m†K

+3,57

600

Tsementkiudplaat CETRIS, t=8 mm

Silikaatvärv (valge)

Sama aluskonstruktsioon, mis lagi L-1, lıppviimistluseta

400

Oleva laetala külge riputatud KNAUF metallkarkass

                                           riputid kandevıimega 0,4 kN

+3,35

+ Ülekattega laelaudis

  täita tuletıkkevillaga (standard DIN EN 13162, p.3.1.1)

L-2 (Ruum 3)

U=0,16 W/m†K

värvitoon 368X (valge)

Linaılikrunt, linaılivärv

50x100 mm

Seintele kinnituv puitkarkass

L-3 (Ruum 2)

+
+2,50

L-1 (Ruum 1)

Aluskile: t=0,2mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

Vahtpolüstüreenplaat EPS 80F: t=100mm

P-1 (Ruumid 3 ja 4)       U=0,38 W/m†K

Aluskile: t=0,2mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

Vahtpolüstüreenplaat EPS 80F: t=100mm

Laagid: 45x95mm, s=400mm (paigaldada bituumenlindile)

Pırandalaudis: HLL 33x145mm

pırandakütte torustik

Raudbetoonist alus: t=80mm, C20/25; #6/6/150/150, A-III

pırandakütte torustik

Raudbetoonplaat t=80mm, C20/25; #6/6/150/150, A-III

Tolmutıkkevııp

+/-0,00 +/-0,00

Aluskile: t=0,2mm

Tihendatud liivalus: t=min200mm

Vahtpolüstüreenplaat EPS 80F: t=100mm

pırandakütte torustik

Raudbetoonplaat t=80mm, C20/25; #6/6/150/150, A-III

+/-0,00

P-2 (Ruum 4) P-3 (Ruumid 1, 2 ja 4)

Keraamiline plaat plaatimissegul (WC-s niiskustıkkevııp)

ja puitkäsitöö ıppehooneks restaureerimise projekt
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 Tuletıkkevill (standard DIN EN 13162, p.3.1.1)







Maakond Viljandi maakond

Omavalitsus Paistu vald

Asustusüksus Loodi küla

Lähiaadress Mõisatalli

Tunnus 57001:001:0139

Registreerimise aeg 14.märts 2011. a.

Muudatuse registreerimise aeg

Sihtotstarve 1 Kaitsealune maa 100%

Sihtotstarve 2 -

Sihtotstarve 3 -

Pindala 2319 m²

s.h. ehitiste alune maa 869 m²

Haritav maa

Looduslik rohumaa

Metsamaa

Õuemaa 2154 m²

Muu maa 165 m²

s.h. veealune maa

Registriosa 3902239/

Kinnistuspiirkond / jaoskond Tartu Maakohtu Viljandi kinnistusjaoskond

Mõõdistamise aeg 01.jaanuar 2011. a.

Mõõdistaja VMB Grupp OÜ

Mõõdistamisviis mõõdistatud, L-EST

Hinnatsoon H0570001 100% 

Viljakustsoon
V0570003 4.71% 

V0570007 95.29% 

Püsilink http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=57001:001:0139
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