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1. Paistu Vallavalitsuse 18.10.2013
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nr

227

„Projekteerimistingimuste

2. Väljavõte maaregistrist
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A1

EHITUSKIRJELDUS

1

ÜLDANDMED

1.1
Töö nimetus
Loodi mõisa karjalauda (MK registri nr 14611) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö keskuse
õppetöökojaks 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, 03.01.2003
 Elektri- ja nõrkvoolupaigaldise osa
AS Eleväli (Tallinna 58 VILJANDI),
MTR reg nr EL 10274158-0001, 12.09.2002, 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 (fikseeritud projekteerimise töökoosolekute protokollidega).
Projekti koostamise eel on teostatud hoone fotofikseerimine, hoone osade ja detailide
ülesmõõtmine ning kohapealsed plaanilised ja kõrguslikud kontrollmõõdistused.
1.5
Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimisel
Käesoleva ehitusprojekti koostamisel on lähtutud OÜ Proff Projekt tööst nr 2012-09
„Muinsuskaitse eritingimused Loodi mõisa karjalauda (MK registri nr 14611)
restaureerimiseks rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppetöökojaks“.
1.6
Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed
Ehitusgeoloogilisi uurimistöid käesoleva ehitusprojekti koostamisel kasutatud ei ole.
Kuna uusi vundamente ei rajata ja uute konstruktsioonide koormused pinnasele on väikesed,
pole ehitusgeoloogilised uuringud vajalikud.
1.7
Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed
Ehitusgeodeetilise alusena on kasutatud OÜ VMB Grupp poolt 26.11.2010. aastal 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 18.10.2013 korraldus nr 227, „Projekteerimistingimuste
väljastamine“ (vt. lisa 1),
 ehitusgeodeetiline alusmõõdistus, OÜ VMB Grupp 26.11.2010.
Koostamise aluseks on OÜ Proff Projekt poolt 2013. aastal koostatud töö nr 2012-09,
„Muinsuskaitse eritingimused karjalauda (MK registri nr 14611) restaureerimiseks rahvusliku
puitehituse ja puitkäsitöö keskuse õppetöökojaks“.
Koostamisel on lähtutud Tellija poolt esitatud hoone kasutuse kirjeldusest, paigaldatavate
seadmete, mõõtmetest ja võimsusnäitajatest.
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,
 Tuleohutuse seadus,
 VV 27.10.2004 määrus nr 315, „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”,
 VV 14.06.2007 määrus nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse
nõuded“,
 VV 20.12.2007 määrus nr 258, „Energiatõhususe miinimumnõuded“,
 Kultuuriministri 30 juuni 2003 määrus nr 9, “Mälestise ja muinsuskaitsealal paiknevate
ehitiste konserveerimise, restaureerimise, remondi ja ehitamise projektide koostamise
ja neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord ning muinsuskaitse
eritingimuste koostamise kord“,
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrus nr 67, “Nõuded
ehitusprojektile”.
 Siseministri 30.08.2010 määrus nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele,
nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule”,
 Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43, “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad
nõuded”.
2.1.3 Standardid ja projekteerimisnormid
Projekti koostamisel olid aluseks järgmised standardid:
 EVS 811, „Hoone ehitusprojekt”,
 EVS 865-2, „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti ehituskirjeldus“.
 EVS 1997-1, „Geotehniline projekteerimine“,
 EVS 812, „Ehitiste tuleohutus“, sh.:
* EVS 812-1, Ehitiste tuleohutus Osa 1: Sõnavara,
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* EVS 812-2, „Ehitiste tuleohutus Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid“;
* EVS 812-3, „Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid“;
* EVS 812-6, „Ehitiste tuleohutus Osa 6 Tuletõrje veevarustus“;
* EVS 812-7, “Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise-ehitamise käigus”,
EVS-EN 50172, Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid,
EVS-EN 62305-1, Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted,
EVS-EN 62305-3, „Piksekaitse Osa 3: Ehitisele takistatavad füüsikalised kahjustused
ja oht elule.“,
EVS-EN 1990. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused,
EVS-EN 1991-1-1. Osa 1-1. Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete
kasuskoormused,
EVS-EN 1991-1-3. Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused.
Osa 1-3.Üldkoormused. Lumekoormus,
EVS-EN 1991-1-4. Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused
Osa 1.4. Tuulekoormus,
EVS 1992-1-1. Raudbetoonkonstruktsioonid.
Osa 1-1.Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad,
EVS-EN 1995-1-1. Puitkonstruktsioonid.
Osa 1-1. Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad,
EVS 1996-1-1. Kivikonstruktsioonid.
Osa 1-1. Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad,
muud Eesti standardid ja projekteerimisnormid.

2.2
Ehituse töövõtu alused
Põhiprojekt (sh ehitusprojekti kõigi osade ehituskirjeldused, spetsifikatsioonid, joonised 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.
Tööprojekt tuleb tellida nende konstruktsioonide osas, millised käesoleva töö koostamise ajal
on varjatud, kuid mis vajavad projektlahendust. Tööprojekti koostamise või tellimise puhul
tuleb ehituse töövõtjal see kooskõlastada tellijaga ja põhiprojekti vastava osa koostajaga.
Ehituse töövõtja peab hoolitsema selle eest, et kõik tööde teostamiseks vajalikud
dokumendid oleksid vajadusel esitatud allakirjutamiseks selleks volitatud ametiisikutele.
Juhul kui ehituskonstruktsioonide avamisel selgub, et käesoleva põhiprojekti lahendust pole
varjatud põhjustel võimalik teostada, tuleb ehituse töövõtjal tellida uus lahendus.
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.
Projektis kirjeldatud ehitusmaterjale ja -tooteid võib asendada samadele näitajatele vastavate
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analoogmaterjalidega. Asendamine tuleb kooskõlastada tellijaga ja põhiprojekti koostajaga.
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.
3

OLEMASOLEV OLUKORD

3.1
Krunt
Olev restaureeritav Loodi mõisa karjalauda (Muinsuskaitse registri nr 14611) hoone asub
Viljandimaal, Paistu vallas, Loodi külas, katastriüksusel Loodi kuivati (tunnus 57001:001:0131).
Katastriüksuse pindala on 2925 m², maakasutuse sihtotstarve on Tootmismaa 100%.
Loodi mõisa karjalauda hoone asub ajaloolise Loodi rüütlimõisa südames, mõisa abihoonetest
moodustuva nelinurkse majandusõue lõunaküljel. Majandusõue ääristavad lisaks käsitletavale
hoonele Loodi mõisa tall (MK registri nr 14610), Loodi mõisa ait (MK registri nr 14609) ning
Loodi mõisa moonakatemaja (MK registri nr 14608).
Situatsiooniskeem vt joonis AS-1. Väljavõte Maa-ameti maaregistrist vt osas C lisa 2.
Hoonest läänes ca 24 m kaugusel hoone seinast kulgeb riigimaantee 49 Imavere-Karksi-Nuia
tee (57001:001:1990). Hoone paikneb osaliselt riigimaantee kaitsevööndis.
Hoone ümbruse reljeef on suhteliselt tasane, langusega hoonest eemale.
Maapinna absoluutkõrgused hoone soklil on vahemikus +84,60 … +84,35.
Kinnistu territoorium on piirdeta.
Käsitletavast hoonest kagus ja edelas asuvad 2 põlispuud, mis ei sega töövõttu. Hoonest
kirdesse jääva olemasoleva metallmahuti vundamendi läheduses kasvavad väheväärtuslikud
puud ja hoone soklil võsa.
3.2

Olemasoleva hoone kirjeldus

3.2.1 Ajalooline ülevaade ja dateeringud
Käsitletav Loodi mõisa karjalauda hoone on ehitatud 1850-60-date vahetusel, samaaegselt
riigimaantee ääres paikneva Loodi mõisa talliga, mille ehitusaastat (1857) tähistab
dateeringuga raidkivi hoone põhjakülje poolviilul.
Ehitusajal oli Loodi mõisa omanikuks Heinrich von Bock, kes omandas mõisa 1857. aastal.
Veljo Ranniku määratleb töös „Viljandi rajooni mõisate ülevaade ja seisukorra hinnang“
(1978) hoonet kui laudahoonet, kirjeldades hoonet võrdluses Loodi mõisa talliga järgmiselt:
„... Teine samalaadne laudahoone (?) on samas kompleksis, kordab nii dekooris kui
materjalis samu motiive, hoone on vaid väiksem. Pärineb ilmselt samast ehitusperioodist. On
kaasajal saanud näotu pealeehituse (eterniidist). ....“
Von Bockide omanduses oli mõis kuni 1920-date aastate lõpuni. 1920-date aastate lõpust
kuni nõukogude okupatsioonini oli mõisa valdajaks Eesti Vabariigi Põllutööministeerium ning
kollektiviseerimise järel nõukogude ajal anti hoone Paistu kolhoosi „Tulevik“ kasutusse.
20. sajandi II poolel ehitati hoone ümber teraviljakuivati hooneks. Hoones valati
betoonpõrandad, Algne vahelagi ja katuse kandekonstruktsioon ning katus eemaldati.
Hoonele tehti suuremahuline eterniitplaatidega kaetud pealeehitus ning hoone sees ehitati
puitkonstruktsioonis tehnilised korrused.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel Loodi mõisa karjalauda hoone erastati. 2004. aastal
koostatud inventariseerimisjoonistel on hoonete omanikuks märgitud MTÜ „SÕEL“. Hoone on
olnud teraviljakuivatina kasutuses kuni tänaseni.
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3.2.2 Hoone konstruktsioonide ja olemasoleva olukorra kirjeldus
Käsitletav Loodi mõisa karjalauda hoone on 19. sajandi lõpus antud paikkonnas ehitatud
majandushoonete esinduslik näide.
Algse hoone kivikehand on plaanimõõtmetega 31,15 m x 9,25 m.
Hoone on plaanilt ristkülikukujuline. Algsel poolkelpkatusega hoonel on olnud 1. korrus ja
pööning. Hoone algne maht on säilinud kivikehandi järgi selgelt piiritletav.
Praegusel ajal on hoonel 1. korrus ja kuivati tehnilised korrused. Algsele hoonele on tehtud
ajaloolise hoonekompleksiga sobimatu suuremahuline pealeehitus.
Kuna hoone sisemus: põrandad, kandeelemendid, vahelagi ja katus on täielikult ümber
ehitatud, puudub informatsioon algse sisemise ruumijaotuse kohta.
Mingil ajal (ilmselt üsnagi varakult) on hoone lääneotsas olnud 1. korruse juurdeehitus, millest
on välisfassaadil säilinud silekrohv.
 Vundamendid ja sokkel
Vundamendid on laotud maakivimüüridena. Sokkel on suhteliselt madal või puudub.
Vundamendi maakivimüüritise seisukord on üldjoontes hea.
 Põrandad
Hoone 1. korrusel on nõukogude aegne betoonpõrand pinnasel. Põrandas on astmed ja
tehnoloogilised süvendid.
 Välisseinad
Hoone massiivsed välisseinad on laotud maakivimüüridena iseloomuliku müürimustriga. Hoone
nurgad ja välisseinte avad on vormistatud punastest tellistest rustikaga.
Hoone säilinud välisseina kivikonstruktsioonide seisukord on kandevõime ja jäikuse seisukohalt
hea. Vundamendid ja kandeseinad on stabiilsed, puuduvad vajumisele viitavad praod.
Hoone katuse läbijooksud puuduvad ning väiksemad kahjustused ei oma ohtu
põhikonstruktsioonidele.
Hoone välisseintes olevad värava- ja aknaavad on fassaadidel valdavalt algsetes asukohtades,
vaid põhjakülje parempoolseima värava asukohas on algsete avadena olud kaks väiksemat
ava. Kõik algsed avad on olnud ääristatud tellisraamistusega, „hambuvate plokkidena“. Algsetel
väravatel on olnud tellistest kaarsillused ning esimese korruse akendel välisfassaadis sirged
tellissillused. Põhjakülje väravate kaarsillused on hävinenud (lõhutud) ning asendatud kogu
seina ulatuses hammaskarniisi peal kulgeva raudbetoonvööga.
Analoogselt on raudbetoonvöö valatud hammaskarniisi alumise säilinud osa kohal ka
lõunaküljel. Kandevõime ja jäikuse seisukohast on hoone põhja- ja lõunaküljel stabiilsust
tugevdav raudbetoonvöö hea lahendus, samas on see arhitektuurselt vastuvõetamatu.
Hoone otsaseinte müüritised on pealt kaetud betoonist kaitsekihiga.
Alaliseks kütmiseks on hoone piirdekonstruktsioonide soojapidavus nigel (U=1,8...1,9 W/m²K).
Hoone välisseintes olevate lahtiste avade tõttu on hoone halvasti kaitstud ilmastiku, lindude ja
vandaalide vastu. Samuti on ilmastiku eest kaitsmata välisseina eenduvad osad. Välisseinte
müüritis on väheses osas kahjustunud vuukidest mördi väljauhtumise tõttu.
Hoone lõuna ja põhjaküljel on säilinud (põhjaküljel osaliselt) laia punastest tellistest räästa
hammaskarniisi alumised kiviread. Hammaskarniisi kuju on jälgitav räästakarniisi lõpetuses
hoone otstes ning kõrvalasuval analoogsete detailidega tallihoonel. Hoone räästad on olnud
telliskarniisidega suletud.
 Välisuks ja väravad
Hoonel on olnud täispunn-plankudest soojustamata välisuks ja puitväravad ning ühekordsed
puitaknad. Avatäited on olnud varustatud sepishingedega ja -sulustega.
Hoone idaotsas asunud ajalooline värav ei ole terviklikult säilinud. Säilinud on värava algne
ava. Värava puitraam ja lehe laudis on uus. Väraval on 4 sepishinge ja hingede vastused
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müüritises. Siseküljel on värav suletav pikkade ümarterasest haakidega (vastused
müüritises). Hoone kõigi väravate puitosad on amortiseerunud ning vajavad välja vahetamist.
Lääneotsas asuval ukseaval on väliskrohvi all tellisraamistus, millest võib järeldada, et ukseava
on algne. Välisuks on välisseina siseküljel, avaneb sissepoole ja on ilmselt tehtud siseuksena
ajal kui hoonel oli lääneotsas juurdeehitus. Uksel on autentseid detaile, mis lubavad teha
järeldusi algse avatäite konstruktsiooni kohta. Välisukse säilinud osade seisukord võimaldab
neid restaureerimisel kasutada.
 Aknad ja tehnoloogilised avad
Algsed aknaavad on fassaadidel jälgitavad. Akendel on autentseid detaile, mis lubavad teha
järeldusi algsete avatäidete konstruktsiooni ja proportsioonide kohta. Põhjaküljel asuv
olemasolev aken (plaanil parempoolne A-3) on ilmselt algsel kujul säilinud. Aken on puidust,
ühe ühekordse välja avaneva raamiga lihtaken. Akna liigendus on nelja ruuduga. Aknal on
säilinud sepishinged ja sepisnurgikud.
Aknad A-2 ja A-3 on analoogse konstruktsiooniga. Kõigil akendel A-2 on raami siseküljel
säilinud lengi sisse kinnitatud omapärase kujuga sepisvõre. Sepishinged ja -nurgikud ei ole
säilinud.
Hoone poolkelbaviiludel on ümarakende avad, Akende algne kuju ja konstruktsioon pole teada.
Hoone vahelagi ja algne katuse kandekonstruktioon ei ole säilinud. Hoone olemasolevate
tehniliste korruste ja katuse puidust kandeelemendid on nõukogude-aegsed. Nende
puitkonstruktsioonide seisukord on hinnanguliselt hea.
Hoone põhjapoolse välisseinas ca 2,3 m kaugusel idapoolsest otsast on maakivimüüritises
algupärane püstine tehnoloogiline ava axh=13x135mm. Ava on raamistatud tellisrustikaga.
Muud seintes olevad tehnoloogilised avad on kõik nõukogude aegsed, vormistatud
silikaattellistega või väikeplokkidega.
 Siseseinad ja kandeelemendid
Hoone algne sisemine ruumijaotus ei ole säilinud. Käesoleval ajal on hoones kogu ulatuses
avatud tootmisruum, mille keskosas on 1. korrusel eraldiseisev nõukogude-aegne poolkivisilikaattellistest seintega elektrikilbi ruum.
Teraviljaveski tehniliste korruste kandeelemendid toetuvad välismüüridele ja 1. korruse
põrandale ning on puitkonstruktsioonis.
 Katus
Katuse kandekonstruktsioon on puitkandjatel. Katuse olemasolev eterniitkate on rahuldavas
seisukorras.
 Trepid ja käiguteed
Hoone sees tehniiliste korruste vahel liikumiseks ehitatud puitkonstruktsioonis treppide ja
käiguteede seisukord on tehniliselt rahuldav, kuid ohutustehniliselt halb.
 Tehnosüsteemid ja seadmed
Hoones on tugevvoolupaigaldis ja valgustus.
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid puuduvad. Vesivarustus ja kanalisatsioon puudub.
Hoones asuvad kasutuskõlblikud teraviljakuivati seadmed.
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4

LAMMUTUSTÖÖD

Lammutatavad eraldiseisvad ehitisregistrisse kantud ehitised puuduvad.
4.1
Lammutatavad konstruktsioonid
Projekteeritud on lammutada käsitletava endise karjalauda hoonele edelanurgas tehtud
laiendus. Laiendus ei ole kantud ehitisregistrisse.
Projekteeritud on lammutada karjalauda hoone kagunurgas sobimatult lähedal paiknev
kõrvalehitis. Ehitis ei ole kantud ehitisregistrisse.
Projekteeritud on lammutada hoonele nõukogude ajal tehtud tehniliste korrustega
pealisehitus ning taastada hoone algne arhitektuurne mahuline lahendus.
4.2














Lammutustööde järjekord
Lammutustööde ajaks piirata ehitusega haaratud maa-ala piirdeaiaga. Jäätmete
ladustamiseks ja sortimiseks määratakse ehitusplatsil piiratud ala. Ehitusjäätmed tuleb
sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Sorteeritavate jäätmete liikide arv lähtub
jäätmete taaskasutuse võimalustest.
Hoone elektripaigaldis ühendada toitest lahti. Hoonel teadasolevalt kütte-,
veevarustuse ja kanalisatsiooniühendusi ei ole.
Hoonest ja selle ümbrusest eemaldada seadmed, sh. elektripaigaldis.
Hoonel eemaldada avatäited:
Ajaloolised avatäited on ette nähtud ladustada eraldi. Olemasolevad heas seisukorras
aknad A-2 ja A-3 on projekteeritud säilitada ja tagasi paigaldamiseks restaureerida.
Akende seisukorrale anda uus hinnang tööde alustamisel. Olemasolevad muud aknad,
välisuks ning väravad ladustada säilinud puit- ja sepisdetailide kasutamiseks
restaureerimisel.
Säilinud sepisdetailid:
väravate V-1 ja V-2 (parempoolne) sepishinged ja hingevastuseid müüritises,
parempoolse värava V-2 välisküljel olev pikk sepis-lapikhaak koos vastusega,
parempoolse akna A-3 2 sepishinge ja 2 sepisnurgikut,
akende A-2 lengide sisse kinnitatud sepisvõred,
Eemaldada katuse ja hilisema pealeehituse eterniitplaatidest kate, jääde koguda eraldi
konteineritesse.
Eemaldada katuse ja hilisema pealeehituse välisseinte laudis ja roovitus.
Lammutada tehniliste korruste puidust kandekonstruktsioonid ning karjalauda hoonele
edelanurgas tehtud laienduse katuse puitkonstruktsioonid.
Lammutada hoone kagunurgas sobimatult lähedal paikneva kõrvalehitise ning
karjalauda hoonele edelanurgas tehtud laienduse kivi ja plokk-konstruktsioonid.
Lammutada pinnasele toetuvad betoonkonstruktsioonid.
Eemaldada hoone pikiseintele toetuvad betoonvööd.
Erinevate avade nõukogude-aegsed silikaattellistest ja väikeplokkidest kohttäited
eemaldada ava-haaval, välisseina ja avade restaureerimise käigus.
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4.3
Nr

1

Jäätmekava
Ehitusjääde

Ühik Kogus

Käitlus

Märkused

Taaskasutamiseks
m³
mittekõlbulik puitmaterjal (t)
– katuse roovitus, katuse
kandjad
- tugipostid ja talad ja
kattelaudis
- trepid ja käiguteed
Eterniitplaat
m²
(t)

ca
15
(10,5)

Puitmaterjal eraldatakse ja mitteohtlik
tükeldatakse kütteks.
jääde

ca
980
(14,7)

3

Silikaattellistest
konstruktsioonid

m³
(t)

19
(34,2)

4

Kivi- ja betoonkonstruktsioonid, krohv

m³
(t)

52
(104)

5

Kergbetoonkonstruktsioonid

m³
(t)

5
(3)

6

Metallkonstruktsioonid

(t)

0,25

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”.
mitte kasutamist leidev
materjal toimetatakse
prügilasse.
mitte kasutamist leidev
materjal toimetatakse
prügilasse.
mitte kasutamist leidev
materjal toimetatakse
prügilasse.
toimetatakse kokkuostu.

2

konteinerites
niisutada

konteinerites
niisutada
konteinerites
niisutada
konteinerites
niisutada
mitteohtlik
jääde

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 ületab 10 m³. Enne ehitise kasutusloa
taotlemist tuleb esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase
käitlemise kohta.
Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.
Pärast lammutustööde lõppu ja enne tööde üleandmist tuleb töömaa-ala puhastada.
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 sissepääsud on projekteeritud 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 maanteeametiga.
Praegune krundilepääs riigimaanteelt üle katastriüksuse Mõisatalli (57001:001:0139) säilib.
Hoone suletud brutopind on 288 m² ja standardi järgne parkimisnormatiiv on minimaalne.
Kasutajate sõidukite parkimine toimub oma kinnistul, varemkoostatud tööga „Loodi mõisa
kuivati (MK registri nr 14607) katlamajaks-olmehooneks restaureerimise projekt (OÜ Proff
Projekt töö nr 2011-33) projekteeritud parklas.
5.1.2 Hoone sissepääsud
Hoone projekteeritud sissepääsud asuvad praeguste avade asukohas.
Põhjakülje välisukseni ja väravateni on pääs tagatud mööda varemkoostatud tööga „Loodi
mõisa aida (MK registri nr 14609) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks
restaureerimise projekt“ (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-11) projekteeritud kiviparkettkatendiga
platsi ja hoone põhjaküljel projekteeritud betoonkivikatendiga teed. Idaotsas asuva värava
sissepääsuni on pääs peene fraktsiooniga kruusakattega (sõelmed) teelt.
Väravate ees on sokli kindlustamiseks projekteeritud rajada raudbetoonplaadid.
5.1.3 Sademevee ärajuhtimine
Hoone katuselt ja kõvakattega teedelt-platsidelt kogunev sademevesi on projekteeritud
juhtida hoonest eemale ümbritsevale maa-alale. Lõunaküljel on riigimaantee rajamisega
hoone värava ees maapinda ülemääraselt tõstetud.
Sademevee ärajuhtimise lahendamiseks on hoone kagunurgas projekteeritud pinnase
koorimine ja lõunaotsas sademevee suunamine lõunapiirile rajatavasse nõvasse.
Vertikaalplaneerimise lahendus vt joonisel AS-2 (Koondasendiplaan).
Lahenduse koostamisel on aluseks Loodi mõisa abihoonete restaureerimiseks
varemkoostatud tööd:
- „Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks
restaureerimise projekt“ (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-11),
- Loodi mõisa talli (MK registri nr 14610) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö keskuse
õppehooneks restaureerimise projekt (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-31) ning
- „Loodi mõisa kuivati (MK registri nr 14607) katlamajaks-olmehooneks restaureerimise
projekt (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-33).
Töödes esinevate erinevuste korral tuleb aluseks võtta käesolev lahendus.
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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“.
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, Eesti Energia AS nõuded 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
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.
Hoonest põhja jääva siseõue katendiks on kõrvalkinnistul asuvale aidahoonele varemkoostatud
tööga projekteeritud kiviparkett.
Katendite paiknemine on esitatud joonisel AS-2 (Koondasendiplaan).
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 ehitusprojekti töövõtu piires on ette nähtud hoone sokli kõrval kasvav võsa ning
hoonest kirdes (mahuti vundamendi läheduses) asuvad väheväärtuslikud puud (3 tk).
Uut kõrg- ja madalhaljastust ei ole ette nähtud rajada.
5.5

Välisinventar

5.5.1 Hoone krundi inventar ja ajaviiteinventar
Hoone 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 on varem koostatud tööga
„Loodi mõisa aida (MK registri nr 14609) rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppehooneks
restaureerimise projekt“ (OÜ Proff Projekt Töö nr 2011-11) ette nähtud paigutada kinnistul
töömaa-ala piirist väljaspool ja ei kuulu töövõttu. Prügi ja jäätmed viiakse territooriumilt ära
jäätmekäitlusfirma poolt.
5.5.3 Liiklusinventar
Täiendavat liiklusinventari ei ole projekteeritud.
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6

ARHITEKTUUR

6.1
Projekteerimise aluste nõuded
Projekteerimise aluseks on Paistu Vallavalitsuse 18.10.2013 korraldus nr 227
„Projekteerimistingimuste väljastamine“ koos lisaga.
Tingimuste p. 4 Arhitektuur-planeerimise nõuded on:
„Taastada hoone mahuline lahendus järgides Muinsuskaitse eritingimusi (kooskõlastatud
muinsuskaitseametis 16.10.2013, nr.21382). Jälgida eesti mõisaarhitektuuri iseloomu,
kasutades säilinud andmeid Loodi mõisa abihoone kohta ja arvestades muinsuskaitse
eritingimusi.“
Muinsuskaitse eritingimustes sätestatud piirangud ja nõuded projekteerimiseks ja tööde
teostamiseks ning käesoleva projekti vastavus nõuetele vt. punktides 10.4 ja 10.5.
6.2
Asendiplaaniline ideestik
Töö koostamise tingis MTÜ Loodi mõisa arendus huvi hoonet koos teiste mõisakompleksi
hoonetega korrastada ja õppetöökojana kasutusse võtta.
Hoonete kasutusse võtmisel on eesmärgiks arendada mõisahoonete kompleks kui tervik
eesti rahvusliku puitehituse ja puitkäsitöö õppe- ja külastuskeskuseks. Käesoleva hoone
arendamine toimub koostöös Viljandi Kultuurikolledziga.
Endise mõisa hoonete järk-järguline uues funktsioonis kasutussevõtt toimub koos algse
teedevõrgu ja hoonete ümbruse korrastamisega.
Asendiplaanilises lahenduses ei ole projekteeritud olemasolevaga võrreldes hoonete või
teede paiknemise muudatusi.
Kompleksi hoonete funktsioonid on omavahel seotud. Käsitletava hoone toimimine on
tulevikus seotud endise mõisa kuivati (Muinsuskaitse registri nr 14607) restaureerimisega
katlamajaks, kuhu tulevad teises etapis hoone kasutajate olmeruumid. Seetõttu 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.
Hoone on tellija soovil projekteeritud vesivarustuseta, olmekanalisatsioonita ning kütteta.
6.3
Arhitektuure ideestik
Endise karjalauda hoone arhitektuurne käsitlus lähtub oleva hoone iseloomust. Põhimõtteks
on taastada algse hoone maht ja kuju ning detaili- ja materjalikäsitlus. Lahendus lähtub
muinsuskaitse eritingimustest ja omaniku soovidest.
Omanik soovib Loodi mõisa hoonete kompleks kui terviku arendada rahvusliku puitehituse ja
puitkäsitöö täiendus- ja vabahariduskoolituse õppe- ja külastuskeskuseks. Karjalauda hoone
kasutajaks kompleksi arendamisel saab Viljandi Kultuurikolledž, kes plaanib hoonesse
rahvusliku puitehituse õpetamiseks paigutada saeraami ning saematerjali järkamise
seadmed. Samuti on ruumi planeeritud laastu ja kimmide valmistamine.
Käsitletava hoone funktsiooniks on projekteeritud õppetöökoda. Hoones on koolituse
toimumise ajal alaliselt 1 koolitust läbi viiv töötaja ning koolitusgrupi suurus on kuni 10 inimest.
1. korruse ruumijaotuse muudatusena on projekteeritud keskosas oleva nõukogude aegse
kilbiruumi lammutamine. Võttes arvesse kogu mõisakompleksi hoonete võimalusi ja vajadusi, ei
kaasne käsitletava hoone funktsioonimuutusega pööningukorruse väljaehitamist. Tehnilised
korrused on projekteeritud lammutada ning katuse maht jätta tootmisruumi õhuruumiks.
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Hoonel on algsel kujul säilitatud gabariidid ja tänapäevaste kandjatega taastatud algne
arhitektuurne maht. Töödest on ette nähtud katuse kandekonstruktsiooni asendamistöö,
müüride resraureerimistööd, uued avatäited ning siseviimistlustööd.
Algsetel maakivimüüridel on ette nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid puhastada
ning uuesti lubimördiga vuukida. Restaureerimisele kuuluvad olemasolevad akende ja välisuste
algsed avad.
Olemasolevatest akendest on heas seisukorrast põhjaküljel asuv aken A-3 ning lõunaküljel
olevad aknad A-2 (eritingimustes A-4...A-6), mis on ette nähtud restaureerida. Ülejäänud
olemasolevate akende säilinud osad on ette nähtud restaureerimisel kasutada. Uued aknad on
projekteeritud olemasolevat akent A-3 aluseks võttes üheraamsete lihtakendena. Akendel on
4mm klaas, mis kinnitatakse metalltihvtide ja aknakitiga.
Terviklikult säilinud väravaid ei ole. Hoone väravad on projekteeritud olemasolevate avade järgi
täispunnlaudisega väravatena, võttes aluseks ajaloolised profiilid ja detailid. Avatäidete algsed
säilinud sepised on projekteeritud kasutada uute avatäidete sepistena.
Ajalooliste puidust avatäidete viimistluseks on kasutatud linaõlivärvi.
Olemasolevate avatäidete heas seisukorras olevad osad on ette nähtud taaskasutada või
taaskasutamiseks säilitada.
Katus on projekteeritud algse väliskujuga, 44°-kaldelisena. Katuse katteks on vastavuses
muinsuskaitse eritingimustele valitud savipunane betoonkatusekivi Monier’ Elegant
(420x330mm). Katuse hari on projekteeritud katta harjakividega.
Räästad on kujundatud karniisidega suletuna, 19. sajandi II poolde sobiva konstruktsiooni
alusel (vt. Lõige 1-1, AE-3-1).
Katus on välimise sademevee ärajooksuga ja varustatud sademeveerennide ja -torudega.
Vihmaveesüsteemid on projekteeritud tsingitud terasplekist.
6.4
Nõuded hoone sisekliimale ja tehnovarustusele
Hoone on projekteeritud sisekliima tagamiseta.
Hoone projekteeritud piirdekonstruktsioonide kirjeldus vt
konstruktsiooniosas.
Hoones on ette nähtud tugevvoolu ja nõrkvoolupaigaldised.

lõikejoonisel

AE-3-1

ning

6.5
Nõuded mürapidavusele
Mürapidavusele erinõudeid ei ole.
6.6
Hoone üldandmed
Hoone põhimahu kõrgus on 8,2 m maapinnast, pikkus 31,15 m ja laius 9,25 m.
6.7
Krundi ja hoone tehnilised näitajad
Katastriüksuse Loodi Kuivati pindala
2925 m²
Katastriüksuse sihtotstarve
Tootmismaa 100%
Krundi ehitusega haaratava osa pindala
1230 m²
sh:
hoonealune pind 288 m²
muru 513 m²
killustikkatend 213 m²
kiviparkett mõisakivi (punane) 216 m²
Ehitise ehitisalune pindala
307 m²
Parklakohtade arv kinnistul
5 (ei kuulu töövõttu)
Hoone tulepüsivusklass
TP-3
Hoone korruselisus
minimaalne 1, maksimaalne 1
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Hoone suletud netopind = kasulik pind
357,2 m²
Hoone suletud brutopind
288 m²
Hoone kubatuur
1640 m³
Hoone eluiga
min 100 aastat
Ehitise olulised tehnilised andmed vt. tekstilise osa lõpus.
6.8

Välisviimistlus

6.8.1 Sokkel
Säilinud maakivimüüritis puhastada ning vuugid korrastada lubimördiga.
6.8.2 Seinapind
Välisseinte algsed osad säilitada ja restaureerida. Müüritis puhastada ja vuugid täita
lubimördiga. Eemaldada fassaadidelt silikaattellistest ja väikeplokkidest hilisemad sobimatud
kohttäited. Kaotada hilisemad tehnoloogilised avad ja taastada seinad hoonele iseloomuliku
müürimustriga maakiviseintena. Lääneotsas eemaldada fassaadilt lubikrohv ning sein
viimistleda maakiviseinana.
Eemaldada hoone põhja- ja lõunaküljel pikiseinte ulatuses kulgevad raudbetoonvööd ning
otsaseinte müüritise betoonist kaitsekiht. Restaureerida ja eksponeerida hoone nurkade
savitellistest rustikad.
Restaureerida ja taastada punasest tellisest räästakarniisid ning konsoolsed poolkarniisid ida- ja
lääneotsas. Hoone nurkades taastada karniis kõrvalasuva Loodi mõisa talli karniisi nurga
eeskujul. Hoone räästad taastada kõrvalasuva Loodi mõisa talli hoone räästa analoogil.
Säilitada hoone algsete avade asukoht. Säilitada, restaureerida ja taastada avade savitellistest
rustikaalsed tellisraamistused ja tellissillused. Likvideerida avade silikaattellistest ja
väikeplokkidest kohttäited. Väravate tellisraamistuste ja silluste taastamisel võtta aluseks värava
V-1 raamistus ja kaarsillus. Välisukse VU-1 ava põsed ja ümbrus puhastada ning vormistada
teiste avadega sarnaselt.
6.8.3 Aknad
Raam ja leng

-

Klaaspinnad

-

puit, linaõlikrunt, linaõlivärv, Tikkurila vana aja värvid
üldvärvitoon 368X (valge),
väliskülje värvitoon 332X (hele samblaroheline)
kirgasklaas, toonita

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

-

Monier Elegant 420x330, savipunane

6.8.6 Vihmaveesüsteemid
Rennid ja torud
tsingitud terasplekk
Kandurid
kruntida ja värvida RAL 9004 (must)
Vaatesse jäävate pindade välisviimistlusmaterjalid ja värvitoonid vt joonisel AE-1, Vaated.
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6.9

Siseviimistlus

Ruum nr 1
Ruumi nimetus
Ruumi pind
Põrand
Seinad

-

Lagi

-

Tööruum
357,2 m²
P-1, Lihvitud betoonpind, tolmutõke
Olemasoleval seinal teha lubikrohvi parandused ja sein värvida
lubivärviga, värvitoon valge. Seinapinnast välja ulatuvad puhtamad
maakivid vormistada puhta kivipinnaga.
Uste puitosad värvida sisetööde linaõlivärviga, Vana aja värvid,
332X (hele samblaroheline). Põsed viimistleda sarnaselt
kõrvaloleva seinaga.
Müüritises olevad metallosad puhastada metalliläikeni, kruntida ja
värvida, värvitoon RAL 9004 (must).
Katuse tasapinnas ruumi avanevad viiluotsad viimisteda sarnaselt
1. korrusel oleva siseseinaga
Vahelagi puudub
Ruumis avatud katusekandjad katta värvitu puidukaitsevahendiga.
Kandjate vaheline puitlaastplaadi pind värvida vesialusel sisetööde
värviga (valge).

Projektis kirjeldatud ehitusmaterjale võib asendada samast materjalist või sama koostisega
analoogmaterjalidega. Asendamine tuleb kooskõlastada tellijaga ja projekteerijaga.
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7

TULEOHUTUSNÕUDED

Käesoleva ehitusprojekti koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest:
 Tuleohutuse seadus,
 VV 27.10.2004 määrusest nr 315, „Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded”,
 Siseministri
30.08.2010
määrus
nr
39
“Nõuded
tulekustutitele
ja
voolikusüsteemidele,
nende
valikule,
paigaldamisele,
tähistamisele
ja
korrashoiule”,
 Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43, “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad
nõuded”.
Koostamisel on lähtutud asjakohastest standarditest, sh.:
 EVS 812, „Ehitiste tuleohutus“, sh.:
* EVS 812-1, Ehitiste tuleohutus Osa 1: Sõnavara,
* EVS 812-2, „Ehitiste tuleohutus Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid“;
* EVS 812-3, „Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid“;
* EVS 812-6, „Ehitiste tuleohutus Osa 6 Tuletõrje veevarustus“;
* EVS 812-7, “Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitisele esitatava põhinõude,
tuleohutusnõude tagamine projekteerimise-ehitamise käigus”,
 EVS-EN 50172, Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid,
 EVS-EN 62305-1, Piksekaitse Osa 1: Üldpõhimõtted,
 EVS-EN 62305-3, „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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.11.2002 määruse nr 10, ”Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu” järgne otstarve on 12639 Muu haridushoone, õppetöökoda.
7.3
Hoone tulepüsivusklass
Hoone tulepüsivusklass on TP-3.
7.4
Eripõlemiskoormus hoones
Hoone eripõlemiskoormust ei määratleta.
7.5
Tuleohuklass
Hoone tuleohuklassi ei määrata.
7.6
Tulekaitsetase
Hoone tulekaitsetaset ei määrata.
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7.7
Kandekonstruktsioonide tulepüsivused
Hoone kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõudeid ei esitata.
7.8
Hoone korruste arv
Hoone korruste arv on: minimaalne 1 korrus, maksimaalne 1 korrus.
7.9
Kasutatud kattekonstruktsioonid ja isolatsioonimaterjalid
Projekteeritud IV kasutusviisiga TP-3 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.
7.10 Välisseinte pinnakihi süttivustundlikkuse klass
Välisseina välispinna ja õhutuspilu välispinna süttivustundlikkuse klass on D-s2, d2.
Õhutuspilu sisepinna süttivustundlikkuse nõudeid ei määratleta.
7.11 Tuletõkkesektsioonid, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tulepüsivus
Projekteeritud IV kasutusviisiga TP-3 klassi hoone tuletõkkesektsiooni lubatud piirpindala on
400 m². Hoones on projekteeritud moodustada 1 tuletõkkesektsioon pindalaga 357,2 m².
Kuna hoone ja kõrvalasuva Loodi mõisa talli vahekaugus ei vasta sektsioneerimiseks
nõutavale, on käesoleva tööga läänepoolne otsasein projekteeritud tuletõkkeseinana.
Läänepoolse otsaseina konstruktsioonid peavad vastama EI 60 tulepüsivusnõuetele.
Hoone lääneotsa poolkelba konstruktsioonis on aluskattena ette nähtud kasutada klaasvillplaati.
Seinas avatäiteid projekteeritud ei ole. Räästas avatud puitkonstruktsioone ei ole.
7.12 Evakuatsiooniteed ja pääsud
Hoonest evakueerumiseks on väravad ja välisuks. Evakuatsiooniteed on tähistatud 1. korruse
plaanil (joonis AE-2-1). Evakuatsioonitee maksimaalpikkust 45 m ei ületata.
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 projekteeritud: turvavalgustussüsteem (riskialavalgustus ja
evakuatsioonivalgustus), piksekaitse ja automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (ATS).
Turvavalgustus on ette nähtud vastavalt standarditele EVS-EN 1828, „Valgustehnika
hädavalgustus“ ja EVS-EN 50172 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“.
Piksekaitsesüsteem on ette nähtud vastavalt standardile EVS-EN 62305-3 „Piksekaitse Osa
3: Ehitisele takistatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule“.
Turvavalgustus ja piksekaitse on käsitletud käesoleva ehitusprojekti elektripaigaldise osas.
Tule leviku tõkestamine hoones tagatakse esmaste tulekustutusvahenditega.
Hoone tööruumis paigaldatakse 2 tulekustutit (pulberkustutid 6 kg).
Hoone on projekteeritud soojustamata piirdekonstruktsioonidega ja alalise kütteta.
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 nende
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ümber. Katusele pääsuks tuleohutuse seisukohast vajadus puudub.
7.16 Ehitiste vahelised tuleohutuskujad
Hoone kaugus põhjasuunas asuvast Loodi mõisa moonakatemaja hoonest on 9,2 m.
Hoonete vahel asub krundisisene sõidutee.
Normatiivne tuleohutuskuja 8 m pole tagatud kinnistu läänepiiril, kus käsitletavast hoonest ca
7,6 m kaugusel paikneb Loodi mõisa talli hoone. Käsitletava hoone läänepoolne otsasein on
projekteeritud tuletõkkesektsiooni piirdekonstruktsioonina. Räästad on telliskarniisidega
suletud, avatäiteid ei ole. Poolkelba aluskattena on hooneotsas kasutatud klaasvillplaati (nt.
Isover RKJ EJ, t=25 mm). Hooned on kompleksina sama valdaja kasutuses.
7.17 Välised tulekustutusseadmed
Vastavalt EVS 812-6, Osa 6 (IV kasutusviis, põlemiskoormus üle 600 MJ/m²) on
normvooluhulk välistulekustutuseks 20 l/s ja tulekahju normatiivne kestus 3 tundi. Standardi
järgne vajalik välise tulekustutusvee kogus on 3*3600 s*20 l/s = 216 m³.
Väline tulekustutusvesi saadakse Õuna katastriüksusele 57001:001:0140 projekteeritud
tuletõrje-veehoidlast, mis asub käsitletavast hoonest ca 178 m kaugusel ning Loodi külas
asuvatest tuletõrje- veevõtukohtadest.

Skeem 1: Tuletõrje-veevõtukohtade asukoht
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Käsitletavale hoonele lähemal puudub MTÜ Loodi Mõisa Arendus omandis olevatel
kinnistutel hoonetest ohutus kauguses veehoidla paigutamiseks sobiv asukoht.
Mõisa park on võetud muinsuskaitse alla ja looduskaitse alla, pargis takistavad suhteliselt
suure mahuga veehoidla rajamist põlispuude juured.
Õuna katastriüksusel on varem (OÜ Proff Projekt tööga nr 2011-31) projekteeritud veehoidla
mahutavusega 50 m3. Käesoleva ehitusprojektiga on rajatava tuletõrje-veehoidla
tulekustutusvee koguseks ette nähtud 150 m³ (vt. lisa 7).
Tuletõrje-veehoidla paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile, mahuti paigaldussügavus
maapinnast h=1,0 m.
Tuletõrje-veevõtukoht tuleb välja ehitada vastavalt standardile EVS 812-6.
Õuna katastriüksuse omanikuks on MTÜ Loodi Mõisa Arendus, kes on samuti kogu Loodi
mõisakompleksi omanikuks ning käesoleva töö tellijaks.
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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 ja ehitustooted 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 C2,
* väljas olevad kandetarindid – keskkonnaklass C2.
 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:
- seadmete ruumi ja inventari ruumi põrandad – qk=10,0 kN/m².
Katuse kandekonstruktsioon on arvestatud konstruktsioonide kasuskoormusele (grupp H)
qk=0,0 kN/m², Qk=1,5 kN ja lumekoormusele vastavalt EVS-EN 1991-1-3:2006, osa 1-3 katusekalle 44°.
Kujutegurid katusekaldel 44° µ1=0,43.
Katuse lumekoormuse normsuurus s=sk*µ1=1,25*0,43=0,53 kN/m². Arvutuslik koormus
s=0,53*1,5= 0,8 kN/m².
Ehituskoht – Linnamaastik.
Tuulerõhu baasväärtus:
qref=vref2/2=1,25*212/2=0,28 kN/m2
Asukohategur
Maastikutüüp: III
Kr=0,19
z0=0,3 m
zmin=5 m
Ehituskõrgus: z=8,2 m
Kiirusrõhk qp=12,81ln2(8,2/0,3)+89,64ln(8,2/0,3)=436 N/m2
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Aerodünaamikategurid:
Püstseintele
Surve: cpe,10=0,8
Imu: cpe,10=-0,4
Kinnitusvahenditele: cpe,10=-1,4
Katusele
Surve: cpe,10=0,6
Imu:
cpe,10=-0,9
Kinnitusvahenditele: cpe,10=-1,5
Tuulekoormus:
Püstseintele
Surve: we=qpcpe,10=0,436*0,8=0,35 kN/m2
Imu: wn=qpcpe,10=0,436*(-0,5)=-0,22 kN/m2
Kinnitusvahenditele: wn=qrefcecpe,10=0,436*(-1,4)=-0,61 kN/m2
Kaldkatusele
Surve: we=qpcpe,10=0,436*0,4=0,17 kN/m2
Imu: we=qpcpe,10=0,436*(-0,4)=-0,17 kN/m2
Kinnitusvahenditele: we=qpcpe,10=0,436*(-1,4)=-0,61 kN/m2
Arvutusalused:
Koormuse osavarutegur: w=1,5
Koormuse kombinatsioonitegurid: 0=0,6, 1=0,2, 2=0.
8.4
Tolerantsid
Ehituskonstruktsioonidele paigaldustolerantse ei rakendata.
Konstruktsioonide viimistlusele ja nende aluspindadele rakendatakse tolerantsiklasse
vastavalt RYL 2000 esitatud nõuetele.
8.5
Hoone maa-alused konstruktsioonid
Hoone maa-alusteks konstruktsioonideks on olemasolevad maakivimüüritisest vundamendid.
Olemasolevad vundamendid on välisseinte seisukorrast järelduvalt eeldatavalt 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.
Väravate ees on projekteeritud rajada raudbetoonplaadid paksusega min 120mm, betoonist
C30/37, armeeritud võrguga #8/150, A500.
8.6.2 Pinnasele toetuvad põrandakonstruktsioonid
Õppe-tööruumide põrandad on projekteeritud pinnasele toetuvate põrandatena.
Projekteeritud on eemaldada olemasoleva erinesav kõrguses põranda osad ning põranda
rihtimiseks valada olemasolevate põrandaosade ja täiendava täite peale 60 mm paksune
betoonplaat, armeeritud võrguga #6/150, A500.
Plaat eraldada maakiviseintest kileribaga.
Põranda betoonplaati on ette nähtud lõigata ülapinnas kuni ca. 3,8×3,8 m kahanemisvuugid,
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mis täidetakse bituumeni baasil vuugilindiga. Põranda betoonplaadi peal on vahetult
viimistluskiht, milleks on tolmutõke. Põrandakonstruktsioon on esitatud lõikejoonisel.
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 680...740 mm paksused algsed
maakivimüürid. Hoone maakivimüüritisest välisseinad on heas seisukorras.
Maakivimüüridel on ette nähtud olev lahtine vuugimört eemaldada, vuugid puhastada ning
uuesti lubimördiga vuukida. Vuukimisel kasutada lubimörti 1:1.
Seinakonstruktsioonid vt joonisel AE-2-1.
Välisseinte soojajuhtivus U=1,8…1,9 W/m2K.

Restaureeritava hoone katuse kande moodustavad 100x150mm pärlinitele toetatud
liimpuitkandjad.
Hoone jäikus on tagatud 1 korruse osas seinte müüritisega ning katuse osas kandjaid
jäigastavate diagonaalsidemetega ning sõlmede konstruktsiooniga, samuti katuse roovitusega.
Kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõuet ei esitata.
8.6.4 Olemasolevad ja uued ruumideks jaotavad osad
Sektsioneerivad olemasolevad kiviseinad puuduvad. Uusi vaheseinu ei ole.
8.6.5 Avatäited
 Aknad
Hoone akendest on ette nähtud säilitada ja restaureerida tehniliselt kasutamiskõlblikus
seisukorras üheraamsed väärtuslikud aknad A-2 (eritingimustes A-4, A-5 ja A-6) ning A-3
(eritingimustes A-1). Osaliselt säilinud akende puitdetaile kasutada restaureerimisel.
Hoone aknad on projekteeritud puitakendena olemasoleva akna A-1 analoogil. Aknad on
avatavad.
Projekteeritud avatäidete spetsifikatsioon, nõuded avatäitele ja klaasile, sulused,
kinnitustarvikud jm. andmed vt. joonistel AE-4-1…. AE-4-7.
Akende puitosad on projekteeritud kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga,
üldvärvitoon Tikkurila vana aja värvide värvikaart 368X (valge), väliskülje värvitoon Tikkurila
vana aja värvide värvikaart 332X (hele samblaroheline).
Lõppviimistlus linaõlivärviga tehakse pärast paigaldamist.
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 Välisuks
Algsel kujul säilinud terviklikke välisuksi ei ole.
Uus välisuks on projekteeritud olemasoleva siseukse VU-1 analoogil vertikaalsest
täispunnlaudisest ukselehega ja sepissulustega. Ukse valmistamisel kasutada olemasoleva
idaotsas asuva siseukse sepisdetaile ja puitosi.
Ukse puitpinnad on ette nähtud kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga (värvitoon
Tikkurila vana aja värvide värvikaart 332X, hele samblaroheline).
Lõppviimistlus linaõlivärviga teha kohapeal pärast paigaldamist.
Projekteeritud avatäite spetsifikatsioon, nõuded avatäitele, sulused, kinnitustarvikud jm.
andmed vt. joonisel AE-5-1, AE-5-4, AE-5-8 ja AE-5-9.
 Väravad
Väravad on projekteeritud analoogselt algsetele vertikaalsest täispunnlaudisest lehega
avatäidetele. Piitadeks on seinakonstruktsioon. Väravate tuuletiheduse saavutamiseks on
projekteeritud puidust lisapiidad, mis paigaldada pärast väravate paigaldamist siseküljel.
Olevad sepisdetailid on ette nähtud maksimaalselt taaskasutada.
Värava V-1 ja parempoolse värava V-2 sepishingede vastused on müüritises olemas ja
säilivad.
Väravate puitpinnad on ette nähtud kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga
(värvitoon Tikkurila vana aja värvide värvikaart 332X, hele samblaroheline).
Lõppviimistlus linaõlivärviga teha kohapeal pärast paigaldamist.
Projekteeritud väravate spetsifikatsioon, nõuded avatäitele, sulused, kinnitustarvikud jm.
andmed vt AE-5-1... AE-5-7.
8.6.6 Katus
Hoone katuse kande moodustavad põhja ja lõunaseina pärlinitele toetatud liimpuitkandjad (vt.
AE-3-1, Lõige 1-1, AE-3-2, Katusekandja ning AE-2-2, Katusekandjate plaan).
Kandjate toetamiseks on kinnitatakse müüritisele pärlinid (müürlatid) 150x100mm.
Kandjate samm on valitud 1350 mm. Otsmistele kandjatele on toetatud poolkelpade rood- ja
abisarikad (vt AE-2-2, Katusekandjate plaan).
Hoone 44° 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.
Katus on varustatud piksekaitse maandusega (vt. joonisel AE-2-3, Katuse plaan ning
Elektripaigaldise osa).
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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
Restaureeritavas hoones tulevikus toimuv tegevus on tootmistegevus ning hoone edasine
kasutus (hoonet varustav transport ja hoone kasutusintensiivsus) põhimõttelislt sarnaneb
senisele.
Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimise vajadus puudub.
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10

MUINSUSKAITSE

10.1 Uuringutest tehtud järeldused ja kontseptsioon
Toimunud arhiivi- ja bibliograafiauuringu, fotografeerimise ning visuaalse tehnilise uuringu
tulemusi analüüsides võib öelda, käsitletava Loodi mõisa endise karjalauda hoone algne
maakivimüüridega kehand on valdavas osas säilinud. Hoone algne maht on säilinud kivikehandi
järgi selgelt piiritletav. Käsitletav hoone on ehitatud laudahooneks. Funktsiooni muutudes on
hoonele tehtud sobimatud juurde- ja kõrvalehitised ning ebamastaapne katuse pealeehitus.
Hoone funktsioon on läbi aegade olnud põllumajandusega seotud. Põllumajandusliku tootmise
tehnoloogia on ajapikku muutunud ja hoones tehtud muudatused on sattunud vastuollu hoone
ajalooline väärtusega. Kuigi hoone nõukogude-aegne ümberehitamine ja kasutamine teatud
määral vältis hoone kivikehandi lagunemist, oli ja on teraviljakuivati funktsioon antud hoone
jaoks arhitektuurilis-ajaloolist terviklikkust silmas pidades sobimatu valik.
Hoone korrastamisel ja tulevasel kasutamisel on otstarbekas anda hoonele funktsioon, mis
oleks saavutatav ilma, et tekiks edasisi muinsuskaitselisi probleeme.
Praegune omanik (MTÜ Loodi Mõisa Arendus) on huvitatud hoone kasutuselevõtust ühena
puitehitusele ja puitkäsitööle suunatud kompleksi õppehoonetest. Hoone kasutajaks kompleksi
arendamisel saab Viljandi Kultuurikolledz, kes plaanib hoonesse rahvusliku puitehituse
õpetamiseks paigutada saeraami saeraami ning saematerjali järkamise seadmed. Samuti on
tootmisruumi planeeritud laastu ja kimmide valmistamine. Soovidest tulenevalt on loobutud
hoone alalisest kütmisest ja varustamisest vesivarustuse, kanalisatsiooniga.
Hoone suureavalise silde katmiseks on projekteeritud kaasaegne liimpuidust katuse
kandekonstruktsioon.
Hoonet on võimalik antud funktsiooni silmas pidades restaureerida ja õppehoonena kasutusse
võtmiseks kohandada.
Valitud uus funktsioon on igati haakuv mälestise säilitamise ja restaureerimise eesmärgiga,
samuti on see ilmselgelt kasulik mõisa kogu abihoonete kompleksi terviklikkuse seisukohast.
Võttes aluseks hoone olemasoleva olukorra on välisruumis põhimõtteks säilitada hoone
algsed gabariidid ning taastada algne arhitektuurne maht ja välisilme. Hoone mõisa
abihoonete ansamblisse sobivuse ja arhitektuurse terviklikkuse huvides on vajalik eemaldada
hoonele tehtud hilisem pealisehitus ning taastada hoone algne maht. Eemaldada tuleb hoonele
edelanurgas tehtud juurdeehitus ja kagunurgas sobimatult lähedal paiknev kõrvalehitis.
Hoone algne ruumijaotus ei ole säilinud. Ruumijaotuse ja hoone osade kasutuse kohta puudub
ka täpsem teave.
Algsete välisseinte tehniline seisukord võimaldab need remondituna säilitada.
Hoone algsed avad on valdavalt säilinud. Olemasolevatel avatäidetel on autentseid detaile, mis
lubavad teha järeldusi algsete avatäidete konstruktsiooni ja proportsioonide kohta.
Säilitada ja restaureerida on ette nähtud kõik algsel kujul säilinud hoone osad, samuti
ajaloolist väärtust omavad üksikdetailid.
10.2 Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu
Väljavõttena eritingimustest:
„... Hoonel on järgmised kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid:
6.1. algsed, antud piirkonnale iseloomuliku müürimustriga maakiviseinad,
6.2. hoone nurkade ning avakülgede savitellistest rustika, algsete avade tellisraamistus ja
tellissillused,
6.3. hoone räästast ilmestavad punasest tellisest räästakarniisid ning konsoolsed poolkarniisid
ida- ja lääneotsas.
6.4. ida- ja lääneotsa poolviilul asuvad ümarakna avad,
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6.5. hoone ajalooliste väravate säilinud osad:
 väravate V-1 ja V-3 (projektis V-2) sepishinged ja hingede vastused,
 värava V-3 (projektis V-2) välisküljel olev pikk sepis-lapikhaak koos vastusega,
6.6. hoone ajalooliste akende säilinud osad:
 akna A-1 (projektis A-3) puitosad ja sepised (2 sepishinge, 2 nurgikut),
 akende A-4, A-5 ja A-6 (projektis A-2) puidust lengid ning lengide sisse kinnitatud
sepisvõred,
 akende A-5 ja A-6 (projektis A-2) raamid.
6.7. välisukse VU-1 puitosad, ukse sepishinged ja hingede vastused, ...“
10.3 Väärtushinnangud hoone osadele, konstruktsioonidele ja detailidele
Mõisahoonete kompleksis on hoonel ajaloolise keskkonna loomise ansambliline väärtus.
Samuti tuleb väärtuseks pidada abihoonetega ümbritsetud majandusõue terviklikkust.
Ansamblilise väärtuse kandjaks on iga üksiku hoone ajalooline omapära.
Karjalauda muinsuskaitselise väärtuse moodustab hoone algne säilinud maht ning
arhitektuurne välisilme, mida kannavad massiivsed maakiviseinad ning müüritises
vormistatud punastest tellistest fassaadiosad.
Säilitamist ja restaureerimist väärivad kõik algsel kujul säilinud hoone osad, samuti ajaloolist
väärtust omavad üksikdetailid.
10.4 Eritingimuste piirangud ja nõuded projekteerimiseks ja tööde teostamiseks
Väljavõttena eritingimustest
„... Hoone restaureerimisprojekti koostamisel ja restaureerimistööde teostamisel tuleb järgida
järgmisi piiranguid ja nõudeid:
9.1. Põhivariandina eemaldada hoonele tehtud hilisem pealisehitus ning taastada hoone
algne arhitektuurne idee ja mahuline lahendus. Teistsugune mahuline lahendus vajab
tulevasest kasutusotstarbest lähtuvat tugevat arhitektuurset põhjendust.
9.2. Ehituslikud muudatused teostada selliste konstruktiivsete võtetega, mis tagavad hoone
mõjumise terviklikuna. Funktsioonimuutusest tingitud täiendused teostada käsitletava hoone
ja mõisa abihoonete ansambli muinsuskaitselist väärtust arvestades.
9.3. Säilitada hoone algsed gabariidid. Eemaldada hoonele edelanurgas tehtud juurdeehitus
ja kagunurgas sobimatult lähedal paiknev kõrvalehitis.
9.4. Remontida soklimüüritis ja taastada kahjustatud vundamendiosade viimistlus.
Vundamendi kaitsmiseks pinnasevee eest kasutada savi. Vundamendi lisasoojustamine ei
ole lubatud.
9.5. Välisseinte algsed osad säilitada ja restaureerida. Müüritis puhastada ja vuugid täita
lubimördiga. Eemaldada fassaadidelt silikaattellistest ja väikeplokkidest hilisemad sobimatud
kohttäited. Kaotada hilisemad tehnoloogilised avad ja taastada seinad hoonele iseloomuliku
müürimustriga maakiviseintena. Lääneotsas eemaldada fassaadilt lubikrohv ning sein
viimistleda maakiviseinana.
9.6. Eemaldada hoone põhja- ja lõunaküljel pikiseinte ulatuses kulgevad raudbetoonvööd
ning otsaseinte müüritise betoonist kaitsekiht. Restaureerida ja eksponeerida hoone nurkade
savitellistest rustikad.
9.7. Restaureerida ja taastada punasest tellisest räästakarniisid ning konsoolsed
poolkarniisid ida- ja lääneotsas. Hoone nurkades taastada karniis kõrvalasuva loodi mõisa
talli karniisi nurga eeskujul. Hoone räästad taastada kõrvalasuva Loodi mõisa talli hoone
räästa analoogil.
9.8. Säilitada hoone algsete avade asukoht. Säilitada, restaureerida ja taastada avade
savitellistest rustikaalsed tellisraamistused ja tellissillused. Likvideerida avade silikaattellistest
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ja väikeplokkidest kohttäited. Väravate V-2 ... V-4 tellisraamistuste ja silluste taastamisel
võtta aluseks värava V-1 raamistus ja kaarsillus. Välisukse VU-1 ava põsed ja ümbrus
puhastada ning vormistada teiste avadega sarnaselt.
9.9. Hävinenud väravate asemele projekteerida ja valmistada täispunn-plankudest
soojustamata puitväravad, võttes aluseks idakülje värava V-1. Värava piitadeks on müüritise
tellispõsed. Väravad varustada sepishingedega ja -sulustega, Puitpindade viimistlemisel
kasutada naturaalset linaõlivärvi.
9.10. Tehniliselt kasutamiskõlblikus seisukorras üheraamsed väärtuslikud aknad A-1
(projektis A-3), A-4, A-5 ja A-6 (projektis A-2) säilitada ja restaureerida. Osaliselt säilinud
akende puitdetaile kasutada restaureerimisel.
9.11. Hävinenud akende A-2 ja A-3 (projektis A-1) asemele projekteerida ja valmistada
puidust aknad, võttes aluseks lõunakülje säilinud üheraamsete akende A-5, A-6 (projektis A2) konstruktsiooni. Aknad varustada sepishingedega ja -sulustega, Puitpindade viimistlemisel
kasutada naturaalset linaõlivärvi.
9.12. Taaskasutada hoone säilinud sepisdetailid:
 väravate V-1 ja V-3 sepishinged ja hingevastuseid müüritises,
 värava V-3 välisküljel olev pikk sepis-lapikhaak koos vastusega,
 akna A-1(projektis A-3) 2 sepishinge ja 2 sepisnurgikut,
 akende A-4, A-5 ja A-6 (projektis A-2) lengide sisse kinnitatud sepisvõred,
9.13. Katusekatteks kasutada keraamilist või betoonkatusekivi.
9.14. Hoone varustada tsingitud terasplekist sademeveesüsteemiga.
9.15. Hoone funktsioonimuutusest tingitud täiendused teostada väärtusi arvestaval viisil:
 Tehnosüsteemid paigutada võimalikult varjatuna.
 Hoone funktsioonist tulenevalt on siseruumi valgustamiseks põhjaküljel lubatud katuse
tasapinnas katuseakende paigutamine. Katuseaknad lõunaküljel pole lubatud.
Katusest väljuvad väljaehitused pole lubatud.
9.16 Restaureerimisprojekti koostamisel ja restaureerimisel on vajalik läbi viia hoone
konstruktsioonide muutunud seisukorra täpsemad uuringud.
9.17 Projekteerimise ja ehitustööde läbiviimisel lähtuda Muinsuskaitseseadusega
kehtestatud korrast. ...“
10.5 Projekteeritu vastavus eritingimuste nõuetele
Restaureerimisprojekt on koostatud muinsuskaitse eritingimuste alusel:
1. Projekteeritud on eemaldada hoonele tehtud hilisem pealisehitus ning taastatud hoone
algne arhitektuurne idee ja mahuline lahendus.
2. Hoone terviklikkuse tagamiseks on kasutatud ühesuguseid konstruktiivseid võtteid.
Arvestatud on käsitletava hoone ja mõisa abihoonete ansambli muinsuskaitseline
väärtust.
3. Hoone on projekteeritud algsetes gabariitides. Hoonele edelanurgas tehtud juurdeehitus
on projekteeritud lammutada.
4. Soklimüüritis on projekteeritud remontida ja kahjustatud vundamendiosade viimistlus
taastada. Vundamendi kaitsmiseks pinnasevee eest on kasutatud savimatte.
Vundamendi lisasoojustamist ei ole projekteeritud.
5. Välisseinte savitellistest müüritise algsed osad on ette nähtud säilitada ja remontida. Olev
müüritis on ette nähtud puhastada ja vuugid täita lubimördiga. Fassaadidelt on ette
nähtud eemaldada silikaattellistest ja väikeplokkidest hilisemad sobimatud kohttäited,
kaotada hilisemad tehnoloogilised avad ja taastada seinad hoonele iseloomuliku
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müürimustriga maakiviseintena. Lääneotsas on ette nähtud eemaldada fassaadilt
lubikrohv ning sein viimistleda maakiviseinana.
6. Hoone põhja- ja lõunaküljel pikiseinte ulatuses kulgevad raudbetoonvööd on
projekteeritud eemaldada. Hoone nurkade savitellistest rustikad on projekteeritud
restaureerida ja eksponeerida.
7. Ette on nähtud restaureerida ja puuduvas osas taastada punasest tellisest räästakarniisid
ning konsoolsed poolkarniisid ida- ja lääneotsas. Hoone räästad on projekteeritud
hammaskarniisidega suletuna.
8. Hoone algsete avade asukoht on säilitatud. Ette on nähtud säilitada, restaureerida ja
taastada avade savitellistest rustikaalsed tellisraamistused ja tellissillused ning
likvideerida avade silikaattellistest ja väikeplokkidest kohttäited. Väravate V-2
tellisraamistuste ja silluste taastamisel on võetud aluseks värava V-1 raamistus ja
kaarsillus. Hoone põhjaotsas asuva välisukse V-1 ava põsed ja ümbrus on ette nähtud
puhastada ning ava tellisraamistus ette nähtud vormistada teiste avadega sarnaselt.
9. Hävinenud väravate asemele on projekteeritud täispunn-plankudest soojustamata
puitväravad, võttes aluseks idakülje värava V-1. Värava piitadeks on müüritise
tellispõsed. Väravad on projekteeritud varustada olemasolevate restaureeritavate
sepishingedega ja -sulustega, Puitpindade viimistlemisel kasutada naturaalset
linaõlivärvi.
10. Tehniliselt kasutamiskõlblikus seisukorras üheraamsed väärtuslikud aknad A-2 ja A-3 on
ette nähtud säilitada ja restaureerida. Osaliselt säilinud akende puitdetaile on ette nähtud
kasutada restaureerimisel.
11. Hävinenud akende asemele on projekteeritud valmistada puidust aknad, võttes aluseks
põhjakülje säilinud üheraamse akna A-3 konstruktsiooni. Aknad on projekteeritud
varustada sepishingedega ja -sulustega, Puitpindade viimistlemisel on kasutatud
naturaalset linaõlivärvi.
12. Projekteeritud on taaskasutada hoone säilinud sepisdetailid:
 olevate väravate V-1 ja V-2 sepishinged ja hingevastuseid müüritises,
 oleva värava V-2 välisküljel olev pikk sepis-lapikhaak koos vastusega,
 akna A-3 2 sepishinge ja 2 sepisnurgikut,
 akende A-2 lengide sisse kinnitatud sepisvõred,
13. Katusekatteks on projekteeritud betoonkatusekivi.
14. Hoone on varustatud tsingitud terasplekist sademeveesüsteemiga.
15. Hoone funktsioonimuutus ei toonud kaasa pööningukorruse kasutuselevõttu ega
siseruumi valgustamise vajadust katuseakendega.
16. Elektri- ja signalisatsioonisüsteemid on ette nähtud paigutada ajaloolise hoonega
sobivalt.
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TERVISEKAITSE

11.1 Keskkonnamõjud
Keskkonnamõju hindamist hoone ehitamisel läbi viima ei pea.
11.2 Jäätmekäitlus
Prügi ja jäätmed kogutakse konteinerisse samal krundil. Konteineri tühjendamine toimub
jäätmekäitlusfirma poolt perioodiliselt.
Tööruumides tekkivad puidujäätmed kasutatakse oma kinnistut varustavas katlamajas
kütteks.
11.3 Ruumide valgustus
Ruumidel on projektiga tagatud normidele vastav loomulik ja kunstlik valgustus.
(Vt. elektripaigaldise osa).
11.4 Ruumide sisekliima
Hoone on projekteeritud alalise kütteta ja sundventilatsioonita.
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
Hoone vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määruse nr 14, “Nõuded
liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates
ehitistes.” seatud nõuetele.
Jalgtee pikikalle ei ületa lubatud 6% ja külgkalle 2%. Hoone sissepääsudeni on tagatud
astmeteta tõus. Sisenemisalad on valgustatud.
11.7 Töötervishoid
Hoone kasutusviisiks on projekteeritud 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.
Võimalus vajadusel puhata lamavas asendis on samas õppekompleksis, kõrvalasuva hoones.
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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 ületab 10 m³. Enne ehitise kasutusloa
tuleb taotlemist esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase
käitlemise kohta.
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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.

EHITUSKIRJELDUSE KOOSTASID:

______________________________
Olav Remmelkoor
Arhitekt
50 69191

______________________________
Hans Priks
Insener
51 87592
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M˜RKUSED:
Maa-ala mııdistus teostatud digitaalselt, seotud
GPS punktidega nr. 11 ja nr. 13,
kırgused Balti s steemis.

Tellija:

MT Loodi Mıisa Arendus

M˜RKUS: 1. V line tulekustutusvesi saadakse una katastri ksusele 57001:001:0140 varem projekteeritud
tuletırje-veehoidlast ning Loodi k las asuvatest tuletırje veevıtukohtadest.

Objekt: Loodi mıis, Loodi k la
Paistu vald, Viljandimaa.

T

NURGAPUNKTIDE KOORDINAADID

O VMB GRUPP

Joonis

topo-geodeetiline

1
Juhataja

H. Sadam

Geodeet

A. Kirs

Lastekodu 4/3
70101 Viiratsi
Viljandimaa

e-mail: vmb.grupp@mail.ee

EG 10719324-0001

Tel: 50 89 284

T

nr.

050-2010

Litsents 563MA-k
Litsents 506MA

X

Y

6460155.6165

592954.5426

maa-ala plaan

Mııtkava

1:1000

26.11.2010

2

6460146.4617

592955.7948

3

6460142.2402

592924.9322

4

6460151.3950

592923.6800
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Arhitekt

Olav Remmelkoor

Mııt

nr

2012-14

Loodi k la, Paistu vald
Viljandimaa
10.2013

1:500
Joonis

Staadium

Aadress

Tellija

T

pıhiprojekt
Joonise nimetus

MK Tegevusluba: VS 284/2007-P
Tallinna 58, 71018 Viljandi
5069191, olav@proffprojekt.eu

Asendiplaan
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3 Akna raami ja lengi v lisk lg

puit

4 Aknaplekk

metall

Tsingitud terasplekk

5 Akna klaaspind

kirgasklaas

toonita

6 V lisv ravad

puit

T˜HIS

Tikkurila-Monicolor Lin linaıliv rv,
Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)
T

Tikkurila-Monicolor Lin linaıliv rv,

teras

RAL 9004 (must)

8 Katus

betoonkatusekivi

Monier Elegant, savipunane

Aadress

Tellija

Vana aja v rvid, 332X (hele samblaroheline)

7 Sepised
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kivikatust 420 m†, harjakivd 40,2 jm,
vihmaveerenne 63 jm,

Aadress

Tellija

PROFF PROJEKT O

MT Loodi mıisa arendus
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Joonise nimetus

KATUSE PLAAN
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maapind 91,40 Abs k.

7
1
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13

12

11400
2
11

15

10

4

1000
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5

M rkus: Mahutid fikseerida kinnitusrihmadega r/b armatuuriga hendatud kinnitusaasadesse.

Nimetus

Nr

Nimetus

Nr

hutustoru PVC, De 160

1

9

2

Kompensaator kumm/ZnFe, DN200

10

3

˜ rik malm/silumiin, DN200

11

Tugijalg

4

Pılv 90 AISI 304, DN200

12

Siiberventiil DN 200

5

Mahutite hendustoru PVC, De200

13

Vılli pikendus

6

Keermega t itetoru, AISI 304, DN50

14

Kuivh drant DN 150

15

Raudbetoonplaat, t=150 mm,

7

betoon C25/30, #6/6/150/150 A500

8

T
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